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Forord
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Sverre Runde

1

Innledning

1.1

Tema og hovedproblemstilling

Temaet for denne avhandlingen er deliktsansvarets anvendelse i
kontraktsforhold. Formålet er å belyse kreditors adgang til å holde
debitor ansvarlig på deliktsgrunnlag for tap som oppstår i forbindelse
med kontraktsoppfyllelse.
Årsakene til at kreditor skulle ønske å holde debitor ansvarlig på
deliktsgrunnlag kan være mange, men av sentral betydning er det at
en rekke regler tillegger det materiell betydning om grunnlaget for
erstatningskravet er kontrakt eller delikt.1 Valget av erstatningsgrunnlag kan for eksempel få betydning for hva som er rett verneting, foreldelsesfristen, lovvalgsregler og spørsmål om bevisbyrde. I tillegg
kommer den viktige forskjellen at avtalte ansvarsbegrensninger i
utgangspunktet er kontraktsvilkår og dermed ikke nødvendigvis har
virkning for et erstatningskrav på deliktsgrunnlag. Kreditors valg
mellom kontrakts- og deliktsgrunnlag kan derfor bli direkte avgjørende
for muligheten til tapsdekning.
Om debitor kan bli ansvarlig på deliktsgrunnlag vil i utgangspunktet avhenge av deliktserstatningsrettens egne premisser. Ettersom
avhandlingen er begrenset til tap som oppstår i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse, vil imidlertid nærheten til kontraktsforholdet
tilsi at kontraktsretten i varierende grad må trekkes inn ved bedømmelsen av erstatningsansvaret. Aller størst betydning vil kontraktsforholdet få dersom debitors atferd gir grunnlag for erstatningsansvar på
kontraktsgrunnlag. Da vil det for det første bli spørsmål om debitors
atferd også kan gi grunnlag for et ansvar på deliktsgrunnlag. For det
andre blir det spørsmål om kreditor i så fall fritt kan velge deliktsgrunnlaget, særlig dersom ansvaret på kontraktsgrunnlag er begrenset.

1
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Avhandlingen berører dermed flere problemstillinger om forholdet
mellom kontrakts- og deliktsansvaret i norsk rett. Dette gjelder hvilken
anvendelse deliktsansvaret prinsipielt sett har i kontraktsforhold,
bedømmelsen av vilkårene for et deliktsansvar når tapet har oppstått
i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen og spørsmålet om kreditor
fritt kan velge mellom grunnlagene dersom vilkårene er oppfylt etter
begge.2 Med utgangspunkt i disse problemstillingene gir avhandlingen
en rettsdogmatisk analyse av deliktsansvarets anvendelse for tap som
oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse.

1.2

Begrepsavklaringer og avgrensninger

1.2.1 Generelle avgrensninger
Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret blir omtalt som en av
privatrettens mest klassiske og intrikate problemstillinger.3 Innenfor
avhandlingens rammer er det derfor ikke mulig å redegjøre for alle
problemstillingene som oppstår i forbindelse med et mulig ansvar, og
i det følgende vil det bli foretatt enkelte avgrensninger.
For det første vil avhandlingen i all hovedsak være begrenset til
skyld som ansvarsgrunnlag.4
For det andre er problemstillingen begrenset til de særlige spørs
målene som oppstår ved at deliktsansvaret gjøres gjeldende i kontraktsforhold. Det vil dermed ikke bli redegjort for hva som generelt følger
av vilkårene for deliktsansvar, altså kravene til erstatningsmessig tap,
adekvat årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag. Det sentrale for
fremstillingen er å identifisere hvilke spørsmål som har betydning for
deliktsansvarets anvendelse. Ansvarsgrunnlaget som grunnvilkår vil
2
3
4
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Forholdet mellom de ulike problemstillingene forklares nærmere i punkt
2.7 nedenfor.
Tørum (2007) s. 528 og Stenvik (2018) s. 693.
Culpa er det alminnelige ansvarsgrunnlaget ved både kontrakts- og deliktsansvaret, se Hagstrøm (2011) s. 468 og Lødrup (2009) s. 127.
PrivIus nr. 217

likevel være sentralt for problemstillingen, ettersom fastleggelsen av
culpanormen i grenseland mellom kontrakt og delikt kan by på en del
problemer. Prinsippene for fastleggelsen av culpanormen vil derfor bli
behandlet i den utstrekning det har betydning for å fastslå delikts
ansvarets anvendelse.5
Endelig avgrenses det mot de særlige spørsmålene som oppstår der
det offentlige kan bli ilagt erstatningsansvar. Dermed vil analysen kun
omfatte private som ansvarssubjekt, herunder både fysiske og juridiske
personer. Det offentlige som ansvarssubjekt vil likevel være omfattet
hvor det utøves rent privatrettslig kompetanse, sml. Rt. 2010 s. 24
(Hanekleivtunnelen).
1.2.2 Begrepene «kontraktsansvar» og «deliktsansvar»
«Kontraktsansvar» og «deliktsansvar» brukes med noe varierende
meningsinnhold i norsk rett. I det følgende vil jeg presisere hvordan
benevnelsene benyttes her.
Kontraktsansvaret er i sin kjerne et «ansvar for kontraktspart for
mislighold av plikter som har sitt rettslige grunnlag i kontrakten», jf.
Rt. 2015 s. 475 (partner) avsnitt 54. Ansvaret blir derfor også kalt et
«misligholdsansvar». Som jeg vil komme tilbake til i avhandlingen kan
imidlertid de kontraktsrettslige reglene påvirke ansvaret også utenfor
de egentlige misligholdstilfellene. Det videste begrepet kan derfor være
«ansvar i kontraktsforhold», siden man da ikke forutsetter at kontrakten er misligholdt. I Rt. 2004 s. 1887 (Multiconsult) veksles det på
denne måten mellom «kontraktsansvar» og «ansvar i kontraktsforhold»,
uten at det fremgår at meningsinnholdet varierer.6 Her skal man
imidlertid være på vakt med ordbruken, ettersom «ansvar i kontraktsforhold» ikke isolert sier noe om hvilket grunnlag ansvaret gjøres

5
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gjeldende på – også et ansvar på deliktsgrunnlag mellom kontrakts
partene vil være et «ansvar i kontraktsforhold».7
Det er imidlertid nokså innarbeidet terminologi at kontrakts- og
deliktsansvaret skilles fra hverandre ved å bli omtalt som et erstatningsansvar henholdsvis i eller utenfor kontraktsforhold. I fremstillingen benytter jeg derfor denne begrepsbruken. Det betyr at både
«kontraktsansvar» og «ansvar i kontraktsforhold» vil bli brukt om
situasjonen der ansvaret springer ut av at kontrakten ikke blir oppfylt
som forutsatt.
Deliktsansvaret er etter alminnelig språkbruk et ansvar for en
rettstridig eller straffbar handling – et ansvar for et «delikt».8 Det sentrale
er at erstatningsansvaret ikke springer ut av kontrakten, og deliktsansvaret defineres derfor ofte negativt ved at det sikter til alt erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold. Det er som regel deliktsansvaret det
siktes til når man sier den «alminnelige erstatningsretten» eller bare
«erstatningsretten» uten tillegg eller presiseringer.9 I avhandlingen vil
derfor benevnelsene «deliktsansvar», «ansvar utenfor kontraktsforhold»,
«den alminnelige erstatningsretten» og «erstatningsretten» bli brukt
noe om hverandre uten at det er tilsiktet noen meningsforskjell.
1.2.3 Begrepene «skadelidte/skadevolder» og
«kreditor/debitor»
I erstatningsrettslige fremstillinger er det vanlig å omtale partene det
er etablert et skyldforhold mellom for «skadelidte» og «skadevolder».
Begrepene er godt innarbeidet og intuitive i den forstand at skyldforholdet normalt etableres ved at det forvoldes en skade.10 Skadelidte og
skadevolder passer ikke like godt når erstatningsansvaret for brudd på
kontraktsforpliktelser skal fremstilles. I kontraktsrettslige fremstillinger
7
8
9
10
10

Lilleholt (2002) s. 171.
Store norske leksikon (2020).
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 19.
Se punkt 2.3.1 nedenfor.
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er det derfor vanligere å bruke «kreditor» om den som har krav på noe
og «debitor» om den som er skyldner.
I avhandlingen vil jeg på en rekke punkter ha behov for å kunne
omtale partene i et erstatningstilfelle uten å ta stilling til om grunnlaget er et kontrakts- eller deliktsansvar. For å unngå at omtalen av
partene assosieres med ett av erstatningsgrunnlagene velger jeg derfor
å benytte «kreditor» og «debitor» som generelle benevnelser. Dette
sammenfaller også med begrepsbruken i obligasjonsretten generelt.11
Med «debitor» i denne fremstillingen sikter jeg dermed til skyldneren for en erstatningsforpliktelse, helt uavhengig av om grunnlaget for
skyldforholdet er et avtalebrudd eller en skade. Med «kreditor» siktes
det til den personen som skyldneren for erstatningsforpliktelsen er
ansvarlig overfor. Der hvor jeg kun behandler deliktsansvaret, vil jeg
likevel benytte meg av skadelidte og skadevolder når partene omtales.

1.3

Deliktsansvar utenfor kontraktsforhold
(i kontraktkjeder)

Avhandlingen er begrenset til debitors erstatningsansvar i kontrakts
forhold. Kontraktsreglene er først og fremst utviklet for å regulere
forholdet mellom kontraktsparter, og det er dermed mellom disse at
det i første omgang kan fremstå kontroversielt at deliktsansvaret kan
få anvendelse.
De siste årene er det imidlertid utenfor kontraktsforhold at forholdet
mellom kontrakts- og deliktsansvaret har fått mest oppmerksomhet.
Dette henger sammen med utviklingen av et rettslig grunnlag for direkte
misligholdskrav, som innebærer at en tredjepart kan holde debitor
ansvarlig for et kontraktsbrudd i en avtale han ikke selv er part i. Til
illustrasjon følger det av kjøpslovens § 84 at «[k]jøperen kan gjøre krav
som følge av mangelgjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt
11
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tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren» (min kursivering).12 Direktekravsreglene strider mot utgangspunktet om at en kontrakt kun har virkning mellom partene, men har
i dag solid legislativ forankring i norsk rett.13
Utbredelsen til de kontraktsrettslige direktekravsreglene har banet
vei for et nytt område hvor forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret kan komme på spissen, ved at det også utenfor kontraktsforhold
kan oppstå situasjoner hvor kreditor har to ulike erstatningsgrunnlag
å forholde seg til.
Det mest kjente eksempelet fra rettspraksis er de såkalte Boridommene – Rt. 2015 s. 276 (Bori), HR-2017-1834-A (Bori II/branncelle) og HR-2020-321-A (Bori III/arkitektkontor).14 Saksforholdet i
disse dommene gjelder erstatningsansvar mellom parter som ikke er
i et kontraktsforhold. I utgangspunktet faller de derfor utenfor denne
avhandlingens problemstilling om deliktsansvarets anvendelse i kon
traktsforhold. Dommene inneholder imidlertid de klart mest prinsipielle uttalelsene vi har i norsk rett om forholdet mellom kontrakts- og
deliktsansvaret, og uttalelsene er langt på vei generelt formulerte. Det
er derfor helt nødvendig å behandle dem i avhandlingen. Ettersom
saksforholdet faller utenfor det som for øvrig behandles, har jeg valgt
å gi en kort fremstilling av dommene her i innledningen.
Spørsmålet i alle de tre sakene gjaldt erstatningskrav fra boligkjøpere
for utbedringskostnader som følge av at boligene ikke var i tråd med
offentligrettslige krav. Kjøperne var av forskjellige årsaker forhindret fra
å rette kravet mot selgeren – i to av dommene fordi selgeren var konkurs
og i den tredje fordi selger og kjøper var representert av samme forsi12
13
14
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Lov 13. mai 1988 nr. 28 om kjøp (kjøpsloven) § 84 første ledd.
Se om utviklingen og gjeldende rett i Tørum (2007). Unntaksvis kan direkte
krav også gjøres gjeldende utenfor de lovregulerte tilfellene, se HR2018-2256-A (Midtbygningen) avsnitt 101, jf. avsnitt 46.
Populærnavnet «Bori» er misvisende, men innarbeidet. Bori er en forkortelse
for Boligbyggerlaget Romerike, som var skadevolderen i den første saken.
De var imidlertid ikke part i noen av de senere sakene.
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kringsselskap. Kjøperne gjorde derfor gjeldende erstatningskravet direkte
mot selgerens tidligere avtalepart, nemlig foretaket som var ansvarlig
for at byggeprosjektet skjedde i henhold til offentligrettslige krav.15 Det
var på det rene at det ansvarlige foretaket hadde misligholdt de aktuelle
offentligrettslige forpliktelsene, og spørsmålet var dermed om kjøperne
av boligen kunne holde dem ansvarlig for dette pliktbruddet.
Det ansvarlige foretaket og boligkjøperne var ikke i et kontraktsforhold, slik at ansvaret ikke kunne bygges direkte på kontraktsgrunnlag. Begge parter var imidlertid forbundet kontraktsrettslig fra hver
sin side til selgeren av boligen. Det forelå altså en kontraktkjede. Både
lov 3. juli 1992 nr. 83 om avhending av fast eigedom (avhendingslova)
og lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av
ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) har regler som angår mangler
som følge av at eiendommen ikke er i samsvar med offentligrettslige
krav, jf. avhendingslova § 3-2 (2) og bustadoppføringslova § 25 (2).
Lovene har i tillegg hjemmel for å holde tidligere avtaleparter direkte
ansvarlige for slike mangler, jf. avhendingslova § 4-16 (1) og bustadoppføringslova § 37 (1). Situasjonen var derfor tilsynelatende regulert
av kontraktslovenes ansvarssystem.16
Kontraktsansvaret ble imidlertid ikke vurdert i noen av sakene.
I stedet bygget flertallet i Bori-dommen på det alminnelige skyldansvaret, ut fra en «bredere avveining, hvor tapssituasjonen, karakteren
av pliktbruddet og de interesser som beskyttes og håndhevingssynspunkter vil inngå».17 Det ble konkludert med at de offentligrettslige
pliktene som det ansvarlige foretaket hadde brutt «tok sikte på å
15
16

17

Rollen som ansvarlig foretak er regulert i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 23.
Se blant annet Skoghøy (2016), Lie (2016) og Tørum (2017) punkt 4.2.4.
Spørsmålet er noe mer usikkert for bustadoppføring enn ordinær avhending.
Bustadoppføringslova § 37 gir etter ordlyden ikke grunnlag for direktekrav
mot tidligere avtalepart generelt, men kun mot tidligere «selger». I teorien
har man imidlertid antatt at bestemmelsen likevel kunne fått anvendelse,
eventuelt analogisk, jf. Tørum (2017) punkt 4.2.4.
Rt. 2015 s. 276 avsnitt 26.
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beskytte også de private interessene knyttet til et bygg», og at boligkjøperne derfor kunne holde foretaket ansvarlig på deliktsgrunnlag.18
Når dommene har fått så mye oppmerksomhet i relasjon til forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret er det fordi ansvaret på
kontraktsgrunnlag antagelig var bortfalt. I alle fall i Bori II var det klart
at et eventuelt kontraktsansvar var bortfalt som følge av for sen reklamasjon, men også i Bori var nok kontraktsansvaret foreldet etter lov
18. mai 1989 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) § 3.19
Både i dommenes dissenser og i juridisk teori har det derfor blitt
argumentert for at å tilkjenne erstatning på deliktsgrunnlag i en slik
situasjon forstyrrer den balansen og risikofordelingen som er forutsatt
i kontraktsrettens regulering av ansvaret.
Denne argumentasjonen er relevant også når deliktsansvarets
anvendelse i kontraktsforhold skal analyseres. Jeg kommer derfor tilbake
til betydningen av Bori-dommene for problemstillingen i denne
avhandlingen i kapittel 4.

1.4

Videre opplegg

I avhandlingen undersøker jeg rettstilstanden i norsk rett, og analysen
vil derfor baseres på alminnelig norsk rettskildelære.20 Det tas utgangpunkt i alminnelige norske rettskildefaktorer som lovtekst, forarbeider,
rettspraksis og juridisk teori.
Fremstillingen er strukturert slik at det først gis en abstrakt gjennomgang av hovedtrekk ved kontrakts- og deliktsansvaret i kapittel 2,
før jeg i kapittel 3 og 4 går konkret inn på analysen av deliktsansvarets
anvendelse.

18
19
20
14

Rt. 2015 s. 276 avsnitt 30.
Se Skjefstad og Tørum (2020) s. 135 om Bori II og Lie (2016) s. 611 om Bori.
Eckhoff (2001) og Skoghøy (2018).
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Fremstillingen i kapittel 2 er ment å danne grunnlaget for analysen
av de problemstillingene som forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret bærer med seg. For å sette skillet mellom erstatningsgrunnlagene i kontekst gis det i punkt 2.2 en kort gjennomgang av dets
historiske bakgrunn. Deretter behandles noen grunnleggende ulikheter
mellom kontrakts- og deliktsansvaret i punkt 2.3, før en redegjørelse
for reglenes hovedformål og sentrale hensyn følger i punkt 2.4. I punkt
2.5 gis en oversikt og analyse av reglene som tillegger det betydning
om erstatningsgrunnlaget er kontrakt eller delikt.
På bakgrunn av likheter og forskjeller som fremgår av første del i
kapittel 2, vil jeg i punkt 2.6 drøfte om kontrakts- og deliktsansvaret
kan betraktes som selvstendige og atskilte regelsett og erstatningsgrunnlag. Dette er sentralt for spørsmålet om kreditor kan velge
mellom kontrakts- og deliktsansvaret, ettersom en valgrett forutsetter
at det faktisk er to selvstendige grunnlag å velge mellom.
Som en overgang til avhandlingens hoveddel vil deretter de nærmere
problemstillingene som deliktsansvarets anvendelse i kontraktsforhold
reiser bli grundigere presentert i punkt 2.7. Årsaken til at redegjørelsen
ikke kommer før i punkt 2.7 er at jeg da kan bygge på de utgangspunktene som forklares tidligere i kapittel 2. Avhandlingens hoveddel vil
deretter bestå av to deler.
I kapittel 3 er formålet å analysere grunnlaget for deliktsansvarets
anvendelse i kontraktsforhold. Dette gjelder både spørsmålet om
deliktsansvaret prinsipielt sett er anvendelig, og i hvilke tilfeller vilkårene
for deliktsansvar kan være oppfylt når tapet har oppstått i forbindelse
med kontraktsoppfyllelse.
I kapittel 4 er forutsetningen at vilkårene for både kontrakts- og
deliktsansvar er oppfylt, slik at det foreligger dobbelt erstatningsgrunn
lag. Analysen vil dreie seg om kreditor fritt kan velge deliktsansvaret
som erstatningsgrunnlag, eller om eventuelle kontraktsrettslige
begrensninger må tas i betraktning også for deliktsansvaret.
I kapittel 5 gis det noen avsluttende betraktninger.
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2

Hovedtrekk ved kontrakts- og
deliktsansvaret

2.1

Generelt om erstatningsansvar som rettslig
sanksjon

Helt generelt innebærer erstatningsansvar at den som har påført en
annen en skade eller et tap blir ansvarlig for å kompensere for tapet.21
Hovedspørsmålet er om erstatningssøkeren må bære tapet selv, eller
om han kan kreve det dekket av den som ved handling eller unnlatelse
har forårsaket at tapet oppstod. Utgangspunktet både i og utenfor
kontraktsforhold er at den som har lidt et tap må dekke dette selv, men
dersom betingelsene for erstatningsansvar er oppfylt får erstatningssøkeren et pengekrav mot den ansvarlige – erstatningskravet.22
Både kontrakts- og deliktsansvarets primære rettsvirkning er
dermed at den ansvarlige pålegges en økonomisk sanksjon. Rent
strukturelt er også grunnvilkårene for ansvar de samme. Begge ansvarsformer forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et erstatningsmessig tap og at det er adekvat årsakssammenheng mellom tapet og
den ansvarsbetingende atferden. Både i og utenfor kontraktsforhold
er dessuten culpa det alminnelige ansvarsgrunnlaget, som vil si at det
avgjørende for om debitor blir ansvarlig ofte er om han kunne og burde
handlet annerledes enn han gjorde.23
På grunn av likhetspunktene mellom kontrakts- og deliktsansvaret
vil mange av rettsspørsmålene som oppstår være felles for begge
ansvarsformene.24 Dette kunne tilsi en felles fremstilling. Ved nærmere
studium av reglene kommer det imidlertid til syne betydelige forskjeller i hvordan reglene er utformet, både hva gjelder de grunnleggende
21
22
23
24
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Lødrup (2009) s. 43.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 17.
Hagstrøm (2011) s. 466.
Lødrup (2009) s. 55.
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formålene og hensynene bak reglene, men ikke minst også det reelle
innholdet av dem.25

2.2

Kort om den historiske bakgrunnen for skillet
mellom kontrakt og delikt

Skillet mellom kontrakt og delikt som to ulike stiftelsesgrunnlag for
fordringer har røtter tilbake til romerretten. Kontraktsansvaret skulle
sikre oppfyllelsen av avtalte forpliktelser, mens erstatningsreglene skulle
verne om status quo ved å beskytte borgerne mot skader og rettstridig
atferd.26 Reglene om erstatningsansvar var betinget av at skaden ble
voldt med urette (injuria).27 Å bryte en kontrakt ble ikke ansett rettstridig og ga derfor ikke i seg selv grunnlag for erstatning.28 Erstatningsreglene kunne imidlertid få anvendelse i kontraktsforhold dersom
kontraktsbruddet også var voldt med urette, typisk dersom det hadde
ført til fysisk skadeforvoldelse eller var fremkalt ved svik.29 Romerretten
hadde slik sett to parallelle rettsgrunnlag for skader som oppstod i
kontraktsforhold: Ett regelsett i kontraktsretten, og ett i erstatnings
retten forutsatt at kontraktsbruddet også utgjorde et rettsbrudd.30
I romersk rett var man i begynnelsen ukjent med konkurrens
problematikken mellom disse to regelsettene.31 Dersom en skade både
representerte et kontraktsbrudd og et rettsbrudd kunne man derfor
oppnå dobbel erstatning.32 Ansvaret i og utenfor kontraktsforhold
kunne kumuleres. For eksempel kunne den som lånte en gjenstand,
25
26
27
28
29
30
31
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Hagstrøm (2011) s. 466 og Krüger (1989) s. 815.
Zimmerman (1990) s. 11.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 24–25.
Stang (1919) s. 112.
Stang (1919) s. 5–6 og Gomard (1958) s. 15.
Gomard (1958) s. 20.
Færstad (2014) s. 37.
Ulfbeck (2000) s. 96 og Gomard (1958) s. 15.
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og uaktsomt skadet gjenstanden under leieperioden, måtte betale
utleieren på grunn av kontraktsbruddet og i tillegg bli erstatnings
ansvarlig for det lidte tap.33 Denne oppfatningen ble imidlertid forlatt
etterhvert som man anså regelsettene som to selvstendige og atskilte
erstatningsgrunnlag, hvor bare ett kunne oppfylles om gangen.34
Dersom begge regelsett fikk anvendelse, kunne skadelidte velge hvilket
han ville gjøre gjeldende – den såkalte konkurrenslæren.
Det er litt uklart hvilken innvirkning det romerrettslige skillet
mellom kontraktsansvar og erstatningsansvar for rettsbrudd har hatt
på norsk erstatningsrett.35 Stang hevdet at sondringen aldri fikk gjennomslag. I stedet mente han at norsk rett inkorporerte den germanske
rettens syn om at et kontraktsbrudd er et rettsbrudd.36 Forskjellen var
bare at det i kontraktsforhold er kontrakten som «bestemmer ... hvad
der skal være rettstridig partene imellem».37 Ifølge Stang «blir derfor
læren om erstatningspligt i kontraktsforhold bare en del av den almindelige erstatningslære».38
Synspunktet møtte liten motstand i samtiden, men en fellesbehandling av kontrakts- og deliktsansvaret ble ikke praktisert.39 Samtlige
erstatningsrettslige fremstillinger siden Stangs tid har avgrenset mot
kontraktsansvaret.40 Erstatningsansvaret i kontrakt blir i stedet behandlet i obligasjonsretten eller i fremstillinger av den enkelte kontraktstype.
Erstatningsansvaret utenfor kontrakt hører til den alminnelige erstat33
34
35
36
37
38
39
40
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Gomard (1958) s. 15–16.
Erstatningsreglene ble opprinnelig ansett som en del av den romerske straffe
retten, og hadde derfor et mer pønalt preg enn kun å virke gjenopprettende
for skadelidtes tap, se Gomard (1958) s. 16–18.
Færstad (2014) s. 37.
Se Stang (1919) s. 5–6 og 113.
Stang (1919) s. 113.
Stang (1919) s. 113.
Lilleholt (2002) s. 172.
Se Lødrup (1966) s. 373 med videre henvisninger. Sml. nyere erstatningsrett
Nygaard (2007) s. 7–8, Lødrup (2009) s. 55–57, Wilhelmsen og Hagland
(2017) s. 22–24 og Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 18–21.
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ningsretten, også kalt deliktserstatningsretten eller bare erstatnings
retten.
I moderne erstatningsrettslig litteratur er det likevel vanlig at likhetstrekkene mellom ansvaret i og utenfor kontrakt fremheves. Det
pekes på at strukturen i grunnvilkårene er den samme, og at mange
ansvarsspørsmål som oppstår må løses uavhengig av om skadelidte og
skadevolder er i et kontraktsforhold.41 Flere forfattere har dessuten
pekt på at skillet mellom kontrakt og delikt kan virke som en tvangstrøye for rettsanvenderen ved at det «visker ut» likheter som er til
stede mellom regelsettene.42
Stangs synspunkt blir dermed av noen kritisert for nærmest å
oppheve skillet mellom kontrakts- og deliktsansvar,43 mens andre mener
det langt på vei gir et dekkende uttrykk for gjeldende norsk rett.44 Det
er altså stadig en grunnleggende uenighet om hvordan forholdet mellom de to ansvarsformene skal forstås, noe Kåre Lilleholt treffende har
påpekt:
«Skiljet mellom skadebotreglar i og utafor kontraktsforhold er
eitt av desse faglege såpestykka som vi av og til trur vi har fått tak
på, men som smett ut av hendene på oss når vi skal feste grepet».45
I det følgende skal jeg se nærmere på noen av de grunnleggende
ulikhetene som preger skillet mellom kontrakts- og deliktsansvaret.

41
42
43
44
45

Lødrup (2009) s. 55.
Se for eksempel Lødrup (2009) s. 55.
Tørum (2007) s. 494, som hevder at Stangs synspunkt «... vant rimeligvis
ikke frem».
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 18.
Lilleholt (2002) s. 171. Se også Iversen (2019) s. 221: «At sondre mellem
kontrakts- og deliktsansvar kan ... efter omstændighederne være lige så
vanskeligt som at skille det varme vand fra det kolde i et fyldt kar».
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2.3

Grunnleggende ulikheter

2.3.1 Grunnlaget for erstatningsansvar
Kontrakts- og deliktsansvaret har i utgangspunktet helt forskjellige
anvendelsesområder.46 Kontraktsansvaret bygger på at debitor, i kraft
av sin frihet til å forplikte seg selv overfor anre, har påtatt seg forpliktelser han ikke ellers ville hatt overfor kreditor. Gjennom avtalen har
debitor gitt kreditor et særskilt grunnlag for å holde ham ansvarlig
dersom forpliktelsene ikke innfris, herunder muligheten for å bli
erstatningsansvarlig for følgene av sin ikke-oppfyllelse. Kontraktsansvaret kan derfor beskrives som en regulering av risikoen for brudd
på avtalefestede normer.47
Deliktsansvarets domene er derimot skader og tap som noen
påføres i strid med allmenne krav til forsvarlig opptreden.48 Den sentrale
forskjellen er at den skadevoldende atferden i seg selv kan stifte et
deliktserstatningskrav, selv om partene ikke har avtalt at det skal være
grunnlag for krav om erstatning.49 Deliktsansvaret er derfor et alminnelig og generelt erstatningsgrunnlag som i utgangspunktet gjelder
overalt, i motsetning til kontraktsansvaret som forutsetter at virkningene av den erstatningsbetingende atferden er regulert i en kontrakt.50
Det er altså en grunnleggende forskjell mellom kontrakts- og
deliktsansvaret i måten de to ansvarsformene stiftes på.51 Mens deliktsansvaret stiftes ved den skadegjørende handling eller unnlatelse, stiftes
grunnlaget for kontraktsansvaret allerede ved avtaleinngåelsen.52 Ved
å inngå en bindende avtale har partene etablert et avtalegrunnlag for
46
47
48
49
50
51
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Ulfbeck (2010) s. 15.
Hagstrøm (2011) s. 466.
Nygaard (2007) s. 7.
Lødrup (2009) s. 43.
Se Hagland og Wilhelmsen (2017) s. 87. Se for øvrig punkt 3.2 nedenfor for
en analyse av deliktsansvarets alminnelighet.
Ulfbeck (2000) s. 95 og Stenvik (2018) s. 693.
Gomard (1958) s. 9 og Hagstrøm (2011) s. 466.
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erstatningsansvar, hvor ansvaret inntrer dersom debitor bryter kontrakten.53 Kontraktsansvaret kan derfor sees som en betinget fordring,
hvor kontraktsbruddet er betingelsen som aktiverer erstatningsbeføyelsen partene forpliktet seg til da avtalen bli inngått.54
Ulikhetene i stiftelsesgrunnlaget trekker opp rammen for hvilke
atferdsnormer som er relevante ved den konkrete ansvarsvurderingen.
På kontraktsgrunnlag er utgangspunktet for ansvarsvurderingen de
atferdsnormene som er avtalt mellom partene.55 Det er kontrakten
som i prinsippet bestemmer partenes handleplikter overfor hverandre.56
Innholdet i de avtalte forpliktelsene fastlegges gjennom alminnelige
prinsipper for avtaletolkning.57 Et kjennetegn er at de styrer atferd
individuelt, og at de i utgangspunktet ikke er ment å skape forventninger i relasjon til andre personer enn kreditor for kontraktsforpliktelsen.58 Et annet kjennetegn er at de avtalte atferdsnormene som regel
stiller strengere krav til debitor enn ansvaret han har for dagliglivets
handlinger.59 Kontrakten konstituerer rolleforventninger som samfunnet ikke ellers har til debitor. Rt. 1975 s. 1003 kan illustrere: «Utgangspunktet for bankens handleplikt var den spesielle bankservice som
[kunden] var lovt gjennom sin opprettelse av en såkalt sjømannskonto
i banken» (min kursivering).60
På deliktsgrunnlag er avtalte atferdsnormer i utgangspunktet uten
betydning. Dette henger sammen med at deliktsansvaret normalt
inntrer mellom parter som ikke har noen relasjon til hverandre på
53
54
55
56
57
58
59
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Jf. Rt. 2015 s. 475 avsnitt 54.
Gomard (1958) s. 9 og 41.
Stenvik (2018) s. 700.
Hagstrøm (2011) s. 468 og 474.
Stenvik (2018) s. 699.
Kjørven m.fl. (2011) s. 172.
Hagstrøm (2011) s. 474. Den gamle skadeserstatningslovens § 3-1 syntes
også å bygge på en forutsetning om at ansvaret på kontraktsgrunnlag gikk
lenger enn deliktsansvaret: «[r]eglene i denne lov gjør ingen innskrenkning
i det ansvar som påhviler noen etter kontrakt».
Rt. 1975 s. 1003 side 1006.
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forhånd.61 Det faller for eksempel en takstein i hodet på en tilfeldig
forbipasserende, en ubåt ødelegger trålen til en fiskebåt eller en beboer
i en eldre bygård stikker hårføneren i veggen for å tine et frosset
vannrør, men presterer å sette fyr på hele bygget.62 Utgangspunktet for
deliktsansvaret er skaden, og dersom skadevolderen har opptrådt i
strid med allmenne – avtaleuavhengige – atferdsnormer, kan dette i
seg selv være grunn nok til å etablere erstatningsplikt for skadevolderen.63 Et kjennetegn ved allmenne atferdsnormer er at de i prinsippet
gjelder for alle og i relasjon til enhver, uavhengig av om det er etablert
et særskilt tilknytningsgrunnlag mellom partene.64 Deliktsansvaret
skal altså ikke sikre oppfyllelsen av individuelt bestemte forpliktelser,
men ivareta en rekke samfunnsmessige hensyn ved å flytte erstatningsansvaret for en skade over på skadevolderen som har handlet i strid
med mellommenneskelige krav til forsvarlig atferd.65
Skillet mellom allmenne og avtalte atferdsnormer er imidlertid ikke
så skarpt som jeg her gir inntrykk av. Ofte vil avtalen kunne utfylles
av allmenne atferdsnormer uten at ansvaret dermed transformeres til
et deliktsansvar. Det er for eksempel ikke tvilsomt at advokatens ansvar
overfor klienten er et kontraktsansvar, selv om advokatoppdraget
påvirkes av de allmenne kravene til «god advokatskikk».66 Motsatt kan
avtalte forpliktelser få betydning for ansvarsvurderingen på deliktsgrunnlag, og det kan gjøres avtaler om rekkevidden av deliktsansvaret.
Forholdet mellom avtalte og allmenne atferdsnormer er et kjernepunkt
i drøftelsen av deliktsansvarets anvendelse i kontraktsforhold, og emnet
blir derfor grundigere behandlet i punkt 3.4.3 nedenfor.
61
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Nygaard (2007) s. 7.
Henholdsvis Rt. 1939 s. 766 (gesims), Rt. 1973 s. 1364 (ubåt) og HR2017-1977-A (hårføner).
Lødrup (2009) s. 43.
Kjørven m.fl. (2011) s. 172.
Nygaard (2007) s. 7. Se også Gomard (1958) s. 64–65.
Se Lødrup (2009) s.170–171 og HR-2019-2034-A (advokatdom III) avsnitt
44.
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2.3.2 Kontraktsansvaret er en del av et større
misligholdssystem
Mens deliktsansvaret normalt inntrer mellom parter som ikke har
noen relasjon til hverandre fra før, er utgangspunktet for kontraktsansvaret det motsatte. Relasjonen mellom partene gjør at kontraktsansvaret i langt større grad lar seg forhåndsregulere enn ansvaret på
deliktsgrunnlag.67 Det er i utgangspunktet opp til partene å bestemme
hvilke forpliktelser de er bundet av og hvilke virkninger som skal
inntre dersom avtalen misligholdes.68 Kontraktsfriheten er riktignok
ikke ubegrenset, ettersom kontraktsforpliktelsene må respektere
ufravikelig lovgivning og avtalerettslige ugyldighetsregler. I tillegg er
det tilnærmet umulig å forutse alle omstendighetene som kan inntre
i forbindelse med kontraktsoppfyllelse, slik at avtalens innhold vil
kunne suppleres og utfylles for å gi svar på et bestemt ansvarsspørsmål.
Det sentrale er likevel at partene som den klare hovedregel selv velger
å forplikte seg, selv om dette innebærer en risiko for å komme i ansvar.
Dette nødvendiggjør enkle og skarpere regler, slik at partene har mulighet til å forutse sine forpliktelser og til å regulere eller begrense
omfanget av et mulig ansvar.69
Et praktisk utslag av behovet for forutberegnelighet er at kontraktsansvaret inngår som ledd i et større system av kontraktsbruddsvirkninger. Blant kontraktsbruddsvirkningene er erstatning bare ett av
flere mulige alternativer for kreditor. Ved hjelp av andre misligholdsbeføyelser som for eksempel prisavslag og retting på debitors regning
kan kreditor (i hvert fall delvis) få kompensasjon for tapet, selv om
erstatningsvilkårene ikke er oppfylt.70 Valget står dermed ikke nødven
67
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Hagstrøm (2011) s. 466.
Se nærmere om kontraktsfrihet og privatautonomi i Woxholth (2017)
s. 27–30.
Hagstrøm (2011) s. 466.
Hagstrøm (2011) s. 466. Krüger (1989) s. 781 gjennomgår flere eksempler
på hvordan skadelidte kan komme skadesløs fra en misligholdt kontrakt
uten at det er gjennom et erstatningskrav.
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digvis mellom tapsdekning og at kreditor må dekke tapet selv – hele
kontraktsreguleringen kan i større grad tas i betraktning som en
«pakkeløsning» av forholdet mellom partene. Risikoen kan dermed
være balansert ved andre beføyelser enn bare erstatningstrusselen. Det
er dessuten ikke bare virkningene av brudd på kontrakten som er
regulert: Også innholdet av kontraktsforpliktelsene er i mange tilfeller
lovfestet eller nedfelt i standardavtaler ved at disse har definert hva
som utgjør et mislighold av kontrakten. Som Tørum skriver er kontraktsrettens misligholdssystem «balansert, finavstemt og forutsigbart»,
til forskjell fra deliktsrettens ofte «brede og diskresjonære
vurderinger».71 Dette er et sentralt poeng når jeg senere i avhandlingen
skal drøfte deliktsansvarets anvendelse på tap som er regulert av dette
misligholdssystemet. Er det fare for at misligholdssystemet forstyrres
dersom det tillates deliktsansvar innenfor kontraktsrettens tradisjonelle
domene?
Til sammenligning er økonomisk gjenoppretting av skaden den
eneste tilgjengelige sanksjonen på deliktsgrunnlag. Skadevolder kan
for eksempel ikke pålegges å utbedre skaden og kan som hovedregel
heller ikke selv velge dette som sin utvei.72 For øvrig er det heller ikke
særlig enkle og skarpe regler for hvordan aktsomhetsnormen skal
oppstilles i konkrete situasjoner. Langt på vei vil ethvert skadetilfelle
på deliktsgrunnlag behandles som et enkelttilfelle, hvor oppgaven er
å finne frem til den beste individuelle løsningen.73 Deliktserstatningsretten har derfor et vesentlig mer skjønnsmessig preg enn ansvaret på
kontraktsgrunnlag.
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Tørum (2017) punkt 3.2.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 17.
Hagstrøm (2011) s. 466.
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2.3.3 Relativitetsgrunnsetningen
Ettersom grunnlaget for kontraktsansvaret er avtalen mellom partene,
kan det utledes at ansvaret i utgangspunktet kun gjelder mellom
partene i kontrakten (relativitetsgrunnsetningen).74 Det er kun mellom
partene at det foreligger frivillig vedtatte forpliktelser, og begrunnelsen
for kontraktsansvaret skulle derfor ikke rekke lenger enn til å etablere
ansvar mellom disse partene.75 Partskriteriet gjelder ikke bare forplik
telsene som skal oppfylles, men også de avtalte begrensningene av
ansvaret. Ansvarsfraskrivelser- og begrensninger oppfattes gjerne som
kontraktsvilkår, og vil derfor i utgangspunktet være uten virkning
dersom ansvaret gjøres gjeldende utenfor kontraktsgrunnlaget.76
Dermed oppstår spørsmålet om kreditor kan komme seg unna avtalte
ansvarsbegrensninger ved å gjøre gjeldende ansvar på deliktsgrunnlag
i stedet, eller om de avtalte begrensningene også får virkning for
deliktsansvaret. Det samme gjelder kontraktsvilkår som ikke er
begrensninger, men som kreditor likevel ikke ønsker å være bundet
av, for eksempel en avtale om at erstatningsspørsmålet skal avgjøres
ved voldgift.
Deliktsansvaret er derimot alminnelig. I prinsippet kan enhver
handling eller unnlatelse underlegges en aktsomhetsvurdering på
deliktsgrunnlag.77 Dette gjelder i utgangspunktet også handlinger eller
unnlatelser som foretas i forbindelse med kontraktsoppfyllelse.78 Norsk
rett har tilsynelatende ingen kriterier som utelukker at et tap kan være
regulert av både en spesiell kontraktsrettslig regel og alminnelige
erstatningsrettslige regler.79 Det er denne alminneligheten som åpner
opp for at deliktsansvar kan bli aktuelt også mellom kontraktsparter.
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Ulfbeck (2000) s. 95.
Færstad (2014) s. 37.
Ulfbeck (2000) s. 99.
Wilhelmsen og Hagland (2017) s. 91 og Kjønstad (2005) s. 87.
Stenvik (2018) s. 696. Se en nærmere analyse av alminneligheten i punkt 3.2
nedenfor.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 20.
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De nærmere vilkårene for når og hvordan slikt ansvar kan bli aktuelt
drøftes i kapittel 3 nedenfor.

