
Torsdag den 21. august 1975 kl. 14
Sektionsmøde

Konsulentens økonomiske ansvar
Se bilag X

Diskussionsleder: Høyesterettsadvokat Per Brunsvig, Norge:

Diskussionsiederen:

Grunnlaget for forhandlingene her i dag er det trykte referat
referenten, prof. Tore Sandvik, har lagt frem. Begrepet konsulent
er temmelig upresist, men Sandvik har begrenset seg til å be-
handle konsulenter som arbeider på oppdragsbasis og det er en
forutsetning at vi i dag holder oss til konsulenter som har som
yrke å ta oppdrag på betaling pr. oppdrag. Vi behandler altså ikke
ansatte konsulenters ökonomiske ansvar. På den annen side så har
referenten begrenset seg til vesentlig å behandle ingeniörer og
rådgivende arkitekter, men slik som prof es jonsansvar et ligger an
så vil det i og for seg ikke være noe i veien for at man også trekker
inn spörsmål vedrörende konsulenter på andre yrkesområder, f. eks.
advokater.

Referent, professor Tore Sandvik, Norge:

Herr ordfører, mine damer og herrer.
Til supplering av det trykte referat kan først nevnes at en nå i

Norge har fuliført arbeidet med standardiserte kontraktsbestem-
melser for arkitekt- og konsulentkontakter. På grunnlag av det
utkast som er nevnt i diskusjonsgrunnlaget s. 5 (AKK) er det ut-
arbeidet og vedtatt vilkår, betegnet NS 3403, „Allminnelige kon-
traktsbestemmelser for arkitekters og ingeniørers utførelse av pros-
jektering og rådgivning". Disse er ennå ikke trykt, idet en har
tatt en ekstra remissomgång, men denne ventes ikke å lede til
endringer av betydning. Det kan nevnes at de vedtatte bestem-
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melser knytter beløpsgrensen for erstatningsansvar til det enkelte
skadetilfelle, ikke som i utkastet til det samlede oppdrag. Forøvrig
endres ikke det bilde utkastet ga på punkter som er nevnt i det
trykte referat.

Også de svenske vilkår er under revisjon, men her er arbeidet
ikke fuliført.

Ved utarbeidelsen av det trykte referat har jeg forsømt meg: En
finner der ikke formulert enkelte teser eller punkter med sikte
på å lede diskusjonen inn i bestemte spor. Dess mer påkrevet blir
det for meg her å trekke fram enkelte poenger innenfor emnet
som etter mitt syn fortjener særlig oppmerksomhet.

Det faktum at konsulentens innsats er av største betydning for
resultatet av produksjonen, og den erfaring at en stor del av de
oppståtte skader og tap kan tilbakeføres til konsulentens presta-
sjon, kunne gjøre det nærliggende å reise spørsmålet om en
skjerping av konsulentansvaret, f.eks. ved en sterkere objektivi-
sering av ansvaret. For mitt vedkommende vil jeg advare mot et
slikt synspunkt. Jeg vil understreke det jeg har søkt å få fram i
det trykte debattgrunnlag, om at det ligger implisitt i karakteri-
stikken „konsulent" at vedkommende ikke påtar seg ansvar og
risiko for et visst resultat. Satt på spissen kan en si att „konsulent"-
betegnelsen er en form for ansvarsfraskrivelse. Og denne begrens-
ning i ansvaret er en forutsening for å opprettholde hele opp-
dragstypen. En skjerping av ansvaret og en økning av ansvarsbyrden
vil kunne trekke etter seg rent organisasjonsmessige endringer, en
utviskning av skillet mellom konsulent og entreprenør. I samme
grad som oppdragstakerne pålegges følgene av en tapsbringende
og uheldig utvikling, i samme grad legger en grunnen for en ut-
vikling av kontraktsformen som gir oppdragstakeren andel i ge-
vinsten ved de vellykkede forløp. Særlig lett trer dette moment
fram når det gj elder spørsmålet om ansvar for kostnadsoverslag.

Min tese er også at dette må en ha in mente også ved prak-
tiseringen av culpakriteriet. Jeg vender meg derfor kritisk mot
den form for etterpåklokskap som tenderer mot å presumere culpa
så snart det viser seg svikt ved produktet. En ikke-jurist vil ofte
gå ut fra at en eller annen har „skylden" for et uheldig forløp. Som
jurister har imidlertid vi en særlig oppf or dring til å erkjenne at
det også for en konsulents arbeid må regnes med en „tillatt
risiko" og en mulighet for hendelige uhell.
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Det samme synspunkt er for meg bærende når det gjelder hold-
ningen til spørsmålet om begrensning av erstatningsansvaret. En får
akseptere at en trenger et konsulentansvar av hensyn til den preven-
tive funksjon, men en bør med velvilje akseptere begrensninger
som garderer mot en ansvarsbyrde som skaper behov for en slik
endring i kontraktsopplegg og bedriftsstruktur at det gir en korre-
sponderende bæreevne.

