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Avtalte ansvarsbegrensninger under press?



Er terskelen for å konstatere grov 
uaktsomhet på vei nedover? 



NEI



Hvorfor blir vi stadig oftere møtt med 
påstand om grov uaktsomhet?

• Ved grov uaktsomhet settes avtalefestede (NS) og lovfestede (BOL) 
ansvarsbegresninger til side.

– Reklamasjonsfrister settes til side 
– Begrensninger i erstatningsansvaret settes til side 
– Byggherre kan kreve erstatning i stedet for dagmulkt 
– Enkelte innsigelser som normalt går tapt, er i behold 

» Eksempelvis byggherrens innsigelser mot TE´s dokumentasjon av 
regningsarbeider jf. NS 8407 punkt 30.3.2



To hypoteser:

1. Grov uaktsomhet blir oftere ukritisk gjort gjeldende der: 
– Det er reklamert for sent
– Tap (både type og omfang) overskrider ansvarsgrensen
– Dagmulkten ikke dekker det faktiske tapet ved forsinkelsen

2. Vi lever i et stadig mer rettsliggjort samfunn hvor man både angir 
kontraktskrav (forventninger) tydeligere og forfølger brudd på slike 
forventninger rettslig. 



Grov uaktsomhet – hva er det?



Skyldgrad

Grov uaktsomhet ForsettSimpel uaktsomhetAksomt

Hvordan en alminnelig 
fornuftig 

profesjonsutøver 
opptrer 

Alminnelige fornuftige 
profesjonsutøvere ville 

handlet annerledes 

Avviker markert fra 
hvordan en alminnelig 

fornuftig 
profesjonsutøver ville 

handlet

Handler bevisst i strid 
med normer



Hvem sin grove uaktsomhet har betydning?
Hefter man for grov uaktsomhet hos aktører lengre ned i kontraktrekken? 

Huskjøper

RådgiverRådgiver



Adgang til å avtale mer vidtgående 
ansvarsbegrensninger?

• I forbrukerentreprise  NEI

• I næringsentreprise  (T)JA
– Utgangspunktet er avtalefrihet, men:

» Ikke adgang til å fraskrive seg ansvar for grove egenfeil (forsett/grov 
uaktsomhet)

» Det er adgang til å fraskrive seg ansvar for ansattes forsettlige eller 
grovt uaktsomme skadeforvoldelse
• Rt 1994 side 626 – Kaiinspektørdommen

• Vår erfaring – lite praktisk med ansvarsfraskrivelser som avviker fra de 
standardiserte i entrepriseforhold. 



Høyesterett om profesjonsansvar

• Rt-1995-1350 (Megleransvarsdommen):

"Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere.
Likevel er det et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som
erstatningsbetingende uaktsomhet."



Høyesterett om grov uaktsomhet

• Rt-1989-1318 (Advokatansvarsdommen):

"For at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den etter mitt syn
representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en
opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre
enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet."

• Fulgt opp i senere praksis fra Høyesterett, senest HR-2017-1977-A

• Ikke nok at en handling er uforsvarlig

• Samme terskel i alle sammenhenger og kontraktsforhold?



Om vurderingen 
• LF-2018-85638:

"Utgangspunktet for vurderingen vil være de anvisninger kontrakten selv gir og
de krav som må kunne stilles ut fra den profesjonsnormen som gjelder i det
aktuelle tilfellet."

• Konkret helhetsvurdering hvor en rekke momenter spiller inn…

• Ofte stort grad av skjønn og konkrete avgjørelser.  



Konkret helhetsvurdering
• Graden av avvik?
• Sannsynlighet for skade?
• Skadepotensial?

• Faglig svikt?
• Generell svikt eller enkeltstående feil?
• Brudd på kvalitetssikringssystem?
• Tidsnød?
• Ressursmangel?

• Handlingsalternativer?



Noen eksempler



LG-2018-71414 (Styreansvar)
• Dom avsagt av Gulating lagmannsrett 19. desember 2018

• Saken gjaldt en rekke mangelskrav etter oppføring av bolig 

• Spørsmål om grov uaktsomhet i forbindelse med reklamasjonsinnsigelser 

• Lagmannsretten konkluderte med at det forelå grov uaktsomhet 



LG-2018-71414 (Styreansvar), momenter
• Mange mangler med stort skadepotensiale  

• Manglende kontroll og organisering 
– "Organiseringa… har vore så markert avvikande frå vanleg forsvarleg standard, at dei

manglane som er avdekka, etter lagmannsretten sitt syn er ei følgje av grov aktløyse"

• Manglende kompetanse 
– "Båe visste at dei som var på byggeplassen mangla kompetanse til å stå for arbeidet på eiga

hand, og dei måtte forstå at byggearbeida av den grunn vart mangelfullt utført."