2.4

Kontrakts- og deliktsansvarets funksjon og sentrale
legislative hensyn

2.4.1 Avgrensning
Kontrakts- og deliktsansvaret bygger på forskjellig legislativt grunnlag.80
Dette har betydning for utstrekningen av reglenes virkeområde i relasjon til hverandre. En presentasjon av reglenes hovedformål og sentrale
legislative hensyn kan belyse spørsmålet om debitor kan og bør bli
ansvarlig på deliktsgrunnlag for tap som oppstår i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse. Det faller utenfor en slik fremstilling å gi en
grundig redegjørelse av hensynene som begrunner de ulike enkelt
reglene på kontrakts- og deliktsgrunnlag. Fremstillingen begrenses
derfor til en overordnet presentasjon av erstatningsgrunnlagenes
funksjon og sentrale legislative hensyn.
2.4.2 Deliktsansvarets hovedformål og begrunnelse
Erstatningsansvaret for skadevoldende og klanderverdig atferd er en
del av vårt rettslige sanksjonssystem. Til forskjell fra for eksempel
straffeansvaret er rettshåndhevelsen av erstatningsreglene overlatt til
skadelidte. Dette fordi skadelidte som regel selv er økonomisk motivert
til å «sette rettsmaskineriet i gang».81 Formålet med erstatningsreglene
er å beskytte rettigheter og interesser som samfunnet har villet verne
ved å tvinge gjennom atferd som beskytter disse godene.82 Atferden
«tvinges gjennom» ved at skadevolderen kan bli erstatningsansvarlig
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dersom atferden representerer et rettsbrudd. Erstatningsansvaret står
dermed i et spenningsforhold mellom skadelidtes interesse i beskyttelse
mot skade, og skadevolders interesse i å handle uten restriksjoner.
Prioriteringsforholdet mellom hensynet til skadevolders handlefrihet
og skadelidtes beskyttelsesbehov bestemmes av hvordan de nærmere
reglene for ansvar utformes. 83 Hvilket prioriteringsforhold reglene skal
fastsette vil avhenge av hvilke overordnede formål man tillegger
erstatningsretten som kompensasjonssystem.84
Tradisjonelt har erstatningsretten vært nært forbundet med straffe
retten, og går man langt tilbake ble erstatningskravet utmålt som en
bot etter de satsene loven oppstilte.85 Den gang var det altså det pønale
og avskrekkende elementet som var hovedformålet med erstatningssanksjonen. I dag er det størrelsen på tapet som bestemmer ansvarets
omfang.86 Hensynet til reparasjon har blitt et hovedformål ved at
erstatningskravet skal sikre økonomisk kompensasjon for skadelidtes
tap.87 Ettersom det kun gis økonomisk gjenopprettelse vil imidlertid
ikke alle tap bli kompensert. Sorg, smerte eller andre plager knyttet til
skaden kan ikke kompenseres med penger.88 Dessuten er skadelidtes
behov for gjenopprettelse like sterkt uavhengig av om skadevolderen
har opptrådt culpøst. Reparasjonshensynet gir derfor kun svaret på
hvordan en skade best kan kompenseres, men er ikke i seg selv en
begrunnelse for når ansvar skal ilegges.89 Den gjenopprettende funksjonen må dessuten sees i sammenheng med at det i dag er mange
andre virkemidler som trer i kraft når noe blir skadet, uavhengig av
erstatningsansvaret, slik som trygdeordninger og forsikringsordninger.
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Sml Nygaard (2007) s. 22.
Løvf (2011) s. 29.
Stang (1919) s. 4.
Se for eksempel Nygaard (2007) s. 3–4.
Lødrup (2009) s. 110 og Wilhelmsen og Hagland (2017) s. 47–50.
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Erstatningsregelens funksjon blir derfor å erstatte skader som ikke
allerede dekkes av slike ordninger.90
Har skaden først oppstått kunne man fra et samfunnsøkonomisk
perspektiv tenke seg at det er mest tjenlig å la den skadelidte dekke
tapet selv. Å tvinge tapet over på en skadevolder vil kunne medføre
betydelige kostnader, særlig dersom saken må løses i domstolene. Når
man likevel har valgt denne løsningen er det ut fra synspunktet at
samfunnet på sikt vil tjene på at den culpøse skadevolderen sanksjoneres, fordi erstatningsreaksjonen virker forebyggende.91 Både overfor
den enkelte skadevolder og allmennheten generelt er formålet at
trusselen om erstatningsansvar reduserer det totale antallet skader som
voldes i samfunnet. Prevensjonshensynet er dermed et annet hovedformål ved deliktsansvaret.
Hvor reell den preventive effekten egentlig er har riktignok vært
gjenstand for diskusjon.92 Andre sanksjoner som straff eller sosial
fordømmelse fremheves som de egentlige forklaringene på hvorfor
folk unnlater å opptre klanderverdig.93 Vekten av slike betraktninger
må knyttes til de ulike skadetypene, noe som kan illustreres ved å
sammenligne ytterpunktene: Når det gjelder skader på person er det
nok riktig at det i hovedsak er moralske hemninger, og ikke trusselen
om erstatningsansvar, som innebærer at man tenker seg om to ganger
før man hugger løs på noen. I motsatt ende finner man de tapene som
oppstår ved at en konsulent gir sin klient et dårlig råd. Her er det ikke
usannsynlig at det først og fremst er frykten for de økonomiske konsekvensene som motiverer konsulenten til å gjøre så godt han kan.
Dessuten kan det å måtte betale erstatning for dårlig rådgivning være
dårlig reklame for konsulenten og dermed senke inntjeningsgrunnlaget i fremtiden. Uansett må det nok imidlertid legges til grunn at den
90
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preventive effekten av erstatningstrusselen er vanskelig å måle og
derfor høyst usikker.94 Mange konsulenter vil dessuten ha ansvarsforsikring for egne feil, slik at erstatningstrusselen mister noe av sin
avskrekkende effekt.95
Samlet kan erstatningsretten sies å være et virkemiddel til beskyttelse for samfunnet og den enkelte mot skader. Hagstrøm hevder på
denne bakgrunn at culpaansvarets bærende rettspolitiske grunnlag er
«ønsket om å skape trygghet for borgerne».96 Tryggheten skapes ved
at deliktsansvaret fungerer som et rimelig risikofordelingsprinsipp:
Skadelidte bærer risikoen for hendelige uhell, men er på den annen
side beskyttet mot skader som påføres av den uaktsomme skadevolder,
så lenge skaden fremstod påregnelig for skadevolderen og kunne vært
unngått hvis han handlet annerledes.97 I slike tilfeller anser man det
rimelig at skadevolderen, som var nærmest til å avverge skaden og kan
klandres for dens inntreden, bærer risikoen.
På den annen side kan erstatningsansvaret være mer betenkelig på
spesialiserte områder, hvor selv små slurvefeil kan utløse store konsekvenstap for skadelidte.98 Dette gjelder særlig for ulike typer spesialistog rådgivningsyrker, hvor det kan bli aktuelt med erstatningsansvar
overfor personer som innretter seg og disponerer formuen sin i tillit
til den informasjonen som blir gitt. Det er for lengst avklart av Høyeste
rett at deliktsansvaret også gjelder ved denne typen erstatningsspørsmål, selv om det i utgangspunktet ligger utenfor det tradisjonelle
domenet skader på person og ting. Fremveksten av alminnelige kriterier for ansvarsbegrensninger, for eksempel diskusjonen om «erstatningsrettslig vern», må antagelig sees i sammenheng med at rimeligheten i risikofordelingsprinsippet forstyrres når mindre uaktsomheter
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I samme retning Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 21 og 82.
For eksempel advokater, se Wågheim (2009) s. 48.
Hagstrøm (1983) s. 13. Se også Gomard (1958) s. 65.
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kan utløse et omfattende erstatningsansvar. Uttalelser i HR-2020-312-A
(Bori III/arkitektkontor) viser at Høyesterett er oppmerksom på dette:
«Ved tredjepartskader og rene formuestap kan skadevolderens handlinger eller unnlatelser potensielt ramme en stor og ubestemt
krets. Rettspraksis har på den bakgrunn oppstilt grenser for erstatnings
ansvaret».99
2.4.3 Kontraktsansvarets hovedformål og begrunnelse
Deliktsansvaret har altså til formål å ivareta samfunnsmessige hensyn
ved å flytte tapet fra skadelidte til den ansvarlige skadevolderen.
I kontraktsforhold er utgangspunktet et annet ved at partene allerede
har etablert en relasjon i forkant av skadeforvoldelsen. Kontraktsreglene
skal fungere som et redskap til hjelp for best mulig samhandling mellom partene, slik at reglene fungerer som en oppmuntring for partene
til å oppfylle sine forpliktelser. Det sentrale formålet med kontraktsansvaret er derfor å skape et oppfyllelsespress.100 Gjennom trusselen om
erstatningsansvar søker man å oppnå at kontrakten oppfylles etter sitt
innhold. I forarbeidene til håndverkertjenestelovens erstatningsbestemmelser ser man denne forutsetningen helt tydelig: «[R]ett til å kreve
erstatning er også av sentral betydning som middel til å tvinge fram
kontraktsmessig ytelse».101
Kontraktsansvaret har derfor et tydelig preventivt formål. At kreditor samtidig blir stilt som om kontrakten hadde blitt riktig oppfylt,
reparasjonshensynet, har i denne sammenheng subsidiær karakter.102
Dette vises ved at erstatningsansvaret bare er én av flere misligholdsbeføyelser som kan stille debitor i den økonomiske posisjonen han
kunne forvente, for eksempel gjennom reglene om retting, prisavslag
99
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og heving.103 Vi ser dermed at prevensjonshensynet har større plass
ved kontraktsansvaret enn for deliktsansvaret.104 Det er riktignok tale
om en litt annen prevensjonsvirkning, ettersom erstatningstrusselen
ikke skal avverge mislighold, men oppmuntre til oppfyllelse.105
Kontraktsansvaret har likevel også en reparativ funksjon. Gjennom
erstatningskravet gjenopprettes balansen i kontraktsforholdet ved at
kreditor stilles økonomisk som om kontraktsbruddet ikke hadde
skjedd.106 Det sentrale er imidlertid at oppfyllelsespresset gjelder
avtalen – ikke erstatningskravet. Dermed er det avviket fra kontrakts
messig oppfyllelse som blir rettesnor for både utmålingen av kravet og
hvilke krav som kunne stilles til skadevoldende debitor.107 For debitor
i et kontraktsforhold er det derfor viktig med forutberegnelighet om
når erstatningsansvar kan inntre, slik at man kan ta risikoen for ansvar
med i beregningen av vederlaget. Av den grunn er reglene om erstatning i kontrakt enklere og mer skarpskårne enn reglene om erstatning
utenfor kontrakt. Dette ser man også i omfanget av og detaljrikdommen
i lovverket på kontraktsrettens område, hvor erstatningsansvaret bare
inngår som én av flere beføyelser i et balansert og finregulert misligholdssystem.108 Dette systemet har klare samfunnsøkonomiske fordeler, ved at partene ikke trenger å bli enige om ethvert forhold før avtale
sluttes.
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Krüger (1989) s. 780.
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2.5

Betydningen av om erstatningskravet fremmes på
kontrakts- eller deliktsgrunnlag

2.5.1 Det inntrer ulike regler og rettsvirkninger avhengig av
om grunnlaget for erstatning er kontrakt eller delikt
Skillet mellom kontrakts- og deliktsreglene har ikke bare systematisk
og fremstillingsmessig betydning. En rekke regler tillegger det mate
riell betydning om grunnlaget for ansvaret er kontrakt eller delikt.109
Foreldelsesloven, vernetingsreglene og reklamasjonsreglene i kontraktslovene er bare noen av mange eksempler. Om debitor holdes
ansvarlig på kontrakts- eller deliktsgrunnlag kan dermed få praktiske
konsekvenser for innholdet av erstatningsansvaret, og iblant være
direkte avgjørende for kreditors mulighet til full tapsdekning.
Hvilken materiellrettslig betydning grunnlaget for erstatningskravet
har varierer. Et fellestrekk ved mange av reglene er at kreditor får en
gunstigere rettsstilling dersom grunnlaget er deliktsansvar, typisk ved
at deliktsansvaret ikke er like begrenset som kontraktsansvaret. Kreditor
vil derfor i en del situasjoner være tjent med å kunne holde debitor
ansvarlig på deliktsgrunnlag. Dette gjelder særlig i situasjoner hvor
vilkårene for både kontrakts- og deliktsansvar er oppfylt for samme
ansvarsbetingende forhold, men kontraktsansvaret er begrenset.
I det følgende vil noen sentrale regler som tillegger skillet mellom
kontrakts- og deliktsansvarets betydning presenteres. Ulikhetene i
disse reglene utgjør den praktiske betydningen av om debitor blir
ansvarlig på kontrakts- eller deliktsgrunnlag. Fremstillingen er derfor
sentral for avhandlingens hovedspørsmål, men det er verken tid eller
plass til å gi en fullstendig oversikt over alle nyansene i innholdet av
disse ansvarsvariasjonene. Formålet er kun å peke på et sentralt knippe
regler som påvirkes av om grunnlaget for ansvaret er kontrakt eller
delikt. Disse ulikhetene vil senere få betydning når forholdet mellom
109 Hagstrøm (2011) s. 467.
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kontrakts- og deliktsansvarets virkeområde skal drøftes i avhandlingens
hoveddel.
2.5.2 Eksempler
Bevisbyrden for uaktsomhet
Deliktserstatningsretten bygger på prinsippet om at retten skal legge
til grunn det faktum som har en overvekt av sannsynlighet for seg
(overvektsprinsippet).110 Er det tvil om hva som er mest sannsynlig
skal tvilen gå utover den som ønsker det rettsstiftende eller retts
endrende alternativet – vedkommende part har bevisbyrden.111 Utgangs
punktet i erstatningsretten er at bevisbyrden for uaktsomhet ligger hos
skadelidte.112 Det er skadelidte som ønsker at ansvaret for å kompensere
for tapet eller skaden skal flyttes fra ham selv over til skadevolderen,
og tvilsrisikoen ligger derfor hos ham.
I kontraktsforhold er det noe mer uklart hva som gjelder som den
alminnelige regelen.113 En del lovbestemmelser om uaktsomhetsansvar
i kontraktsforhold opererer uttrykkelig med snudd bevisbyrde. At
bevisbyrden er snudd innebærer at det er debitor som må bevise at han
har handlet tilstrekkelig aktsomt.114 For eksempel følger det av sjøloven
§ 275 (3) at «[d]et påhviler transportøren å bevise i hvilken utstrekning
tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på dennes side».115 Andre
eksempler på omvendt bevisbyrde er håndverkertjenesteloven § 28 (3),
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Rt. 2015 s. 1246 avsnitt 35.
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luftfartsloven § 10-20, tomtefestelova § 27 og forbrukerkjøpsloven § 34
(2).116
Nygaard hevder at hovedregelen ved kontraktsansvaret er omvendt
bevisbyrde i skyldspørsmålet, «... altså at det som utgangspunkt er
skyld, men at det likevel ikkje blir ansvar dersom skyldnaren godtgjer
at han ikkje kan leggjast noko til last».117
Hagstrøm er ikke like prinsipiell, men skriver at omvendt bevisbyrde
kan oppstilles også utenfor de lovregulerte tilfellene, selv om prinsippet ikke er allment gjennomført i hele kontraktserstatningsretten.118
Det beror på en konkret vurdering. Ved avgjørelser om bevisbyrden
skal snus skal det tillegges stor betydning hvem som er nærmest til og
har lettest for å klarlegge årsaken til misligholdet, jf. Rt. 1964 s. 132
(flyski).119 Høyesterett uttalte der at «[v]ed bedømmelsen av saken
legger jeg til grunn at da skaden er oppstått på fabrikkens område og
mens de skadede ting var i fabrikkens varetekt, må det være fabrikken
som har å gi alle opplysninger som er nødvendige for å vise at det ikke
foreligger feil fra dens side som har forårsaket skaden» (min
kursivering).120 Dommen indikerer at avtaler hvor realdebitor skal ha
noe i sin forvaring kan resultere i snudd bevisbyrde, slik at det er opp
til realdebitor å bevise at tingen ble forsvarlig håndtert. Dette kan for
eksempel gjelde bilmekanikeren som under arbeid setter fyr på bussen
han har inne til reparasjon eller leietakeren som skader tingen han har

116 Lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven) § 28 (3), lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-20, lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste (tomtefestelova)
§ 27 og lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)
§ 34 (2).
117 Nygaard (2007) s. 7. Det samme gjør Krüger (1989) s. 790 og Simonsen
(1997) s. 263 med videre henvisninger.
118 Hagstrøm (2011) s. 477.
119 Se også Hagstrøm (2011) s. 477.
120 Rt. 1964 s. 132 (flyski) side 133.
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rådighet over.121 Det kan også gjelde i entrepriseforhold, hvor det ifølge
Hagstrøm er «nærliggende å anta at entreprenøren må godtgjøre at
mangler ved arbeidet ikke skyldes noe han kan bebreides for».122
Det er altså en rekke eksempler på at bevisbyrden er snudd for
uaktsomhetsansvar i kontraktsforhold. Dette avviker fra den alminne
lige erstatningsretten, som bare kjenner omvendt bevisbyrde i noen
lovfestede unntakstilfeller.123
Avtalte og lovfestede ansvarsbegrensninger
I erstatningsretten er utgangspunktet at skadelidte skal ha full tapsdekning. Utgangspunktet følger av en rekke lover, for eksempel skadeserstatningsloven § 4-1, men gjelder helt generelt selv om det ikke skulle
være lovfestet innenfor det aktuelle området.124 I Rt. 2015 s. 216
(furutre) uttales det med bred penn at «[h]ovedregelen i erstatningsretten er at når det først foreligger erstatningsgrunnlag, skal det betales
full erstatning uavhengig av skyld».125
Utgangspunktet om full erstatning gjelder også i kontraktsforhold.
Den sentrale forskjellen er imidlertid at man kan avtale seg vekk fra
prinsippet om at alt tap skal dekkes.126 I profesjonelle kontrakter er det
helt vanlig praksis at partenes ansvar begrenses utover lovens begrensninger.127 Begrensninger i ansvaret kan forekomme på mange måter,
121 Sml. Rt. 2007 s. 1236 avsnittene 31–32 og Hagstrøm (2011) s. 478 som
nevner dommene Rt. 1914 s. 376 og Rt. 1908 s. 424.
122 Hagtrøm (2011) s. 478. Se også Rt. 1972 s. 449, spesielt side 458.
123 Rt. 2015 s. 1246 avsnitt 36. Se i samme retning Hagstrøm (2011) s. 476.
Lødrup (2009) s. 182 hevder riktignok at det «ikke er noe prinsipielt i veien
for at domstolene også utenfor lovbestemte tilfeller legger til grunn at skade
volderen må ha bevisbyrden for at han ikke har utvist uaktsomhet», men
nevner ingen eksempler.
124 Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) § 4-1.
Se Skjefstad (2018) s. 10 med videre hevisninger.
125 Rt. 2015 s. 216 avsnitt 30.
126 Skjefstad (2018) s. 10.
127 Sml. Nisja (2012) s. 261 og Skjefstad (2018) s. 10.
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for eksempel ved avgrensninger mot visse skadetyper eller begrensninger i det maksimale erstatningsbeløpet. Så lenge klausulen om
ansvarsbegrensning er gyldig i relasjon til de avtalerettslige reglene
finnes det knapt grenser for hva private parter kan avtale seg imellom.
Påberoper man seg derimot erstatningsregler utenfor kontrakt, deliktsansvar, er utgangspunktet at ansvarsbegrensningene ikke får betydning.128 Om grunnlaget for erstatningsansvaret er kontrakt eller delikt
kan dermed få direkte betydning for hvorvidt ansvaret er bortfalt.
I tillegg til avtalte ansvarsbegrensninger kan kontraktsansvaret være
begrenset ved lov. Det gjelder forskjellige regler om betingelser for
ansvar og ansvarets rekkevidde avhengig av hvilken kontraktstype det
er tale om. Reglene er utviklet ut fra de spesielle hensynene som gjør
seg gjeldende for den enkelte kontraktstypen.129 Særlig på transportrettens område er ansvaret ofte begrenset, eller med hjemmel for transportøren til å begrense ansvaret sitt. Et illustrerende eksempel er de
særlige foreldelsesreglene som gjelder for krav i forbindelse med sjøtransport, jf. sjøloven § 501. Et annet eksempel er grensen mellom
direkte og indirekte tap i kjøpsloven, jf. § 67 (2).
Reklamasjonsregler
En særskilt form for ansvarsbegrensning i kontraktsforhold er reklamasjonsreglene. Reklamasjonsreglene oppstiller en plikt for kreditor
til å komme med innsigelser overfor mislighold (reklamere). Fremmes
reklamasjonen for sent er dette en omstendighet som kan føre til
bortfall av misligholdskravet.130 Dersom det gjelder en reklamasjonsfrist vil derfor kreditors kontraktskrav avhenge av at det er reklamert
i tide.
Regler om reklamasjonsplikt finnes spredt i kontraktslovgivningen
og kan dessuten være kontraktsfestet.131 Reklamasjonsreglene bygger
128 Ulfbeck (2010) s. 16.
129 Lødrup (1966) s. 382.
130
Se nærmere Hagstrøm (2011) s. 802 og s. 352–363.
131 Se for eksempel NS 8405 punkt 36.6–36.7.
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på det alminnelige lojalitetskravet i kontraktsforhold og vil derfor i vid
utstrekning gjelde også utenfor de lovregulerte tilfellene.132 I profesjonelle forhold kan fristen være ganske kort.
I den alminnelige erstatningsretten gjelder det derimot ingen
reklamasjonsregler, slik at valget av erstatningsgrunnlag også av den
grunn kan bli avgjørende for kreditors dekningsmuligheter.133
Foreldelsesreglene
Foreldelsesloven skiller mellom krav som «springer ut av kontrakt» og
andre krav på erstatning.134 Kontraktskravene, bortsett fra personskader, reguleres av den alminnelige fristen i §§ 2 og 3, mens «alt erstatningsansvar som ikke bygger på kontrakt» reguleres av § 9.135
Anvendelsen av § 3 og § 9 vil kunne gi ulike resultater.136 Etter § 3
løper det en objektiv treårsfrist, uavhengig av om kreditor har kunnskap
om kravet. Etter § 9 løper derimot fristen først fra det tidspunktet
kreditor «fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden
og den ansvarlige», jf. § 9 nr. 1. Kreditor kan derfor være tjent med å
påberope seg fristen i § 9, ettersom denne etter omstendighetene kan
begynne å løpe på et senere tidspunkt. De reelle forskjellene er i
praksis noe utjevnet ved at begge fristene suppleres av en ettårig tilleggsfrist ved fordringshaverens uvitenhet, jf. § 10.137 Som jeg vil
komme tilbake til i avhandlingen er det imidlertid mange eksempler
fra rettspraksis på at kontraktsansvaret allerede er foreldet når kreditor
tar de fristavbrytende skritt, mens et mulig ansvar på deliktsgrunnlag
fremdeles er i behold.
132 Hagstrøm (2011) s. 353.
133 For alle pengekrav gjelder det riktignok generelle regler om bortfall som
følge av passivitet, se Hagstrøm (2011) s. 802–805. Passivitetsreglene vil
imidlertid normalt ha vesentlig lenger varighet enn avtalte reklamasjonsfrister.
134 Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven).
135 Ot.prp. nr. 38 (1977–1978) s. 61.
136 Røed (2019) s. 383–384.
137 Røed (2019) s. 384.
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Rett verneting
Dersom debitor bestrider at det er grunnlag for erstatningsansvar kan
kreditor gå til søksmål for å få tvangsgrunnlag for inndrivelse av
kravet. Ved søksmålet er det en absolutt prosessforutsetning at saken
reises ved rett verneting for at den skal tas til behandling.138 Vernetingsreglene etablerer et skille mellom kontrakts- og deliktsansvar i
tvisteloven § 4-5.139 Søksmål «om kontraktsforhold» kan anlegges der
forpliktelsen som ligger til grunn for søksmålet er oppfylt eller skal
oppfylles.140 Søksmål om «erstatning ... utenfor kontraktsforhold» kan
anlegges der skaden oppstod eller virkningen inntraff eller kan inn
treffe.141
Det er særlig hensynet til partene og sakens opplysning som står
sentralt ved utforming av reglene.142 Av ulike årsaker kan kreditor være
tjent med at saken anlegges på det ene eller andre av lovens verneting.
Adgangen til å gjøre gjeldende deliktsansvar i kontraktsforhold kan
dermed få praktisk betydning. Igjen kommer spørsmålet på spissen
dersom vilkårene for begge erstatningsgrunnlag er oppfylt samtidig,
og det blir spørsmål om kreditor kan velge det grunnlaget som passer
ham best.
Vernetingsspørsmål kan også oppstå i internasjonale relasjoner
hvor kreditor og debitor er fra forskjellige land. Da kan det bli spørsmål
om hvilken stat som har domsmyndighet for erstatningsspørsmålet,
og igjen er skillet mellom kontrakts- og deliktsansvaret sentralt. For
EU- og EØS-land er det hovedsakelig Luganokonvensjonen som

138 Skoghøy (2017) s. 245. Ved feil henvises man til riktig verneting, jf. § tvisteloven 4-7 (1), men dersom vernetinget overhodet ikke er i Norge skal saken
avvises, jf. § 4-7 (3).
139 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
140 Tvisteloven § 4-5 (2).
141
Tvisteloven § 4-5 (3).
142 Innst.O. nr. 110 (2004–2005) s. 33.
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regulerer konfliktens interlegale karakter.143 Etter Luganokonvensjonen
art. 5 nr. 1 kan saker «om kontraktsforhold» anlegges ved domstolen
i landet der forpliktelsen skal oppfylles. Saker om «erstatning utenfor
kontraktsforhold» anlegges derimot der skaden ble voldt eller oppstod,
eller der dette kan komme til å skje, jf. art. 5 nr. 3. De ulike medlemsstatene kan imidlertid ha sin egen interne oppfatning av hva som er et
kontraktsforhold, slik at noe kan være et deliktskrav i ett land og et
kontraktskrav i et annet.144 EU-domstolen har derfor slått fast at
begrepet kontraktsforhold må «betragtes som et selvstendigt begrep,
der ved andvendelsen af konventionen først og fremst skal fortolkes
ud fra konventionens systematik og formål med henblikk på at sikre,
at den gennemføres i fuldt omfang».145
Voldgiftsklasuler
Erstatningskrav trenger ikke å bringes inn for de alminnelige domstolene for at kreditor skal få tvangsgrunnlag for sitt erstatningskrav. Ved
avtaleinngåelse kan partene avtale at tvister skal avgjøres ved voldgift.146
Voldgiftsbehandlingen kan ha sine klare fordeler ved at det ikke er
ankeadgang, og at prosessen som klar hovedregel er hemmelig for
offentligheten.147
Dermed vil det kunne bli en forskjell mellom kontrakts- og deliktsansvaret ved at søksmål med grunnlag i kontraktsforholdet voldgis,
mens søksmål om erstatningsansvar utenfor kontraktsforholdet i
utgangspunktet går for de alminnelige domstolene.

143 Konvensjon om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av
dommer i sivile og kommersielle saker (Luganokonvensjonen). Voldgiftssaker er særlig unntatt, jf. art. 1 (2) (d). Tvisteloven er forutsatt å være
harmonisert med konvensjonen, se NOU 2001: 32 B s. 696.
144 Sml. Simonsen (1997) s. 440.
145 Sak 34/82 avsnitt 10 og sak C-548/12.
146 Woxholth (2013) s. 29.
147 Woxholth (2013) s. 45, og generelt s. 44–61.
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Lovvalgsregler
Dersom kreditor og debitor ikke er fra samme land vil det kunne bli
spørsmål om hvilket lands materielle regler som skal legges til grunn
ved løsning av tvisten. Lovvalget innebærer at alle andre lands rett
fortrenges, herunder også andre lands preseptoriske lovgivning.148
Lovvalgsreglene er en del av statenes interne rett, slik at bakgrunnsretten for lovvalgsspørsmålet avgjøres av hvilket land som er statlig
verneting for tvisten.149 I norsk rett er lovvalgsreglene på formuerettens
område hovedsakelig ulovfestet.150
Også ved lovvalgsspørsmålet er det et skille mellom forpliktelser
som stammer fra et kontraktsforhold og andre erstatningskrav. Hovedregelen for kontraktskravene er at partene selv kan velge hvilket lands
rett som skal gjelde, og hvis de ikke har tatt et valg faller man som
hovedregel tilbake på realdebitors bosted. Innenfor erstatningsretten
er det derimot skadestedet som er utgangspunktet.151
Ansvarsforsikring
Dersom debitor har inngått avtale om ansvarsforsikring vil han i
utgangspunktet være forsikret for sin erstatningsplikt som følge av
skade voldt ved skyld. I forsikringsvilkårene er det imidlertid vanlig å
avgrense mot ansvar som springer ut av kontraktsforhold.152 Hvilket
grunnlag det hevdes at ansvaret springer ut av kan dermed bli avgjørende for om debitor har krav på forsikringsdekning.

148
149
150
151
152
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Se Cordero-Moss (2018) s. 30.
Cordero-Moss (2013) s. 53–54.
Cordero-Moss (2013) s. 45.
Se Cordero-Moss (2018) s. 30 med videre henvisninger.
Se Arntzen (2000) s. 150–157 for en praktisk gjennomgang av eksempler på
kontraktsunntaket i ulike forsikringsavtaler.
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Ansvaret for medhjelperes feil
Hovedregelen i norsk rett er at man selv står ansvarlig for sin culpøst
skadevoldende atferd.153 Dersom nærmere betingelser er oppfylt kan
imidlertid den skyldfrie debitor bli ansvarlig for sine medhjelperes feil.
Slik identifikasjon finnes både i og utenfor kontraktsforhold, men det
nærmere innholdet av identifikasjonsmodellene er ulikt.154
I kontraktsforhold er det kontraktsmedhjelperansvaret som er det
alminnelige grunnlaget. Kontraktsmedhjelperansvaret forutsetter at
kreditor er i et kontraktsforhold med debitor, og at medhjelperens
atferd representerer et kontraktsbrudd debitor hefter for.155 Er disse
betingelsene oppfylt er hovedregelen at debitor blir ansvarlig for svikt
i ytelser han har satt bort til en kontraktsmedhjelper, så lenge ytelsen
er omfattet av kontraktsforpliktelsen.156 Ansvarsgrunnlaget er i hovedtrekk ulovfestet, men sikker rett. Se eksempelvis Rt. 1986 s. 1386 (Block
Watne):
«Etter alminnelige kontraktsregler må det gjelde at den som
bruker en medhjelper til å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel hefter for kontraktsbrudd som følge av
medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var
foretatt av ham selv. Dette kontraktshjelperansvaret gjelder også
i utgangspunktet når medhjelperen er å anse som en selvstendig
oppdragstaker».157
Utenfor kontraktsforhold er det arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningslovens § 2-1 som danner grunnlag for ansvar for medhjelpere.
Dette ansvaret er både personelt og saklig mer begrenset enn kon153
154
155
156

Askeland (2002) s. 19.
Simonsen (1997) s. 272.
Askeland (2002) s. 178.
Se Hagstrøm (2011) s. 486, Askeland (2002) s. 178 og for eksempel lov
20. desember 1974 nr. 68 om vegfraktavtaler (vegfraktloven) § 6.
157 Rt. 1986 s. 1386 side 1393.
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traktsmedhjelperansvaret. For eksempel blir ikke arbeidsgiver ansvarlig for handlinger hvor medhjelperen har gått «utenfor det som er
rimelig å regne med», jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 2. pkt.
For kreditor vil det derfor kunne lønne seg å anføre kontraktsmedhjelperansvaret som grunnlag for sitt krav, dersom begge ansvarsgrunnlagene får anvendelse. Rt. 2007 s. 1665 (vekter) illustrerer dette.
En vekter ansatt i Securitas satte fyr på bygningen han hadde fått i
oppgave å føre tilsyn med. Høyesterett vurderte først om Securitas var
ansvarlig for vekterens atferd på grunnlag av arbeidsgiveransvaret,
men konkluderte med at «skaden mer er en realisering av en særegen
risiko som følger med den bestemte arbeidstaker, enn av en risiko som
følger av selve arbeidsforholdet».158 Vekterens atferd var derfor utenfor
det som var «rimelig å regne med» for Securitas som arbeidsgiver.159
Securitas hadde imidlertid et kontraktsfestet oppdrag om å føre tilsyn
med eiendommen som ble påtent, og under en slik synsvinkel fungerte
vekteren som Securitas sin kontraktsmedhjelper. Med hjemmel i
kontraktsmedhjelperansvaret ble de derfor pålagt erstatningsansvar:
«Jeg er i likhet med tingretten og lagmannsrettens mindretall
kommet til at vekterens forsettlige skadetilføyelse i dette tilfellet
representerer et kontraktsbrudd som Securitas må svare for ...
Det er Securitas som avgjør hvilke medarbeidere selskapet ønsker
å benytte til utførelse av vekteroppdragene, og vaktselskapet er
etter min oppfatning i et slik tilfelle nærmere til å bære tapet enn
oppdragsgiveren».160
Et annet eksempel er Rt. 1959 s. 849 (læregutt). Saken gjaldt erstatningsoppgjøret etter at en læregutt på et verksted tok en av bilene ut
på en kjøretur og deretter krasjet og drepte to personer. Det ene
158 Rt. 2007 s. 1665 avsnitt 39, jf. avsnitt 40.
159 Rt. 2007 s. 1665 avsnittene 34–43, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 2. pkt.
160 Rt. 2007 s. 1665 avsnitt 45.
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spørsmålet var om verkstedeieren var ansvarlig overfor de etterlatte i
kraft av å være læreguttens arbeidsgiver. Ettersom kjøringen var i strid
med uttrykkelig instruks fra verkstedeieren gikk verkstedeieren fri.
Kjøring i strid med instruks ble ansett å være utenfor det som var
«rimelig å regne med» etter husbondsansvaret i N.L. 3-21-2.161 Det
andre spørsmålet var om verkstedeieren var ansvarlig overfor bileieren
for skaden på bilen. Grunnlaget for ansvar var kontrakten om reparasjon, og dermed fikk ikke den ulovlige kjøringen tilsvarende vekt.
Høyesterett fant det «… naturlig å forstå avtalen mellom verkstedet
og bileieren om reparasjonen slik, at verkstedet skal være ansvarlig for
skader som, slik tilfelle er her, påføres bilen ved uaktsomt forhold fra
verkstedets egne folk i arbeidstiden».162
Dommene illustrerer at resultatet kan bli ulikt avhengig av om
ansvaret gjøres gjeldende på kontrakts- eller deliktsgrunnlag. Til
forskjell fra reglene som er gjennomgått så langt i punkt 2.5 vil det
imidlertid være deliktsreglene som er mest begrenset.

2.6

Er kontrakts- og deliktsansvaret selvstendige og
atskilte «regelsett»?