Til det jeg så langt har anført kan det innvendes at det i dag skyter
over målet på grunn av at konsulentenes ansvarsforsikring kommer
inn. Og noe er det i dette; det er påtakelig hvordan ansvarsreglene
nå søkes tilpasset de eksisterende ansvarsforsikringer. Spørsmålet
om konsulentansvaret transformeres mer og mer til et spørsmål
om forsikringsdekning mot visse typer tap. Men det må være til-
latt å sette et försiktig spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av
en slik omvei når det gjelder forsikringsspørsmålet. Den innebærer
en risiko for en forkvakling av ansvarsproblematikken. Og den
kan neppe gi grunnlag for en fullgod vurdering og løsning av
spørsmålet om en tjenlig, samlet forsikringsmessig løsning.

Etter spillereglene skal jeg fatte meg helt i korthet, og skal der-
for nøye meg med disse generelle betraktninger, og kan ikke gå
mer i detalj. Med hensikt er mine betraktninger også gitt et noe
ensidig preg, i det håp at dette best kan provosere fram en disku-
sjon om den generelle problemstilling.

Korreferent, jur. dr. Hans Saxen, Finland:

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Att börja med vill jag rikta ett varmt tack till professor Sandvik

för hans inträngande analys av frågan om konsultens ansvar. Jag
är, som det så trivsamt brukar heta i de norska Høyesterettsdomarna,
„i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende".

Framför allt anser jag i likhet med huvudreferenten, att konsul-
tens ansvar bygger på culparegeln. I Finland förutsätter det av huv-
udreferenten omnämnda standardavtalet av år 1972 ansvar för
konsulten vid fel eller försummelse, således eulpa. Detta gäller huv-
udsakligen arkitekter och ingenjörer. Men ocksä betr. övriga konsul-
ter tror jag inte att domstolarna i Finland skulle tillämpa ett strikt
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(objektivt) ansvar. Däremot är det en del omständigheter som tal-
ar för en rätt sträng culpanorm.

Konsulten är ofta att anse som en fackman, och därmed får han
en fackmans rätt stränga ansvar. Att märka är dock att den anlitade
konsulten kanske inte alltid är en utpräglad fackman, en specialist.
En advokat anlitas sålunda för ekonomiska konsultuppdrag, där
han ju inte direkt är fackman. En konsult ger ofta viss service i
ärenden, där han inte kan sägas vara fackman.

Det utmärkande för konsulten är att han ger råd och anvisningar
och kartlägger problemen och föreslår åtgärder. Men dessutom kan
det åligga honom att övervaka att den, kanske mycket krävande
konstruktion eller lösning som han förordat blir riktigt utförd. I
så fall utvidgas hans ansvar. Om konsulten, vilket ju ibland sker,
direkt åtar sig att genomföra lösningen, blir såsom prof. Sandvik
anfört hans ansvar strängare.

Vidare torde konsulten ofta vara skyldig att exculpera sig, d. v. s.
han har bevisbördan för att han ej varit culpös. I avtalsförhållande
är det ju ofta så, att gäldenären för att undgå ansvar bör visa att
han inte varit culpös, s. k. presumerad culpa. Detta torde gälla
också konsultens ansvar mot uppdragsgivaren — men naturligtvis
inte hans ansvar mot en skadelidande tredje man. Har konsultens
prestation försenats bör konsulten visa att förseningen inte härrört
av hans culpa. Om konsulten i samband med ett bygge har utfört
grundundersökningar, men ett ras ändå inträffat, så torde det van-
ligen vara konsultens sak att visa att han inte varit oaktsam. Om
den lösning som en konsult har föreslagit sedermera visar sig vara
skademedförande, kan konsulten undgå ansvar på grund av att upp-
dragsgivaren godkänt hans förslag. I så fall bör konsulten visa att
ett sådant godkännande getts. En annan sak är att, såsom huvud-
referenten anför s. 19, ett dylikt godkännande från uppdragsgivarens
sida ofta inte fritar konsulten från ansvar.

Å andra sidan är det uppenbart att en exculperingsplikt för kon-
sulten inte alltid föreligger. Speciellt då konsultens åtgärd har lett
till person- eller sakskada för annan är likheten med skada i utom-
kontraktuellt förhållande stor. Och i ett utomkontraktuellt förhål-
lande är det ju i regel den skadelidande som har bevisbördan. Har
en läkare eller advokat åsamkat sin huvudman person- eller sak-
skada, så torde man ofta anse att det är huvudmannens sak att be-
visa culpa hos läkaren resp. advokaten. Sist och slutligen kan man
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knappast uppställa någon bestämd regel om vem som har bevis-
bördan då konsultens åtgärd har lett till skada. Genom att konsul-
ten presterar visst bevis som talar för att han inte har varit oaktsam
kan han ofta kasta över bevisbördan på uppdragsgivaren. Och då
kan det hända att uppdragsgivaren blir nödsakad att anlita en annan
konsult för att kunna påvisa culpa hos den första konsulten. I varje
fall så åligger det uppdragsgivaren att visa att skadan faller inom
ramen för konsultens uppdrag. Dessutom får man akta sig för att
bakvägen, via ett presumtionsansvar, införa ett strikt ansvar för
konsulten.