LB-2017-50988 (Asko) 
• Dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 23. november 2018 

• Saken gjaldt mangelskrav som følge av kvaliteten på masser (telesikring)

• Spørsmål om grov uaktsomhet i forbindelse med reklamasjonsinnsigelser

• Lagmannsretten kom under tvil til at det forelå grov uaktsomhet 



LB-2017-50988 (Asko), terskelen

• Lagmannsretten viser til terskelen som fremgår av Rt 1989-1318 
(Advokatansvardommen), og legger til grunn at samme terskel gjelder 

• Lagmannsretten påpeker betydningen av hvilke krav avtalen stiller 
– Særlig om forskjellen mellom totalentreprise og utførelsesentreprise 



LB-2017-50988 (Asko), momenter 
• En sentral forpliktelse 
– "At kontraktsbruddet gjelder en kjerneforpliktelse for Åsland, er i seg selv et tungtveiende

argument for grov uaktsomhet"

• Stort skadepotensiale – telehiv kan medføre store skader på bygget
– Også pekt på omfattende utbedring

• Alternativ handlemåte / avhjelping av feilen ikke iverksatt 
– Hva hvis kontrakten angir en bestemt oppfyllelsesmåte?

• Manglende kvalitetssikring og kontroll 
– "Sentralt i lagmannsrettens aktsomhetsvurdering står det forhold at Åsland underveis i

tomteopparbeidelsen ikke gjorde noe som helst for å forsikre seg om at fyllingsmassene
oppfylte kontraktens krav."



LB-2017-50988 (Asko), momenter

• Hvorfor var lagmannsretten i tvil? 

– "Når lagmannsretten har vært i tvil om konklusjonen, så skyldes det at T1-
kravet kom inn på et sent tidspunkt i avtaleprosessen, uten særskilt diskusjon
mellom partene. Kravet fikk ikke konsekvenser for prisingen av Åslands
leveranse."



LF-2018-149671 (Smølahallen)
• Dom avsagt av Frostating lagmannsrett 25. april 2019

• Saken gjelder mangel i totalentreprise 
– Prosjekteringen tok ikke hensyn til vindpåkjenning og taktekking var 

mangelfull

• Lagmannsretten konkluderte med at begge forhold utgjorde mangler. Spørsmål 
om grov uaktsomhet i forbindelse med reklamasjonsinnsigelser

• Feilen knyttet til taket var klart ikke grovt uaktsomt, mens feilen knyttet 
vindpåkjenning var under tvil ikke grovt uaktsomt 



LF-2018-149671 (Smølahallen), momenter

• En streng pekefinger mot totalentreprenøren 
– "…prosjekteringen og utførelsen bærer preg av en manglende faglig forståelse for hvilken

effekt de store vindlastene kunne ha…"

– "Til tross for at Backe Nordvest var kjent med at hallen ville bli utsatt for kraftig vind, ble
det prosjektert uten avstand mellom stålsøylene i akse to og den bakenforliggende
lecaveggen…"

– "Prosjekteringen og utførelsen vitner således om faglig svikt"

• Likevel ikke grovt uaktsomt? 



LF-2018-149671 (Smølahallen), momenter
• Begrenset skadepotensiale 
– "Lagmannsretten viser til at den ikke har betydning for konstruksjonssikkerheten… og at

den heller ikke har betydning for sentrale sikkerhetsfunksjoner i bygget, eksempelvis
brann-sikkerheten"

– "Risikoen for personskade synes å ha vært beskjeden."

• Enkel utbedring 
– "I tillegg kommer at Backe Nordvests mangelfulle løsning med relativt enkle midler kunne

avhjelpes…"

• Ikke nok med avvik fra god standard! 



Oppsummering

• Etter hvert stor tilgang på rettspraksis som kan gi en illusjon av at terskelen er 
på vei nedover. 

• Terskelen er fortsatt høy, skal mye til for å konstatere grov uaktsomhet

• Tendensen med økt rettsliggjøring:
– Flere saker
– Tydeligere kontraktskrav å holde ytelsen opp mot 
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Takk for oss!
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