Gjennomgangen av reglene som tillegger skillet mellom kontrakt og
delikt betydning i punkt 2.5 tegner et bilde av to selvstendige regelsett,
med en rekke uensartede rettsvirkninger som tilsynelatende «aktiveres»
dersom kreditor påberoper seg det ene eller andre grunnlaget for sitt
erstatningskrav.163 Klassifikasjonen kan blant annet få betydning for
hvem som har bevisbyrden, rekkevidden av ansvarsfraskrivelser og
foreldelsesfristen.
161 Lov 15. april 1687 Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Husbondsansvaret
i artikkel 3-21-2 er opphevet og erstattet med arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.
162 Rt. 1959 s. 849 side 851.
163 Sml Ulfbeck (2010) s. 17.
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På tross av disse potensielt avgjørende ulikhetene har man i norsk
rett ingen klare kriterier for å skille mellom kontrakts- og deliktsansvaret.164 Det foreligger dermed tilsynelatende et paradoks i norsk rett:
På rettsvirkningssiden er det mange regler som tillegger skillet avgjørende betydning, mens det på vilkårssiden ikke finnes noen klar
oppfatning av hvordan skillet skal trekkes i grensetilfellene. Det kan
derfor spørres om det kan og bør tillegges noen betydning i seg selv
hvordan ansvaret klassifiseres. Blant annet Hjelmeng er kritisk til at
det «prejudisielt» gjøres et valg mellom kontrakts- og deliktsrettslige
normer som en separat problemstilling.165 Stenvik hevder også at man
ikke kan gjøre et valg mellom erstatningsrettslige og kontraktsrettslige
normer «en bloc», men må gå mer nyansert til verks.166
Den uklare grensen mellom kontrakt og delikt i norsk rett må sees
i sammenheng med at vi ikke har noen privatrettskodifikasjon, slik
som for eksempel Frankrike og Tyskland. I både tysk og fransk rett er
deliktsansvaret og kontraktsansvaret regulert i hver sine bestemmelser
i sivillovboken.167 I tysk rett er deliktsansvar regulert i BGB § 823 flg.,
mens ansvar i kontraktsforhold er regulert av BGB § 241 flg.168 I fransk
rett ser man det samme skillet i henholdsvis Code Civil art. 1240 flg.
og Code Civil art. 1231 nr. 1-7.169 Sivillovbøkenes skille mellom kontrakt og delikt har direkte betydning for hvordan ulike ansvarsspørsmål
håndteres. Det har derfor materiell betydning om ansvaret subsumeres under den ene eller andre bestemmelsen.
164 Ofte vil det riktignok ikke være et problem å klassifisere ansvaret. Det er for
eksempel klart at det er et kontraktsansvar dersom fotballen jeg bestiller fra
XXL kommer for sent frem, mens det er et deliktsansvar dersom jeg sparker
ballen inn gjennom naboens vindu. I grensetilfellene vil det imidlertid være
rom for ulike løsninger, typisk dersom skaden skjer i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse.
165 Hjelmeng (2007a) s. 20.
166 Stenvik (2018) s. 695.
167 Lødrup (1966) s. 375.
168 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
169 Code Civil version en vigueur au 07 novembre 2020.
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I norsk rett er de ulike erstatningsgrunnlagene vesentlig mer
fragmenterte, og ansvarshjemlene er i liten grad lovregulert. Grensedragningen beror derfor ofte på skjønn.170 Videre har lovgivningen
bidratt til å tilsløre grensen ytterligere, ved at en del erstatningshjemler i kontraktslovene ikke selv gir svar på hva slags ansvar det er tale
om, og ikke minst at det synes nokså tilfeldig hva slags løsning som er
valgt.171 For eksempel kan debitor etter håndverkertjenesteloven § 29
bli ansvarlig for tap som «ikke er en følge av forsinkelse eller mangel»
så lenge tapet skyldes feil eller forsømmelse hos debitor.172 Er dette en
henvisning til erstatningsregler utenfor kontrakt? Eller springer
ansvaret ut av kontraktsforholdet, selv om det ikke bygger på mangel
eller forsinkelse?
I tillegg til at selve ansvarshjemmelen kan tilsløre om grunnlaget
er kontrakt eller delikt, er det heller ikke faste kriterier for sondringen
i de reglene som tillegger skillet betydning. For eksempel er det avgjørende etter foreldelsesloven om ansvaret «springer ut av kontrakt»,
mens vernetingsreglene bruker «søksmål om kontraktsforhold» som
sitt vurderingstema.173 Ordlyden er tilsynelatende nokså parallell, men
formålet og hensynene som begrunner de ulike reglene kan resultere
i at innholdet av dem bedømmes ulikt.174 Også internt i disse bestemmelsene trekker rettskildene i ulike retninger. Ser man for eksempel
på forarbeidene til vernetingsreglene står det at en «eventuell sekundærforpliktelse som måtte følge av mislighold, for eksempel et erstatningskrav, ikke [gir] grunnlag for verneting etter bestemmelsene»,
mens det i rettspraksis tvert imot er flere eksempler på at kontraktsvernetinget har fått anvendelse på et erstatningskrav.175 I relasjon til
foreldelsesreglene har for eksempel rådgiverens erstatningsansvar
170
171
172
173
174
175

Røed (2019) s. 384.
Krüger (2002) s. 143 og Røed (2019) s. 384.
Håndverkertjenesteloven § 29 (2).
Se foreldelsesloven § 9 nr. 3 og tvisteloven § 4-5 (3), sml (2).
Se blant annet Løvf (2010) s 42–44.
Jf. NOU 2001: 32 B s. 696, sml. Rt. 1990 s. 705 og Rt. 2009 s. 572.
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overfor sin klient blitt bedømt både som et kontrakts- og deliktsansvar.176
Noen forfattere hevder at den uklare grensen mellom kontrakts- og
deliktsansvaret innebærer at de ikke bør betraktes som selvstendige
og atskilte «regelsett». I alle fall ikke når det gjelder culpa som ansvarsgrunnlag. Stang var av dem som tidlig hevdet at «læren om erstatningspligt i kontraktsforhold bare [er] en del av den almindelige
erstatningslære».177 Forskjellen er bare at det i kontraktsforhold er
kontrakten som bestemmer hva som er rettstridig, mente han. Synspunktet er langt på vei fulgt opp av Stenvik, som spør om ikke «den
alminnelige erstatningsrett nettopp [er] alminnelig, og dermed også
en del av rettsnormene som regulerer forholdet mellom kontrakts
parter».178 Aller mest direkte er nok Aarum, som skriver at «[o]pp
fatningen her hjemme tradisjonelt [har] vært at det ikke foreligger
noen prinsipiell forskjell mellom kontrakts- og deliktsansvaret.»179
Det er imidlertid vanskelig å akseptere et synspunkt som oppgir
skillet mellom kontrakts- og deliktsansvaret fullstendig. For det første
kan det føre til uklarhet rundt hva slags atferd som egentlig er erstatningsbetingende på deliktsgrunnlag. Det er greit nok at grensen kan
være vanskelig å trekke, og at vurderingstemaet for uaktsomhet både
innenfor og utenfor kontraktsforhold er det samme. Det betyr likevel
ikke at det er de samme atferdsnormene og handlepliktene som er
relevante etter begge grunnlag. Kontraktsansvaret skal håndheve
individuelt bestemte forpliktelser, slik disse fastlegges gjennom prinsipper for avtaletolkning. Også allmenne og generelle atferdsnormer kan
gjennom kontraktsutfylling bli en del av avtalen, men det betyr ikke
at ansvaret automatisk blir å regne som et deliktsansvar. Kontrakts- og
176 Se for eksempel Rt. 2001 s. 1702 (advokdatdom II) og Rt. 2002 s. 286 (KPMG).
For advokatansvaret må dette anses avgjort med HR-2019-2034-A (advokat
dom III), jf. punkt 3.5.3 nedenfor.
177 Stang (1919) s. 113.
178 Stenvik (2018) s. 694.
179 Aarum (1994) s. 83.
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deliktsansvaret har ulike domener, slik at en atferd kan betegnes
uaktsom i relasjon til kontrakten, men ikke utenfor, og omvendt.180
For det andre kan det, som vist i punkt 2.5, ha stor praktisk betydning for partene om ansvaret klassifiseres som kontraktsrettslig eller
deliktuelt, eller eventuelt begge deler. Hensynet til forutberegnelighet
tilsier at det bør være noenlunde sikkert hvordan ansvaret skal klassifiseres, men ettersom vi ikke har noen faste kriterier for fastleggelsen
av ansvaret vil spørsmålet uansett måtte ha et element av skjønn. Det
er likevel mulig å gi noen retningslinjer for hva som hører hjemme
hvor, og i punkt 3.4.3 går jeg nærmere inn på hvordan culpanormen
fastlegges i grenseområdet mellom kontrakt og delikt.
Samlet sett er det likevel ikke holdepunkter for å si at norsk rett
opererer med en helt fast grense. Dermed er det risikabelt å tillegge
det noen betydning i seg selv om ansvaret er et kontrakts- eller deliktsansvar, ettersom begrepene «kontraktansvar» og «deliktsansvar» ikke
tillegges direkte materiell betydning i norsk rett. De er begreper om
juss ikke i juss.181 Enkeltreglene som tillegger skillet betydning har sine
egne kriterier for grensedragningen og dessuten sine egne formål og
hensyn til begrunnelse for hvordan grensen skal trekkes. Grensen
mellom kontrakts- og deliktsansvaret kan derfor ikke avgjøres som en
separat problemstilling, men må i stedet trekkes i relasjon til de enkeltreglene som tillegger skillet betydning.182
Om kontrakts- og deliktsreglene er selvstendige og atskilte «regelsett» har dermed, i den betydningen jeg til nå har presentert, kun
systematisk og fremstillingsteknisk betydning. Grensen mellom
regelsettene må uansett avgjøres konkret i relasjon til den enkelte sak
og ut fra kriteriene i de enkeltreglene som får anvendelse.
På ett punkt er det likevel av interesse for denne avhandlingen å se
nærmere på selvstendigheten til kontrakts- og deliktsansvaret. Dette
180 Sml. Gomard (1958) s. 181.
181 Sml. Eng (2007) s. 519–522.
182 I samme retning Hjelmeng (2007a) s. 20 og Stenvik (2018) s. 695.
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gjelder spørsmålet om kontrakts- og deliktsansvaret er selvstendige
erstatningsgrunnlag. Dersom kontrakts- og deliktsansvaret er selvstendige erstatningsgrunnlag vil de i prinsippet kunne foreligge samtidig,
så lenge vilkårene for begge ansvarsformer er oppfylt hver for seg.
Dermed må det tas stilling til hvordan man skal forholde seg til at
kreditor har to potensielle erstatningsgrunnlag.
Problemstillingen blir først aktuell dersom debitor har misligholdt
kontrakten på en måte som gir grunnlag for erstatning på kontraktsgrunnlag. Spørsmålet blir så om debitors atferd også kan medføre
ansvar på deliktsgrunnlag for det samme tapet. Med Gomards ord kan
man spørre om «deliktsreglerne er anvendelige på alle de mislig
holdelsestilfælde, hvor skyldnerens handling eller undladelse tillige
isoleret bedømt er et delikt».183
Alternativet til at kontrakts- og deliktsansvaret er selvstendige
erstatningsgrunnlag er at man kun anser ansvarsgrunnlaget i saken
som ett erstatningsgrunnlag, og at spørsmålet i hver sammenheng
(dersom det kommer på spissen) er om ansvaret i den konkrete situasjonen er et kontrakts- eller deliktsansvar.184 I så fall trenger man strengt
tatt ikke regler som sier noe om kreditor kan velge mellom kontraktsog deliktsansvaret, ettersom kreditor egentlig ikke har noe å velge
mellom.
Spørsmålet er lite behandlet i litteraturen.185 Problemstillingen er
ikke kommentert på generelt grunnlag av lovgiver og er heller ikke
direkte omtalt i rettspraksis. Både Høyesterett og forarbeidene til en
rekke enkeltlover gir imidlertid uttrykk for en forutsetning om at
vilkårene for både kontrakts- og deliktsansvaret kan være oppfylt
samtidig.
Dette vises for det første ved uttalelser om kreditors «valgrett».
Drøftelser av kreditors valgrett forutsetter at det faktisk foreligger to
183 Gomard (1958) s. 67.
184 Jeg oppfatter Stenvik (2018) i denne retningen når det gjelder culparegelen,
særlig på sidene 699–701.
185 Sml. Alvik (2020) s. 19–20.
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selvstendige grunnlag å velge mellom. Valgrett mellom kontrakts- og
deliktsgrunnlag er eksplisitt adressert av Høyesterett i blant annet Bori-
dommene.186 I Rt. 2015 s. 276 (Bori) fremholdes det «… som et mer
gjennomgående prinsipp, at den som har flere grunnlag for et krav
kan velge hvilket av disse han vil gjøre gjeldende».187 Bori-dommene
gjaldt riktignok forholdet til kontraktsansvar i form av direktekrav.
Dermed kan det innvendes at betydningen for spørsmålet om selvstendighet må begrenses til denne særegne formen for ansvar.
Også inter partes har imidlertid Høyesterett tatt utgangspunkt i en
forutsetning om at kreditor kan velge mellom to selvstendige erstatningsgrunnlag. I Rt. 1993 s. 1201 (lettbetongblokk) ble dette forutsatt
i relasjonen mellom kjøpsloven og et ulovfestet produktansvar. Ni
huseiere rettet erstatningskrav mot selgeren av betongblokker da disse
smuldret opp slik at grunnmuren de ble brukt i måtte byttes ut. Et
mulig ansvar på kontraktsgrunnlag var bortfalt som følge av for sen
reklamasjon, og selgeren gjorde derfor gjeldende at det ikke var
grunnlag for å velge alminnelige erstatningsregler som et alternativ.
Produktansvarsloven var ikke trådt i kraft da skaden skjedde, men
Høyesterett lot seg tilsynelatende inspirere av den valgfriheten den nye
produktansvarsloven la opp til:
«Jeg nevner imidlertid at produktansvarslovens forarbeider forut
setter at man kan ha et område som både dekkes av de kjøpsretts
lige regler og reglene om erstatning utenfor kontraktsforhold, og at
den berettigede i slike tilfelle kan velge hvilket regelsett som han vil
påberope seg, jf. NOU 1980:29 side 109, Ot.prp. nr. 80 (1986–87)
side 26 og Ot.prp. nr. 48 (1987–88) side 65. Uansett hvordan det
generelt måtte være med dette, mener jeg at betongvarefabrikken
i dette tilfelle må finne seg i at det gjøres ansvar gjeldende mot
den som produsent av de omhandlede lettbetongblokker etter
186 Dommene ble presentert i punkt 1.3.
187 Rt. 2015 s. 276 avsnitt 36.
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reglene om erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold» (mine
kursiveringer).188
Selv om flertallet ikke tar stilling til valgretten generelt er de ikke
fremmede for å betrate kontrakts- og deliktsansvaret som selvstendige
og atskilte grunnlag for erstatning.189 Det er verdt å merke seg at én
dommer ikke var enig i at erstatningsgrunnlagene kunne overlappe:
«Jeg har for min del vanskelig for å forstå den forutsetning som
uttales i forarbeidene til produktansvarsloven, om at man har et
ansvarsområde som dekkes både av de kjøpsrettslige regler og
reglene om produsentansvaret utenfor kontraktsforhold, slik at
det for en skadelidt vil kunne være en aktuell problemstilling å
velge hvilket grunnlag han vil bygge sitt krav på».190
Flertallet ga derimot tilslutning til produktansvarslovens forutsetning
om valgfrihet, hvor det uttrykkelig forutsettes at det
«.. fortsatt [vil] være tilbake et – forholdsvis mindre – område
som vil bli dekket både av produktansvarloven og kjøpsloven.
Departementet antar at skadelidte i disse tilfeller må kunne velge
hvilket grunnlag han vil bygge sitt krav på. Kjøpsloven og produktansvarloven vil altså her supplere hverandre – likevel slik at
skadelidte selvsagt bare skal ha erstattet sitt tap een [sic] gang»
(min kursivering).191
Uttalelsene bygger tydelig på at kreditor kan velge mellom to selvstendige erstatningsgrunnlag. Se tilsvarende også i kjøpslovens forarbeider:
188 Rt. 1993 s. 1201 side 1205.
189 Jf. at Høyesterett avstår fra å mene noe om «hvordan det generelt måtte være
med dette».
190 Rt. 1993 s. 1201 side 1208.
191 Ot.prp. nr. 48 (1987–1988) side 65. Se også NOU 1980: 29 side 110.
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«I den utstrekning et ansvar vil kunne bygges dels på kjøpsloven
og dels på produktansvaret, synes det naturlig at kjøperen kan
velge hvilket grunnlag han vil gjøre ansvar gjeldende på, forutsatt
at ikke annet er gyldig avtalt».192
Forarbeidsuttalelsene er konkrete eksempler på hvordan forholdet
mellom anvendelsesområdet til produktansvarsloven og kjøpsrettslige
regler skal håndteres. De har derfor begrenset verdi for spørsmålet om
forholdet mellom kontraktsrettslige og deliktsrettslige regler generelt.
Forarbeidene til foreldelsesloven går derimot enda lenger i å gi uttrykk
for en generell holdning:
«Det er ikke noe til hinder for at alminnelige regler om ansvar
for skadevolding ved rettsbrudd eller annet utvist forhold også
kan anvendes på skadetilfelle hvor det foreligger kontrakt. Dette
gjelder både skyldansvaret, arbeidsgiveransvaret, det ulovfestete
objektive ansvar og ulike typer lovfestet objektivt ansvar ... Etter
tilhøva kan det foreligge ansvar for samme skade eller tap både på
deliktmessig og kontraktmessig grunnlag» (mine kursiveringer).193
Også Rt. 1998 s. 579 gir tilslutning til at det kan foreligge to selvstendige
erstatningsgrunnlag, i alle fall i relasjon til foreldelsesreglene:
«... når det påberopes et deliktansvar for kjæremotparten som
følge av dennes opptreden... og dette anføres som et selvstendig
ansvarsgrunnlag, blir foreldelsesfristens utgangspunkt i tilfelle å
beregne etter foreldelsesloven § 9 nr 1. Om den påberopte illojale
opptreden fra kjæremotpartens side også skulle gi grunnlag for
erstatningsansvar ved kontraktsbrudd, og foreldelsesfristen for
192 Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) side 26.
193 Ot.prp. nr. 38 (1977–78) side 26. Uttalelsene har fått tilslutning i Rt. 2012
s. 1444, se avsnitt 31.
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dette ansvaret reguleres av lovens § 3 nr 2, hindrer ikke det anven
delse av § 9 nr 1 for deliktsansvarets vedkommende».194
I samme retning trekker de eksempler fra Høyesterett hvor kontraktsog deliktsgrunnlaget helt tydelig drøftes hver for seg, uten at vurderingene slås sammen til en samlet vurdering av om det foreligger
grunnlag for erstatningsansvar. Det er flere eksempler på at de konkrete
vurderingene kan slå ulikt ut, avhengig av om det er kontrakts- eller
deliktsgrunnlaget som drøftes. Et eksempel jeg allerede har gjennomgått er Rt. 2007 s. 1665 (vekter), hvor Høyesterett først vurderte
deliktsansvar, men senere landet på at debitor ble ansvarlig på kontraktsgrunnlag.195
Et nokså direkte eksempel er Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivtunnelen),
hvor en kioskeier krevde erstatning fra staten for tapt inntekt som følge
av at Hanekleivtunnelen raste sammen på grunn av uaktsomhet hos
Statens Vegvesen. Kioskeieren hadde kontrakt med staten om drift av
kiosk langs veien, men flertallet mente at det ikke kunne innfortolkes
i kontrakten en plikt til å holde veien åpen. Flertallet kom i stedet til
at staten ble ansvarlig på deliktsgrunnlag. Det interessante er imidlertid at mindretallet fant grunn til å innfortolke ansvaret i kontrakten,
og på den bakgrunn uttalte:
«Etter mitt syn er staten ansvarlig for tapet til Tollerudelva AS,
både på kontraktsrettslig grunnlag og på grunnlag av reglene om
ansvar utenfor kontrakt (deliktsansvaret)» (min kursviering).196
Samlet sett etterlater rettskildene inntrykk av en generell forutsetning
om at kontraktsrettslige og deliktsrettslige ansvarsgrunnlag kan komme
194 Rt. 1998 s. 579 side 582.
195 Se også Rt. 1982 s. 1349 (rengjøringsbyrå), hvor Høyesterett først vurderte
om det fulgte av vaskeavtalen med eieren av lokalet at rengjøringsbyrået
skulle føre særlig kontroll med sine ansatte.
196
Rt. 2010 s. 24 avsnitt 76.
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til anvendelse samtidig. Det betyr imidlertid ikke at kreditor uten videre
kan gjøre gjeldende deliktsansvar overfor sin kontraktspart. Det er
fremdeles en absolutt forutsetning at vilkårene for deliktsansvar er
oppfylt i den konkrete saken, og at det ikke forøvrig er avtalte eller
lovfestede bestemmelser som tilsier at deliktsansvaret er avskåret. Om
det foreligger grunnlag for et selvstendig deliktsansvar avhenger av de
deliktsrettslige reglene.197 At kontrakts- og deliktsansvaret er selvsten
dige erstatningsgrunnlag innebærer dermed ikke annet enn at det også
for norsk rett må «erkendes, at der findes tilfældegrupper, hvor så vel
kontraktreglerne som deliktreglerne kan synes anvendelige».198
I det følgende vil fremstillingen derfor basere seg på at kontrakts- og
deliktsansvaret er selvstendige og innbyrdes forskjellige rettsgrunnlag
for erstatning. Dermed er det behov for regler som sier noe om hvordan man skal forholde seg til tilfeller hvor de to grunnlagene overlap
per. Før jeg kommer til drøftelsen av dette må det imidlertid analyseres når det er grunnlag for både kontrakts- og deliktsansvar, det vil si,
grunnlaget for at et deliktsansvar i det hele tatt skal være aktuelt.
Forholdet mellom disse problemstillingene forklares i neste punkt.

2.7

Valg av tilnærmingsmåte til hovedproblemstillingen.
Forholdet mellom de ulike underproblemstillingene

Jeg vil i det videre analysere nærmere når debitor kan bli ansvarlig på
deliktsgrunnlag for tap som oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse. Spørsmålet kan problematiseres på ulike stadier i rettsanvendel
sesprosessen, og det kan være flere måter å plassere problemstillingene
i forhold til hverandre på. Et selvstendig formål med fremstillingen er
derfor å redegjøre for hvilke spørsmål som bør behandles hvor. Før
jeg går inn på de konkrete drøftelsene i kapittel 3 og 4 vil jeg derfor
197 Sml. Alvik (2020) s. 20.
198 Sml. Ulfbeck (2010) s. 18.
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plassere resten av fremstillingen ut fra når de ulike spørsmålene
oppstår i rettsanvendelsesprosessen.
I hovedtrekk kan det skilles mellom spørsmål som gjelder om det
er grunnlag for deliktsansvar, og spørsmål som oppstår fordi erstatningsgrunnlagene overlapper.
Grunnlaget for deliktsansvar analyseres i kapittel 3. Skal det være
grunnlag for deliktsansvar må for det første den alminnelige erstatningsretten være anvendelig for tap som oppstår i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse. Dette gjelder rekkevidden av deliktsansvarets
alminnelighet, og spørsmålet er om den alminnelige erstatningsretten
overhodet er en del av normene som regulerer rettsforholdet mellom
kontraktspartene. Hvorvidt deliktsansvaret i den forstand «gjelder»
mellom kontraktsparter drøftes i punkt 3.2.
For det andre må vilkårene for deliktsansvar være oppfylt i det
konkrete tilfellet. Dette er i utgangspunktet et spørsmål som avhenger
av deliktserstatningsrettens egne betingelser. Ettersom avhandlingen
gjelder tap som oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse, vil
imidlertid kontraktsforholdet i varierende grad måtte tas i betraktning
ved spørsmålet om ansvar. Aller størst betydning får kontraktsretten
dersom det er grunnlag for kontraktsansvar. Fremstillingen skiller
derfor mellom situasjoner hvor debitors atferd enten gir eller ikke gir
grunnlag for kontraktsansvar.
Dersom det ikke er grunnlag for kontraktsansvar er det kun deliktsansvar som kan bli aktuelt. Forholdet til kontraktsretten reiser i så fall
ingen særlige problemer, slik at disse ansvarstilfellene helst bør
behandles for seg selv. I punkt 3.3 forsøker jeg på denne bakgrunn å
isolere ansvarstilfeller hvor deliktsansvaret er enerådende for erstatningsspørsmålet, selv om tapet har oppstått i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen. Et sentralt spørsmål i dette punktet er om tapet har
slik sammenheng med kontraktsforpliktelsene at det likevel må antas
å falle inn under kontraktsansvarets virkeområde.
I punkt 3.4 er utgangspunktet derimot at det er grunnlag for kontraktsansvar. Da blir spørsmålet om atferden også kan være erstat54
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ningsbetingende på deliktsgrunnlag. I disse situasjonene blir konkurransen med kontraktsansvaret mer fremtredende, og det vil derfor bli
gjort en grundig analyse av hvordan culpanormen fastlegges i grenseland mellom kontrakt og delikt.
Dersom vilkårene for både kontrakts- og deliktsansvar foreligger
samtidig vil kreditor i utgangspunktet ha dobbelt erstatningsgrunnlag.199
I så fall kan man si at kontrakts- og deliktsansvaret overlapper, eller at
de konkurrerer om å regulere den ansvarsbetingende atferden.
«Konkurranse»-terminologien passer godt når man tar i betraktning
alle reglene som tillegger grunnlaget betydning, og at innholdet av
debitors ansvar i stor grad kan variere avhengig av hvilket grunnlag
som velges.200 En utfordring med konkurransetilfellene er at kreditor
tilsynelatende får mulighet til å «komme seg rundt» den kontraktsrettslige reguleringen av ansvaret. For eksempel kan det oppfattes problematisk at kreditor gjør gjeldende ansvar på deliktsgrunnlag for å
«komme seg rundt» at kontraktskravet er foreldet eller bortfalt som
følge av for sen reklamasjon.
Overlapp mellom kontrakts- og deliktsansvaret reiser derfor egne
problemstillinger som må analyseres for å kunne gi fullstendig svar på
spørsmålet om debitor kan bli fullt ut ansvarlig på deliktsgrunnlag.
Hovedspørsmålet er om kreditor kan velge fritt mellom kontrakt og
delikt som grunnlag for erstatningsansvar dersom vilkårene er oppfylt
i begge grunnlag.
Spørsmålet om valgfrihet blir i fremstillingen behandlet under to
ulike synsvinkler. For det første kan valgretten undersøkes isolert. Da
er spørsmålet om vi har regler som uttrykkelig adresserer eller får
betydning for kreditors rett til å velge mellom kontrakts- og deliktsansvaret. Dette er tema i punkt 4.3 For det andre kan det undersøkes
om noen av de kontraktsrettslige reguleringene av ansvaret også har
199 Jf. drøftelsen av om kontrakts- og deliktsansvaret er selvstendige erstatnings
grunnlag i punkt 2.6.
200 Ansvarsvariasjonene er gjennomgått i punkt 2.5 ovenfor.
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virkning for deliktsansvaret. For eksempel kan man tenke seg at en
avtalt ansvarsbegrensning må tolkes slik at den også har virkning for
deliktsansvaret. I punkt 4.4 undersøkes altså ikke valgretten som sådan,
men rekkevidden av kontraktsrettens reguleringer.
Som en oppsummering må følgende fire forutsetninger være
oppfylt for at debitor skal bli fullt ut ansvarlig på deliktsgrunnlag for
et tap som oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse:
1. Deliktsretten «gjelder» i forholdet mellom
kreditor og debitor
GRUNNLAGET FOR ANSVAR
2. Vilkårene for et selvstendig deliktsansvar
er oppfylt

3. Kreditor har rett til å velge deliktsansvaret
som sitt grunnlag for ansvar
HARMONISERING AV DOBBELT
4. Ingen av de avtalerettslige begrensningene
inntrer for deliktsansvaret
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ERSTATNINGSGRUNNLAG

3

Grunnlaget for deliktsansvar i
kontraktsforhold

3.1

Tap som oppstår i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse

Temaet for dette kapittelet er grunnlaget for deliktsansvar mellom
kontraktsparter.201
Fremstillingen er avgrenset til tap som oppstår i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse. Kontraktsparter kan også påføre hverandre tap
uten at det har sammenheng med oppfyllelse av kontrakten, for
eksempel dersom selgeren av en bil går til angrep på bilen etter at
kjøperen har overtatt den. I slike tilfeller er det mer en tilfeldighet at
skadelidte og skadevolder også er i et kontraktsforhold med hverandre,
og ansvaret har ingenting med kontraktsreglene å gjøre.202 Forut
setningen er derfor at debitors ansvarsbetingende atferd er knyttet til
oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse. Det spiller for øvrig ingen
rolle hva slags kontraktsforpliktelse debitor skulle oppfylle, så lenge
brudd på forpliktelsene kan gi grunnlag for misligholdsbeføyelser.
Både hoved- og side/biforpliktelser vil i denne sammenheng regnes
som kontraktsoppfyllelse. Prekontraktuelle forpliktelser faller derimot
utenfor.203
Tap som oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse vil normalt
kunne bedømmes ut fra kontraktsrettens ansvarsregler, og i all hovedsak vil avtalte forpliktelser stille større krav til debitor enn ansvaret
han har for dagliglivets handlinger. Inter partes vil derfor en part
sjeldent være tjent med å påberope seg deliktsgrunnlag for sitt erstatningskrav. Skal det bli ansvar på kontraktsgrunnlag er det imidlertid
201 Se punkt 2.7 for hva jeg mener med «grunnlag» i denne sammenhengen.
202 Sml. Gomard (1958) s. 129–140.
203 Brudd på prekontraktuelle forpliktelser kan gi grunnlag for erstatningsansvar,
men ettersom ansvaret inntrer på et tidspunkt før bindende avtale er inngått
vil ikke tapet ha oppstått i forbindelse med kontraktsoppfyllelse.
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normalt en forutsetning at kontraktsforpliktelsene er brutt. Deliktsansvaret gjør ingen slike distinksjoner, slik at det dermed kan være
grunnlag for deliktsansvar helt uavhengig av om kontrakten blir
oppfylt som forutsatt. Fremstillingen deles derfor i situasjoner hvor
debitors atferd gir grunnlag for kontraktsansvar (punkt 3.4) og situasjoner hvor det ikke er grunnlag for kontraktsansvar (punkt 3.3).
For at deliktsansvar i det hele tatt skal være aktuelt er det imidlertid en forutsetning at deliktsansvaret er anvendelig i kontraktsforhold
rent prinsipielt. I punkt 3.2 undersøkes derfor først rekkevidden av
deliktsansvarets alminnelighet, herunder om norsk rett har kriterier
som prinsipielt kan påvirke eller avskjære rekkevidden av deliktsansvarets anvendelsesområde.

3.2

Deliktsansvarets alminnelighet

3.2.1 Utgangspunkter
Høyesterett har ved flere anledninger uttalt at «det alminnelige erstatningsrettslige skyldansvaret er en grunnpilar i vår rettsorden».204
Uttalelsene gir uttrykk for at vi har å gjøre med en av de mest generelle
rettsnormene i vårt rettssystem: I prinsippet kan enhver handling,
unnlatelse eller aktivitet underlegges en forsvarlighetsvurdering på
deliktsgrunnlag.205
Spørsmålet er om dette også gjelder handlinger og unnlatelser som
utøves i forbindelse med kontraktsoppfyllelse.
Ettersom det alminnelige culpaansvaret er et ulovfestet ansvarsgrunnlag må svaret søkes i rettspraksis.206 Høyesterett har ikke kommentert spørsmålet direkte, slik som for eksempel svensk Høyesterett
gjorde i NJA 2014 s. 760:
204 Senest i HR-2020-312-A avsnitt 36.
205 Hagland og Wilhelmsen (2017) s. 91 og Kjønstad (2005) s. 87.
206 Sml. Hagland og Wilhelmsen (2017) s. 87.
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«Den grundläggande utgångspunkten är därmed att det utomobligatoriska skadeståndsansvaret har generell giltighet. Ansvaret
gäller också om det finns ett avtalsförhållande mellan parterna»207
Det er imidlertid mange eksempler på at Høyesterett drøfter og anvender deliktsansvar mellom parter som er i et kontraktsforhold.208 Dette
gjelder også i saker hvor skaden aldri ville skjedd hvis det ikke hadde
vært for kontrakten. For eksempel var det leiekontrakten som gjorde
at skadelidte satte seg på hesten i HR-2018-403-A (rideulykke), og
grunnmuren hadde ikke kollapset uten at huseierne hadde kjøpt
lettbetongblokkene i Rt. 1993 s. 1201 (lettbetongblokk). Likevel ble det
ilagt ansvar på deliktsgrunnlag i begge saker. Utgangspunktet i norsk
rett må derfor være at deliktsansvaret også gjelder mellom kontraktsparter.209
I det følgende skal det undersøkes om norsk rett overhodet har
kriterier som begrenser deliktsansvarets alminnelighet, eller om det må
konstateres at det alminnelige skyldansvaret i prinsippet har et nedslagsfelt som brer seg «overalt». Dette er særlig aktuelt for fremveksten
av en del nye ansvarsområder i vårt moderne samfunn, hvor spesialister innenfor et område påtar seg et oppdrag som går ut på å gi sin
profesjonelle mening om noe. Dersom informasjonen disse spesialistene
gir uttrykk for er feil, og tas i bruk av noen som innretter seg etter den,
vil de kunne være årsak til at en potensielt stor og ubestemt krets av
personer lider tap. Eksempler fra virkeligheten viser at selv nokså «små»
feil kan resultere i enorme pengetap for den som har innrettet seg etter

207 NJA 2014 s. 760 avsnitt 7. Det samme er lagt til grunn i NJA 2019 s. 866, se
avsnittene 13–15.
208 For eksempel Rt. 1982 s. 1349 (rengjøringsbyrå), Rt. 1993 s. 1201 (lett
betongblokk), Rt. 2004 s. 1887 (Multiconsult), Rt. 2007 s. 1665 (vekter),
Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivtunnelen), Rt. 2012 s. 1926 (Fokus Bank), HR2018-403-A (rideulykke) og HR-2019-318-A (RIB-ulykke).
209 Se også Stenvik (2018) s. 696.
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informasjonen.210 Dette skiller seg fra hvordan samfunnet var innrettet
i «gamle dager», da det på grunn av den begrensede samhandlingen og
informasjonsflyten mennesker imellom også var begrenset mulighet
til å påføre hverandre økonomiske tap utover fysisk skadeforvoldelse.211
Kriteriene som skal drøftes er på den bakgrunn betydningen av
skadens art (punkt 3.2.2) og skillet mellom handlinger og unnlatelser
som skadeårsak (punkt 3.2.3).
3.2.2 Betydningen av skadens art – integritetskrenkelser og
rene formuestap
Utgangspunktet for deliktsansvaret er at det har oppstått en skade.212
Det tradisjonelle hovedområdet for deliktserstatningsretten er dermed
integritetskrenkelsene – skader på person og ting.213 Dette henger
sammen med deliktsansvarets begrunnelse og hovedformål. Erstatningsretten skal motvirke atferd som setter i fare de goder og interesser samfunnet mener det er verdt å beskytte.214 Personer og ting er
åpenbart en slik interesse, og det gjelder derfor en alminnelig plikt i
norsk rett til ikke å påføre noe eller noen slik skade.215 Helt uavhengig
210 Et relativt ferskt eksempel er LB-2019-85292, hvor en advokat unnlot å
opplyse om skattefordeler ved en transaksjon og klienten fikk tilkjent 100
millioner kroner i erstatning. Det er nesten vanskelig å se for seg en fysisk
skadeforvoldelse som påfører noen et tap i samme størrelsesorden.
211 Lødrup (2009) s. 46–47.
212 Lødrup (2009) s. 43. Se også Kjørven m.fl. (2011) s. 172.
213 Lødrup (2009) s. 47, Thorson (2010) s. 35, Krüger (1989) s. 815, Hagstrøm
(1989) s. 196, Selvig (1968) s. 114–115 og Iversen (2019) s. 214.
214 Hagstrøm (1983) s. 11. Se om erstatningsrettens funksjon i punkt 2.4.2 ovenfor.
215 Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 53. Spørsmålet om interessevern kan oppstå
også for integritetskrenkelsene, for eksempel dersom tapet etter sin art ikke
fortjener rettsordenenes beskyttelse. Eksempler fra rettspraksis er utgifter
til oppfostring av et barn (Rt. 1999 s. 203) og tapt inntekt fra prostitusjon
(HR-2017-2352-A). Slike spørsmål har ingen betydning for forholdet til
kontraktsretten og jeg holder dem derfor utenfor her. Se Wilhelmsen og
Hagland (2017) s. 64–66.
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av om skadelidte og skadevolder har noen relasjon til hverandre vil
det derfor i utgangspunktet være erstatningsbetingende å påføre den
andre en skade på uaktsomt vis.
Når det gjelder de rene formuestapene er poenget at skadevolderen
ikke har skadet noe.216 Utgangspunktet er dermed det motsatte: Så
lenge man ikke skader noens person eller ting er det i hovedsak tillatt
å påføre andre et økonomisk tap.217 Som Wilhelmsen og Hagland
påpeker «er dette i mange tilfeller også ønskelig, fordi det fører til økt
konkurranse».218 Skal man få erstatning for et rent formuestap er det
derfor en forutsetning at vernet fastsettes særskilt. Dette plasserer de
rene formuestapene i en spesiell stilling i erstatningsretten, noe Høyesterett for første gang adresserte uttrykkelig i Rt. 1991 s. 1335 (sjekkdommen): «Når det er tale om rene formuestap, kan det oppstå
spørsmål om det overhodet er erstatningsrettslig vernet».219
På kontraktsgrunnlag er det til sammenligning ikke nødvendig å
etablere et særskilt vern for kreditor. Grunnlaget for erstatningsansvaret er da at debitor har misligholdt de avtalte forpliktelsene. Misligholdet kan utløse erstatningsansvar i seg selv, uavhengig av om noe eller
noen blir skadet. Faktisk er det slik at den overveiende del av de tap
som oppstår i kontraktsforhold ikke står i sammenheng med en skade.220 Dette henger sammen med at kontrakten som regel innebærer
en forespeilet økonomisk gevinst for partene. Blir den forventede
gevinsten borte som følge av kontraktsbruddet har kontraktsparten
lidt et økonomisk tap i form av tapt fortjeneste. Alternativt kan det
være at kontraktsparten forsøker å avverge følgene av kontraktsbruddet
ved å betale for reparasjon av tingen eller for alternative oppfyllelser.

