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Noen forutsetninger

• Konsesjonen er ugyldig

• Dette påfører konsesjonæren et tap

– Mulige tap avhenger av ugyldighetsvirkningen
• Virksomheten kan ikke drives videre – tapt fortjeneste

• Driftsstans til eventuell ny konsesjon foreligger (?)

• Utgifter til ny konsesjonsprosess (?)

• Fjernings- og tilbakeføringskostnader

• Investeringer i konsesjonen er bortkastet/verdiløse (men må avregnes mot allerede opptjente 

inntekter) 

– Skille mellom forventningstap (positiv konsesjonsinteresse) og 

innrettelsestap (negativ konsesjonsinteresse)

• Noe grunnlag for å kreve forventningstapet foreligger vel ikke – mao

spm om ansvar for innrettelsestapet
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Ansvarsgrunnlaget

• Gjelder det et objektivt erstatningsansvar for «uhjemlet 

myndighetsutøvelse»?

– Langt i den retning bla. Eckhoff/Smith (2018) s. 489-490, Hoel Lie (LoR, 

2012), men motsatt bla. Hagstrøm (1987, LoR 2010), Hagstrøm og Stenvik 

(2019) s. 283

– Eksempler på objektivt ansvar i rettspraksis:
• Rt. 1987 s. 1495 (Reitgjerdet)

• Rt. 2005 s. 416 (advokatbevilling) 

– Forskjell på stat og kommune? 
• Jf. Rt. 2010 s. 291 (Vangen eiendom) – kommune frifunnet for urettmessig nektelse av 

bruksendring men begrunnelsen er allmenn

– HR-2019-2396-A (Frøybas) avklarer vel nå at det ikke gjelder noe 

alminnelig objektivt ansvar for uhjemlet myndighetsutøvelse
• Objektivt ansvar forutsetter «uhjemlet myndighetsutøvelse som er særlig inngripende, eller 

hvor det for øvrig gjør seg gjeldende særlige hensyn» (avsn. 58 med henv til Hagstrøm og Stenvik)

– Kan evt brudd på berettigete forventninger (f eks ved pålegg om rivning) 

utgjøre særlige hensyn?



Ansvarsgrunnlaget (forts.)

• Alminnelig utgangspunkt – skl. § 2-1

1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers 

utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte 

med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter 

ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter 

arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor 

ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste.

3. Med arbeidstaker menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, 

unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. Like med arbeidstaker regnes ombud i offentlig 

virksomhet, de som gjør tjeneste i Forsvaret og andre under pålagt tjenestegjøring for det 

offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens 

anstalter, i helseinstitusjoner e.l.»



Ansvarsgrunnlaget (forts.)

• HR-2019-2396-A om ansvarsnormen (68-72):

«Det følger av Rt-2010-291 Vangen avsnitt 42 med videre henvisninger at det offentlige har et strengt 

arbeidsgiveransvar for feil lovtolkning – feilen må være unnskyldelig for å gå fri fra ansvar»

«Ved den konkrete aktsomhetsvurderingen tar jeg utgangspunkt i at Bjørnø AS, som nevnt, innrettet seg etter og 

foretok investeringer i tillit til Fiskeridirektoratets tillatelse til å overta deltakeradgangen. Jeg viser til min drøftelse

av dette under spørsmålet om objektivt ansvar. Selv om tillatelsen gis for ett år om gangen, satte selskapets 

forventninger om å kunne utnytte deltakeradgangen her særlige krav til myndighetenes saksbehandling og 

vurderinger»

«Jeg er enig i at det ved aktsomhetsvurderingen er relevant at et skjønnsmessig vurderingstema gir rom for 

meningsforskjeller. Det må innrømmes det offentlige et visst spillerom for feilvurderinger ved 

rettsanvendelsesskjønnet»

«Men statens argument står ikke like sterkt når vedtaks- eller klagemyndigheten – som her – selv har utarbeidet 

reglene og kunne ha laget mer presise regler»

• Eget spørsmål om forhåndstiltredelsen iht oreigningslova § 25 var 

uaktsom?



Har konsesjonærens innrettelse 

erstatningsrettslig vern?
• Det foreligger ikke noe ugyldig inngrep overfor konsesjonæren

• Tapene er en følge av at konsesjonæren har stolt på og innrettet seg etter en 

ugyldig konsesjon
– Erstatningsrettslig vern av innrettelse er ikke opplagt men forutsetter en konkret vurdering av 

berettigete forventninger, jf. f eks Rt. 1991 s. 954 (Reisebyrå) s. 957-958, Rt. 1992 s. 453 

(Furunkulose) s. 476-477, Rt. 2006 s. 1519 (Pionérdykker)   

• Hadde konsesjonæren en berettiget forventning om å kunne innrette seg i 

henhold til konsesjonen?
– «Forventningens grunnlag og styrke» jf. Rt. 1981 s. 445 (Malvik), Rt. 1990 s. 1235 (Fiskarbank)

– Men konsesjoner og tillatelser vil normalt gi grunnlag for innrettelse selv om konsesjonen viser seg å 

være ugyldig eller blir tilbakekalt, jf. Rt. 1915 s. 721 (tilbakekallelse av ugyldig tillatelse til tollfri 

import), Rt. 1925 s. 988 (innførsel av bisamrotter), Rt. 1954 s. 500 (bilrutekonsesjon), Rt. 1968 s. 62 

(byggetillatelse), men jf også Rt. 1979 s. 994 (drosjesentral)

– Sammenhengen mellom berettigete forventninger og ugyldighetsvirkningen – utgangspunktet om at 

ugyldige begunstigende vedtak er angripelige og ikke nulliteter 

– Var konsesjonæren i aktsom god tro? 