216 Rene formuestap er altså noe annet enn tap som er avledet av at noe eller
noen er påført en skade, jf. Rt. 2006 s. 690 avsnitt 45.
217 Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 136. Se også Rt. 2015 s. 385 (Roxar) avsnitt 22.
218 Wilhelmsen og Hagland (2017) s. 66.
219 Rt. 1991 s. 1335 side 1342. Se Thorson (2011) s. 53.
220 Hagstrøm (2011) s. 466.
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Slike utlegg er også rene formuestap, som kan kreves erstattet dersom
vilkårene for ansvar for øvrig er oppfylt.
Vi ser dermed at kontrakts- og deliktsansvaret langt på vei har ulike
anvendelsesområder hva gjelder skadens art. Deliktsansvarets tradisjonelle domene er skader på person og ting, mens kontraktsansvaret
primært regulerer rene formuestap.221 Dermed kan man spørre om
deliktsansvarets alminnelighet stopper med integritetskrenkelsene, og
om det i utgangspunktet er en annen norm som må anvendes på de
rene formuestapene.
Som allerede antydet er det imidlertid sikker rett at deliktsreglene
kan få anvendelse også for rene formuestap. Dette har vært en realitet
i sporadisk rettspraksis over mange år, men ikke vært gjenstand for
særlig diskusjon i rettsteorien før i nyere tid.222 Generelt har det vært
liten motvilje mot å anvende det alminnelige culpaansvaret på rene
formuestap i norsk rett.223 Dermed skiller vi oss fra mange andre rettssystemer, og man trenger ikke se lenger enn til Sverige før erstatningsansvar for rene formuestap tradisjonelt har vært betinget av at det er
begått en straffbar handling, jf. skadeståndslag 2 kap. 2 §: «Den som
vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan».224
I eldre norsk rettspraksis ble det ikke gjennomført noen analyse av
de særlige spørsmålene som kan oppstå ved å anvende deliktsansvaret
på rene formuestap, eller vurdert om det bør hensyntas ulikheter til
forskjell fra rettspraksis om integritetskrenkelsene.225 Høyesterett slo
221 Hagstrøm (2011) s. 466.
222 Thorson (2010) s. 53. Som eksempler på eldre dommer om rene formuestap
kan nevnes Rt. 1915 s. 122 (fiskeparti) og Rt. 1926 s. 919.
223 Thorson (2010) s. 54. Se motsatt Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 135 som
hevder at «[k]rav om erstatning for rene formueskader tradisjonelt [har]
vært møtt med skepsis, både her til lands og internasjonalt». Eksemplene
de viser til fokuserer imidlertid mest på internasjonal skepsis og drøftelser
i nyere norsk rettspraksis.
224 Skadeståndslag 2 kap. 2 §. Se Thorson (2010) s. 321 for flere eksempler på
restriktive løsninger i andre rettssystemer.
225 Thorson (2010) s. 54 og Hjelmeng (2007b) s. 171.
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da også fast i Rt. 2006 s. 690 (Lillestrøm) at det er «de samme grunnvilkår for erstatning [som] gjelder», selv om «vurderingen kan slå
annerledes ut».226 Deliktsansvaret er derfor i prinsippet like alminnelig også for de rene formuestapene.
Dette har skapt debatt i juridisk litteratur, både fra erstatningsrettslig og kontraktsrettslig ståsted. Det er imidlertid en ganske markant
forskjell i hva som diskuteres. I erstatningsrettslig litteratur blir det
drøftet om culpanormen er den samme som for integritetskrenkelsene
og hva som utgjør en «erstatningsrettslig vernet interesse». Hvorvidt
den alminnelige erstatningsretten overhodet er anvendelig på rene
formuestap problematiseres derimot i liten grad. I kontraktsrettslig
litteratur ser man med større bekymring på at «deliktsreglene trenger
seg inn på kontraktsansvarets tradisjonelle domene».227 Desto større
blir nemlig faren for at deliktsansvarets regulering brukes til å komme
seg rundt kontraktens regulering, sies det.228
Selv om man måtte mene at culpanormen i all hovedsak har utviklet
seg med tanke på integritetskrenkelser, er det altså ingen skadetyper
som i prinsippet ikke kan underlegges en culpavurdering på deliktsgrunnlag.229 Heller ikke rene formuestap som oppstår i forbindelse
med kontraktsoppfyllelse er forbeholdt kontraktsretten, men her må
det imidlertid trekkes en prinsipiell grense mot ansvar for brudd på
kontraktsforpliktelser. Skal det bli ansvar på deliktsgrunnlag er det
normalt en forutsetning at også andre atferdsnormer er brutt.230 Dette
behandles nærmere i punkt 3.4 nedenfor, hvor drøftelsen tar utgangspunkt i at debitor har misligholdt kontrakten.

226
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Rt. 2006 s. 690 (Lillestrøm) avsnitt 45.
Se Tørum (2007) s. 531 med videre henvisninger.
Tørum (2007) s. 531.
Sml. Lødrup (2009) s. 48 og Thorson (2010) s. 321.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 136 og Tørum (2007) s. 499.
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3.2.3 Betydningen av handlinger og unnlatelser som
skadeårsak
Et annet kriterium som tradisjonelt har vært knyttet til deliktsansvarets
anvendelsesområde er skillet mellom handlinger og unnlatelser.
Ettersom deliktsansvaret tar utgangspunkt i at det er forvoldt en skade,
vil ansvaret normalt forutsette at skadevolderen har gjort noe for at
han skal kunne bebreides. Deliktsansvaret befatter seg derfor i hovedsak med handlinger, og tidligere mente man at «unnlatelser som
hovedregel ikke kunne pådra erstatningsansvar».231
Utgangspunktet også i dag er at man i alminnelighet ikke kan
bebreides for å forholde seg passiv.232 Lødrup illustrerer med et ekstremt
eksempel: «En person som ser at et annet menneske er i ferd med å
drukne, kan unnlate å gjøre noe som uten særlige problemer kunne
reddet vedkommende».233 Erstatningsansvar for unnlatelser kan
imidlertid tenkes dersom skadevolderen hadde særlig grunn til å gripe
inn eller gjøre noe. Dette kan være tilfelle dersom skadevolderen selv
har skapt en risikosituasjon uten å gjennomføre forsvarlige sikkerhetstiltak, for eksempel dersom han graver en dyp grøft i nabolagets felles
område uten å sette opp tilstrekkelig med gjerder eller varselskilt.
Dersom en forbipasserende ramler ned i krateret vil den direkte årsaken
være den manglende sikringen, altså en unnlatelse.
I eksempelet med grøften kan det innvendes at det ansvarsbetingende momentet var selve utgravingen, ettersom det var denne som
skapte risikoen for skade.234 Ansvar for unnlatelser kan imidlertid også
tenkes ved rene unnlatelser. Hovedregelen er fremdeles at passivitet
ikke er erstatningsbetingende, men dersom skadevolderen er i et særlig pliktforhold kan omstendighetene tilsi at det var klanderverdig ikke
å agere.235 For eksempel kan man tenke seg at skadevolderen innehar
231
232
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Hagstrøm (1983) s. 58 med videre henvisninger.
Hagstrøm (1983) s. 59.
Lødrup (2009) s. 169.
I samme retning Hagstrøm (1983) s. 58 og Iversen (2019) s. 206–207.
Hagstrøm (1983) s. 59.
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et offentlig verv som tillitsrepresentant. Dette er hovedregelen i byggesaker, hvor tiltakshaverens ansvar overfor kommunen bistås av et
ansvarlig foretak, jf. plan- og bygningsloven kapittel 23. Unnlatelse av
å oppfylle pliktene overfor kommunen kan påberopes av senere
erververe av eiendommen, jf. HR-2020-312-A (Bori III/arkitektkontor).
Et annet eksempel er det særlige ansvaret naboer har overfor hverandre, eller ansvaret foreldre har for skade voldt som følge av at de har
«latt det mangle på tilbørlig tilsyn» av sine barn, jf. skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 1. pkt.236
Både handlinger og unnlatelser kan altså lede til deliktsansvar, selv
om det primært er tale om et ansvar for skadevoldende handlinger.
3.2.4 Oppsummerende betraktninger om regelsettenes
anvendelsesområder
Som en sammenfatning kan det konstateres at ansvarsreglene i og
utenfor kontrakt for det meste har operert uavhengig av hverandre.
Kontraktsretten regulerer tap som oppstår som følge av at en kontrakt
ikke blir riktig oppfylt (typisk tapt fortjeneste og utlegg), mens det
hører til den alminnelige erstatningsretten å sanksjonere atferd mellom
personer som har en mer tilfeldig tilknytning til hverandre (typisk
skade på person eller ting). Det har derfor vært et begrenset behov for
regler som håndterer det innbyrdes forholdet mellom reglene, rett og
slett fordi det bare unntaksvis forekommer ansvarsbetingende atferd
som er relevant etter begge regelsett.
Denne tradisjonelle arbeidsfordelingen gir imidlertid ikke lenger
en dekkende beskrivelse av gjeldende rett. Tendensen er tvert imot at
det stadig blir flere ansvarsområder hvor begge regelsett synes anvendelige.237 Hjelmeng hevder til og med at «den overveiende del av den
236 Naboens erstatningsansvar er hjemlet i lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve
mellom grannar (grannelova) § 9.
237 Tørum (2007) s. 531.
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‘nye’ erstatningsretten, som springer ut av nye økonomiske og faktiske
relasjoner mellom aktører som opererer innenfor et marked, ligger i
dette grenselandet».238 Han peker på avtalen som det grunnleggende
element i ethvert marked, og at de fleste avtaleformer reiser spørsmål
som på en eller annen måte ligger i grenselandet mellom kontrakt og
delikt. Som påpekt i punkt 3.2.2 har dette skjedd uten særlig debatt
om hva som egentlig bør være deliktsansvarets anvendelsesområde,
men snarere om hvordan culpanormen best kan tilpasses også disse
skadesituasjonene. Dette til forskjell fra mange andre rettssystemer
hvor ansvaret for rene formuestap enten er avskåret på deliktsgrunnlag eller forutsetter oppfyllelse av særskilte vilkår.239
I tillegg til at deliktsansvaret kan få anvendelse på kontraktsansvarets tradisjonelle domene, regulerer kontraktsansvaret i stigende grad
også ansvar for tingsskader.240 En analyse av forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret må derfor ta utgangspunkt i at erstatningsgrunnlagene har et voksende felles anvendelsesområde, med de
utfordringer dette måtte innebære.241

3.3

Deliktsansvarets anvendelse når det ikke er
grunnlag for kontraktsansvar

3.3.1 Deliktsansvaret kan være eneste aktuelle grunnlag for
erstatning
Gjennomgangen i punkt 3.2 viser at deliktsansvarets rettsnormer i
utgangspunktet også gjelder mellom kontraktsparter. På grunn av alle
reglene som tillegger skillet mellom kontrakts- og deliktsansvaret
materiell betydning, jf. punkt 2.5, kan det oppstå harmoniseringsbehov.
Problemet kan imidlertid reduseres en hel del. Det oppstår nemlig ikke
238
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Hjelmeng (2007a) s. 19.
Se en gjennomgang i Thorson (2010) s. 54 og 321.
Tørum (2007) s. 531.
Se punkt 4.1.
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noe harmoniseringsbehov dersom ansvaret faller utenfor kontraktsan
svarets virkeområde. I så fall er deliktsansvaret det eneste grunnlaget
for erstatning.
Formålet med inneværende punkt er å angi en del typetilfeller hvor
deliktsansvaret kan bli enerådende for erstatningsspørsmålet, selv om
tapet oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen.242 Av plasshensyn er det ikke mulig å gi en uttømmende oversikt over alle slike tilfeller. Formålet er kun å fremheve noen praktiske typetilfeller hvor
deliktsansvaret kan være enerådende.
Tilfellene som skal behandles i punkt 3.3.2 og 3.3.3 tar utgangspunkt
i at debitor har skadet et rettsgode som tilhører kreditor. Spørsmålet
er nokså praktisk, ettersom en rekke avtaler forutsetter at debitor får
befatning med eller kommer i nær kontakt med ting kreditor eier. Det
kan for eksempel være avtaler om forvaring, transport eller bygge
prosjekter.243 I tillegg kan tingen som debitor har solgt ha farlige
egenskaper som gjør skade på andre ting rundt seg.
Punkt 3.3.2 omtaler kort situasjoner hvor skaden ikke har noen
tilknytning til kontraktsforpliktelsene, mens 3.3.3 analyserer situasjoner hvor skaden er foranlediget av kontraktsforpliktelsen, men skjer
på noe annet enn kontraktsgjenstanden. Det vil være en glidende
overgang mellom disse ansvarstilfellene, men ettersom kontrakts
tilknytningen er noe sterkere i tilfellene nevnt i punkt 3.3.3 drøftes
disse for seg selv.
I punkt 3.3.4 drøftes deretter den rettslige statusen til personskader.
Iblant kommer det til syne en oppfatning om at skadens art tilsier at
ansvaret ikke hører hjemme i kontraktsretten. Tar man denne oppfatningen på ordet vil ansvaret i så fall utelukkende høre hjemme i
deliktserstatningsretten, slik at det er naturlig å behandle spørsmålet
under dette kapittelet.

242 Se også Lødrup (2009) s. 56 og Selvig (1968) s. 81.
243 Sml. Gomard (1958) s. 163–176.
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3.3.2 Skaden har ingen sammenheng med kontraktens
forpliktelser
For å begynne med ytterpunktene er det åpenbart at deliktsansvaret
er enerådende for skader som overhodet ikke angår kontraktsforholdet
mellom debitor og kreditor. Dersom A skader huset til B, har det ingen
betydning for ansvaret om de to har en avtale om kjøp av Bs båt.
I relasjon til skaden på huset blir B å regne som en person uten kontraktstilknytning.244
Det er heller ikke avgjørende at den skadevoldende handlingen ble
muliggjort av kontrakten, så lenge ikke skaden angår forpliktelsene i
kontrakten. Dersom jeg under min først dag på jobb som advokatfullmektig søler kaffe utover datamaskinen på kontoret, slik at denne må
erstattes, er det ikke arbeidsavtalen med advokatfirmaet som løser
erstatningsspørsmålet. Selv om arbeidsforholdet bygger på en arbeidsavtale er det i utgangspunktet alminnelige erstatningsregler som
regulerer ansvaret for skader på arbeidsplassen.245
3.3.3 Skade på annet enn kontraktsgjenstanden
Det neste som skal behandles er skader som skjer på annet enn kontraktsgjenstanden, men som kreditor også eier. Dersom debitor skader
selve det objektet som skal leveres i henhold til kontrakten vil det i
utgangspunktet foreligge et kontraktsansvar.246 Skadehendelsen medfører i så fall at selve kontraktsforpliktelsen ikke oppfylles etter sitt
innhold. Dette kan for eksempel være fordi varen som skal leveres blir
skadet eller at gjenstanden man har lovet å oppbevare ikke kan tilbakeleveres i samme stand.
244 Selvig (1968) s. 114: «[A]nsvars-spørsmålet må oppstå i en kontraktsrettslig
relasjon».
245 Eventuelt lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven), jf. dens § 1 (1).
246 Sml. Askeland (2002) s. 222.
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Debitor kan imidlertid også skade andre ting enn selve kontraktsgjenstanden. Begrepet «kontraktsgjenstanden» er i denne sammenhengen ikke helt entydig.247 I snever forstand kan det sikte til selve den
tingen som for eksempel skal leveres og dermed «er» kontraktsforpliktelsen. I vid forstand kan «kontraktsgjenstanden» også bety den tingen
som tjenesten skal utføres på eller med – objektet for kontraktens
tjenesteelement. Debitor får for eksempel betalt for å spille en konsert,
og låner en av kreditors gitarer til fremførelsen.
Det vil imidlertid være en flytende overgang mellom hva som er
«andre ting» og ting som brukes til kontraktsoppfyllelse. Begge gruppene av ting har til felles at det å skade dem ikke nødvendigvis utgjør
et brudd på kontraktens hovedforpliktelse, slik at det i prinsippet må
gjøres en konkret vurdering av om kontraktsansvaret i det hele tatt er
aktuelt. Det er ikke opplagt at misligholdsreglene bør får anvendelse
på debitoren som skader gitaren i eksempelet ovenfor, selv om gitaren
er objektet som konserttjenesten utøves med. For ikke å gå glipp av
disse nyansene anlegger jeg derfor i det følgende en snever forståelse
av begrepet «kontraktsgjenstanden».
Foreligger det en skade på annet enn kontraktsgjenstanden, i snever
forstand, vil det bli spørsmål om dette overhodet reguleres av kontraktsansvaret. Forutsetningen er at skaden rammer et rettsgode som
også tilhører kreditor, og at skaden skjer i forbindelse med oppfyllelse
av kontraktens forpliktelser. Vurderingstemaet blir i så fall om skaden
fanges opp av kontraktsansvarsreglene, eller om den faller utenfor
kontraktsansvarets virkeområde og alene hører hjemme i deliktsretten.
Kontraktsansvarets rekkevidde for slike skader er i mange tilfeller
regulert i de ulike kontraktslovene. Dersom loven på det aktuelle
området har regulert sin anvendelse på denne typen skader må spørsmålet løses ved tolkning av loven. Utenfor de lovregulerte tilfellene vil
man imidlertid falle tilbake på alminnelige prinsipper. Disse vil langt
på vei måtte utledes ved å se hen til de lovregulerte tilfellene, og jeg
247 Jf. Askeland (2002) s. 221.
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begynner derfor med en gjennomgang av hvordan disse spørsmålene
er løst i våre viktigste kontraktslover.
Den første gruppen av tilfeller finner vi i lovene om salg av ting
eller eiendom, jf. kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og avhendingslova.
Felles for disse er at debitors forpliktelse normalt består i å levere den
tingen eller eiendommen som er avtalt.248 Selgeren vil derfor sjeldent
ha i befatning med annet enn selve salgstingen. Salgstingen kan imidlertid ha skadevoldende egenskaper, slik at det oppstår skade på annet
enn kontraktsgjenstanden. Det blir for eksempel solgt giftig dyrefôr,
en mobil som selvantenner og gjør skade på noe rundt seg eller en
garasje som kollapser over kjøperens bil.
Kjøpsloven
I kjøpsloven følger det av § 67 (2) bokstav d at tap som følge av skade
på «annet enn salgstingen selv» eller annet enn «gjenstander som den
bruks til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng
med den forutsatte bruk» regnes som indirekte tap.249 Dermed ligger
det for det første en forutsetning om at skader som salgstingen gjør på
ting den står i nær fysisk og funksjonell sammenheng med reguleres
av kjøpsloven, og blir å regne som et direkte tap.250 Et mye brukt
eksempel er vaskemaskinen som gjør skade på klærne som vaskes i
den.251 Men det ligger også en forutsetning om at skader på gjenstander som ikke har nær sammenheng med salgstingen kan omfattes av
kjøpsloven, om enn som et indirekte tap slik at culpa normalt er en
forutsetning for ansvar.
248 Tjenesteelementet kommer altså i bakgrunnen. Det kan imidlertid forekomme kombinasjoner av salg og tjenester, for eksempel ved såkalte «tilvirkningskjøp», sml. kjøpsloven § 2. Jeg holder imidlertid tjenesteelementet
utenfor foreløpig, ettersom dette blir grundigere behandlet nedenfor i forbindelse med bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.
249 Selger blir ansvarlig for indirekte tap på culpagrunnlag, jf. kjøpsloven § 27
(5) og § 40 (3) (a).
250 Rt. 2004 s. 675 (agurkpinne) avsnitt 41.
251 Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 124.
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Hvor langt kjøpslovens ansvarsregler gjelder for skader på gjenstander som ikke blir brukt i nær fysisk og funksjonell sammenheng
med salgsgjenstanden er ifølge forarbeidene et spørsmål det «overlates
til rettspraksis å løse».252 Forarbeidene gir likevel uttrykk for en grunnholdning om at «[d]et kjøprettslige ansvaret for produktskader bør
[…] begrenses i hovedsak til skader på tingen selv og andre ting som
står i nær fysisk og funksjonell sammenheng med denne og som har
et omfang som er påreknelig på avtaletiden».253 Uttalelsene gir inntrykk
av at skader på ting som ikke står i slik sammenheng med salgstingen
som hovedregel faller utenfor kjøpslovens anvendelsesområde.254
Samtidig bør man være forsiktig med å la kjøpslovens anvendelsesområde avgjøres av en utmålingsregel som egentlig bare skal trekke
grensen mellom direkte og indirekte tap.
Det mest kjente eksempelet fra rettspraksis er Rt. 2004 s. 675 (agurk
pinne). Saken gjaldt spørsmål om ansvar for selgeren av støttepinner
til agurkproduksjon, da det viste seg at pinnene var infisert av en
aggressiv soppart som ødela mesteparten av agurkavlingen. Dermed
var det ikke salgstingen selv som var skadet, men agurkene disse pinnene skulle brukes til produksjon av. Flertallet la til grunn at «de
smittede agurkplantene anses å ha en slik nær og direkte sammenheng
med den forutsatte bruk av pinnene at tap som følge av slik skade etter
min oppfatning må falle inn under kjøpslovens ansvarsregler».255
Spørsmålet kom derfor ikke helt på spissen. Mindretallet på to dommere mente derimot at «den skade vår sak gjelder er inntrådt på en
slik måte og har et slikt omfang at det er mer nærliggende å se det som
et produktansvar/deliktansvar enn som et kontraktsansvar».256 Mindre
tallet la særlig vekt på at tingsskadene ble vurdert nokså restriktivt i
praksis fra den gamle kjøpsloven, og at det ikke var holdepunkter for
252
253
254
255
256

Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 26, jf. Rt. 2004 s. 675 avsnitt 41.
Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 25.
I samme retning Tørum (2005) s. 636.
Rt. 2004 s. 675 avsnitt 42.
Rt. 2004 s. 675 avsnitt 79.
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å fravike dette i for stor grad. Ettersom flertallet ikke delte mindretallets restriktive tilnærming vil dommen til en viss grad kunne innebære
en utvidelse av kjøpslovens virkeområde sammenlignet med rettspraksis etter den eldre loven.
Avhendingslova
Også ved salg av fast eiendom finner man den samme grensedragningen, jf. avhendingslova § 7-1 (2) bokstav d: «Tap som følgje av skade
på anna enn eigedomen sjølv, eller anna enn noko som har nær og
direkte samanheng med det eigedomen etter føresetnadene skal brukast
til».257 I utgangspunktet kan derfor spørsmålet løses etter de samme
prinsippene som ovenfor, og forarbeidene forutsetter at den tilsvarende
bestemmelsen i kjøpsloven kan gi en viss veiledning for grensen.258
Skadetilfellene vil imidlertid kunne være ganske ulike fra kjøpsretten.
Forarbeidene nevner som eksempel at
«... skade på naboeigedomar som kjøparen vert ansvarleg for etter
føresegnene i grannelova, herunder føresegnene om ansvar for
forureiningsskade, kan falle inn under bokstav d dersom årsaka
til skaden er ein mangel».259
Som en oppsummering vil man derfor først være helt utenfor lovenes
virkeområde dersom skaden ikke er en følge av en mangel. Er skaden
derimot følge av en mangel ved det solgte, vil spørsmålet avhenge av
hvor nær sammenheng det er mellom salgstingen og skadehendelsen.
Forbrukerkjøpsloven
I forbrukerkjøpsloven er det særlig forholdet til produktansvarslovens
virkeområde som er interessant. Hovedregelen i forbrukerkjøpsloven
257 Lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova).
258 Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 129, jf. Tørum (2005) s. 639–640.
259 Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 129.
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§ 33 er at selgeren blir ansvarlig for tap som følge av at tingen har «en
mangel». I § 34 er det imidlertid gitt en særregel om «Produktskader».
Paragrafen slår fast at ansvar for tap som følge av mangler «omfatter,
foruten skade på salgstingen selv, også skade på gjenstander som
salgstingen brukes til fremstilling av, eller som har nær og direkte
sammenheng med salgstingens forutsatte bruk».260 I andre ledd er det
sagt at forbrukeren kan få erstatning også for «andre produktskader
enn dem som er nevnt i første ledd» så lenge selgeren har vært culpøs.261
Forbrukerkjøpsloven har dermed, tilsynelatende, et betydelig
overlappende område med produktansvarsloven. Produktansvarsloven
gjelder produsenters ansvar for skader som voldes av at produkter de
har fremstilt eller satt i omsetning har en «sikkerhetsmangel», jf.
produktansvarsloven § 1-1 (1), jf. § 2-1 (1).262 Ansvaret er begrenset
til skade på ting som hovedsakelig er til «privat bruk eller forbruk», jf.
§ 2-3 (1) bokstav b. Oppstår det en skade på annet enn salgstingen selv
vil forbrukeren, tilsynelatende, kunne holde produsenten ansvarlig etter
produktansvarsloven og alternativt selgeren ansvarlig etter forbrukerkjøpsloven.
Forbrukerkjøpslovens forarbeider fremhever at denne løsningen
gir en «ønsket fleksibilitet» og at det «ofte vil være lettere for kjøperen
å forholde seg til en lokal selger enn en bakenforliggende produsent».263
Det kan imidlertid spørres om denne forutsetningen kan opprettholdes i lys av EØS-avtalen.
Produktansvarsloven gjennomfører produktansvarsdirektivet, som
ved EØS-avtalen gjelder som norsk rett, jf. EØS-lovens § 1.264 I direktivets artikkel 13 står det:
260
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Forbrukerkjøpsloven § 34 (1).
Forbrukerkjøpsloven § 34 (2).
Lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven).
Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) på henholdsvis side 190 og 144.
Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)
m.v. (EØS-loven).
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«Dette direktiv berører ikke de rettigheter som en skadelidt måtte
ha etter rettsregler om erstatningsansvar i eller utenfor kontraktsforhold eller etter særregler for erstatningsansvar som måtte
foreligge på det tidspunkt det gis underretning om dette
direktiv».265
Ordlyden i artikkel 13 kunne tilsi at medlemslandene kan gi forbrukeren bedre beskyttelsesmuligheter enn direktivet legger opp til, for
eksempel ved å innføre et alternativt erstatningsgrunnlag i en kontraktslov. Slik er imidlertid ikke artikkel 13 forstått av EU-domstolen,
som i flere saker har konstatert at direktivet må forstås som en fullhar
monisering av forbrukerens rettigheter.266 Domstolen uttalte i blant
annet sak C-183/00 Sánchez at
«That provision cannot therefore be relied on in such a case in
order to justify the maintenance in force of national provisions
affording greater protection than those of the Directive».267
Direktivet må dermed fortolkes slik at det ikke bare sikrer forbrukeren
en minimumsbeskyttelse, men at det innebærer en fullstendig ansvarskanalisering innenfor sitt område.268 Det betyr at dersom ansvaret for en
skade reguleres av produktansvarsloven må forbrukeren forholde seg
til denne ansvarskanaliseringen.269 Ansvarskanaliseringen bygger ifølge
EU-domstolen på et helt bevisst valg, hvor et viktig hensyn er at dersom
265 Direktiv 1985/374/EØF artikkel 13.
266 Praksis fra EU-domstolen vil være retningsgivende for tolkningen av produktansvarsloven ettersom loven tjener til gjennomføring av EØS-rettslige
forpliktelser, jf. Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 335.
267 Sak C-183/00 Sánchez premiss 33. Se også sak C-495/10 premissene 19 og
20, sak C-310/13 premiss 23, sak C-52/00 premiss 24 og sak C-154/00
premiss 20.
268 Jf. også Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 333.
269 Det forekommer dermed en «konsumpsjon» av erstatningsansvaret, jf. punkt
4.3 nedenfor.
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erstatning uten videre kunne kreves av selgeren som et alternativ ville
det lede til høyere priser og mer kompliserte erstatningsoppgjør.270
Sak C-402/03 Skov kan illustrere problemstillingen. En dansk
forbruker var blitt smittet av salmonellainfiserte egg og krevde erstatning fra selgeren. I byretten ble selgeren holdt ansvarlig etter det
objektive selgeransvaret i den danske produktansvarsloven. I ankeomgangen forela landsretten spørsmålet for EU-domstolen, som kom til
at ansvaret måtte kanaliseres til produsenten av eggene. Domstolen
fastholdt at direktivet ikke tillater at medlemsstatene opprettholder
ansvarsregler som avviker fra direktivets og konkluderte med at
« … the Directive must be interpreted as precluding a national
rule under which the supplier is answerable without restriction
for the liability of the producer under the Directive.»271
Høyesterett har senere lagt den tilsvarende tolkningen til grunn i Rt.
2004 s. 122 (tannlege), hvor det ble uttalt at
«direktivets artikkel 13 ikke kan påberopes til støtte for en opprettholdelse av nasjonale rettsregler som gir en bedre beskyttelse
enn direktivets bestemmelser, når de nasjonale regler statuerer
ansvar på samme grunnlag som reguleres i direktivet».272
Spørsmålet er om denne tolkningen av direktivet innebærer at selgerens
erstatningsansvar for produktskader etter forbrukerkjøpslovens § 34
må tolkes innskrenkende.
I utgangspunktet innebærer § 34 nettopp at forbrukeren oppnår
«bedre beskyttelse enn direktivets bestemmelser», ved at forbrukeren
ikke trenger å forholde seg til produktansvarslovens ansvarssystem.
270 Sak C-402/03 Skov premiss 28 og sak C-183/00 Sánchez premissene 25–26.
271 Sak C-402/03 Skov premiss 37.
272 Rt. 2004 s. 122 avsnitt 31.
Sverre Runde75

Dette kan tilsi at forbrukerkjøpslovens § 34 må tolkes innskrenkende
for å være i tråd med direktivets fullharmoniseringsformål.
Ser man nærmere på bestemmelsen må det imidlertid skilles mellom ansvaret i § 34 første og andre ledd. Ansvaret etter andre ledd er
betinget av at tapet skyldes «feil eller forsømmelse» på selgerens side
– altså et culpaansvar. Ettersom ansvaret etter produktansvarsloven er
objektivt, kan det hevdes at culpaansvaret i § 34 andre ledd ikke
«statuerer ansvar på samme grunnlag som reguleres av direktivet», jf.
Rt. 2004 s. 122. Dermed vil ikke fullharmoniseringsformålet ha rekke
vidde for ansvaret etter ansvarsgrunnlaget i denne bestemmelsen.
Holder vi oss til § 34 første ledd blir derimot det overlappende
området tydeligere. Et forhold som klassifiseres som en sikkerhetsmangel etter produktansvarsloven § 2-1, og som dermed kan gi
grunnlag for ansvar etter produktansvarsloven, vil ofte kunne utgjøre
en kjøpsrettslig mangel. Har man for eksempel kjøpt en mobil som
selvantenner, en brus som eksploder eller giftig dyrefôr, vil de skadevoldende egenskapene kunne innebære at tingene ikke oppfyller
kravene til alminnelig god vare, jf. Rt. 1998 s. 774 (videospiller) og
forbrukerkjøpsloven § 15 andre ledd bokstav b. I så fall vil ansvaret for
de samme skadevoldende egenskapene etter produktansvarsloven være
kanalisert til produsenten, mens det etter forbrukerkjøpsloven § 34
første ledd kan gi grunnlag for objektivt selgeransvar. Denne løsningen
er ikke i tråd med praksis fra EU-domstolen og kan neppe opprettholdes dersom skaden har rammet en gjenstand som omfattes av direktivet.273
Samlet sett vil dermed produktansvarsloven konsumere erstatningsansvaret for sikkerhetsmangler innenfor sitt virkeområde, selv om
tapet tilsynelatende også kunne gitt grunnlag for kontraktsansvar etter
forbrukerkjøpsloven § 34. Dette gjelder i alle fall dersom ansvaret
bygger på objektivt grunnlag, jf. § 34 første ledd. Dersom tapet skyldes
273 Jf. også Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 349. Se tilsynelatende motsatt Selvig
og Lilleholt (2019) s. 320.
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«feil eller forsømmelse» hos selgeren, jf. § 34 andre ledd, vil derimot
direktivet antagelig ikke stå i veien for at selgeren blir ansvarlig på
kontraktsgrunnlag.
Skader som ikke er følge av en «mangel»
Erstatningsbestemmelsene i kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og
avhendingslova forutsetter alle at skaden skjer som følge av en mangel.274
Vurderingstemaet for lovens rekkevidde i relasjon til skade på annet
enn salgstingen vil derfor, langt på vei, være om den skadevoldende
egenskapen var en mangel ved det som ble solgt.
I alle tre lovene er det imidlertid forutsatt at misligholdsbeføyelsene
får anvendelse «så langt de passer» også for «andre feil ved selgerens
oppfyllelse».275 Erstatningsbestemmelsene kan dermed også få anvendelse selv om det ikke foreligger en «mangel». Det fremgår av for
arbeidene at man har lovfestet et ansvar for brudd på «sideplikter» og
at dette ble gjort ut fra et standpunkt om at «kjøpsloven i prinsippet
bør regulere samtlige plikter i kjøpsforholdet».276 Lest i sammenheng
vil dermed ikke brudd på «sideplikter» være en «mangel» i lovens
begrepsbruk, men vil likevel kunne utgjøre et erstatningsbetingende
kontraktsbrudd i videre forstand.
Behovet for lovfesting av ansvaret utover mangelstilfellene er at
selgeren også har andre plikter enn å prestere en mangelfri ytelse. Dette
kan for eksempel være varslingsplikter eller krav om at selgeren skal
dra omsorg for tingen dersom kjøperen ikke overtar den til rett tid.277
Skades noe annet enn kontraktsgjenstanden som følge av brudd på
slike plikter vil kontraktlovens erstatningsbestemmelser få anvendelse
så langt de passer. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at brudd på
slike forpliktelser skal påføre noe annet enn salgstingen en skade.
274 Selvig og Lilleholt (2019) s. 318.
275 Kjøpsloven § 30 (2), forbrukerkjøpsloven § 26 (3) og avhendingslova § 4-8
(2).
276 Se Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 77 og 66, jf. drøftelsen på s. 29–30.
277 Se for eksempel kjøpsloven kapittel XI.
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S elgerens forpliktelser knytter seg tett til kontraktsgjenstanden, og han
vil derfor i liten grad komme i kontakt med andre ting som kreditor
eier. Det vil primært være egenskaper ved salgstingen selv som påfører
andre ting skade, slik at grensen mot deliktsansvaret i hovedsak vil
kunne knyttes til mangelbegrepet i disse lovene.
Den andre gruppen av lover skiller seg fra dette ved at kontraktsforpliktelsen gjennomgående er en tjeneste. I bustadoppføringslova
skal debitor føre opp et hus, mens han i håndverkertjenesteloven skal
arbeide på løsøre eller eiendom. Dette reiser særlige spørsmål fordi
debitors skadeforvoldelse ofte skyldes ham selv eller noen som jobber
for ham og ikke at det han solgte har farlige egenskaper. Skader på
annet enn kontraktsgjenstanden kan skyldes at debitor har gjort for
dårlig arbeid, for eksempel dersom håndverkeren slurver når han
henger opp en lampe slik at denne senere faller ned og skader noe.
Ansvaret vil i så fall være en følge av mangelfullt arbeid, og avgrensningsspørsmålene er prinsipielt de samme som for lovene jeg allerede
har gjennomgått.
Det kan imidlertid også oppstå skader selv om det i utgangspunktet ikke er noe i veien med arbeidet som skulle utføres etter avtalen.
Vi kan for eksempel se for oss håndverkeren som har i oppdrag å male
kreditors bad.278 På vei til jobb kjører håndverkeren inn i kreditors bil
og skader denne. I neste omgang søler han maling i stua på vei inn til
badet, slik at det gamle tregulvet må erstattes. I et tredje eksempel søler
han malingen inne på badet, men malingen renner ut i stua og gjør
tilsvarende skade der. I alle eksemplene er håndverkerens skadeforvoldelse foranlediget av at han skulle male badet, men skadene oppstod
selv om badet ble malt til punkt og prikke etter avtalen.
Spørsmålet er dermed om slike skader omfattes av kontraktsansvaret selv om hovedforpliktelsen i tjenesten ble oppfylt som avtalt.

278 Eksempelet er inspirert av Lilleholt (2002).
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Bustadoppføringslova
I bustadoppføringslova er utgangspunktet klart. Forbrukeren kan
«jamvel krevje skadebot for skade på ting som ikkje står i nokon nær
og direkte samanheng med entreprenørens yting», jf. § 35 (3). Ansvarsgrunnlaget er i så fall culpa med omvendt bevisbyrde. Et eksempel kan
være skader som skjer på arbeid utført av andre entreprenører i prosjektet.
Den underliggende forutsetningen er at tapet har oppstått som følge
av et «avtalebrot», jf. § 6. Loven slår nemlig fast helt innledningsvis at
for «tap som ikkje er følgje av avtalebrot, gjeld allmenne skadebotreglar», jf. § 6. Dermed blir det reelle vurderingstemaet hvilke forpliktelser som kan gi grunnlag for et kontraktsbrudd i lovens forstand.
Dersom skaden skyldes atferd som ikke kan betegnes et «avtalebrot»
vil deliktsansvaret være enerådende.
Erstatningshjemmelen i § 35 er etter ordlyden begrenset til tap som
«kjem av ein mangel», jf. § 35 (1). Dette kunne tilsi at det kun er
skader som følge av mangelfullt arbeid som skal erstattes etter loven.
Ansvar for brudd på sideplikter vil i så fall falle utenfor i den grad
brudd på slike ikke også resulterer i mangelfullt arbeid. Dette kan være
tilfelle dersom entreprenøren generelt opptrer uforsvarlig og gjør skade
på noe annet på eiendommen som tilhører kreditor, men for øvrig
utfører kontraktsarbeidet som avtalt. Et eksempel kan være entreprenøren som under arbeid på taket mister verktøy ned på kreditors bil
som står parkert utenfor huset.
Bestemmelsen må imidlertid leses i sammenheng med § 29 (2),
som forutsetter at mangelsbeføyelsene også gjelder for «andre feil ved
entreprenørens oppfylling» så langt de passer. Formuleringene gir klare
assosiasjoner til tilsvarende bestemmelser i lovene som ble gjennomgått ovenfor, som i sine forarbeider legger til grunn at man har regulert
ansvar for brudd på sideplikter. Forarbeidene til bustadoppføringslova
er derimot ikke like klare på dette spørsmålet.
NOU-en er tilsynelatende nokså utvetydig:
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«Entreprenøren bør vera ansvarleg for brot på såkalla sideplikter.
Det ligg nærast å tenkje seg brot på entreprenørens allmenne
omsuts- og lojalitetsplikt overfor forbrukaren og meir spesielt
plikta til å gje forbrukaren råd i samband med arbeidet».279
Uttalelsen gjelder imidlertid «anna tap enn det som følgjer av tings
skade».280 For tingsskadene er det ikke sagt noe om ansvaret for brudd
på sideforpliktelser. I stedet var man opptatt av at ansvaret for tingsskade som ikke var følge av mangel i hvert fall ikke kunne fraskrives
ved avtale:
«Utvalet har vurdert om ein bør halde ansvar for tingsskadar som
ikkje er følgje av mangel, heilt utanom verkeområdet for lova,
men er kome til at ein på same måte som i handverkartenestelova
bør hindre at slikt ansvar blir fråskrive i avtalen. I staden for å
lovfeste skyldansvar og elles byggje på ein føresetnad om at
strengare ansvar kan følgje av allmenne reglar (jf Ot.prp.nr.29
(1988–1989) side 53), meiner utvalet at det bør seiast med reine
ord at ansvar for forbrukarens tap som følgje av tingsskade ikkje
kan fråskrivast».281
Lilleholt, som var lederen av utvalget, har senere skrevet at det ut fra
disse uttalelsene går
«nokså tydeleg fram at tingsskade som ikkje er følgje av mangel,
skal haldast utanom lova (bortsett frå forbodet mot ansvarsfråskriving), og at ansvar for brot på sideplikter er aktuelt for andre
former for tap».282
279
280
281
282
80

NOU 1992: 9 s. 30.
NOU 1992: 9 s. 30.
NOU 1992: 9 s. 30.
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Denne nyansen ble imidlertid ikke med i proposisjonen, som uten
videre legger til grunn at bestemmelsene også gjelder «oppfyllinga av
sideplikter».283 Heller ikke det endelige lovutkastet kan sies å ha fanget
opp dette når § 29 (2) utvetydig legger til grunn at mangelsreglene
også gjelder for «andre feil ved entreprenørens oppfylling».
Slik loven – med forarbeider – er formulert, er det etter min mening
ikke grunnlag for å tolke loven innskrenkende slik at ansvaret for brudd
på sideplikter kun gjelder for andre tap enn tingsskader.284 Bustadoppføringslova opererer derfor med kontraktsansvar for tingsskader så
lenge avtalens forpliktelser er brutt, uavhengig av om skaden er som
følge av en mangel eller «andre feil» ved arbeidet.
Den praktiske betydningen av dette begrenses imidlertid av at
mange plikter som i andre kontraktstyper vil regnes som «sideplikter»
gir direkte grunnlag for mangel etter bustadoppføringslova. Entreprenøren har for eksempel frarådingsplikt etter § 8 og omsorgsplikt etter
§ 7. For det andre er det uansett bestemt at ansvaret ikke kan fravikes
ved avtale. Det vil derfor ikke være tale om et enerådende deliktsansvar
etter noen av tolkningsalternativene, ettersom kontraktlovens regulering får virkning uavhengig av hvordan ansvaret klassifiseres.285
Håndverkertjenesteloven
I håndverkertjenesteloven rekker kontraktsansvaret tilsynelatende enda
lenger. Hovedregelen for håndverkerens ansvar er riktignok at det må
foreligge «forsinkelse eller mangel», jf. håndverkertjenesteloven § 28
(1). Det gjelder i så fall et kontrollansvar, men dersom skaden skjer på
283 Ot.prp. nr. 21 (1996–1997) s. 57, jf. s. 64.
284 Se motsatt Lilleholt (2002) s. 176–177: «Etter buofl. § 6 er det tingsskade
som ‘ikkje er følgje av avtalebrot’, som fell utanom lova. Hadde det stått ‘tap
som ikkje er følgje av forseinking eller mangel’, ville tolkinga ha vore grei.
Da kunne ein sjå bort frå sidepliktene. Og det bør ein gjera også med den
ordlyden vi har; med andre ord slik at brot på sideplikter ikkje er ‘avtalebrot’
i høve til § 6».
285 Dette poenget er sentralt for emnet i kapittel 4, se punkt 4.4.2.
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noe «annet enn den ting eller eiendomsdel tjenesten gjelder» eller på
annet enn det tingen har «nær og direkte sammenheng med» gjelder
det et culpaansvar med omvendt bevisbyrde.286 Når det gjelder betydningen av sideplikter er det uttrykkelig forutsatt i forarbeidene at også
brudd på sideplikter kan resultere i «mangel» i lovens forstand.287
Området for lovens erstatningsansvar utvides imidlertid i § 29. For
det første kan håndverkeren bli ansvarlig for skade på ting eller eiendom
som skades mens det er i «tjenesteyterens varetekt» eller for øvrig
«under tjenesteyterens kontroll», jf. håndverkertjenesteloven § 29 (1).
For slikt tap gjelder reglene i § 28 tilsvarende, som vil si at det i utgangspunktet gjelder et kontrollansvar, men et culpaansvar med omvendt
bevisbyrde dersom skaden skjer på annet enn det tjenesten gjelder. For
at det skal ha selvstendig mening å plassere denne bestemmelsen for
seg selv, må det være fordi håndverkeren blir ansvarlig selv om det ikke
er en følge av mangel eller forsinkelse.288 Ansvaret er et kontraktsansvar
så lenge det som ble skadet var i håndverkerens «varetekt» eller for
øvrig under hans «kontroll». Forarbeidene begrunner dette med at det
kan «være vanskelig å si om skaden skyldes mangel/forsinkelse eller
andre forhold», og at håndverkeren uansett bør bli ansvarlig.289 Eksempler på denne typen tap kan være at bilens understell blir skadet mens
bilen er inne til lakkering, eller at håndverkeren skader møblene i stua
han skal tapetsere.
Ansvaret går imidlertid enda lenger i § 29 (2), som slår fast at det
også «[for] tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er
en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet
skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side» (min kursivering). Skaden trenger altså verken å være en følge av mangel eller
forsinkelse eller ha skjedd på noe håndverkeren hadde kontroll med
286 Håndverkertjenesteloven § 28 (1), jf. § 28 (3). Se Ot.prp. nr. 29 (1988–1989)
s. 92.
287 Se for eksempel Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 52, 93 og 26.
288 Se Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 93.
289 Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 52.
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eller passet på. Ansvaret omfattes uansett av håndverkertjenestelovens
erstatningsregler så lenge skaden skjer i forbindelse med tjenesteoppdraget og håndverkeren har vært culpøs.
Om paragrafen dermed gir uttrykk for et utvidet kontraktsansvar,
eller bare er lovfesting av et deliktsansvar, er ikke lett å si. Etter ordlyden stilles det ikke krav om kontraktsbrudd, verken i snever eller vid
forstand, for at håndverkeren skal bli ansvarlig. At debitor blir ansvarlig uten at det er som følge av et mislighold kan tyde på at det er
erstatningsreglene utenfor kontrakt man sikter til.
Forarbeidene trekker i begge retninger. I proposisjonen uttales det
at «[r]egelen er i hovedsak i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og skadeserstatningsloven § 2-1, og vil bli supplert av
disse».290 Videre uttales om ansvarsgrunnlaget for slike tap at «det som
utgangspunkt ikke [er] grunnlag for å operere med annet enn en den
alminnelige erstatningsrettslige skyldregel (herunder også skyld hos
kontraktsmedhjelpere)».291
Det ville samsvare dårlig med resten av uttalelsene i forarbeidene
dersom det er skyldansvaret utenfor kontrakt det siktes til. Diskusjonene
i forarbeidene relaterer seg gjennomgående til om man skal innføre et
kontrollansvar eller skyldansvar med omvendt bevisbyrde for de ulike
skadetilfellene som oppstår. Det er altså forholdet mellom to ulike
ansvarsgrunnlag på kontraktsgrunnlag man sikter til, ikke forholdet
mellom kontraktsansvar og annet erstatningsansvar. Det er illustrerende
at forarbeidene forutsetter at ansvaret i loven kan «suppleres» av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. En slik bemerkning ville vært
unødvendig dersom man mente at det var deliktsansvaret man hadde
lovfestet. Videre fremheves det i samme avsnitt at «regelen imidlertid
ikke [er] til hinder for at tjenesteyteren får et videregående ansvar når
dette måtte følge av andre erstatningsregler».292 Det er vanskelig å lese
290 Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 52.
291 Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 52–53.
292 Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 53.
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den siste forutsetningen som noe annet enn en henvisning til ansvaret
utenfor kontraktsforhold.
For avhandlingens formål er det imidlertid ikke nødvendig å avgjøre
om ansvaret er et kontrakts- eller deliktsansvar. Det sentrale er uansett
at det i hvert i fall ikke kan beskrives som et rent deliktsansvar, og at
lovens regulering uansett vil få sentral betydning for ansvaret. Blant
annet var det et sentralt poeng med lovfestingen at «... ansvaret da som
utgangspunkt ikke kan fraskrives ved avtale».293 De kontraktsrettslige
rettsvirkningene må dermed uansett tas i betraktning, selv om håndverkeren etter tradisjonell oppfatning ikke har misligholdt kontrakten.
Håndverkertjenesteloven skiller seg dermed fra de andre lovene
ved at det kan inntre kontraktsansvar også utenfor det man i hvert fall
normalt vil betegne som et mislighold av kontrakten. Dette gjelder for
det første dersom skaden skjer på ting håndverkeren hadde i sin
varetekt eller for øvrig hadde kontroll med. Det gjelder imidlertid også
andre tap generelt som oppstår «i forbindelse med kontraktsoppfyllelse». Den eneste kategorien som helt sikkert faller utenfor kontraktsansvarets domene er dermed skader som ikke skjer i forbindelse med
kontraktsoppfyllelse. Med den klassifiseringen faller man imidlertid
også utenfor denne avhandlingens avgrensning.
Vi ser dermed at skader på gjenstander som ikke nødvendigvis er
omfattet av kontrakten også kan underlegges et kontraktsansvar, så
lenge tapet oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen. Den
nærmere rekkevidden av kontraktsansvaret varierer med de ulike
kontraktslovene. Det er verdt å merke seg at ingen av dem har angitt
helt klare kriterier for hvordan grensen skal trekkes, og i forarbeidene
forutsatt at den nærmere grensedragningen overlates til rettspraksis.294
Bortsett fra håndverkertjenesteloven forutsettes det gjennomgående
at skaden er følge av en «mangel» eller et «avtalebrot». Hvilke pliktbrudd som representerer et slikt mislighold er imidlertid ikke definert.
293 Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 52 og 93.
294 Jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 143.
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I grensetilfellene er det særlig spørsmålet om brudd på sideplikter gir
grunnlag for kontraktsansvar som volder vanskeligheter, men slik
lovene er formulert vil brudd på sideplikter gjennomgående være
omfattet av lovenes misligholdsbeføyelser.
For øvrig kan det konstateres at spørsmålet er graduelt.295 Så lenge
kontrakten er foranledningen til skaden blir det dermed et spørsmål
om hvor nær sammenheng det er mellom tingen som ble skadet og
kontraktsforpliktelsene. Er det ikke tilstrekkelig sammenheng vil
ansvaret reguleres av deliktsretten alene. Askeland tar utgangspunkt i
et generelt vurderingstema: «Står den aktuelle skadehendelse i en tilstrekkelig sammenheng med kontraktsforholdet til at debitor bør bli
ansvarlig?».296
HR-2020-1120-A (Kystverket) gir en viss veiledning om relevante
momenter på ulovfestet grunnlag. I saken skulle selskapet ABS bygge
en molo for Kystverket. ABS engasjerte Polar Tugs som underentreprenør til å hjelpe seg med å slepe materialer bort til moloen. Under
slepingen kolliderte Polar Tugs med et seilingsmerke som også tilhørte
Kystverket. Seilingsmerket hadde i utgangspunktet ikke noe med
kontraktsoppfyllelsen å gjøre, men ettersom det ble skadet i forbindelse
med kontraktsoppfyllelsen ble det anført ansvar på kontraktsgrunnlag.297
Høyesterett fremhevet at dersom den skadete gjenstanden er
«betrodd eller oppbevart hos debitor» vil dette være av betydning for
295 Askeland (2002) s. 209.
296 Askeland (2002) s. 213.
297 Ettersom Polar Tugs var selvstendig oppdragstaker var ikke arbeidsgiver
ansvaret aktuelt, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 3. For øvrig gjaldt saken
egentlig om ABS kunne identifiseres med Polar Tugs’ uaktsomme skadeforvoldelse på grunnlag av kontraktsmedhjelperansvaret. Spørsmålet var om
de oppgavene hjelperen utførte hadde tilstrekkelig sammenheng med skaden
på seilingsmerket. Selv om argumentasjon dermed direkte gjaldt hjelperens
oppgaver, ble disse oppgavene utførte på vegne av hovedentreprenøren i
hans kontraktsoppfyllelse overfor Kystverket. Det reelle vurderingstemaet
var dermed hvilken sammenheng det var mellom skadehendelsen og kontrakten mellom ABS og Kystverket.
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ansvarsvurderingen.298 Det var imidlertid ikke tilfelle i den konkrete
saken:
«Det skadete sjømerket var imidlertid ikke i hovedentreprenørens
varetekt, det sto heller ikke plassert i anleggsområdet eller i umid
delbar nærhet til de moloene som skulle utbedres. Sjømerket var
en del av et overettmerke som skal vise trygg led inn til Andenes
havn, og var således en del av den offentlige infrastrukturen i
området» (mine kursiveringer).299
Tvert imot var det, ifølge Høyesterett, «tilfeldig at sjømerket og kontraktsgjenstanden hadde samme eier».300 Dermed var det ikke grunnlag for ansvar på kontraktsgrunnlag.
Av disse uttalelsene kan det utledes at både fysisk og funksjonell
nærhet kan være relevante momenter for vurderingen av om det
foreligger tilstrekkelig sammenheng med kontraktsforpliktelsene. Fysisk
nærhet vil være relevant dersom gjenstanden er en del av anleggsområdet eller i umiddelbar nærhet til dette. Kystverket-dommen kan gi
inntrykk av at «umiddelbar nærhet» skal tas ganske bokstavelig. Ansvar
kan imidlertid bli aktuelt også dersom det foreligger funksjonell nærhet. Et sentralt spørsmål kan være hvorfor kontraktsoperasjonen
skjedde i fysisk nærhet til den skadete gjenstanden. Var det fordi
debitor var betrodd gjenstanden av kreditor, for eksempel til oppbevaring/varetekt, er det mye som tilsier at det er etablert en kontraktsforventning om at gjenstanden ikke skal skades. Er nærheten mer
tilfeldig, for eksempel dersom gjenstanden er offentlig infrastruktur,
kan det tilsi at ansvaret faller utenfor kontraktens regulering.

298 HR-2020-1120-A avsnitt 80.
299 HR-2020-1120-A avsnitt 83.
300 HR-2020-1120-A avsnitt 84.
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3.3.4 Kan personskader gi grunnlag for kontraktsansvar?
Det neste typetilfellet som skal behandles er personskadene. Iblant ser
man nemlig en alminnelig antagelse om at personskader ikke gir
grunnlag for kontraktsansvar, selv om personskaden skjer i forbindelse
med kontraktsoppfyllelse.301 I så fall er det tale om en skadetype hvor
deliktsansvaret er enerådende. Resonnementet er at kontraktsbruddet
i den skadevoldende handlingen anses å spille en liten rolle i hendelsesforløpet. Holdningen gjenfinnes i forarbeidene til ulike kontrakts
lover uten at standpunktet er nærmere begrunnet, se for eksempel
forarbeidene til håndverkertjenesteloven:
«Det følger av alminnelige kontraktsrettslige og erstatningsrettslige prinsipper at skade på person ikke omfattes av kontraktsansvaret, men reguleres av reglene for ansvar utenfor kontrakt, om
ikke annet er bestemt».302
Og i forarbeidene til kjøpsloven:
«For det første må personskader holdes utenfor. Så vel arten av
skader som erstatningsberegningen tilsier at disse ikke reguleres
av kjøpsloven, men utelukkende av de særlige regler om produktansvar» (min kursivering).303
Flere kontraktslover gjør dessuten eksplisitt unntak for skade på
person. For eksempel står det i husleieloven § 1-7 at «[t]ap som følge
av skade på person faller utenfor bestemmelsene om erstatningsansvar
i loven.» I stedet «... gjelder de alminnelige erstatningsregler».304 Til301 Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 19 og helt uttrykkelig på side 331, Tørum
(2007) s. 490 og Løvf (2011) s. 58.
302 Ot.prp. nr. 29 (1988–1989) s. 51.
303 Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 25. Se også Nygaard (2007) s. 456: «Kjøpslova
omfattar ikkje personskade».
304 Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 1-7.
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svarende bestemmelser finnes i forbrukerkjøpsloven § 52 (2) bokstav
a og bustadoppføringslova § 6 (1). Dersom ansvarsspørsmålet faller
inn under en av disse lovenes anvendelsesområde er svaret klart – da
er deliktsansvaret enerådende.
Også i rettspraksis er det tradisjon for at kontraktstilknytningen
kommer i bakgrunnen når kreditor er påført en personskade. Et
eksempel er Rt. 2001 s. 1221 (alpinbakke II), hvor en kvinne ble alvorlig skadet på grunn av manglende skilting av et fareelement i alpinanlegget. Ettersom kvinnen hadde kjøpt billett hos anlegget kunne man
ansett den mangelfulle skiltingen for å utgjøre et kontraktsbrudd, og
personskaden som et tap som dermed var dekket av kontraktserstatningsreglene. Saken ble likevel behandlet på deliktsgrunnlag etter
arbeidsgiveransvaret uten at kontraktstilknytningen ble tematisert.
Det er imidlertid ikke noe prinsipielt i veien for at personskader
gir grunnlag for erstatning også på kontraktsgrunnlag.305 Debitor og
kreditor kan uttrykkelig avtale seg imellom at skade på person skal
omfattes av kontrakten. Kontraktsforpliktelsen kan for eksempel gå
direkte ut på ivaretakelse av kreditors person. I så fall er ansvar på
kontraktsgrunnlag meget nærliggende. Et billedlig eksempel er avtaler
om livvaktarbeid, hvor hovedforpliktelsen nettopp er å beskytte kreditor mot personskader.
Fra rettspraksis kan avtaler om plastisk kirurgi illustrere. I Rt. 2004
s. 1539 var saken at et inngrep hos en klinikk for plastisk kirurgi ikke
gikk som det skulle. Høyesterett bygget tydelig på at både klinikken
og kirurgens ansvar var et kontraktsansvar i relasjon til vernetingsreglene, selv om inngrepet bokstavelig talt gjaldt kreditors person.306
Nevnes kan også Rt. 2008 s. 537 (øyelinse), hvor det var spørsmål om
erstatning for at defekte øyelinser ble innoperert og senere måtte
opereres ut igjen. Flertallet mente at kreditor ikke stod i et kontrakts305 Slik oppfatter jeg også Krüger (1989) s. 778, Ulfbeck (2010) s. 18 og Skjefstad
(2018) s. 223.
306 Skjefstad (2018) s. 4 fotnote 11 oppfatter også dommen slik.
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forhold med legen, mens mindretallet hevdet det motsatte. Mindretallet
fikk derfor foranledning til å uttale seg om forholdet mellom person
skader og kontraktserstatning:
«Selv om kontraktsrettslige ansvarsregler vanligvis ikke gjelder
erstatning for personskader, må man for mangler ved gjenstander
som skal implanteres i eller på annen måte benyttes ved medisinsk
behandling av mennesker, i alle fall et stykke på veg kunne pålegge
leverandøren ansvar for tap som følge av personskader på grunnlag av kontraktsrettslige synspunkter».307
Det kan innvendes at frivillige inngrep og operasjoner er i grenseland
for hva som kan kalles en personskade. Høyesterett synes imidlertid
ikke å stoppe ved slike tilfeller og har i for eksempel HR-2018-403-A
(rideulykke) vist vilje til å anvende kontraktsansvar på mer tradisjonelle
personskader. I saken ble en person skadet etter å ha blitt kastet av
hesten hun hadde leid. Høyesterett innledet sitt votum med at: «Når
det foreligger en leieavtale, kan det, slik lagmannsretten påpeker, disku
teres om saken like gjerne kan ses som et spørsmål om ansvar i kontrakts
forhold» (min kursivering).308 Høyesterett var altså ikke fremmed for
å anvende kontraktsansvar for en personskade. Ettersom saken ble
prosedert på deliktsgrunnlag, jf. skadeserstatningsloven § 1-5 nr. 1,
ble imidlertid ikke kontraktsporet vurdert nærmere.
Lagmannsrettens votum i samme sak er illustrerende for hvordan
en vurdering på kontraktsgrunnlag kunne sett ut:
«Det forelå imidlertid en utleieavtale mellom partene, slik at det
kanskje ville vært riktigere å vurdere saken som et tilfelle av ansvar
i kontraktsforhold. Deler av argumentasjonen fra skadelidte peker
da også i retning av at det reelt sett er mislighold som anføres:
307 Rt. 2008 s. 537 avsnitt 60.
308 HR-2018-403-A avsnitt 30.
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Hun fikk utlevert en hest med dårligere egenskaper enn hun etter
avtalen hadde grunn til å forvente, og det var først da hun fikk
kunnskap om at det kunne være tilfelle, at hun mente at hun
kunne gjøre et erstatningskrav gjeldende».309
Lovgiver synes også å forutsette at krav på erstatning for personskade
kan bygge på kontrakt. I foreldelsesloven § 9 nr. 3 trekkes et skille
mellom «krav som springer ut av kontrakt» og andre erstatningskrav.
Kontraktskravene foreldes etter § 3, «bortsett fra krav på erstatning
for personskade», som foreldes etter § 9 med resten av erstatnings
kravene som ikke springer ut av kontrakt. Paragrafen bygger derfor på
en forutsetning om at det kan forekomme personskader på kontraktsgrunnlag, og at det derfor er behov for å gi en særskilt bestemmelse
om foreldelse av slike krav.
Konklusjonen må derfor være at det ikke er noe prinsipielt i veien
for at også personskader forfølges på kontraktsgrunnlag, selv om
personskader normalt ikke har slik sammenheng med kontraktsforpliktelsene at de utløser ansvar på kontraktsgrunnlag.
Det er ikke helt enkelt å gi et fornuftig svar på hvorfor ikke flere
saker om personskader behandles på kontraktsgrunnlag. Én forklaring
er nok den sterke tradisjonen for å behandle alle personskader på
deliktsgrunnlag. En annen og kanskje mer praktisk forklaring er at
ansvar på kontraktsgrunnlag sjeldent vil gi skadelidte bedre tapsdekning enn å anføre deliktsansvar. Tvert imot er jo ansvaret på kontraktsgrunnlag oftere begrenset, slik jeg gjennomgikk i punkt 2.5. Dette
argumentet gjelder imidlertid ikke når skaden skyldes feil hos den
ansvarlige sine medhjelpere, hvor det er identifikasjonsregelen på
deliktsgrunnlag som er klart mest begrenset.310 I sakene hvor dette har
kommet på spissen kan man spørre om det ikke også bør undersøkes
om skadevolderen kan bli ansvarlig på kontraktsgrunnlag i stedet.
309 LE-2016-170119.
310 Se nederst i punkt 2.5.
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3.4

Deliktsansvarets anvendelse når det også er
grunnlag for kontraktsansvar

3.4.1 Oversikt over problemstillingene
Analysen i punkt 3.3 gjaldt ansvarstilfeller hvor debitors atferd ikke
gir grunnlag for kontraktsansvar, slik at deliktsansvaret er det eneste
aktuelle grunnlaget for erstatning. I det følgende skal den motsatte
situasjonen behandles. Forutsetningen er nå at debitors atferd utgjør
et ansvarsbetingende brudd på kontrakten. Spørsmålet blir da om
debitor også kan bli ansvarlig på deliktsgrunnlag, eller om eksistensen
av et kontraktsgrunnlag påvirker muligheten for et selvstendig deliktsansvar.
En forutsetning for at det i det hele tatt skal kunne foreligge selvstendig ansvar på både kontrakts- og deliktsgrunnlag for samme tap
er at regelsettene regnes for å være selvstendige erstatningsgrunnlag.
Dette ble drøftet og besvart bekreftende i punkt 2.6 ovenfor. Drøftelsene
i inneværende kapittel tar derfor utgangspunkt i at kontrakts- og
deliktsansvaret er selvstendige og innbyrdes forskjellige erstatningsgrunnlag som i prinsippet kan foreligge hver for seg så lenge vilkårene
er oppfylt.
Jeg minner om at dette kapittelet kun gjelder grunnlaget for deliktsansvar. Selv om vilkårene for deliktsansvar er oppfylt vil ikke kreditor
alltid kunne velge deliktsansvaret som et alternativ. Valgretten drøftes
i kapittel 4. I dette kapittelet er formålet kun å analysere noen typetilfeller hvor det kan være grunnlag for et selvstendig deliktsansvar i
kombinasjon med kontraktsansvar.
Tradisjonelt har man sett for seg to ulike muligheter for at debitors
mislighold også er regulert av deliktsreglene.
Den første muligheten er at kontraktsbruddet i seg selv regnes som
et ansvarsbetingende rettsbrudd som kan håndheves på deliktsgrunnlag. Stang var tilsynelatende inne på et slikt spor i sitt standardverk om
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norsk erstatningsrett.311 Der hevdet han at «kontraktsbrud er retsbrud»
og at «læren om erstatningspligt i kontraktsforhold bare [er] en del av
den almindelige erstatningslære».312
Der det er uaktsomhetsansvar kan Stangs resonnement umiddelbart
virke nærliggende, all den tid vilkåret for ansvar både i og utenfor
kontrakt er at debitor har handlet uaktsomt. Dersom debitor bryter
kontrakten på uaktsomt vis, hvorfor kan ikke denne uaktsomheten
også gi grunnlag for deliktsansvar?
Svaret på dette spørsmålet handler om hvilke atferdsnormer som
er relevante ved fastleggelsen av culpanormen etter de to erstatningsgrunnlagene.313 At culparegelen gjelder både i og utenfor kontrakt betyr
ikke mer enn at det er de abstrakte prinsippene for fastleggelse av
culpanormen som er de samme. Det nærmere innholdet av aktsomhetsnormen vil derimot variere. Kontrakts- og deliktsculpa bygger på
to forskjellige normsystemer. Det sentrale er at grunnlaget for et
kontraktsansvar er avtalen, slik at culpavurderingen tar utgangspunkt
i hvilke ytelsesplikter som er avtalt. Grunnlaget for deliktsansvaret er
derimot skaden, og spørsmålet er om skadevolderen har opptrådt
uforsvarlig og i strid med mellommenneskelige krav til aktsomhet
innenfor det aktuelle livsområdet.314
Et kontraktsbrudd kan derfor ikke i seg selv utløse ansvar på
deliktsgrunnlag. Allmennhetens generelle forventninger til skadevolderen er ikke de samme forventningene som medkontrahenten har i
kraft av kontrakten. Erstatningsansvaret utenfor kontrakt må derfor
bygge på at skadevolderen også har brutt atferdsnormer utenfor
kontrakten, og at det knyttes selvstendige rettsvirkninger og sanksjoner til overtredelse av disse normene.
Det reelle alternativet for et selvstendig deliktsansvar er dermed at
debitor har opptrådt på en måte som også bryter med forpliktelser
311
312
313
314
92

Stang (1919).
Stang (1919) s. 113.
Se for eksempel Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 136.
Se punkt 2.3.1 og 3.4.3.
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utenfor kontrakten, og at brudd på disse i seg selv gir grunnlag for
ansvar på deliktsgrunnlag. For å analysere hvilke forpliktelser dette
kan være må culpanormen på kontrakts- og deliktsgrunnlag undersøkes nærmere.
I punkt 3.4.2 sies det først litt generelt om culparegelen, før jeg i
punkt 3.4.3 går nærmere inn på de sentrale ulikhetene i atferdsnormene
som er relevante for aktsomhetsnormen på kontrakts- og deliktsgrunnlag. I punkt 3.5 følger deretter en praktisk gjennomgang av noen
typetilfeller hvor det kan bli aktuelt med ansvar etter begge grunnlag.
Typetilfellene i punkt 3.5 danner grunnlaget for drøftelsen av hvordan
man skal forholde seg til dobbelt erstatningsgrunnlag i kapittel 4.
3.4.2 Fastleggelse av culpanormen
Culparegelen er den alminnelige erstatningsregelen både i og utenfor
kontraktsforhold.315 At regelen er alminnelig betyr at den får anvendelse
med mindre det er grunnlag for å fravike den.316 Dette gjelder også i
kontraktsforhold, hvor culparegelen dermed får anvendelse for alle
kontraktstyper og alle mislighold med mindre det er holdepunkter for
å anvende en strengere eller mildere ansvarsnorm.317
Vurderingstemaet både på kontrakts- og deliktsgrunnlag er om
debitor kunne og burde handlet annerledes enn han gjorde.318 Selv om
man gjerne spør om debitor har handlet «klanderverdig» eller kan
«bebreides» skal det ikke felles noen moralsk dom. Det skal gjøres en
objektiv vurdering av om debitors handlemåte har avveket fra det man

315 Gomard (1958) s. 11 og s. 181 flg., Hagstrøm (2011) s. 468, Krüger (1989)
s. 789 og Iversen (2019) s. 208.
316 Lilleholt (2017) s. 336 og Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 77.
317 Hagstrøm (2011) s. 468.
318 Lilleholt (2017) s. 338 og Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 81. Hagstrøm (2011)
s. 468 bruker «kunne og skulle», men det fremgår ikke at han tillegger formuleringen et annet meningsinnhold.
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kunne forvente.319 En vanlig formulering er at det inntrer erstatningsansvar
«for adekvat skade som er voldt ved en rettsstridig handling som
kan tilregnes skadevolderen som forsettlig eller uaktsom, forutsatt
at skaden har rammet en interesse som er vernet ved erstatnings
reglene.»320
Formuleringen illustrerer at culparegelen er todelt, med både et
objektivt og et subjektivt innhold.321 Det objektive innholdet sikter til
bedømmelsen av om debitors atferd i det ytre tilfredsstiller kravene til
aktsom opptreden. Det må oppstilles en aktsomhetsnorm for hva som
objektivt sett kunne forventes av debitor i den aktuelle situasjonen.
Culpanormen er en rettslig standard, hvor innholdet bestemmes av
skrevne eller uskrevne atferdsnormer i den grad disse er relevante for
den konkrete situasjonen som skal bedømmes.322 Når culpanormen
skal oppstilles vil rettsanvenderens sentrale oppgave være å finne frem
til hvilke atferdsnormer som er relevante og hva som i så fall kan utledes
av disse.
Forventninger til debitors atferd kan for eksempel være regulert i
en avtale, i en relevant lov eller gjennom generelle forventninger til
hva som er god faglig innsats innenfor en bransje. Gjennom en helhets
vurdering av alle relevante regler for debitors atferd oppstilles det en
aktsomhetsstandard som gjelder for den aktivitet debitor har bedrevet.
Var atferden i strid med denne objektive standarden for aktsom opptreden, culpanormen, sier man at debitor har handlet rettstridig.323
For at debitor skal bli erstatningsansvarlig må han imidlertid også
kunne bebreides for, forsettlig eller uaktsomt, å ha opptrådt i strid med
319
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Lilleholt (2017) s. 339.
Hagstrøm (1983) s. 9 og Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 77.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 127.
Kjønstad (2005) s. 88. Sml. også Hjelmeng (2013) s. 288.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 84 og Hagstrøm (1983) s. 15.
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de objektive kravene til aktsom atferd. Dette er culparegelens subjektive
element. Skillet mellom culparegelens objektive og subjektive innhold
har praktisk betydning: Selv forsettlige handlinger trenger ikke å pådra
erstatningsansvar, så lenge den skadevoldende handlingen objektivt
sett tilfredsstilte de ytre kravene til forsvarlighet.324 Motsatt kan det
ikke pålegges ansvar for klart uforsvarlig atferd dersom debitoren kan
vise til en relevant unnskyldningsgrunn, for eksempel at han var et
barn som ikke forstod hva som foregikk.
De subjektive unnskyldningsgrunnene er langt på vei de samme
både innenfor og utenfor kontrakt, selv om den konkrete vurderingen
kan slå ulikt ut.325 Culparegelens subjektive innhold reiser derfor ikke
spørsmål som vil bli behandlet her. Culparegelens objektive innhold
kan derimot ikke beskrives på én måte som er felles for både kontraktsog deliktsansvaret.326 Når aktsomhetsnormen skal oppstilles vil ikke
de samme atferdsnormene være relevante. Selv om culparegelen etter
begge grunnlagene er universelt utformet vil derfor det konkrete
innholdet av aktsomhetsnormen variere.
I det følgende skal det på denne bakgrunnen gis en nærmere forklaring av hvordan culpanormens objektive innhold fastlegges i og
utenfor kontrakt.
3.4.3 Skillet mellom allmenne og avtalte atferdsnormer
Erstatningsansvar på kontraktsgrunnlag inntrer som en reaksjon på
at debitor har brutt kontraktens forpliktelser. Det er kontrakten som i
utgangspunktet bestemmer partenes handleplikter overfor hverandre,
og som gir grunnlag for å bedømme hvilke handlinger og unnlatelser
debitor kan bebreides for.327 Debitor har for eksempel lovet at bilen
han solgte var ny, men unnlater å fortelle at den egentlig har kjørt 1000
324
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Hagstrøm (1983) s. 15.
Sml. Stenvik (2018) s. 701.
Sml. Iversen (2019) s. 208.
Hagstrøm (2011) s. 468 og Stenvik (2018) s. 700.
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kilometer allerede, eller tatt på seg et oppdrag om å klarere alle skatte
rettslige problemer som kan oppstå ved salg av kreditors selskap.
Som eksemplene viser vil de avtalte ytelsespliktene gjennomgående
være strengere enn ansvaret debitor har for dagliglivets handlinger.328
Gjennom kontrakten har debitoren påtatt seg særlige forpliktelser
overfor sin medkontrahent som han ikke har overfor allmennheten.
Kreditor får i kraft av kontrakten adgang til å påberope seg disse
skjerpede forventningene om hva som er aktsom atferd hos debitor.
Når culpanormen på kontraktsgrunnlag skal fastlegges er det derfor
vanlig å ta utgangspunkt i de avtalte atferdsnormene som foreligger.
Hvilke forpliktelser debitor er bundet av fastlegges ved bruk av avtale
rettslige prinsipper for tolking og utfylling.
Ansvaret på deliktsgrunnlag skiller seg fra dette ved at det er tale
om et ansvar utenfor kontraktsforhold. Ansvaret kan likevel inntre også
mellom kontraktsparter, men da ikke med grunnlag i at de avtalte
forpliktelsene er brutt.329 I stedet bygger ansvaret på at debitor har brutt
andre, avtaleuavhengige atferdsnormer. Som jeg kommer tilbake til er
det ikke alltid så enkelt å trekke en skarp grense mellom avtalte og
avtaleuavhengige atferdsnormer. Litt nærmere kommer man likevel
ved å undersøke hvem som er adressat for normeringen. Mens de
avtalte atferdsnormene er individuelle og rettet mot debitor for kontraktsforpliktelsen, kan de øvrige atferdsnormene beskrives som all
menne. De gjelder i prinsippet for alle og i relasjon til enhver, uavhengig av om aktørene som blir involvert i en skadehendelse har noen
relasjon til hverandre fra før eller har gjort avtaler med hverandre om
hva som forventes av aktsom atferd. Et kjennetegn ved allmenne

328 At kravene til atferden er strenge oppveies av at debitor normalt betinger
seg vederlag for oppfyllelsen, og at det er utstrakt adgang til å forhånds
regulere og begrense et mulig erstatningsansvar.
329 Se punkt 2.3.1.
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atferdsnormer er dermed at de skal styre atferd generelt, og trekke
grensen mellom rett og galt innenfor det livsområdet de regulerer.330
De allmenne atferdsnormene kan normalt ikke tilpasses, endres
eller fjernes på samme måte som handlepliktene man oppstiller i en
kontrakt. Det er rett og slett en umulig tanke at alle mennesker inngår
avtaler med alle om alt.331 Samtidig kan ikke enhver skadevoldende
handling eller unnlatelse resultere i ansvar. I et moderne samfunn må
det være til stede en viss handlefrihet, noe som tilsier at «skadevoldende
handlinger kan anses kritikkverdige uten derved å overskride grensen
for erstatningsbetingende uaktsomhet», se Rt. 2005 s. 1715.332
Deliktsansvaret ligger slik sett i et spenningsforhold mellom behovet for å beskytte skadevolders alminnelige handlefrihet, og skadelidtes behov for beskyttelse. På grunn av samfunnets stadige utvikling
kan imidlertid ikke handlefrihetens grenser trekkes opp en gang for
alle. Det er derfor prinsippet for fastleggelsen av culpanormen man har
bestemt seg for, mens det nærmere innholdet av aktsomhetsstandarden
må vurderes konkret ut fra rettskildebildet slik det fremstod da skadevolderen begikk den skadevoldende handlingen eller unnlatelsen.
Culpanormen utenfor kontraktsforhold må derfor i enda større
grad fastlegges gjennom en skjønnsmessig helhetsvurdering av den
skadevoldende situasjonen. Dersom det foreligger skrevne eller
uskrevne handlingsnormer for opptreden på det konkrete livsområdet
er disse et naturlig utgangspunkt, men overtredelse er ikke ensbetydende med ansvar. Motsatt kan ikke handlingen uten videre betegnes

330 Det presiseres at atferdsnormene bare er momenter i en helhetsvurdering av
skadevolders opptreden. Culpanormen er ikke et redskap for å si hva som
generelt er rett og galt i samfunnet. Se Lødrup (2009) s. 166–168 og Hagstrøm
(1983) s. 15 flg. for kritikk av den materielle rettsstridslæren.
331 Sml. Ulfbeck (2000) s. 113.
332 Rt. 2005 s. 1714 (verandarekkverk) avsnitt 23. Se også Lødrup (2009) s. 159.
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aktsom selv om handlingsnormene på området er overholdt.333 Normdannelsen tilpasses dermed den konkrete ansvarssituasjonen, ved at
man tar i betraktning hvilket livsområde skadesituasjonen oppstod,
hvilken rolle skadevolder kunne tilskrives og hva slags relasjon det var
mellom skadevolder og skadelidte.334 Vurderingstemaet blir så hvilke
forventninger vi har til skadevolders reaksjon på den skaderisikoen
som forelå i den konkrete ansvarssituasjonen. For kontraktsansvaret
tar man derimot mer direkte utgangspunkt i de avtalte forpliktelsene.
En lagmannsrettsdom om advokatansvar kan illustrere at vurderingstemaet iblant kan bli svært ulikt. Det ble uttalt at forsvarlighetskravet vil «... avhenge av hvilken posisjon advokaten har overfor den
som fremsetter kravet om erstatning» og at «terskelen for å konstatere
erstatningsbetingende uaktsomhet er forholdsvis lav i forhold til klien
ter, mens det må stilles krav om kvalifisert klanderverdig opptreden fra
advokatens side for å ilegge erstatningsansvar overfor andre enn klien
ter» (mine kursiveringer).335
Ut fra utgangspunktene jeg så langt har gjennomgått vil culpanormen på kontraktsgrunnlag normalt fastlegges ved å se hen til avtalte
atferdsnormer, mens deliktsansvaret fastlegges ved bruk av allmenne
atferdsnormer. Det er imidlertid ikke så tette skott mellom avtalte og
allmenne atferdsnormer som jeg så langt har gitt inntrykk av. Debitors
ansvar på kontraktsgrunnlag vil nemlig kunne suppleres av allmenne
og avtaleuavhengige krav til forsvarlig atferd. Dette kan for eksempel
være fordi debitor, ved å påta seg et oppdrag, skal utføre arbeid som
reguleres av allmenne lover eller sikkerhetsforskrifter. Det kan også
333 Jf. eksempelvis HR-2018-1234-A, hvor Høyesterett uttalte at dersom det
«[f]oreligger ... brudd på lov eller forskrift, vil det være et vesentlig moment
ved aktsomhetsvurderingen, men det må likevel foretas en konkret vurdering
i det enkelte tilfellet» (avsnitt 42). Se også Rt. 2002 s. 1283 (damdommen):
«De offentligrettslige regler kan ha interesse i erstatningssaken som én av
mange komponenter ved aktsomhetsvurderingen» (min kursivering).
334 Se Lødrup (2009) s. 157–158.
335 LB-2003-14586.
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være fordi partene ikke har avtalt noe om akkurat det ansvarsspørsmålet som har oppstått, slik at innholdet av avtalen må utfylles med
bakgrunnsretten på området. I slike tilfeller må ansvaret fastlegges ved
en helhetsvurdering av både avtalte og allmenne atferdsnormer.
Det sentrale spørsmålet er dermed hvilke atferdsnormer som er
relevante for aktsomhetsnormen på deliktsgrunnlag. At atferdsnormen
er relevant er en forutsetning for at den skal kunne tas i betraktning
ved bedømmelsen av om det grunnlag for et selvstendig deliktsansvar.336
Ved denne vurderingen må det tas utgangspunkt i at en atferdsnorm
som har sitt grunnlag i avtalen fremdeles er en kontraktsforpliktelse,
selv om innholdet av kontraktsforpliktelsen fastlegges og utfylles med
allmenne atferdsnormer. Kontraktsforpliktelser kan ikke gi grunnlag
for culpaansvar på deliktsgrunnlag, selv om innholdet av kontraktsforpliktelsen delvis er fastsatt ved hjelp av allmenne handlenormer.
Det er altså ikke slik at en allmenn handlenorm automatisk er relevant
for deliktsansvaret kun fordi den er allmenn.337 Dersom den allmenne
handlenormen i et skadetilfelle utelukkende aktualiseres i sammenheng
med kontraktsforpliktelsen, blir det feil å gi handlenormen anvendelse
for fastleggelse av erstatningsansvar utenfor kontrakt.
Dette illustreres best med eksempler. Et ytterpunkt er de typiske
kontraktslovene. For eksempel oppstiller håndverkertjenesteloven
allmenne krav til debitor og kreditor i kontraktsforhold, for eksempel
om hva man plikter å opplyse om ved kontraktsinngåelsen og faglige
krav til gjennomføring av arbeidet.338 Det er ingen som vil hevde at
disse allmenne normene kan brukes til å fastlegge culpanormen
utenfor kontrakt. Begrunnelsen må være at kontraktslovenes atferdsnormer ikke er relevante hvis man tenker kontrakten borte. Atferdsnormene har ingen funksjon utover å fastlegge innholdet av en avtalt
forpliktelse, og avtalte forpliktelser hører det som kjent til kontraktsret336 Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 84, 89 og 95 og Stenvik (2018) s. 699.
337 Stenvik (2018) kan kanskje oppfattes på denne måten, se s. 699–701.
338 For eksempel håndverkertjenesteloven §§ 19 og 5.
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ten å sanksjonere brudd på. Kontraktlovens handlenormer er ikke slike
mellommenneskelige forpliktelser som det hører til den alminnelige
erstatningsretten å sanksjonere brudd på, selv om lovens atferdsnormer
i utgangspunktet er alminnelige og rettet mot enhver.
Hva er så forskjellen på utfylling av kontraktsforpliktelsen gjennom
de typiske kontraktslovene, og utfylling av avtalen med andre lover og
forskrifter som kommer i betraktning når det foreligger en avtale? Man
kan for eksempel se for seg at en bank inngår en rådgivningsavtale med
en kunde. Innholdet av rådgivningsforpliktelsen vil kunne utfylles av
kravene i finansavtaleloven, slik man for eksempel gjorde i Rt. 2000
s. 679 (Ideal). Finansavtalelovens atferdsnormer er klart nok allmenne.339
Brukes atferdsnormene til å fastlegge avtalens innhold er det likevel
«avtaleforholdet med banken som er grunnlaget for kravene», og det
er derfor ikke grunnlag for et selvstendig deliktsansvar.340 Som førstvoterende treffende sier kan det «stille seg annerledes dersom vurderingen
av medkontrahentens erstatningsbetingende atferd mer har karakter
av å stå på egne ben – uavhengig av den inngåtte kontrakt».341 I så fall
er det imidlertid ikke «alminneligheten» til handlenormene om god og
forsvarlig bankpraksis som transformer erstatningsgrunnlaget til et
deliktsansvar. Det er derimot at atferden kan betegnes uaktsom selv om
man tenker den inngåtte kontrakten borte.
Poenget er at selv om deliktsansvaret er alminnelig, har det likevel
et annet formål og domene enn kontraktsansvaret når det gjelder hvilke
atferdsnormer som er relevante. Deliktsansvaret sanksjonerer brudd
på allmenne og mellommenneskelige krav til forsvarlig atferd som
gjelder i samfunnet generelt. Her vil et naturlig utgangspunkt være
allmenne atferdsnormer, men dersom en allmenn handlenorm utelukkende er relevant fordi partene har inngått en kontraktsforpliktelse
som aktualiserer den, vil den allmenne handlenormen måtte regnes
339 Lov 26. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven).
340 Rt. 2000 s. 679 side 690.
341 Rt. 2000 s. 679 side 691.
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for å være en del av kontraktsforpliktelsen mellom partene. Dermed
er den ikke relevant for culpanormen på deliktsgrunnlag, med mindre
handlenormen også stiller krav til skadevolderen uavhengig av den
inngåtte kontrakten.
Klarhet i hvilke atferdsnormer som er relevante for ansvar på
deliktsgrunnlag kan nok forenkle en del spørsmål som har blitt behandlet i rettspraksis om forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret.
Et illustrerende eksempel er Rt. 2006 s. 983 (Kirkeveien). Kjøperne
av et hus gjorde gjeldende erstatningskrav på kontraktsgrunnlag for
kostnader til utbedring av råte og en del andre feil ved veggene i huset.
Et sentralt spørsmål var om kontraktsansvaret var foreldet. For Høyeste
rett gjorde kjøperne gjeldende deliktsansvar som et alternativt erstatningsgrunnlag, ettersom deliktsansvaret foreldes etter foreldelsesloven
§ 9 og derfor ikke var foreldet. Grunnlaget for deliktsanførselen var at
selgeren «ved egen klanderverdig adferd lenge før leiligheten ble solgt,
har vært med på å påføre den fredede eiendommen skade ved ulike
meget lite fagmessig utførte endringer og reparasjoner».342 Høyesterett
avfeide imidlertid ansvar på deliktsgrunnlag med henvisning til juridisk
teori om forholdet mellom foreldelsesfristen for kontrakts- og deliktsansvar.343 I artikkelen det ble vist til står det at «kjøperen er avskåret
fra å velge en delikts-modell for sitt erstatningskrav mot selgeren for
å komme utenom de legale frister» (min kursivering).344 Høyesteretts
begrunnelse var dermed knyttet til et synspunkt om at den kontraktsrettslige foreldelsesfristen konsumerte kjøpernes rett til å gjøre gjeldende
et deliktskrav. Dommen er i juridisk teori forstått og brukt på samme
måte.345
En langt enklere fremgangsmåte for Høyesterett ville imidlertid
vært å konstatere at selgerens atferd ikke ga grunnlag for deliktsansvar.
Å utføre «lite fagmessige endringer og reparasjoner» på egen eiendom
342
343
344
345

Rt. 2006 s. 983 avsnitt 30.
Rt. 2006 s. 983 avsnitt 30.
Jf. Krüger (2002) s. 145.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 20 og Tørum (2017) punkt 3.1.
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før den selges er rett og slett ikke uaktsomt. Det er først fordi huset
senere ble solgt at det eventuelt kunne være uaktsomt ikke å opplyse
om disse arbeidene. Ansvaret er i så fall et rent kontraktsansvar, og gir
ikke grunnlag for deliktsansvar.
For at deliktsansvar skulle vært aktuelt i Kirkeveien-dommen kunne
man endret eksempelet noe. Man kan for eksempel se for seg at selgerens lite fagmessige endringer og reparasjoner hadde skapt en risiko
for at taket i stua kollapset, og at denne risikoen materialiserte seg etter
overtagelsen. Forskjellen fra faktum i selve dommen er at risikoen som
det farlige taket brakte med seg er av en slik karakter at det kan være
erstatningsbetingende også hvis man tenker den inngåtte kontrakten
borte. Dette blir tydelig hvis vi ser for oss at taket hadde kollapset mens
kjøperne var på visning, eller på en nabo som bare tilfeldigvis var
innom. Skadelidte i en slik situasjon ville ha krav på erstatning, selv
om det ikke forelå noe kontraktsforhold mellom partene.
Som en oppsummering er det dermed ikke den omstendighet at
handlenormen er allmenn som gjør den relevant for culpanormen på
deliktsgrunnlag. Forutsetningen for at pliktbruddet skal være relevant
for et selvstendig deliktsansvar er at atferden er uaktsom også hvis man
tenker de kontraktsetablerte forventningene borte. Jeg legger dette
utgangspunktet til grunn når jeg i det følgende skal se nærmere på
ulike typetilfeller hvor vilkårene for et selvstendig deliktsansvar kan
være oppfylt i kombinasjon med at debitor har misligholdt kontrakten.

3.5

Eksempler på situasjoner hvor både kontraktsansvar
og deliktsansvar kan bli aktuelt for samme
ansvarsbetingende forhold

3.5.1 Oversikt
I punkt 3.4 ble det vist at forutsetningen for et selvstendig deliktsansvar
i kontraktsforhold er at atferden er uaktsom også hvis man tenker de
kontraktsetablerte forventningene borte. Hvis det er tilfelle, vil kreditor
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i så fall kunne ha dobbelt grunnlag for erstatningsansvar å forholde
seg til. I dette kapittelet skal jeg illustrere noen praktiske eksempler på
når denne problemstillingen kan bli aktuell.
Jeg har valgt å dele fremstillingen i to ulike typetilfeller. I den første
situasjonen har det skjedd en skade på kreditors person eller ting
(punkt 3.5.2) I den andre situasjonen har kreditor blitt påført et rent
formuestap i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen (punkt 3.5.3).
3.5.2 Dobbelt erstatningsgrunnlag ved integritetskrenkelser
Som gjennomgått i punkt 3.3 vil kontraktsforholdet mellom partene
ofte innebære at debitor kommer i posisjon til å skade kreditors person
eller rettsgoder som tilhører ham.346 Dette kan være skader på selve
kontraktsgjenstanden, eller at debitor får befatning med andre ting
som kreditor eier. Som vist i punkt 3.3.3 og 3.3.4 vil slike skadetilfeller
kunne være regulert av kontraktsansvaret. Skaden skjer for eksempel
som følge av en mangel, eller det er uomtvistet at selve kontraktsforpliktelsen går ut på å unngå at noe blir skadet.
Samtidig er det ikke tvilsomt at skader på person og ting er deliktsansvarets kjerneområde. Imperativet om at man ikke skal skade andres
person eller ting gjelder like fullt i kontraktsforhold. Helt uavhengig
av om det er kontrakten som har satt skadevolderen i posisjon til å
volde skade vil man derfor, i utgangspunktet, kunne tenke seg at det
ble fremmet et selvstendig ansvar på deliktsgrunnlag for tapet.
Et eksempel kan være en avtale om frakt, hvor debitors primære
oppgave er å transportere personer eller gods frem til bestemmelsesstedet.347 Dersom debitor unnlater å oppfylle denne plikten er avtalen
misligholdt, og avtalen kan dermed utgjøre grunnlag for de krav som
oppstår som følge av misligholdet. Hva så hvis kravet ikke skyldes
forsinket ankomst, eller at reisen var av utilstrekkelig kvalitet, men at
346 Se også Kjørven m.fl. (2011) s. 174.
347 Jeg ser bort fra eventuell regulering i transportlovgivningen i dette eksempelet.
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enten person eller gods ble skadet under transporten? På den ene side
må transportøren være forpliktet gjennom kontrakten til ikke å skade
det han transporter. Man kan for eksempel betrakte det som en sideplikt
eller utslag av alminnelige lojalitetsbetraktninger at kreditors ting ikke
blir skadet, selv om dette ikke uttrykkelig fremgår av kontraktens
ordlyd. Skaden vil derfor kunne betraktes som et mislighold. På den
annen side er det ikke kontraktsplikten som særpreger den skaden
som er voldt. Tapet kunne like godt blitt påført en tredjepart som var
ombord i transporten uten kontraktstilknytning til transportøren.
Dette viser at tapets karakter ligner på skadetilfellene som behandles
utenfor kontraktsretten.
Eksempelet illustrerer at det kan være grunnlag for et selvstendig
deliktsansvar fordi atferden er uaktsom selv om man tenker de kontraktsetablerte forventningene borte. Det er ikke avtalen om frakt som
særpreger debitors plikt til ikke å skade gjenstanden som fraktes, selv
om tingsskaden også utgjør et brudd på kontraktens forpliktelser. Dette
blir tydelig hvis man sammenligner passasjeren som har betalt for å
bli fraktet til bestemmelsesstedet, og passasjeren som sitter på med en
venn uten at det inngås noen avtale. Kolliderer sjåføren ved uaktsomhet, slik at passasjerene får sin bagasje skadet, vil den billettløse passasjeren i utgangspunktet også kunne ha krav på erstatning på samme
betingelser som kreditoren som har betalt for reisen.
Et annet eksempel er skader ved fritidsaktiviteter hvor skadelidte
har kjøpt billett hos skadevolder. Med billetten ligger det en avtalt
forventning om at forsvarlige sikkerhetsrutiner er på plass. Man forventer for eksempel at hesten man leier på sin første ridetur ikke er
helt ustyrlig eller at zip-linen man betaler for å prøve ikke hekter seg
fast i klærne og ødelegger disse. Denne forventningen etableres imidlertid ikke med kontrakten, men følger latent av de risikomomenter
som foreligger i den tjenesten debitor tilbyr. Har debitor påtatt seg å
være ansvarlig tilbyder og tilrettelegger av slike tjenester har han gitt
allmennheten forventninger om at forsvarlige sikkerhetsrutiner er på
plass, ikke bare sin kontraktspart.
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Dette kan illustreres med Rt. 2001 s. 1991 (alpinbakke II), hvor en
kvinne som hadde kjøpt billett i alpinanlegget ble skadet da hun falt
ned i en bresprekk som ikke var tilstrekkelig merket av alpinanlegget.
Alpinanlegget ble ansvarlig på deliktsgrunnlag. At utilstrekkelig merking
av faremomenter gir grunnlag for et selvstendig deliktsansvar blir
tydelig hvis vi ser for oss at en person som ikke hadde kjøpt billett ble
skadet på samme måte. Dette kunne for eksempel være en hytteeier i
området eller en randoneeturist som kom inn i løypenettett på vei ned
fra en annen tur. Ved å preparere et alpinanlegg har debitor gitt all
mennheten forventninger om at det innenfor rimelighetens grenser er
trygt å ta seg ned i løypenettet, i alle fall under senterets åpningstider.
Det er altså ikke bare anleggets betalende kunder som har forventninger til at forsvarlige sikkerhetsrutiner overholdes. Tvert imot må det
«generelt kreves at en alpinbakke som tilbys på kommersiell basis,
tilfredsstiller strenge aktsomhetskrav».348 Tenker man alle forventninger etablert med kontrakten borte vil det derfor likevel være uaktsomt
av alpinanlegget ikke å sørge for at faremomenter i løypenettet er
forsvarlig merket.
Eksemplene viser at det på området for integritetskrenkelsene kan
bli aktuelt med ansvar både på kontrakts- og deliktsgrunnlag. Dette
henger sammen med det grunnleggende imperativet om at man ikke
skal skade noens person eller ting. Forventningen om at debitor skal
unngå dette følger allerede av integriteten til kreditors person og
eiendomsretten til hans ting, og blir ikke etablert med kontrakten. Ofte
vil det derfor være grunnlag for ansvar selv om man tenker de kontraktsetablerte forventningene borte. Samtidig kan kreditors forventninger også være regulert i kontrakten. Dermed kan debitors atferd gi
grunnlag for både kontrakts- og deliktsansvar for samme tap. Hvorvidt
kreditor i så fall fritt kan velge det regelsettet som gir best rettsbeskyttelse er tema i kapittel 4 nedenfor.

348 Rt. 2000 s. 1991 (alpinbakke I) side 1994.
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3.5.3 Dobbelt erstatningsgrunnlag ved rene formuestap
Ser man utenfor integritetskrenkelsene vil ikke kreditors rettsgode
være vernet på samme måte.349 Norsk rett har ingen imperativ som
uten videre gir kreditor vern mot rene formuestap. Kreditor må da
kunne vise til at det på annen måte er etablert en beskyttelsesverdig
forventning som debitor har brutt.
I kontraktsforhold vil den beskyttelsesverdige forventningen normalt være etablert med kontrakten. Det er for eksempel kontrakten
med advokaten som gjør at klienten på en beskyttelsesverdig måte kan
innrette seg etter rådene fra ham. Tenker man forventningene etablert
med kontrakten borte, vil kreditor normalt ikke ha noen beskyttelsesverdig grunn til å innrette seg etter uttalelser fra advokaten.
Skal det være grunnlag for et selvstendig deliktsansvar må det
derfor være fordi debitor har brutt andre atferdsnormer enn de avtalebaserte. Dette kan komme på spissen hvor kontraktsforpliktelsene
fastlegges i stor grad ved bruk av allmenne atferdsnormer. Da kan man
spørre om brudd på disse allmenne atferdsnormene i seg selv gir
grunnlag for et selvstendig deliktsansvar. Problemstillingen er typisk
for de ansvarsspørsmål som behandles under betegnelsen profesjons
ansvar. I det følgende skal jeg derfor se nærmere på denne ansvars
normen.
For mange yrker er det ikke risikoen for person- eller tingsskade
som er den mest praktiske konsekvensen av feil eller forsømmelse i
forbindelse med yrkesutøvelsen. Dette gjelder typisk rådgivningsyrker
som advokat, revisorer, eiendomsmegler og rådgivere i banker eller
andre finansinstitusjoner.350 I slike yrker leder ansvarsbetingende feil
eller forsømmelse gjerne til at klienten lider et rent formuestap. De
ansvarsspørsmål som oppstår i denne forbindelse behandles ofte

349 Se nærmere punkt 3.2.2.
350 Se mer om disse profesjonene i henholdsvis Wågheim (2009), Hjelmeng
(2007a), Bergsåker (2010) og Lødrup (2009) s. 170.
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samlet under betegnelsen «profesjonsansvar».351 Slike spørsmål er ikke
nye, men på grunn av samfunnets utvikling og spesialisering oppstår
de i dag i større grad enn tidligere.352
Et kjennetegn ved profesjonsansvaret er at Høyesterett ofte omtaler
det som et «strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar».353 Innenfor en
bransje har det for eksempel dannet seg visse krav til hva som regnes
for god faglig innsats, og den som opererer innenfor denne bransjen
må finne seg i å bli bedømt etter en slik standard. Det som skal behandles her er imidlertid et annet kjennetegn ved profesjonsansvaret,
nemlig kontraktstilknytningen mellom yrkesutøveren og skadelidte.354
Selv om profesjonsansvaret kjennetegnes av kontraktstilknytningen
mellom yrkesutøveren og skadelidte, behandles det likevel i fremstillinger av den alminnelige erstatningsretten.355 Det blir hevdet at dette
har sammenheng med at ansvarsvurderingen har klare deliktsrettslige
trekk.356 Med dette menes at culpanormen oppstilles ved en helhetsvurdering, hvor kravet om at debitor skal være profesjonell går på tvers
av sondringen mellom kontrakt og delikt.357 Uavhengig av kontraktstilknytningen ligger det altså til grunn en alminnelig forventning om
at yrkesutøveren presterer en god faglig innsats.358
351 Færstad (2014) s. 39, Hjelmeng (2007a) s. 75 og Lødrup (2009) s. 170.
Ulfbeck (2010) s. 24–25 gjennomgår noen alternative definisjoner.
352 Lødrup (2009) s. 171.
353 Se for eksempel Rt. 1995 s. 1350 på side 1357, Rt. 2003 s. 696 avsnitt 43 og
Rt. 2008 s. 1078 avsnitt 21.
354 Jf. Færstad (2014) s. 39 og Lødrup (2009) s. 170. Iblant ser man riktignok at
Høyesterett også omtaler profesjonsutøverens ansvar overfor tredjemann
som et profesjonsansvar, eksempelvis Rt. 1995 s. 1350. I så fall er det tale om
et rent deliktsansvar. I inneværende punkt er det kun profesjonsansvar i
kontraktsforhold som behandles.
355 For eksempel Lødrup (2009) s. 170–181, Hagstrøm og Stenvik (2019)
s. 139–147 og Nygaard (2007) s. 483–490.
356 Lødrup (2009) s. 171, Færstad (2014) s. 40, Nygaard (2007) s. 194, Hjelmeng
(2007a) s. 20 og Wågheim (2009) s. 55.
357 Færstad (2014) s. 41.
358 Se Lødrup (2009) s. 171.
Sverre Runde107

I rettspraksis ser man også at culpanormen ofte påvirkes av mer
allmenne krav til atferd på det livsområdet yrkesutøveren beveger seg
i. Det er illustrerende at mange av rådgivningsyrkene har fått sine egne
atferdskrav bestemt ved lov, se for eksempel revisorloven, eiendomsmeglingsloven, finansavtaleloven og forslaget til advokatlov.359 Kravene
som oppstilles der blir ofte tillagt stor vekt, se for eksempel HR2018-1234-A:
«Ved avgjørelsen av om det foreligger uaktsomhet, vil et sentralt
moment være om megleren har opptrådt i samsvar med god
meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd. ‘God
meglerskikk’ er en rettslig standard som viser til bransjens egne
normer, men som samtidig suppleres blant annet med krav som
følger av lov eller forskrift eller av myndighetspraksis. Foreligger
det brudd på lov eller forskrift, vil det være et vesentlig moment
ved aktsomhetsvurderingen, men det må likevel foretas en
konkret vurdering i det enkelte tilfellet».360
Iblant ser man til og med at Høyesterett omtrent setter likhetstegn
mellom overholdelse av de lovfestede atferdskrav og culpanormen,
selv når ansvarsspørsmålet gjelder anført mislighold av rådgivningsoppdraget. Se eksempelvis Rt. 2014 s. 422, hvor Høyesterett tok
utgangspunkt i domstollovens § 224 om kravet til «god advokatskikk»:
«Min konklusjon er etter dette at advokat A ikke har handlet i
strid med kravene til god advokatskikk, og det er da heller ikke

359 Henholdsvis lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven),
lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven),
finansavtaleloven og NOU 2015: 3.
360 HR-2018-1234-A avsnitt 42.
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grunnlag for påstanden om at han har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt».361
Det vanligste er imidlertid at Høyesterett ikke tar stilling til om det er
avtalte eller allmenne atferdsnormer som tas i bruk, men i stedet
foretar en helhetsvurdering av alle forpliktelser debitor er underlagt.
Dette kan forklares ved at kravet til faglig innsats ofte er det samme,
uavhengig av om ansvaret rubriseres som kontrakt eller delikt. Et
illustrerende eksempel på dette er Rt. 2012 s. 1926 (Fokus Bank).
Høyesterett måtte der ta stilling til en rekke påståtte ansvarsgrunnlag,
med atferdskrav som stammet både innenfra og utenfor kontrakten
mellom banken og kundene den skulle rådgi. Alle grunnlagene ble
likevel slått sammen til et felles vurderingstema: «Selv om rettsgrunnlagene er forskjellige, er det grunnleggende spørsmålet altså det samme
– nemlig om kundenes tap kan føres tilbake til mangelfull eller villedende informasjon fra bankens side».362
Ulfbeck hevder på denne bakgrunn at culpanormen på profesjonsansvarets område er en «integrert ansvarsstandard» som verken kan
klassifiseres som et kontrakts- eller deliktsansvar. Hun hevder at
«ansvaret bedst kan beskrives som en blanding af et kontraktsansvar
og deliktsansvar».363
Jeg er ikke fullt ut enig i denne observasjonen. Etter min mening
må man skille mellom blanding av kontrakts- og deliktsansvaret som
ulike erstatningsgrunnlag, og det som egentlig bare er en blanding av
ulike atferdsnormer. Særpreget ved profesjonsansvarets ansvarsnorm
er kun det sistnevnte, nemlig at culparegelen fastlegges både ved avtalte
og allmenne atferdsnormer. Det betyr imidlertid ikke at ansvaret
dermed transformeres til et deliktsansvar eller til en blanding av et
kontrakts- og deliktsansvar. Som jeg redegjorde for i punkt 3.4.3 blir
361 Rt. 2014 s. 422 avsnitt 50, jf. lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
(domstolloven).
362 Rt. 2012 s. 1926 avsnitt 48.
363 Ulfbeck (2010) s. 19.
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ikke en atferdsnorm automatisk relevant for culpanormen på deliktsgrunnlag kun fordi den er allmenn. Så lenge kreditors forventning om
at den allmenne normen etterleves er basert på kontrakten vil ikke
normbruddet kunne gi grunnlag for et selvstendig deliktsansvar. Dette
blir tydelig dersom man tenker kontrakten borte. Skal det bli aktuelt
med deliktsansvar i et slikt tilfelle må det være andre omstendigheter
som har gitt kreditor tilstrekkelig grunn til å stole på at yrkesutøveren
gjorde en god jobb.
I rettspraksis ser man også at Høyesterett jevnt over lander på at
profesjonsansvaret inter partes er et kontraktsansvar, dersom retten
tvinges til å ta stilling til spørsmålet, for eksempel fordi grensen i
foreldelsesloven kommer på spissen. Dette gjelder selv om kontraktsansvaret i stor grad fastlegges ved bruk av allmenne atferdsnormer.
I Rt. 2000 s. 670 (Ideal) ble det for eksempel uttalt følgende:
«I dette tilfellet anser jeg at ankemotpartenes krav ‘springer ut av
kontrakt’ og således etter den uttrykkelige bestemmelsen i § 9 nr.
3, reguleres av § 3. Slik jeg vurderer nærværende sak, er det
avtaleforholdet med banken som er grunnlaget for kravene.
Riktignok må denne avtalen suppleres med bakgrunnsstoff om
hva som er god og forsvarlig bankpraksis. Men dette har mest
karakter av en utfylling av den inngåtte avtalen».364
Akkurat for advokatens ansvar overfor sin klient har riktignok Høyesterett vært litt uklare når det gjelder betydningen av allmenne
atferdsnormer for fastleggelsen av grensen mellom kontrakts- og
deliktsansvar. I Rt. 1998 s. 740 (advokatdom I) var spørsmålet om en
advokats ansvar overfor sin klient for uaktsom rådgivning. Høyesterett
la uten videre begrunnelse til grunn at ansvaret skulle foreldes etter
foreldelsesloven § 9, som etter § 9 nr. 3 ikke gjelder for krav som
364 Rt. 2000 s. 679 s. 690–691. Se også Rt. 2002 s. 286 (KPMG) på side 294 og
Rt. 2007 s. 220 (Sedal) avsnitt 41.
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«springer ut av kontrakt».365 Resultatet ble det samme også i Rt. 2001
s. 1702 (advokatdom II), hvor Høyesterett ga følgende begrunnelse:
«Dersom det ikke er tale om mislighold av en særskilt avtalt
forpliktelse, har det i rettspraksis vært lagt til grunn at rådgivningsansvar reguleres av foreldelsesloven § 9, se Rt-1998-740, jf.
Rt-2000-679» (min kursivering).366
Som Bruserud påpeker vil det være problematisk dersom Høyesterett
legger avgjørende vekt på om det foreligger en «særskilt avtalt forpliktelse» eller ikke, typisk gjennom skriftfesting i et avtaledokument eller
lignende:
«Ofte vil det alene foreligge en rudimentær skriftfesting av de
enkelte pliktene i en rådgivningsrelasjon, og man må derfor utfylle
avtalen med alminnelig bakgrunnsrett for å fastlegge rådgiverens
plikter. Dersom Høyesterett la til grunn at plikter som etableres
med bakgrunn i slik utfylling ikke har kontraktsrettslig karakter,
synes det som en feilslutning».367
Høyesteretts syn i disse sakene har derfor blitt oppfattet som et feilsyn.368 I HR-2019-2034-A (advokatdom III) ble oppfatningen også
endelig fraveket. Høyesterett la kort og greit til grunn at de «...krav fra
klienten som bygger på at en advokat har utført sitt advokatoppdrag
på en ansvarsbetingende måte, nettopp har sin bakgrunn i avtalen med
klienten».369 Dermed vil «det avgjørende i rådgivningstilfellene ... være
om kravet har sin bakgrunn i avtaleforholdet mellom rådgiver og
365 Se punkt 2.5 ovenfor.
366 Rt. 2001 s. 1702 side 1711. Det er verdt å merke seg at et mindretall på to
dommere ikke ville ta stilling til om ansvaret ble foreldet etter § 9 eller § 3.
367 Kjørven m.fl. (2011) s. 173.
368 Hagstrøm (2011) s. 174.
369 HR-2019-2034-A avsnitt 44.
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klient» (min kursivering), og ikke en særskilt avtalt forpliktelse slik
man forutsatte før.370
Samlet sett vil det derfor sjeldent være grunnlag for et selvstendig
deliktsansvar i kontraktsforhold når kreditor er påført et rent formuestap. Dette skyldes at den erstatningsrettslig relevante forventningen
som regel er etablert med kontrakten. Tenker man den kontraktsetablerte forventningen borte vil det ofte ikke være mulig å påvise at
debitor hadde en særlig aktsomhetsplikt overfor debitor.
Samtidig innebærer konklusjonen at dersom det kan påvises at
kreditor har en beskyttelsesverdig forventning som ikke er etablert
med kontraktsforholdet, og atferdsnormen denne forventningen
springer ut av er brutt, vil vilkårene for deliktsansvar kunne være
oppfylt. Det er imidlertid illustrerende at det knapt finnes rettspraksis
om slike tilfeller i kontraktsforhold. Ett eksempel kan kanskje utledes
av Rt. 2015 s. 276 (Bori), hvor Høyesterett konkluderte med at det
ansvarlige foretakets brudd på ansvarsnormen i plan- og bygningsloven
kunne håndheves på deliktsgrunnlag. Situasjonen var nettopp at
pliktbruddet var uaktsomt uavhengig av forventninger etablert med
kontrakten, og i prinsippet skulle derfor vilkårene for deliktsansvar
være oppfylt også overfor andre personer med en berettiget grunn til
å innrette seg etter det ansvarlige foretakets atferd. Jeg minner imidlertid om at selv om vilkårene for et deliktsansvar i en slik situasjonen
kan være oppfylt, vil ikke kontraktsparten nødvendigvis kunne velge
deliktsgrunnlaget, for eksempel under synspunktet om at partene har
«valgt» at det er kontrakten som regulerer ansvaret. Dette er tema i
kapittel 4.

370 HR-2019-2034-A avsnitt 44.
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3.6

Sammenfatning

Formålet i kapittel 3 har vært å analysere ulike situasjoner hvor debitors atferd kan gi grunnlag for deliktsansvar, selv om kreditor og
debitor er i et kontraktsforhold og tapet oppstod i forbindelse med
kontraktsoppfyllelsen.
Analysen har for det første vist at det i en del sammenhenger utelukkende er deliktsansvaret som regulerer skadesituasjonen. Dette kan
være fordi debitor ikke har misligholdt kontrakten, eller at ansvaret
for øvrig faller utenfor kontraktsrettens rekkevidde. I slike situasjoner
har det ingen betydning for deliktsansvarets anvendelse at debitor og
kreditor også er i et kontraktsforhold med hverandre.
Har derimot debitor misligholdt kontrakten, slik at det er grunnlag
for kontraktsansvar, blir spørsmålet om det også er grunnlag for
deliktsansvar. I punkt 3.4.3 ble det konkludert med at det kan være
grunnlag for et selvstendig deliktsansvar dersom atferden bedømmes
som uaktsom også hvis man tenker de kontraktsetablerte forventningene
borte. Dette vil først og fremst være tilfelle ved integritetskrenkelser.
Skader på person og ting særpreges av at kontraktens regulering kommer mer i bakgrunnen. Når det gjelder de rene formuestapene vil
derimot kontrakten ofte være selve forutsetningen for det erstatningsrettslige vernet. Tenker man kontrakten borte vil kreditor ofte ikke ha
en beskyttelsesverdig posisjon å vise til. Overlapp mellom kontrakts- og
deliktsansvaret inter partes er derfor ikke særlig praktisk for rene
formuestap.
Forutsatt at det er grunnlag for erstatningsansvar både på kontraktsog deliktsgrunnlag, blir spørsmålet om kreditor fritt kan velge det
erstatningsgrunnlaget som gir best rettsbeskyttelse. Som vist i punkt
2.5 kan forskjellene mellom hvilket grunnlag som velges være direkte
avgjørende for kreditors mulighet til tapsdekning. Neste steg i analysen
av debitors deliktsansvar i kontraktsforhold er derfor å undersøke
hvordan man skal forholde seg til tilfeller hvor det foreligger dobbelt
erstatningsgrunnlag.
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4

Dobbelt erstatningsgrunnlag – kan
kreditor fritt velge deliktsansvar som
alternativt grunnlag for ansvar?

4.1

Innledning

4.1.1 Konkurranseproblemet
Gjennomgangen i kapittel 3 viser at det kan være grunnlag for både
kontrakts- og deliktsansvar for samme tap. Det er i så fall på det rene
at kreditor ikke kan oppnå erstatning etter begge regelsett.371 Har man
fått erstatning på ett grunnlag vil ikke vilkåret om økonomisk tap være
oppfylt etter det andre.
Spørsmålet som skal behandles her er om kreditor fritt kan velge
det erstatningsgrunnlaget som gir best rettsbeskyttelse. Dette spørsmålet vil i det følgende bli omtalt som konkurranseproblemet, ettersom
man kan si at kontrakts- og deliktsansvaret konkurrerer om å regulere
debitors atferd. Spørsmålet kommer på spissen dersom ansvaret etter
det ene erstatningsgrunnlaget er mer begrenset enn det andre.372 Det
vanligste er at det er ansvaret på kontraktsgrunnlag som er begrenset.373
For eksempel gjelder det ingen reklamasjonsregler for erstatningskrav
som fremmes på deliktsgrunnlag, mens kontraktslovgivningen har
371 Gomard (1958) s. 68.
372 Skjefstad og Tørum (2020) mener tilsynelatende at spørsmålet ikke kommer
på spissen dersom «man har en lovregel eller ulovfestet regel som dekker
typetilfellet, men at det som følge av eksempelvis for sen reklamasjon eller
ansvarsbegrensninger likevel ikke er grunnlag for direktekrav i det konkrete
typetilfelle» (side 132, fotnote 4). Det er jeg ikke enig i. Etter min mening
er det først og fremst når kontraktskravet er begrenset eller bortfalt på denne
måten at spørsmålet kommer på spissen. Hvis kontraktskravet ikke er
bortfalt eller begrenset er det ikke noe poeng med valgfrihet, ettersom
kreditor da uansett får erstatning på kontraktsgrunnlag.
373 Se imidlertid punkt 2.5 om ansvaret for medhjelperes feil, sml. Lødrup (1966)
s. 383.
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regler om både relativ og absolutt reklamasjonsfrist.374 Kan kreditor
«komme seg rundt» at det er reklamert for sent ved i stedet å fremme
kravet som et deliktskrav, hvor det ikke gjelder noen reklamasjonsfrist?
Utgangspunktet i norsk rett har tradisjonelt vært at kreditor kan
velge det grunnlaget som gir best rettsbeskyttelse.375 Den såkalte konkur
renslæren har imidlertid fått fornyet oppmerksomhet i både rettspraksis og juridisk litteratur de senere år.376 Kritikerne peker på at kontraktsog deliktsansvaret tradisjonelt har hatt nokså atskilte anvendelsesområder, slik at utgangspunktet om valgfrihet har hatt liten praktisk
betydning.377 I takt med samfunnsendringer og rettsutviklingen,
særlig for rene formuestap, har det imidlertid vokst frem en rekke
grenseområder hvor deliktsansvaret kommer til anvendelse på tap som
oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse.378
Med et stadig større fellesområde øker også risikoen for at valgfriheten brukes som et verktøy til å komme seg rundt avtalte og lovfestede
risikofordelinger mellom debitor og kreditor. Dette har en side både
til avtalefriheten og de risikoavveininger som er gjort i kontraktsrettens
misligholdssystem generelt. Før jeg går inn på de konkrete utfordringene skal problemstillingen illustreres med to eksempler fra rettspraksis.
Den første dommen, Rt. 1993 s. 1201 (lettbetongblokk), illustrerer
problemstillingen mellom kontraktsparter. Saken gjaldt erstatningskrav
fra kjøperne av et parti lettbetongblokker mot produsenten de hadde
kjøpt blokkene av. På grunn av for høyt svovelinnhold smuldret
betongblokkene opp slik at grunnmurene de var brukt i måtte skiftes
ut. Skaden som betongblokkene medførte var i utgangspunktet omfattet av den dagjeldende kjøpsloven av 1907 § 43 om erstatning, men
siden det var reklamert for sent hadde ikke kjøperne sitt kontraktskrav
374
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377
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Se punkt 2.5.
Se Tørum (2007) s. 530 med videre henvisninger og i punkt 4.3.2 nedenfor.
Se særlig Tørum (2017), Stenvik (2018) og Skjefstad og Tørum (2020).
Jf. punkt 3.2.4.
Hagland og Wilhelmsen (2017) s. 79.
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i behold.379 Anførselen for Høyesterett var derfor at selgeren måtte bli
ansvarlig på deliktsgrunnlag, hvor det altså ikke gjelder reklamasjonsregler. Betongprodusenten innvendte at når kjøperne hadde reklamert
for sent kunne ikke de samme utgifter kreves erstattet etter et annet
regelsett. Dette ville gi vedkommende en «urimelig mulighet for å
komme utenom kjøpslovens strenge reklamasjonsregler».380 Selgerens
innvending var nettopp at deliktsansvaret ikke fritt bør kunne påberopes for å komme seg rundt ansvarsbegrensningen på kontraktsgrunnlag.
Høyesterett tok ikke stilling til «… hvordan det generelt måtte være
med dette», men nøyde seg med å vise til at skaden på domstidspunktet ville vært regulert av produktansvarsloven, som er et deliktsansvar.
Betongprodusenten måtte derfor «… finne seg i at det gjøres ansvar
gjeldende … etter reglene om erstatningsansvar utenfor kontrakts
forhold.»381 Resultatet ble dermed at kjøperne kunne velge det erstatningsgrunnlaget som ga best rettsbeskyttelse.
Den andre dommen, HR-2017-1834-A (Bori II/branncelle), ble
presentert i punkt 1.3 innledningsvis. På samme måte som i Rt. 1993
s. 1201 anførte debitoren for erstatningssøksmålet i Bori II at kreditor
ikke kunne velge deliktsansvaret som et alternativ. Det ble vist til at
ansvar på deliktsgrunnlag ville innebære en «omgåelse av den begrensningen av ansvaret som følger av lovens reklamasjonsfrist».382 Høyeste
retts flertall konkluderte med at det ikke var grunnlag for deliktsansvar:
«Etter det jeg har gjennomgått, leder en bredere avveining som
beskrevet i Bori-dommen avsnitt 26, etter mitt syn til at de alminnelige reglene om erstatning utenfor kontrakt ikke gir grunnlag
for et erstatningskrav fra [kreditor] overfor [debitor]. Slik forholdet mellom partene er her, er jeg kommet til at de krav som måtte
379
380
381
382

Lov 24. mai 1907 nr. 2 om kjøb (opphevet).
Rt. 1993 s. 1201 side 1203.
Rt. 1993 s. 1201 side 1205.
HR-2017-1834-A avsnitt 25.

116 PrivIus nr. 217

foreligge med grunnlag i den kontraktsrettslige mangelen, bare
kan forfølges etter kontraktsrettslige regler».383
Det er ikke helt klart om flertallet dermed tok stilling til valgretten.384
Uttalelsen om at de alminnelige erstatningsreglene ikke ga grunnlag
for erstatningskrav kan bety at vilkårene for deliktsansvar ikke var
oppfylt i det hele tatt. I så fall kommer ikke spørsmålet på spissen,
ettersom kreditor da ikke hadde to erstatningsgrunnlag å velge mellom.
I en særmerknad fra en annen dommer i flertallet ble imidlertid forholdet til «kontraktssporet» mer uttrykkelig adressert:
«Et omfattende ansvar på deliktsgrunnlag […] vil derfor i praksis undergrave de vilkårene som er satt i loven for å kunne fremme
direktekrav mot tidligere selger og hans avtaleparter. Disse vilkårene gir uttrykk for det lovgiver har ment er en rimelig balanse
mellom på den ene siden hensynet til kjøper og hans behov for
å få dekning av sitt tap, og på den andre siden hensynet til selger
og hans avtaleparter og deres behov for forutberegnelighet og
risikokontroll».385
Både Rt. 1993 s. 1201 og HR-2017-1834-A illustrerer dermed noen av
de utfordringer som aktualiseres når kontrakts- og deliktsansvaret
overlapper, hvor hovedspørsmålet er om kreditor fritt kan velge det
rettsgrunnlaget som gir ham best rettsbeskyttelse. Før jeg går nærmere
inn på hvordan spørsmålet er regulert i gjeldende rett skal jeg si noe
om de grunnleggende hensynene som er i spill.

383 HR-2017-1834-A avsnitt 55.
384 Se motsatt Skjefstad og Tørum (2020) som leser uttalelsen slik: «Sagt med
andre ord: Utgangspunktet om valgrett kan etter omstendighetene måtte
fravikes – med den rettsvirkning at et deliktskrav ‘konsumeres’ av det
kontraktsrettslige sporet» (s. 135).
385 HR-2017-1834-A avsnitt 62.
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4.1.2 Hensynet til avtalefriheten
Friheten til å inngå avtaler er grunnleggende i alle moderne rettssystemer.386 Som påpekt i punkt 2.3.1 er det i kraft av denne friheten at
grunnlaget for et kontraktserstatningskrav stiftes. Til gjengjeld ligger
det også i denne friheten at partene har mulighet til å begrense ansvaret. Behovet for ansvarsbegrensninger illustrerer den forhøyde risikoen
som ligger i å påta seg en særskilt kontraktsforpliktelse. Hvis det ikke
gjaldt noen begrensninger i ansvaret ville det blitt for risikabelt å inngå
kontrakter.387 For å ivareta avtalen som et økonomisk instrument
gjøres det derfor avveininger av hensyn til både kreditor og debitor,
hvor risiko og byrder er forsøkt fordelt mellom partene på rimelig
vis. Riktignok er det naturligvis lov å inngå dårlige, og innenfor rimelighetens grenser også skjeve, avtaler. Men i prinsippet har partene ved
hver eneste avtaleslutning selv muligheten til å fordele risikoen seg
imellom, for eksempel gjennom reklamasjonsfrister, beløpsgrenser
eller ved å vedta at eventuelle tvister skal avgjøres for lukkede dører
ved voldgift. I mange sammenhenger vil dette også være en helt
avgjørende forutsetning for at debitor i det hele tatt våger å forplikte
seg til å gjøre det avtalen innebærer.
Dersom kreditor kan velge deliktsansvaret som et alternativt
grunnlag vil han, som et utgangspunkt, ikke måtte ta slike ansvarsbegrensninger i betraktning. Kontraktsvilkår får i utgangspunktet kun
anvendelse dersom ansvaret bygger på kontrakten. Valgretten kan
derfor gripe inn i den balansen og risikofordelingen partene har forutsatt.
Hensynet til avtalefriheten tilsier på denne bakgrunn generelt at
man skal være forsiktig med å tillate deliktskrav som et alternativt
rettsgrunnlag for erstatning når kontraktsansvaret er begrenset eller
særskilt regulert. Hvor stor vekt hensynet til avtalefriheten bør ha kan
imidlertid diskuteres.
386 Haaskjold (2013) s. 28, og generelt s. 28–49.
387 Nisja (2012) s. 252.
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For det første kan det minnes om at kreditor ikke «uten videre»
kan velge deliktsansvar som grunnlag. Det er stadig en forutsetning
at vilkårene for deliktsansvar er oppfylt, og som gjennomgått i kapittel
3 vil det mellom kontraktsparter først og fremst være ved integritetskrenkelser at dette blir aktuelt. Skader på person og ting har ofte en
svakere tilknytning til kontraktens hovedforpliktelse, slik at kontraktens
regulering av skadesituasjon dermed kommer mer i bakgrunnen. Dette
svekker betydningen av at partene har frihet til å regulere ansvaret. På
den annen side kan kontraktsforholdet være foranledningen for at
risikoen i det hele tatt oppstod, og særlig dersom kontraktsarbeidet i
seg selv medfører økt risiko for integritetskrenkelser vil partene ha
behov for å regulere konsekvensene av at risikoen materialiserer seg.
For det andre er ikke alle avtalte forpliktelser en frivillig avtalt
forpliktelse.388 Som Ulfbeck påpeker har det i betydelig grad skjedd en
objektivisering av kontraktsretten.389 Dette skyldes på den ene siden at
kontraktsfriheten begrenses ved lov.390 Særlig på forbrukerrettens
område har lovgiver de siste årene lagt føringer på hva det kan kontraheres om.391 Kontraktsfriheten begrenses også gjennom reglene om
kontraktsrevisjon, for eksempel gir avtaleloven § 36 hjemmel for
dommeren til å endre forpliktelsene i kontrakten, herunder innholdet
av erstatningsreglene.392 Videre kan kontraktsforpliktelser oppstå
ufrivillig fra debitors side, for eksempel dersom kontraheringsforpliktelsen oppstår som en sanksjon for klanderverdig passivitet.393 Uaktsomhet vil i gitte situasjoner kunne likestilles med partsdisposisjon,
388
389
390
391

Krüger (1989) s. 10 og Ulfbeck (2010) s. 15.
Ulfbeck (2000) s. 96–97.
Woxholth (2017) s. 27–28.
Se forbrukerkjøpsloven § 3 (1), håndverkertjenesteloven § 3 og bustadoppføringslova § 3 (1).
392 Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige
viljeserklæringer (avtaleloven). Bestemmelsen er dessuten preseptorisk, jf.
Hagstrøm (2011) s. 256. For en generell fremstilling, se Hagstrøm (2011)
s. 287–323.
393 Krüger (1989) s. 23 og Woxholth (2017) s. 104–108.
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typisk der en part i en forhandlingssituasjon gir uttrykk for tilsyne
latende disposisjonsvilje, og adressaten med rette innretter seg etter
dette.394 Dette gjelder ikke bare spørsmålet om parten er bundet til
avtalen, men også hva han er bundet til. I slike tilfeller er det anstrengt
å si at erstatningsansvaret lå der som en frivillig avtalt fordring allerede
ved avtaleinngåelsen. Tvert imot fremstår erstatningsforpliktelsen som
en sanksjon pålagt som følge av uaktsomhet – ikke helt ulikt deliktsansvaret.
For det tredje er hovedregelen at avtalte ansvarsbegrensninger
bortfaller ved forsett og grov uaktsomhet.395 Er skaden voldt ved
grovere skyldgrader kan det derfor innvendes at ansvaret på kontraktsgrunnlag uansett ikke var begrenset, og at deliktsansvaret derfor ikke
har forstyrret partenes frihet til å fordele risikoen seg imellom.396 Denne
innvendingen bortfaller imidlertid for kontraktsrettslige særreguleringer som står seg også ved grovere skyldgrader, for eksempel vernetingsregler, lovvalgsregler, voldgift og bevisbyrdebetraktninger.
På tross av disse nyansene er det likevel klart at hensynet til avtalefriheten blir sterkere desto nærmere tilknytning skaden har til
kontraktens forpliktelser. Dette kan være et argument for tolkningen
av avtaler hvor det ikke er sagt noe om forholdet til deliktsansvaret,
men hvor avtalens karakter tilsier at partene har valgt «kontraktssporet» for håndtering av den type tap som har oppstått. Partene har
for eksempel totalregulert en aktivitet seg imellom, men har ikke
uttrykkelig adressert muligheten for et alternativt deliktsansvar.

394 Se for eksempel Rt. 1994 s. 1222 og avtaleloven § 28 (2). Uaktsomhet i den
prekontraktuelle fasen resultater riktignok ikke alltid i løftevirkninger. En
annen mulighet er at adressaten får krav på erstatning for utgifter pådratt i
tillit til at avtalen ble inngått, såkalt negativ kontraktsinteresse. Se nærmere
Krüger (1989) s. 23 og Hagstrøm (2011) s. 96–97.
395 Hagstrøm (2011) s. 644 og generelt Hagstrøm (1996b) for en gjennomgang
av grensene for ansvarsfraskrivelser.
396 Se Tørum (2017) punkt 3.3.
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Hensynet til avtalefriheten tilsier da at det ikke kan anlegges en deliktsmodell for å omgå de avtalte begrensningene av ansvaret.397
4.1.3 Hensynet til lovgiverviljen og systembetraktninger
Siden vedtagelsen av kjøpsloven i 1988 har det kommet på plass en
rekke nye lover på kontraktsrettens område. Lovene inneholder nokså
utførlige reguleringer både av hva som utgjør et mislighold av kontrakten og hvilke virkninger misligholdet skal utløse, hvor erstatningsansvaret bare er én av mange mulige virkninger.398 Reglene er tilpasset
de særlige hensyn som gjør seg gjeldende innenfor den enkelte kontraktstypen, og bærer samlet sett preg av å være et balansert og forutsigbart system. Dersom kreditor uten videre kan velge deliktsansvar
som et alternativ til dette systemet vil fordelene med et slikt system bli
utfordret.399
Høyesterett var inn på slike betraktninger i både Bori I og Bori II.
Mindretallet i Bori I mente at ansvar på deliktsgrunnlag kunne «undergrave den regulering som følger av kontraktslovgivningen».400 Flertallets særmerknad i Bori II var også inne på at deliktsansvaret kunne
undergrave den balansen som lovgiver hadde forutsatt gjennom
kontraktsreguleringen, jf. gjengivelsen i punkt 4.1.1 ovenfor.
Også dette hensynet kan nyanseres noe. Mange lovregulerte ansvarsbegrensninger bortfaller ved grovere skyld. For eksempel bortfaller
som hovedregel reklamasjonsfristene dersom selgeren har opptrådt
grovt uaktsomt.401 Andre eksempler er vegfraktloven § 38 og sjøloven
§ 283. Dersom skaden er voldt ved grovere skyld vil det dermed
397
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Se punkt 4.4.2 nedenfor.
Se punkt 2.3.2.
Tørum (2017) punkt 3.2.
Rt. 2015 s. 276 avsnitt 53.
For eksempel kjøpsloven § 33, forbrukerkjøpsloven § 28 (4), avhendingslova
§ 4-19 (3), bustadoppføringslova § 30 (4) og håndverkertjenesteloven § 22
(3).
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prinsipielt være mindre betenkelig at kreditor kan velge deliktsansvaret som et alternativ.
Videre er forholdet til alminnelige erstatningsregler også kommentert i forarbeidene til en del lover, noe som kunne tilsi at lovgiver
har vært klar over problemstillingen. Uttalelsene er imidlertid som
den klare hovedregel helt konkrete og lite begrunnet. I all hovedsak
gjelder de også grensen mot alminnelig erstatningsrett, ikke spørsmålet
om hvordan man skal forholde seg til situasjoner hvor begge rettsgrunnlag får anvendelse. Det er illustrerende at det i bestemmelsene
om ansvarsbegrensninger, for eksempel reklamasjonsreglene, ikke står
noe om disse får anvendelse dersom ansvaret gjøres gjeldende på
deliktsgrunnlag.
Generelt er derfor inntrykket at misligholdssystemet ikke er tilpasset at kreditor uten videre kan anlegge et alternativt rettsgrunnlag for
erstatningskravet.402

4.2

Ulike innfallsvinkler til håndtering av
konkurranseproblemet

Foreløpig kan det konstateres at valgfrihet kan være problematisk av
hensyn til både avtalefriheten og grunnleggende systembetraktninger
i norsk rett. Det er derfor behov for regler som sier noe om hvordan
man skal forholde seg til at det foreligger dobbelt erstatningsgrunnlag.
For å sitere Selvig:
«... ansvarsmessige variasjoner kan lett bli oversett hvis man med
utgangspunkt i ansvarsreglene i ikke–kontraktsrettslige relasjoner
opererer med såkalte almindelige erstatningsregler ved løsning
av ansvarsspørsmål i kontraktsrettslige relasjoner».403
402 I samme retning Tørum (2017) punkt 3.2.
403 Selvig (1968) s. 122.
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Formålet i det følgende er å undersøke hvilke regler vi i norsk rett har
til harmonisering av disse utfordringene.
Ved harmonisering av motstridende regler må det tas utgangspunkt
i en kollisjonsnorm, det vil si en regel som angir en løsning for hvordan
kontraktsansvarets og deliktsansvarets rettsfølger skal forenes. Når
denne kollisjonsnormen skal utledes oppstår det imidlertid et spørsmål
som rokker ved selve utgangspunktet for den videre harmoniseringsprosessen: «Hvor» i rettsanvendelsesprosessen oppstår egentlig
regelkollisjonen mellom kontraktsansvaret og deliktsansvaret? Er det
tale om en kollisjon mellom regelsettene som sådan? Det vil si: Finnes
det en kollisjonsnorm som kan avgjøre generelt at noen skader hører
hjemme i kontraktsretten, mens andre skader hører hjemme i den
alminnelige erstatningsretten? Eller oppstår kollisjonen først når man
skal avgjøre hvilken av de to motstridende regler som skal regulere det
konkrete erstatningskravet som er fremmet? Synspunktet er i så fall at
begge regelsett i utgangspunktet er anvendelige, men at det beror på
en tolkning av de konkrete erstatningsreglene hvilken rekkevidde de
har på det foreliggende rettsfaktumet.
Det første synspunktet, at kollisjonen løses mellom regelsettene, vil
innebære at man tillegger det rettsvirkning i seg selv om ansvaret er
et kontraktsansvar eller et deliktsansvar. Som jeg kommer tilbake til
nedenfor er dette løsningen man langt på vei har valgt i fransk rett.
Dette kan fremme forutberegnelighet ettersom like tilfeller behandles
likt, men kan også lede til urimelige resultater i enkeltsaker hvor den
alminnelige kollisjonsnormen ikke passer så godt. Det andre synspunktet, at det enkelte erstatningskravet harmoniseres for seg, kan gi
mer pragmatiske og smidige løsninger i den enkelte sak, men kan
samtidig skorte på konsistente løsninger.
I norsk juridisk teori om forholdet mellom erstatningsregler i og
utenfor kontrakt kan man finne begge disse innfallsvinklene til harmoniseringsprossessen, uten at utgangspunktet nødvendigvis blir
nærmere analysert. Tørum kan illustrere hvordan spørsmålet kan stilles
som en kollisjon mellom regelsett:
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«Dersom disse to regelsettene overlapper hverandre, stilles vi
overfor et av privatrettens mest klassiske og intrikate problemer
– ‘forholdet mellom reglene om erstatning i og utenfor kontrakt’.
Et hovedspørsmål i dette problemkomplekset, er om skadelidte,
dersom vilkårene etter begge regelsettene er oppfylt, kan velge
hvilket regelsett han vil bygge kravet på» (min kursivering).404
Selvig er enda klarere:
«Visse erstatningskrav blir derfor etter sin art kontraktsrettslige,
andre ‘almindelige’ eller ikke-kontraktsrettslige. Klassifiseringen
blir avgjørende for hvilke ‘regelsett’ som skal anvendes i de enkelte
ansvars-situasjoner, og den inngår generelt sett som et ledd i
grensetrekningen mellom to ansvars-systemer».405
Selvig mener riktignok at dette «berettiger en viss skepsis», ettersom
man oppstiller «felles-løsninger for de mange, men forskjellige konkrete
‘regel-konflikter’ som oppstår p.g.a de nevnte ulikheter mellom kontraktsrettslige og ikke-kontraktsrettslige regler om ansvarets inntreden,
omfang, gjennomføring o.l.».406 I sin avhandling forsøker han derfor
å konkretisere regelkonflikten innenfor avhandlingens område, det vil
si dersom arbeidsgiveransvaret er i konflikt med kontraktshjelper
ansvaret.407 Når han likevel begrenser seg til «å belyse regelvalget i to
ansvars-situasjoner som frembyr vesentlige ulikheter» (min kursivering), oppfatter jeg dette som at han søker å løse spørsmålet ved å
trekke grensen mellom to ansvarssystemer.408 Også konklusjonen
trekker i denne retningen: «Sammenfatningsvis viser diskusjonen i
404
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Tørum (2007) s. 528.
Selvig (1968) s. 114.
Selvig (1968) s. 114.
Selvig (1968) s. 80–132.
Selvig (1968) s. 114.
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dette avsnitt behovet for en sondring av formell art mellom erstatningsansvar i kontraktsrettslige og i ikke-kontraktsrettslige relasjoner.»409
Hagstrøm og Stenvik kan illustrere den motsatte innfallsvinkelen:
«Det er ikke noe prinsipielt i veien for at alminnelige erstatningsrettslige regler kommer til anvendelse på et rettsfaktum som også
dekkes av en mer spesiell, kontraktsrettslig regel […] Dermed er
naturligvis ikke sagt at alminnelige erstatningsrettslige regler fritt
kan påberopes som alternativ til kontraktsrettslige regler. Det
beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle» (min kursi
vering).410
Det samme kan Lødrup:
«I hvilken utstrekning de lovfestede ansvarsregler kan kumuleres
med deliktsregler, vil i første rekke avhenge av en tolkning av den
enkelte lovbestemmelse. Dette utgangspunkt innebærer at løsningen på konkurrensspørsmålet ikke avhenger av en vurdering
av deliktsreglenes anvendelsesområde, men av en undersøkelse av
rekkevidden for det lovfestede kontraktsansvar».411
Den første innfallsvinkelen innebærer at man trekker grensen mellom
regelsettene i kraft av en regel som sier at visse typer tap hører hjemme
i kontraktsretten, mens andre tap hører hjemme i deliktsretten. Denne
innfallsvinkelen kan kalles konsumpsjon, ettersom synspunktet er at
ett regelsett fortrenger det andre innenfor sitt område. Et slikt konsumpsjonsprinsipp forekommer i enkelte andre rettssystemer, mens
det i norsk rett er lang tradisjon for at deliktsansvaret som utgangspunkt
får anvendelse side om side med kontraktsansvaret. Utgangspunktet i
409 Selvig (1968) s. 121.
410 Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 20. Se også Stenvik (2018) s. 694–695 hvor
han problematiserer innfallsvinkelen til Tørum på dette spørsmålet.
411 Lødrup (1966) s. 386.
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norsk rett er altså konkurrens, som vil si at skadelidte kan velge mellom
erstatningsgrunnlagene. Det blir imidlertid hevdet at utgangspunktet
er modent for en ny vurdering. I punkt 4.3 undersøkes derfor om
utgangspunktet om valgfrihet fortsett gjelder i norsk rett.
Neste innfallsvinkel har som forutsetning at utgangspunktet i norsk
rett (fremdeles) er konkurrens mellom delikts- og kontraktsansvaret.
Dette betyr likevel ikke at deliktsansvaret kan påberopes fritt som et
alternativ til ansvaret på kontraktsgrunnlag. Kreditors erstatningskrav
må vurderes konkret ut fra de erstatningsregler som kommer til
anvendelse. Dersom kontraktsregelen og deliktsregelen utpeker motstridende rettsvirkninger oppstår et harmoniseringsbehov, ettersom
kun én av rettsvirkningene kan få anvendelse. Dette er tema i punkt
4.4. Som vi skal se der beror rekkevidden av reglenes anvendelse, ikke
overraskende, på en tolkning av reglene. Det er imidlertid ofte slik at
verken de avtalte reglene eller bakgrunnsretten sier noe om forholdet
til deliktsansvaret. Man faller da tilbake på alminnelige kollisjonsprinsipper når den endelige rettsregelen skal fastlegges.

4.3

Innfallsvinkel 1: Generell konsumpsjon

4.3.1 Alternativene for en formell sondring mellom kontrakt
og delikt
Den første innfallsvinkelen som skal behandles innebærer at løsningen
på konkurranseproblemet finnes ved bruk av en generell kollisjonsnorm
som forholder seg til kontrakt og delikt som to ulike ansvarssystemer.
Løsningen baseres dermed på en formell sondring mellom kontraktsog deliktsansvar.
I så fall kan man teoretisk sett se for seg tre mulige utfall: (i) At
deliktsansvaret fortrenger kontraktsansvaret, (ii) at kontraktsansvaret
fortrenger deliktsansvaret eller (iii) at begge grunnlagene gjelder side
om side slik at kreditor kan velge hvilket som gjøres gjeldende (konkur-
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rens). I det følgende skal jeg si noe nærmere om hva som ligger i hvert
enkelt av disse alternativene.
Det første løsningsalternativet innebærer at kontraktsansvaret kun
anvendes på problemer som ikke er løst ved deliktsreglene. Man anser
da alle deliktsregler for å være preseptoriske, slik at dersom vilkårene
for deliktsansvar er oppfylt skal kravet fremmes som et deliktskrav.
Dette vil innebære et vesentlig skår i avtalefriheten, ettersom en
objektivt fastsatt norm gis forrang foran normene man selv har mulighet til å fastsette i kraft av sin privatautonomi. Ingen moderne rettssystemer har derfor en slik generell regulering, og løsningen er lite
praktisk.412
Deliktsrettslig forrang har imidlertid praktisk betydning på visse
områder hvor det foreligger preseptorisk deliktsrettslig lovgivning. Et
eksempel er forholdet mellom produktansvarsloven og forbrukerkjøpsloven, hvor produktansvarsloven innenfor sitt ansvarsområde er en
fullharmonisering av forbrukerens rettsbeskyttelse.413 Et annet eksempel er ansvaret for personskader etter forbrukerkjøpsloven, bustadoppføringslova og avhendingslova, som bestemmer at personskadene
faller utenfor loven. Disse eksemplene er imidlertid ikke et utslag av
at deliktsretten som sådan har forrang foran kontraktsansvaret. At
deliktsansvaret har forrang på produktansvarets område er et resultat
av en tolkning av den enkelte regel. Det er ikke begrunnet i en generell
kollisjonsnorm om at deliktsansvaret som sådan har forrang.
Den andre mulige løsningen er at kontraktsansvaret fortrenger
deliktsansvaret innenfor sitt område. En slik kollisjonsnorm innebærer at alle erstatningsmessige tap som oppstår i forbindelse med et
kontraktsbrudd reguleres av kontraktsbruddsreglene, selv om vilkårene
for deliktsansvar skulle være oppfylt.
En variant av et slikt prinsipp har vokst frem i fransk rett. Prinsippet har fått navnet non-cumul des responsabilitiés og er utviklet i
412 Se Gomard (1958) s. 70 og Ulfbeck (2000) s. 100.
413 Jf. punkt 3.3.3 ovenfor.
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rettspraksis.414 Non-cumul innebærer at deliktsansvaret konsumeres
av kontraktsansvaret dersom kravet regnes for kontraktuelt.415 Kriteriene for at kravet er kontraktuelt er todelt: (i) det må være resultat av
at en forpliktelse som er skapt ved en kontrakt misligholdes, og (ii) at
skadelidte er kontraktspart.416 Dersom disse kriteriene er oppfylt
tvinges kreditor til å fremme kravet som et kontraktsansvar. Klassifiseringen av ansvaret som kontraktsrettslig eller deliktsrettslig får
dermed stor betydning etter fransk rett. Et meget praktisk utslag av
non-cumul er at dersom en kreditor går til søksmål på deliktsgrunnlag,
innenfor et område som skal reguleres av kontraktsansvaret, plikter
dommeren å gi ham beskjed om at saken bare kan fortsette på kontraktsgrunnlag. Dersom saksøkeren ikke endrer det anførte grunnlaget
vil saken kunne avvises.417
I teorien pekes det på at non-cumul må sees i sammenheng med
at det etter generalklausulen i Code Civil art. 1240 følger en helt
generell adgang til å kreve erstatning som følge av skyld.418 Dette
gjelder alle former for tap, også de rene formuestapene. Det betyr at
området hvor de to ansvarsgrunnlagene kan overlappe er større enn i
rettssystemer som begrenser deliktsansvarets rekkevidde, jf. like
nedenfor om tysk rett.419 Med et så generelt deliktsansvar ble det ansett
vanskelig å skille skarpt mellom ansvar på kontraktsgrunnlag og
deliktsgrunnlag. Man fryktet derfor at kreditor kunne fremme kravet
som et deliktskrav for å «komme seg rundt» begrensninger i kontraktens regulering.420 Reglene om non-cumul ble derfor et verktøy for å
begrense anvendelsen av deliktsansvaret i kontraktsforhold dersom
414 Se Tørum (2007) s. 50 flg. med videre henvisninger og Ulfbeck (2000) s. 101.
415 Zimmerman (1990) s. 906. Dette gjelder med mindre skadevolderen har
handlet forsettlig eller straffbart.
416 Ulfbeck (2000) s. 101.
417 Tørum (2007) s. 51.
418 Tidligere art. 1382, se Ulfbeck (2000) s. 102.
419 Ulfbeck (2000) s. 102.
420 Tørum (2007) s. 51, Zimmerman (1990) s. 906 og Ulfbeck (2000) s. 102.
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deliktsansvaret kunne forstyrre partenes eller lovgivers interesseavveininger i kontraktsregluleringen. Resonnementet minner i stor grad
om de argumentene som fremsettes for et tilsvarende prinsipp i norsk
rett.421
Den tredje løsningen er at kreditor kan velge mellom ansvarsgrunnlagene. Da har verken deliktsreglene eller kontraktsreglene forrang.
Man kan kalle denne løsningen for «konkurrens». Blant annet tysk rett
har en slik løsning med prinsippet om «anspruchskonkurrenz».422 Igjen
fremholdes det at løsningen må sees i sammenheng med hvordan
deliktsnormen i tysk rett er innrettet.423 Det gjelder ingen helt alminnelig culpanorm. I stedet er deliktsansvaret knyttet til opplisting av en
katalog av rettigheter, hvor rene formuestap som hovedregel ikke
omfattes.424 Risikoen for overlapp er derfor vesentlig mindre, slik at
spørsmålet om valgfriheten sjeldent kommer på spissen.
Det er dette tredje alternativet, konkurrens, som gjelder som
utgangspunkt i norsk rett. Det er imidlertid tankevekkende at begrunnelsen for et «non-cumul»-prinsipp i fransk rett også passer til
beskrivelsen av norsk rett: Vi har til forskjell fra mange rettssystemer
et helt alminnelig skyldansvar også for tap som oppstår i forbindelse
med kontraktsoppfyllelse.425 Likevel anvender vi kollisjonsnormen til
rettssystemer som ikke har det, jf. sammenligningen med tysk rett.
I det følgende skal det på denne bakgrunn undersøkes om det i gjeldende norsk rett er grunnlag for å erstatte utgangspunktet om konkurrens med et konsumpsjonsprinsipp.

421
422
423
424

Sml. Tørum (2007) s. 528–534 og Selvig (1968) s. 122.
Se Tørum (2007) s. 51 flg. med videre henvisninger.
Se for eksempel Ulfbeck (2000) s. 102–103 og Zimmerman (1990) s. 905.
Youngs (2007) s. 341–343 og Zimmerman (1990) s. 905–906 med videre
henvisninger.
425 Se punkt 3.2.
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4.3.2 En analyse av utgangspunktet om valgfrihet i gjeldende
rett – er det grunnlag for et konsumpsjonsprinsipp?
Verken i lov eller forarbeider er det gitt helt generelle uttalelser om
hvordan overlapp mellom kontrakts- og deliktsansvaret skal håndteres. Det nærmeste man kommer en generell lovregulering av forholdet
mellom alminnelig erstatningsrett og mer «spesielle» erstatningsrettslige løsninger er skadeserstatningslovens § 5-5. Bestemmelsen regulerer forholdet mellom skadeserstatningsloven og andre lover, og
begrenser lovens anvendelse dersom «annet følger av lovgivningen».426
I forarbeidene forklares det at den aktuelle spesialloven ikke trenger å
bestemme uttrykkelig at skadeserstatningsloven ikke gjelder. Spørsmålet beror på en tolkning av den spesialloven som også kommer til
anvendelse. Ved tolkningen er det tilstrekkelig at det foreligger «noenlunde klare holdepunkter for at [spesiallovens] regler må anses å være
uttømmende».427 I så fall vil spesiallovens erstatningsbestemmelser
konsumere reguleringen av erstatningsansvaret.
At en spesiell regel – ferdigtolket – kan konsumere regelen i en
generell lov er i utgangspunktet ikke mer enn hva som følger av alminnelige tolkningsprinsipper, dvs. lex specialis-prinsippet.428 Det kan
derfor diskuteres hvilket bidrag reguleringen i skadeserstatningsloven
i seg selv gir til harmoniseringen av regelsettene, men det er verdt å
merke seg at det i hvert fall oppstilles et visst klarhetskrav for tolkningen. Dette klarhetskravet har nemlig funnet veien inn i rettspraksis
om forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret, jf. straks nedenfor.
Et tydeligere bidrag til spørsmålet om valgrett finner man nemlig
i rettspraksis. Aller tydeligst er uttalelsene i Rt. 2015 s. 276 (Bori).
Flertallet uttalte følgende:

426 Skadeserstatningsloven § 5-5.
427 Ot.prp. nr. 48 (1965–1966) s. 84.
428 Sml. Hagstrøm (1996a) s. 2.
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«Derimot vil jeg fremholde, som et mer gjennomgående prinsipp,
at den som har flere grunnlag for et krav kan velge hvilket av disse
han vil gjøre gjeldende, jf. for eksempel Rt-1976-1117, Rt-19911335, Rt-1993-1201, Rt-1998-579, Rt-2002-1331 og Rt-2012-1444.
En begrensning av denne valgfriheten må, slik jeg oppfatter
hovedlinjen i Høyesteretts praksis, bygge på noenlunde klare
holdepunkter i det samlede rettskildematerialet. Jeg viser her også
til Ot.prp.nr.48 (1965–66) side 84 om forholdet mellom skadeserstatningslovens alminnelige regler og ansvarsregler i spesiallovgivningen, og til Ot.prp.nr.38 (1977–78) side 26 om
foreldelse».429
Uttalelsen slår fast at utgangspunktet om valgfrihet gjelder helt generelt, og at dette bare kan fravikes dersom det foreligger «noenlunde
klare holdepunkter». Uttalelsen er begrunnet med henvisning til fem
tidligere høyesterettsavgjørelser og to forarbeidsuttalelser. Det er
dermed relevant å se nærmere på innholdet av disse.
Når det gjelder forarbeidsuttalelsene vises det for det første til
skadeserstatningslovens § 5-5. Bestemmelsen gjelder forholdet mellom
skadeserstatningsloven og ansvarsregler i spesiallovgivningen, jf. min
gjennomgang like ovenfor. Forarbeidene nevner imidlertid ikke forholdet til kontraktslovene ved omtalen av § 5-5, og det er kanskje litt
anstrengt å anse disse som spesiallovgivning til den alminnelige
erstatningsretten.430 I så fall kunne Høyesterett løst spørsmålet med
direkte anvendelse av skadeserstatningsloven § 5-5, men det gjorde
man altså ikke. Flertallet anvendte likevel prinsippet som forarbeidene
bygger på, nemlig at den alminnelige erstatningsretten gjelder så lenge
det ikke er «noenlunde klare holdepunkter» for at spesiallovgivningen
er uttømmende innenfor sitt område. Dermed fulgte det også med et
klarhetskrav når de aktuelle kontraktslovene i saken skulle tolkes.
429 Rt. 2015 s. 276 avsnitt 36.
430 Sml. Gomard (1958) s. 69.
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Den andre forarbeidsuttalelsen gjelder forholdet mellom foreldelsesloven §§ 3 og 9, som skiller mellom krav som «springer ut av
kontrakt» og andre erstatningskrav.431 Departementet uttaler at «…
krav som bygger på ulike ansvarsgrunnlag, foreldes etter eventuelt
forskjellige regler, noe som innebærer at kravet først vil være foreldet
når det er foreldet etter begge regelsett».432 I relasjon til foreldelsesloven
er det dermed klart at kontraktsreguleringen ikke fortrenger foreldelsesfristen for deliktskrav. Det er i foreldelseslovens forstand snakk om
to ulike krav som foreldes etter hver sin frist.433 Et generelt prinsipp om
valgfrihet kan det imidlertid ikke utledes av disse uttalelsene.
Når det gjelder de seks høyesterettsavgjørelsene er det noe overraskende at halvparten ikke gjelder forholdet mellom kontrakts- og
deliktsansvaret i det hele tatt. Rt. 2012 s. 1444 (drosjesvindel) og Rt.
2002 s. 1331 (manglende hjelpestønad) gjaldt forholdet mellom alminnelige erstatningsrettslige regler og særlige regler i folketrygdloven,
mens Rt. 1991 s. 1335 (sjekkdommen) gjaldt forholdet til sjekkloven.
Spørsmålet var om spesiallovens løsning uttømmende regulerte
erstatningsspørsmålet, eller om kreditor alternativt kunne gjøre gjeldende ansvar på deliktsgrunnlag. Dette ble avgjort med helt konkrete
tolkninger av folketrygdlovens og sjekklovens bestemmelser ut fra
prinsippet i skadeserstatningsloven § 5-5. Dommene illustrerer derfor
den alminnelige erstatningsrettens rekkevidde i konkurranse med
annen spesiallovgivning, men som jeg var inne på ovenfor er det ikke
åpenbart at dette er relevant for forholdet til kontraktsrettslig lovgivning.
Den neste avgjørelsen, Rt. 1998 s. 579 (bevisfremleggelse), er mer
direkte knyttet til forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret, selv
om Høyesterett kun indirekte tar stilling til spørsmålet. Saken gjaldt
krav om bevisfremleggelse i relasjon til foreldelsesspørsmålet i hovedsaken. I hovedsaken var et eventuelt ansvar på kontraktsgrunnlag
431 Foreldelsesloven § 9 nr. 3. Se punkt 2.5 ovenfor.
432 Ot.prp. nr. 38 (1977–78) s. 26.
433 Kjørven m.fl. (2011) s. 181–182.
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foreldet, men den ankende parten ville nå ha fremlagt bevis for å belyse
et mulig deliktsgrunnlag. Høyesterett uttalte at
«når det påberopes et deliktansvar […] som et selvstendig ansvars
grunnlag, blir foreldelsesfristens utgangspunkt i tilfelle å beregne
etter foreldelsesloven § 9 nr 1. Om den påberopte illojale opptreden
fra kjæremotpartens side også skulle gi grunnlag for erstatningsan
svar ved kontraktsbrudd, og foreldelsesfristen for dette ansvaret
reguleres av lovens § 3 nr 2, hindrer ikke det anvendelse av § 9 nr 1
for deliktsansvarets vedkommende» (mine kursiveringer).434
Kjennelsen bygger dermed på at det i prinsippet kan foreligge både et
kontrakts- og deliktsgrunnlag, og at kontraktsgrunnlaget i så fall ikke
konsumerer deliktskravet hva gjelder foreldelsesreglene. Dette er
samme løsning som følger direkte av foreldelseslovens forarbeider, jf.
like ovenfor.
Rt. 1993 s. 1201 (lettbetongblokk) går mer direkte på spørsmålet
om valgrett mellom kontrakts- og deliktsgrunnlag, men også denne
dommen gjelder et helt konkret forhold. Saken gjaldt forholdet mellom
kjøpsloven og ulovfestede regler om produktansvar.435 Et eventuelt
ansvar på kontraktsgrunnlag var trolig bortfalt som følge av for sen
reklamasjon, slik at valgretten dermed fikk avgjørende betydning.
Høyesterett ønsket ikke å avgjøre hvordan det «generelt måtte være»
med valgretten mellom de to erstatningsgrunnlagene, men lot likevel
kjøperen få velge i den konkrete saken.436 Dermed kan det ikke trekkes
generelle slutninger fra dommen, men den føyer seg likevel i rekken
av dommer som er positivt innstilt til valgfrihet.
Endelig ble det vist til Rt. 1976 s. 1117 (Siesta). Dommen er et
tidlig eksempel på at Høyesterett åpnet for direktekrav på kontrakts434 Rt. 1998 s. 579 side 582.
435 Dommen er omtalt ovenfor, se punkt 2.6 og 4.1.1.
436 Rt. 1993 s. 1201 side 1205.
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grunnlag etter en konkret vurdering. Ettersom kreditor fikk medhold
i anførselen på kontraktsgrunnlag var det ikke nødvendig å drøfte
deliktsansvaret. Det interessante for spørsmålet om valgrett er imidlertid et obiter dictum helt mot slutten av førstvoterendes begrunnelse:
«Etter dette er det ikke nødvendig å ta standpunkt til om [A] også
hefter for skade på ikke kontraktsrettslig basis. Jeg finner likevel
grunn til å bemerke at [A] etter mitt syn er ansvarlig for skaden
også på dette grunnlag» (min kursivering).437
Samlet sett gir rettskildene en del konkrete eksempler på at det er
adgang til å velge deliktsansvar som alternativt rettsgrunnlag. Samtidig
er kildene kun i varierende grad inne på spørsmålet om valgrett mellom kontrakts- og deliktsansvar. Halvparten av avgjørelsene gjelder
forholdet til erstatningsrettslig spesiallovgivning, og ikke til kontraktslovene. Relevansen av disse dommene kan kanskje forklares med at
valgspørsmålet i Bori-dommen reelt sett stod mellom deliktsansvar
og en spesiell form for lovfestet kontraktsansvar, nemlig direktekravsadgangen i bustadoppføringslova/avhendingslova. Flertallets subsumsjon indikerer også at man anså spørsmålet som et rent lovtolkningsspørsmål av rekkevidden til et lovfestet kontraktsrettslig ansvarsgrunnlag.
Dette er imidlertid ikke helt treffende i et tilfelle hvor den alminnelige erstatningsretten orverlapper med et kontraktsgrunnlag. Til
forskjell fra erstatningsrettslig spesiallovgivning blir kontraktsansvaret
stiftet ved avtaleinngåelsen.438 Det rettslige grunnlaget for ansvaret er
dermed avtalen, ikke loven. Dette gjelder i hvert fall mellom kontraktsparter, men også i kontraktkjeder er det i prinsippet kontrakten
mellom A og B som stifter grunnlaget for erstatningsansvaret overfor
C. Direktekravsreglenes funksjon er i prinsippet at avtalen mellom A
437 Rt. 1976 s. 1117 side 1123.
438 Jf. punkt 2.3.1.
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og B gis tredjepartsvirkninger ved at også C kan påberope seg brudd
på den. Om grunnlaget for As ansvar overfor C dermed er misligholdet av avtalen eller loven selv kan diskuteres, men det illustrerer i alle
fall at man ikke uten videre kan trekke en parallell til skadeserstatningsloven § 5-5 og hvordan denne bestemmelsen gir anvisning på at
forholdet mellom alminnelig og spesiell erstatningsrett skal harmoniseres. Kontraktsansvaret som rettsgrunnlag reiser helt egne og særlige
hensyn som må tas i betraktning når ansvarets rekkevidde skal
bestemmes.439
I Bori-dommen foretok ikke flertallet noen nærmere analyse av de
hensynene som særpreger kontraktsansvaret som ansvarssystem.
I tillegg ble dommen avsagt under skarp dissens, hvor mindretallet
nettopp la stor vekt på at kontraktsreglene kunne bli undergravd. Disse
forholdene svekker vekten av flertallets uttalelser.
Samtidig er uttalelsene i Bori-dommen nokså klare, og de har ikke
blitt fraveket i senere avgjørelser. Det kan riktignok hevdes at de ble
noe modifisert i den etterfølgende Bori II-dommen, hvor flertallet i
langt større grad vurderer betydningen av at tapet også kunne forankres
i kontraktsregler.440 Én av dommerne ga også en særmerknad hvor
disse hensynene ble løftet eksplisitt frem. Prinsippet om at det måtte
kreves «noenlunde klare holdepunkter» for å fravike utgangspunktet
om valgfrihet ble ikke gjentatt, men følgende tolkning av Bori-dommen
ble lagt til grunn:
«For det annet innebærer [Bori-]dommen at den ansvarlige […]
kan ha erstatningsansvar for slike feil etter reglene om erstatning
utenfor kontrakt. Det gjelder selv om skadelidte også kan ha
mulighet til å gjøre krav gjeldende overfor sin kontraktspart eller
tidligere kontraktsledd etter kontraktsrettslige regler».441
439 Se nærmere om disse hensynene i punkt 4.1.
440 I denne retning Skjefstad og Tørum (2020) s. 135.
441 HR-2017-1834-A avsnitt 36.
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Om det foreligger valgrett i den enkelte sak beror på en «nærmere
vurdering», jf. avsnitt 37. Dermed gis det tydelig tilslutning til at
kreditor kan ha dobbelt erstatningsgrunnlag, og at han i så fall som et
utgangspunkt kan velge. Etter en nærmere vurdering kan imidlertid
forholdene ligge slik an at valgretten er avskåret, men dette beror altså
på en konkret vurdering og ikke et generelt prinsipp om konsumpsjon.
Ser man på det øvrige rettskildebildet er det også lite som tilsier at
det, i gjeldende rett, er grunnlag for å erstatte utgangspunktet om
valgfrihet med et konsumpsjonsprinsipp. I lovverket er det eksempler
på begge løsninger, uten at det dermed tas stilling til hvordan spørsmålet generelt skal håndteres. I rettspraksis er det kun i Bori-dommene
man finner generelle uttalelser om spørsmålet.
Samlet er det dermed neppe grunnlag for å fravike konkurrens som
et generelt utgangspunkt i norsk rett. Tvert imot er det slått fast med
endelig virkning i Bori-dommen at utgangspunktet i norsk rett er
valgfrihet. Spørsmålet kan imidlertid være konkret regulert, noe jeg
kommer tilbake til nedenfor.
Rettsteknisk er det heller ikke mulig å se for seg hvordan et slikt
prinsipp skal gjennomføres i norsk rett uten at det samtidig skjer
sammen med en avklaring av grensen mellom kontrakts- og deliktsreglene. For å avklare at kontraktsansvaret skal ha forrang innenfor
sitt område må man jo også vite hva som er kontraktsansvarets område.
Som jeg har vært inne på flere ganger er det i gjeldende rett ingen fast
oppfatning av hvordan grensen mellom kontrakts- og deliktsansvaret
skal trekkes, og spørsmålet kan variere med hvilken rettsvirkning som
får anvendelse.442 En generell konsumpsjonsregel vil derfor måtte
avgjøre utfallet av en rekke enkeltregler som tillegger skillet betydning,
og i praksis trekke grensen mellom kontrakts- og deliktsansvarets
domener. En formell sondring vil derfor ikke være mulig å praktisere
slik forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret er i gjeldende rett.

442 Se punkt 2.6.
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Konklusjonen er derfor at det innbyrdes forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret, i gjeldende rett, ikke kan løses med en
generell regel om at det ene regelsettet helt eller delvis konsumerer det
andre. I stedet må utfordringene som oppstår når erstatningsgrunnlagene overlapper løses konkret ut fra de rettsreglene som får anvendelse. Dette er tema i neste punkt.

4.4

Innfallsvinkel 2: Konkurrens og harmonisering av
normkollisjon

4.4.1 Utgangspunktet er valgfrihet (konkurrens)
Selv om det ikke er grunnlag for et generelt prinsipp om konsumpsjon
kan ikke kreditor velge fritt mellom kontraktsrettslige og deliktsrettslige regler. Erstatningsspørsmålet må vurderes konkret i relasjon til de
reglene som får anvendelse.443 Hvis det er grunnlag for både kontraktsog deliktsansvar vil en rekke ulike regler kunne få anvendelse, jf.
gjennomgangen i punkt 2.5 ovenfor. I den grad disse reglene utpeker
motstridende rettsvirkninger må de harmoniseres. Poenget i det følgende er at spørsmålet må løses i relasjon til den enkelte regel som får
anvendelse.
I det følgende skal jeg undersøke i hvilken grad de ulike rettsvirkningene som inntrer på kontrakts- og deliktsgrunnlag påvirker
hverandre. Forutsatt at motstriden mellom reglene ikke kan bortfortolkes må man ta i bruk metodelærens kollisjonsprinsipper, slik at én
av reglene får forrang foran den andre. Fremstillingen deles først i
tilfeller hvor den avvikende reguleringen har grunnlag i en avtale
(punkt 4.4.2), og deretter i tilfeller hvor det er loven som oppstiller en
avvikende regulering av kontraktsansvaret (punkt 4.4.3).

443 Jf. også Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 20.
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4.4.2 Avtale om at kontraktens løsning har forrang
I prinsippet om avtalefrihet ligger det også at partene, i utgangspunktet, kan disponere over valgfriheten mellom kontrakts- og deliktsansvar.
Man kan for eksempel avtale at dersom det oppstår en skade i forbindelse med et byggeprosjekt skal det ikke være adgang til å påberope
alminnelige erstatningsregler.444 At det inngås avtaler om deliktsansvaret
er riktignok nokså uvanlig, ettersom deliktsansvaret nettopp kjenne
tegnes av at partene ikke har noen relasjon til hverandre. Når det
gjelder situasjonen som behandles i denne avhandlingen, hvor tapet
har oppstått i forbindelse med kontraktsoppfyllelse, er imidlertid situasjonen en annen. Partene vil da ha mulighet til også å si noe om forholdet til deliktsreglene ved avtaleslutningen.
Hvorvidt det er tillatt å inngå avtaler om deliktsansvaret kan være
regulert av lov. Så lenge ansvarsspørsmålet faller innenfor lovens
anvendelsesområde vil dette bli avgjørende. Eksempelvis følger det av
produktansvarsloven § 2-6 at «[a]vtale som innskrenker eller begrenser ansvar etter loven er ugyldig». Et annet eksempel er håndverkertjenesteloven § 29. Som redegjort for i punkt 3.3.3 er det ikke lov å
avtale begrensninger av håndverkerens ansvar så lenge tapet har skjedd
«i forbindelse med tjenesteoppdraget» og skyldes feil eller forsømmelse
på tjenesteyterens side. Uavhengig av om ansvaret klassifiseres som
kontrakts- eller deliktsansvar vil slikt tap være underlagt begrenset
avtalefrihet.
Særlig mellom profesjonelle parter er imidlertid avtalefriheten på
dette området stor. Et ytterpunkt er såkalte «knock for knock»-klausuler,
hvor de involverte aktørene blant annet har blitt enige om at kollisjon
til havs ikke resulterer i erstatningskrav overhodet. I stedet skal den
enkelte skadelidte betale sitt eget tap, og dermed har de gjennom avtale
avskåret deliktsansvaret fullstendig.445
444 Eller motsatt, at det for eksempel kun er identifikasjonsreglene i den alminnelige erstatningsretten som kan benyttes, jf. Rt. 1986 s. 1386.
445 Skjefstad (2018) s. 10. Parchomovsky og Stavang (2013) er kritiske til løsningen.
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Også den motsatte situasjonen kan være lovregulert, nemlig at en
avtalt ansvarsbegrensning ikke kan omgås ved å gjøre gjeldende
deliktsansvar. Ansvarsbegrensningen er i så fall gitt forrang foran
deliktsansvarets løsning. For eksempel følger det av vegfraktloven § 37
at dersom det
«[k]reves erstatning for tap, skade eller forsinkelse på annet
grunnlag enn avtale, kan fraktføreren og i tilfelle enhver som han
svarer for etter § 6, påberope de bestemmelser i denne lov som
utelukker fraktførerens ansvar, eller som angir eller begrenser
erstatningens størrelse».446
Et annet eksempel er sjøloven § 282 (1). Bestemmelsen fastslår at
«grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet mot transportøren ikke grunnes på transportavtalen».447 Loven stenger altså for
at kreditoren kan anlegge et deliktskrav mot transportøren for å komme
seg rundt avtalte begrensninger i erstatningsansvaret etter transport
avtalen.448
Som et utgangspunkt er det altså uproblematisk at kontraktsparter,
innenfor rammen av ufravikelig lovgivning, inngår avtale om forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret. I praksis vil imidlertid de
færreste parter ha forholdet til deliktsansvaret i tankene når avtalen
inngås. Spørsmålet som skal behandles i det følgende er dermed om
slike avtaler må være uttrykkelige, eller om det også implisitt kan
fremgå av kontraktsforholdet at man har ment å regulere ansvaret
uttømmende med den løsningen som følger av kontrakten.

446 Ansvarsbegrensningen bortfaller ved forsett og grov uaktsomhet, jf. vegfraktloven § 38.
447 Sjøloven § 282 (1).
448 Se Webster (2015) note 531: «Uten en slik bestemmelse ville det vært mulig
for mottaker å omgå ansvarsgrensene ved å reise alminnelig erstatningskrav,
f.eks. for uaktsomhet mot transportøren».
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Dette beror på en tolkning av kontrakten og kontraktsforholdet.
Ettersom utgangspunktet for tolkningen er at partene ikke har sagt noe
om forholdet til deliktsansvaret må tolkningen ta utgangspunktet i hva
partene hadde ment dersom de fikk spørsmålet forelagt seg ved avtale
inngåelsen. Det må anlegges et objektivt tolkningsprinsipp, hvor målet
er å finne frem til den «objektivt sett rimelige og fornuftige mening
med kontraktens bestemmelser».449 Dette kan det være vanskelig å si
noe generelt om. Høyesterett har heller ikke uttalt seg direkte om dette
tolkningsspørsmålet. Til sammenligning har man i svensk Høyesterett
konkludert med at det ikke trenger å fremgå uttrykkelig av avtalen at
deliktsansvaret er avskåret:
«…även med tillämpning av vanliga tolkningsprinciper kan det
tänkas att åtaganden kan härledas från den ena partens sida i ett
avtal som innebär en utvidgning av hans eller hennes skade
ståndsansvar eller inskränkning av hans eller hennes skadeståndsrätt utan att det föreskrivs direkt i avtalet […] Av det anförda
följer att det beror på avtalet, och ytterst en tolkning av detta,
huruvida en avtalspart kan ha rätt till skadestånd av sin avtalspart
enligt skadeståndslagens bestämmelser i stället för enligt kontraktet» (min kursivering).450
På generelt grunnlag vil det tale for konsumpsjon at partene uttømmende har regulert ansvarsspørsmålet i kontrakten.451 Da er risikoen
ved aktiviteten fordelt og balansert i kontrakten, og så lenge ansvarsspørsmålet reguleres av denne risikofordelingen vil den miste sitt
formål dersom et alternativt regelsett kan påberopes. I forlengelsen av
dette vil det ha betydning hvor nær sammenheng det er mellom skaden/
den ansvarsbetingende atferden og det man har regulert i kontrakten.
449 Woxholth (2017) s. 406.
450 NJA 2019 s. 866 avsnittene 14 og 15. Se også NJA 2014 s. 760 (Cargo Center)
avsnitt 9.
451 Jf. også Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 20.
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Desto nærere tilknytning det er mellom tapet og kontraktsforpliktelsen,
desto mer nærliggende er det å anta at partene har ment at man ikke
kan «omgå» eventuelle begrensninger ved å påberope alminnelige
erstatningsrettslige regler. Dette kan illustreres med to avgjørelser om
rekkevidden av voldgiftsklausuler, jf. Rt. 1993 s. 777 (Icelandair) og
HR-2017-1932-A.
Saksforholdet i Rt. 1993 s. 777 var at et av Icelandair sine fly ble
skadet som følge av at deler av et gjenglemt varmeapparat ble sugd inn
i jetmotoren. Icelandair saksøkte SAS for tapet, og viste til at SAS i
henhold til avtale med Luftfartsverket var ansvarlig for å dirigere fly
til oppstillingsplass etter landing. Spørsmålet i saken var om erstatningskravet som ble fremmet var underlagt voldgiftsklausulen i denne
avtalen. Icelandair mente nemlig at pliktbruddet var et «selvstendig
rettsbruddsansvar» som dermed måtte gå for de alminnelige domstolene.
Spørsmålet om voldgiftsklausulen mellom partene også omfattet
et slikt rettsbruddansvar måtte, etter utvalgets syn, «bero på en tolking
av avtalen». Utvalget uttalte at det etter deres oppfatning «må legges
til grunn at skaden Icelandairs maskin ble påført [skjedde] under SAS’
utførelse av sine plikter etter avtalen» (min kursivering).452 Det sentrale
var altså den nære sammenhengen mellom skaden og kontraktens
innhold. Det ble konkludert med at
«[e]rstatning for et slikt forhold omfattes av voldgiftsklausulens
ordlyd, og man kan heller ikke i avtalen for øvrig finne holdepunk
ter for at voldgiftsklausulen ikke skulle omfatte et rettsbruddansvar
i forbindelse med utførelse av kontraktsmessige plikter» (min
kursivering).453

452 Rt. 1993 s. 777 side 781.
453 Rt. 1993 s. 777 side 781.
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Resultatet ble dermed at voldgiftsklausulen fikk virkning selv om
kravet ble fremmet på deliktsgrunnlag, uten at det stod noe om dette
i avtalen. Subsumsjonen indikerer at nærheten til kontraktsforpliktelsen var viktig for resultatet.
Dette kommer enda tydeligere frem i HR-2017-1932-A, som også
gjaldt rekkevidden av en voldgiftsklausul. Erstatningskravet i saken
gjaldt mangler ved noen motorer, som kjøperen mente de ved bedragersk atferd var blitt forledet til å kjøpe. Kjøpeavtalen hadde imidlertid en voldgiftsklausul. For å unngå denne klausulen fremmet kjøperne
erstatningskravet som et deliktskrav, og viste til at «[d]et er saksøkers
privilegium – hevdes det – å angi sitt krav, og domstolene kan ikke
overprøve dette».454 Det ble så anført at voldgiftsklausulen ikke gjaldt
for erstatningskrav på deliktsgrunnlag.
Høyesterett var ikke enig dette, og innledet med å vise til at «…
dette kunne føre til en omgåelse av voldgiftsavtalen». En henvisning
til juridisk teori ble brukt som illustrasjon på problemet: «… it is
frequently said that a party may not defeat an arbitration clause by
casting its claim in tort, rather than contract». Spørsmålet måtte
derfor «… avgjøres på grunnlag av en fortolkning av avtalen», hvor
det avgjørende er «en vurdering av sammenhengen mellom kravet og
den inngåtte kontrakten, slik det også er lagt til grunn i Rt-1993-777».455
Det ble også uttalt at spørsmålet «må derfor avgjøres ut fra hvor nær
tilknytning det er mellom kravet og kontrakten».456
Eksemplene viser at debitor og kreditor kan påvirke ansvaret
utenfor kontrakt gjennom avtale eller avtalelignende disposisjoner.
Dette trenger ikke å skje uttrykkelig, men kan fremgå ved en tolkning
av avtalen eller det kontraktsvilkåret som gjøres gjeldende. Har partene
totaltregulert ansvaret kan dette tilsi at deliktsansvaret er avskåret. At

454 HR-2017-1932-A avsnitt 76.
455 HR-2017-1932-A avsnittene 80 og 84.
456 HR-2017-1932-A avsnitt 92.
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det er nær sammenheng mellom erstatningskravet og kontraktsforpliktelsen trekker i samme retning.
4.4.3 Lovfestet regulering av forholdet mellom kontrakts- og
deliktsansvaret
I tillegg til at partene kan avtale avvik fra deliktsansvaret, kan det
forekomme at lovgivningen som kommer til anvendelse har tillagt
skillet betydning.457 Dermed må det også i denne sammenhengen tas
stilling til om kreditor kan velge det grunnlaget som gir best rettsbeskyttelse, eller om én av de lovfestede løsningene fortrenger den andre.
Som forklart i punkt 4.3.2 vil ikke alle kontraktsvirkninger eller alle
deliktsvirkninger få anvendelse dersom man velger det ene eller andre
grunnlaget. Kreditor kan ikke velge mellom to «regelsett». Spørsmålet
må avgjøres konkret i relasjon til den enkelte regelen som får anvendelse.
Som i forrige punkt beror dette på en tolkning, og denne gangen
på en tolkning av den loven som tillegger skillet mellom erstatningsgrunnlagene betydning. Jeg skal i det følgende trekke frem noen viktige
eksempler, men vil av plasshensyn ikke ha mulighet til å gi en uttømmende oversikt over alle tilfeller hvor skillet mellom kontrakt og delikt
kan få betydning.
Foreldelsesfristen
Det første eksempelet er skillet mellom foreldelsesloven §§ 9 og 3, hvor
valget av erstatningsgrunnlag kan få betydning for foreldelsesfristens
utgangspunkt. Foreligger det dobbelt erstatningsgrunnlag følger det
av både forarbeider og rettspraksis at den ene fristen ikke fortrenger
den andre. Kravet er ikke foreldet før det er foreldet etter begge frister:
«Etter tilhøva kan det foreligge ansvar for samme skade eller tap
både på deliktmessig og kontraktmessig grunnlag. Da vil krav
457 Se generelt punkt 2.5.
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som bygger på ulike ansvargrunnlag, foreldes etter eventuelt
forskjellige regler, noe som innebærer at kravet først vil være
foreldet når det er foreldet etter begge regelsett [...] Departementet mener at det ikke er grunn til å stille en skadelidt som har et
erstatningkrav på ett grunnlag, svakere fordi skadevolder også er
ansvarlig på annet grunnlag».458
Se også Rt. 2012 s. 1444: «Jeg nevner først at når et krav kan baseres
på flere rettsgrunnlag, er kravet ikke foreldet før det er foreldet etter
samtlige grunnlag».459
Rt. 2006 s. 983 (Kirkeveien) blir iblant brukt som et eksempel på
det motsatte, men også denne dommen er i tråd med forarbeidenes
forutsetning. Saken gjaldt spørsmål om et kontrakterstatningskrav var
foreldet, jf. foreldelsesloven § 3. For Høyesterett ble det imidlertid
anført at debitor også var ansvarlig på deliktsgrunnlag for samme tap,
slik at den mer gunstige fristen i § 9 skulle komme til anvendelse.
Høyesterett uttalte at kjøperne «åpenbart ikke kan fremsette noe
erstatningskrav på et slikt grunnlag».460 I teorien har dette blitt oppfattet som et eksempel på at «valgretten ikke er ubegrenset».461 For at
dommen skal ha betydningen for valgretten mellom kontrakts- og
deliktsansvar må det imidlertid ha vært noe å velge mellom. Som
forklart i punkt 3.4.3 ovenfor var ikke vilkårene for et selvstendig
deliktsansvar oppfylt i saken, ettersom kjøpernes forventninger utelukkende var knyttet til kontraktsoppfyllelsen. Dermed forelå det kun ett
erstatningsgrunnlag, og dermed også kun ett krav i relasjon til foreldelsesloven. Dette forklarer også hvorfor Høyesterett mente det var
«åpenbart» at deliktsanførselen ikke kunne føre frem: Har man kun
grunnlag for erstatning på kontraktsgrunnlag, som foreldes etter § 3,
kan man «åpenbart» ikke få medhold i at foreldelsesloven § 9 skal
458
459
460
461

Ot.prp. nr. 38 (1977–1978) s. 26.
Rt. 2012 s. 1444 avsnitt 28.
Rt. 2006 s. 983 avsnitt 30.
Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 20 og Tørum (2017) punkt 3.1.
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komme til anvendelse. Forklaringen er imidlertid ikke at valgretten er
avskåret, men at det i det hele tatt ikke var grunnlag for deliktsansvar.
Vernetingsreglene
Valget mellom kontrakts- og deliktsgrunnlag kan videre få betydning
for vernetinget. Også disse reglene legger imidlertid til grunn at reglene
opererer uavhengig av hverandre. Har kreditor både et kontrakts- og
et deliktsgrunnlag for sitt krav, er det slått fast i forarbeidene at han
selv kan velge hvilket han finner mest egnet:
«Det understrekes at oppregningen i § 4-4 (1) til (9) er alternative
verneting, som ikke gjensidig utelukker hverandre. Hvis et
søksmål omfattes av flere av alternativene, vil saksøkeren fritt
kunne velge det han finner mest egnet.»462
Samtidig må det være realitet i anførselen om deliktsansvar dersom
dette vernetinget skal kunne velges. Domstolene er ikke avskåret fra å
prøve pretensjonen om at det foreligger et selvstendig deliktsansvar,
jf. HR-2017-1932-A.
Ansvaret for medhjelperes feil
Som vist i punkt 2.5 kan valget mellom kontrakts- og deliktsgrunnlag
få betydning for om debitor skal identifiseres med medhjelperen, og
her vil arbeidsgiveransvaret være vesentlig mer begrenset enn kontraktsmedhjelperansvaret. I relasjon til identifikasjonsreglene er dermed
det interessante om kreditor kan velge kontraktsgrunnlaget for å komme
seg unna de personelle eller saklige begrensningene i skadeserstatningsloven § 2-1. Forholdet mellom disse grunnlagene er avklart i
rettspraksis, jf. Rt. 2007 s. 1665 (vekter):

462 NOU 2001: 32 B s. 695.
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«[D]et følger både av lovforarbeidene til skadeserstatningsloven
og av Høyesteretts praksis at arbeidsgiveren – alt avhengig av de
forpliktelser han har etter kontrakten med skadelidte – på kontraktsrettslig grunnlag kan bli erstatningsansvarlig også i de tilfeller der skaden faller utenfor det ansvar som følger av skades
erstatningsloven § 2-1 nr. 1».463
Som det fremgår av det siterte kan kreditor velge.
Lovfestede reklamasjonsregler
Valget mellom erstatningsgrunnlagene kan videre få betydningen for
rekkevidden av lovfestede reklamasjonsregler. Dersom kreditor ikke
reklamerer i tide vil ansvaret på kontraktsgrunnlag kunne være bortfalt, mens det på deliktsgrunnlag ikke gjelder reklamasjonsregler.
Spørsmålet blir da om kreditor kan omgå reklamasjonsreglene ved å
velge deliktsansvar som grunnlag for erstatningskravet. Igjen beror
spørsmålet på en tolkning av lovens reklamasjonsbestemmelse.
Tar man utgangspunkt i kjøpslovens reklamasjonsbestemmelse er
det først og fremst tap som følge av en mangel som reguleres:
«Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom
han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha
oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel
det gjelder».464
I forarbeidene til bestemmelsen står det ingenting om at den eventuelt
også skal ha rekkevidde for et erstatningskrav som ikke bygger på at
det var en mangel ved tingen, altså et deliktsansvar. Spørsmålet er så
vidt berørt i kapittelet om lovens rekkevidde generelt, riktignok i relasjon til produktansvaret:
463 Rt. 2007 s. 1665 avsnitt 32.
464 Kjøpsloven § 32 (1).
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«I den utstrekning et ansvar vil kunne bygges dels på kjøpsloven
og dels på produktansvaret, synes det naturlig at kjøperen kan
velge hvilket grunnlag han vil gjøre ansvar gjeldende på, forutsatt
at ikke annet er gyldig avtalt. Videre er forutsetningen at hele det
valgte rettsgrunnlag må legges til grunn, bl a reklamasjons- og
foreldelsesregler. Dersom skaden verken omfattes av produktansvarloven eller kjøpsloven, vil et eventuelt ansvar måtte bygges
på alminnelige erstatningsrettslige regler» (min kursivering).465
I relasjon til ansvar etter produktansvarsloven er det dermed klart at
reklamasjonsbestemmelsen ikke har forrang. Kreditor kan velge
produktansvarslovens løsning uavhengig av om kontraktsansvaret er
bortfalt som følge av for sen reklamasjon. Spørsmålet er så om dette
også må legges til grunn for erstatningskrav i alminnelighet, altså andre
erstatningskrav enn de som følger av mangel og produktansvarsloven.
Spørsmålet er ikke veldig praktisk, ettersom de fleste skader i forbindelse med kjøp skyldes farlige egenskaper ved salgstingen selv, jf. punkt
3.3.3. Det kan imidlertid oppstå dersom skaden rammer i næringsvirksomhet, som ikke reguleres av produktansvarsloven.
I utgangspunktet ser forarbeidene ut til å forutsette at alminnelige
erstatningsrettslige regler kun får anvendelse dersom skaden «verken
omfattes av produktansvarsloven eller kjøpsloven», jf. sitatet ovenfor.
Motsetningsvis kan det bety at alminnelige erstatningsrettslige regler
ikke får anvendelse dersom ansvaret omfattes av kjøpslovens anvendelsesområde, det vil si, at tapet reguleres av kjøpslovens mangelsbegrep. Stenvik oppfatter bestemmelsen på denne måten:
«Kjøpslovens reklamasjonsregler må anses som lex specialis, og
fortrenger derfor, så langt de gjelder, alminnelig erstatningsrett.
Utfordringen ligger derfor først og fremst i fastleggelsen og
anvendelse av kjøpslovens mangelsbegrep. Spørsmålet er om det
465 Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 26.
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rettsfaktum som påberopes som grunnlag for kravet, utgjør en
‘mangel’ eller ikke. Hvis kravet bygger på en mangel ved salgsgjenstanden, kommer reklamasjonsregelen til anvendelse som
lex specialis. Man kommer ikke utenom reklamasjonsplikten ved
å vise til at mangelen skyldes brudd på allmenne handlenormer».466
Rettspraksis om skader voldt av salgstingen før produktansvarslovens
ikrafttredelse kan imidlertid illustrere at det ikke nødvendigvis alltid
er tilfelle, jf. Rt. 1993 s. 1201 (lettbetongblokk). Siden produktansvarsloven ikke regulerte spørsmålet var det reelt et spørsmål om alminnelig erstatningsrett Høyesterett måtte avgjøre. Selgerne av betongblokkene
med skadelige egenskaper anførte at tapet var følge av en mangel og at
det var reklamert for sent. Dermed skulle man i utgangspunktet, etter
lex specialis-betraktninger, tro at ansvar etter alminnelige erstatningsregler var utelukket. Høyesterett mente imidlertid at det ikke var
nødvendig å ta stilling til kjøpslovens reklamasjonsregler:
«Det forhold at betongvarefabrikken også er selger av blokkene
direkte til forbruker, kan ikke føre til at de skadelidtes rettigheter
blir mindre enn de ellers hadde blitt. Ankemotpartene kan
således ikke på grunn av forholdet til kjøpslovens regler være
avskåret fra å fremme sine krav».467
Saksforholdet er nært knyttet til produktansvarsloven, men skaden
skjedde altså før loven trådte i kraft. Uttalelsene trekker derfor i retning
av kreditor også utenfor produktansvarslovens virkeområde ikke
trenger å hensynta reklamasjonsregelen.
Denne situasjonen vil i praksis oppstå nokså sjeldent. For det første
er det en forutsetning at vilkårene for et selvstendig deliktsansvar er
oppfylt i en situasjon hvor tapet også er følge av en mangel, men
466 Stenvik (2018) s. 703.
467 Rt. 1993 s. 1201 side 1205.
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samtidig ikke er en produktskade som reguleres av produktansvars
loven. For det andre vil reklamasjonsreglene inngå som utfylling av
kontraktsforholdet for øvrig. De synspunktene som ble gjennomgått
i 4.4.2 vil dermed gjøre seg gjeldende, og ofte vil det være slik at tapet
har så nær sammenheng med kontrakten at partene må anses for å ha
avtalt at den avtalte løsningen skal være uttømmende for ansvaret. I så
fall spiller det ingen rolle om lovens reklamasjonsregler har virkning
for deliktsgrunnlaget direkte. Forholdet bedømmes uansett etter
«kontraktssporet» ved at man har regulert seg vekk fra adgangen til å
supplere ansvaret med alminnelige erstatningsrettslige regler. Hvis det
derimot unntaksvis skulle foreligge et selvstendig deliktsansvar, og
kontraktsforholdet må fortolkes slik at det ikke er ment å være en
uttømmende regulering av ansvaret, vil ikke reklamasjonsregelen stå
i veien for erstatningskravet. Det må gjelde selv om det også foreligger
en mangel.

4.5

Sammenfatning

I inneværende kapittel har det blitt undersøkt hvordan gjeldende rett
forholder seg til at kreditor har dobbelt erstatningsgrunnlag. Spørsmålet har praktisk betydning fordi mange regler tillegger skillet mellom
kontrakts- og deliktsansvaret materiell virkning. Kreditors mulighet
til å oppnå full erstatning for sitt tap kan derfor avhenge av om det er
fri adgang til å velge det grunnlaget som gir best rettsbeskyttelse, for
eksempel dersom kontraktsansvaret er begrenset.
Utgangspunktet i norsk rett er at kreditor kan velge det rettsgrunnlag som gir best rettsbeskyttelse. Det er ikke holdepunkter i gjeldende
rett for å erstatte valgfriheten med et generelt prinsipp om konsumpsjon.
At utgangspunktet er valgfrihet betyr likevel ikke at kreditor fritt
kan velge deliktsansvaret i alle sammenhenger. For det første kan
partene, innenfor rammen av ufravikelig lovgivning, avtale at det ikke
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er adgang til å påberope alminnelige erstatningsregler. Dette trenger
ikke å fremgå uttrykkelig av avtalen. Alminnelige tolkningsprinsipper
kan tilsi at dersom partene har totalregulert et ansvarsspørsmål i
kontrakten har de ment at denne løsningen skal ha forrang foran den
avvikende løsningen på deliktsgrunnlag. Desto nærere tilknytningen
kravet har til kontraktsforpliktelsene og det som er regulert i avtalen,
desto mer nærliggende er det å forstå kontraktsforholdet på denne
måten.
For det andre kan lovgivningen ha avvikende regulering avhengig
av om grunnlaget er kontrakts- eller deliktsansvar. I så fall må spørsmålet løses ved tolkning av den aktuelle loven som tillegger skillet
betydning. I gjennomgangen ble det vist at det ofte er slik at reglene
gjelder uavhengig av hverandre.
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5

Avsluttende betraktninger

At forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvaret har fått en del
oppmerksomhet de siste årene må sees i sammenheng med at det
stadig dukker opp nye ansvarsområder hvor både delikts- og kontraktsrettslige regler tilsynelatende kan få anvendelse.
Grunnlaget for diskusjonene synes å springe ut av en uenighet om
hva som skal være kontrakts- og deliktsansvarets «domener». Fra et
erstatningsrettslig ståsted tas det utgangspunkt i at deliktsansvaret er
helt alminnelig, og at det er kontraktsretten som må begrunne hvorfor
den uaktsomme skadevolderen ikke kan bli ansvarlig på deliktsgrunnlag. Fra et kontraktsrettslig ståsted er utgangspunktet at det er avtalen
som regulerer rettsforholdet mellom partene, og at det dermed er opp
til deliktsretten å begrunne hvorfor den skal komme til anvendelse.
Privatretten er imidlertid ikke tilpasset spørsmål som kan avgjøres ved
å analysere forholdet mellom ulike rettsområders «domener» (virkeområder) helt generelt. Vi har ingen sivillovbok. Vår rettstradisjon er
innrettet mer pragmatisk, hvor tilnærmingen til de ulike spørsmålene
som oppstår i grenselandet mellom kontrakt og delikt løses konkret
ut fra enkeltreglene som kommer til anvendelse.
I avhandlingen har jeg derfor tilnærmet meg diskusjonen om
forholdet mellom kontrakt og delikt ved å spalte opp deliktsansvarets
anvendelse i kontraktsforhold i fire ulike «stadier» i rettsanvendelsesprosessen, for dermed å ha et bedre grunnlag for å identifisere «hvor»
i rettsanvendelsesprosessen rettsområdene kolliderer. Denne modellen
ble presentert i punkt 2.7.
Det kan innvendes mot en så «skjematisk» tilnærming at det blir
et rent definisjonsspørsmål hvor i rettsanvendelsesprosessen de ulike
vurderingene hører hjemme. Hva er egentlig forskjellen på at deliktsretten ikke «gjelder» mellom partene og at kreditor ikke kan «velge»
deliktsansvaret, sml. punkt 1 og 3 i modellen? Resultatet for kreditor
blir uansett at deliktsretten ikke kan brukes for å komme seg rundt
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kontraktens regulering. Etter min mening er det imidlertid ikke
grunnlag for å si at partene har kompetanse til å disponere over
deliktsansvarets anvendelsesområde. Partene kan ikke avskjære rettsnormenes alminnelighet, kun avskjære retten til å påberope seg dem.
I fremstillingen har jeg derfor skilt skarpt mellom spørsmål som
gjelder deliktsansvarets «alminnelighet», og spørsmål som gjelder
adgangen til å disponere over retten til å påberope seg (i min begrepsbruk: velge) deliktsansvaret.
For det andre kan det innvendes at det er poengløst å drøfte grunn
laget for deliktsansvar dersom resultatet uansett blir at kreditor er
avskåret fra å velge deliktsgrunnlaget. Et sentralt funn med oppgaven
er imidlertid at erstatningsgrunnlagene egentlig nokså sjeldent foreligger på samme tid. I teoriens analyser av valgretten tas det som regel
utgangspunkt i at det foreligger dobbelt erstatningsgrunnlag, og man
går dermed glipp av betydningen av selve situasjonen valgretten blir
aktuell i. Et selvstendig formål med fremstillingen har derfor vært å
vise at overlapp ikke er spesielt praktisk, for det første fordi ansvaret
enten kan være utelukkende regulert av deliktsretten, eller utelukkende
kontraktsretten, og at de gangene de overlapper, er situasjonen ofte så
spesiell at det ikke er urimelig at kreditor får velge.
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