Konsulten svarar inte blott då skadan har härrört av culpa hos
honom själv eller hos hans egna anställda, utan ofta även då den
härrört av culpa hos en självständig medhjälpare som han anlitat.
Jag är dock ense med referenten, då han på s. 12 anför, att en
anlitad självständig underkonsult i vissa fall står i ett sådant direkt
kontrakts- och ansvarsförhållande till uppdragsgivaren att konsul-
ten är fri från ansvar.

HD 1953/97: En reklambyrå hade på uppdrag av en bilfirma ut-
format ett varumärke och ansökt om registrering av märket och
med användande av varumärket gjort reklam för bilfirman. Det
visade sig dock att varumärket inte kunde registreras på grund av
likhet med ett existerande namn. Bilfirman krävde av reklambyrån
ersättning för den skada som bilfirman lidit i form av onödiga
reklamutgifter. Reklambyrån invände, att den med bilfirmans sam-
tycke ombe trott en specialaffär — således en självständig medhjäl-
pare — med att ta reda på om varumärket kunde registreras och att
handha registreringen. En domare i HD godtog detta och förkastade
bilfirmans talan mot reklambyrån, men majoriteten (4 domare) an-
såg reklambyrån skyldig att ersätta bilfirmans skada.

Även om vissa omständigheter leder till en sträng culpanorm, så
är det andra som talar för en mild sådan. Det är säkert mången
som anser att det i praktiken är rätt svårt att få en konsult fälld till
ansvar. Jag har inte i Finland kunnat påträffa publicerade HD-
avgöranden som direkt gäller konsults ansvar. Detta tyder på att
uppdragsgivarna inte har tagit risken att inleda rättegång mot kon-
sulterna — annat än i rätt klara fall, där man inte haft anledning
att föra saken till HD.

Konsultens arbete är vanligen av enbart rådgivande, planerande
karaktär. Det är endast om konsulten direkt försummat att iaktta
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existerande bestämmelser och normer som hans ansvar är klart. I en
del fall då fel uppkommit kan konsulten ursäkta sig med att han
inte bör ådra uppdragsgivaren onödiga kostnader. Ett hus utan en
enda spricka är alltför dyrt. Det kunde tvärtom vara culpöst av kon-
sulten att låta uppföra ett sådant hus. Den prestation konsulten
åtar sig är inte exakt med avseende på resultatet. Tag t. ex. plane-
randet av trafikförhållandena på en ort. Det torde vara rätt svårt
att överhuvud ställa konsulten till ansvar för en trafikplanering som
sedermera i praktiken visar sig vara mindre lyckad eller rent av
misslyckad.

Man kommer här att tänka på romarnas "videant consules", en
uppmaning till de styrande konsulerna att tillse att staten inte tog
någon skada. Detta gällde särskilt då romarriket hotades av över-
hängande fara och man lade all makt i konsulernas händer och gav
dem diktatorisk myndighet. På samma sätt anlitas i vår tid konsul-
terna ofta just då fråga är om knepiga problem, dem konsulten
skall lösa, eller försöka lösa. Tänk på problemen med avfallshan-
teringen i kommunerna och föroreningsproblemen, frågor som man
just dryftar i sektion D här vid juristmötet.

Så en liten parentes. Man har angett som en uppgift för de nor-
diska juristmötena att försöka skapa en enhetlig nomenklatur, en
enhetlig terminologi i Norden. Här talar vi i dag om konsulenter
och om konsulter. I Finland används ordet konsult, på finska kon-
sultti. Det tycks mig att konsult har en förnämare klang än kon-
sulent. Rangordningen syns mig vara: konsuler, konsulter, kon-
sulenter. I svenska språket torde konsulent främst avse anställda
rådgivare, medan en konsult är en självständig företagare. I det
tryckta mötesprogrammet har jag här blivit befordrad till professor.
Jag skulle hellre se den norske konsulten bleve befordrad til konsult.

Konsultens ansvar lindras avsevärt av att oaktsamhet hos upp-
dragsgivaren, medvållande, kan leda till ansvarsfrihet för konsul-
ten. Man kan kräva av uppdragsgivaren att han utvisar sedvanlig
omsorg, men å andra sidan har han rätt att lita på sin konsult. I
detta avseende kan bedömningen möta svårigheter. Huvudreferen-
ten anför s. 16, att konsulten, innan han sätter igång med arbetet,
bör ta reda på de rättsliga förutsättningarna för uppdragets gen-
omförande. Ett exempel. Det är kanske inte tilräckligt att kon-
sulten omnämner för uppdragsgivaren, att lagfart och byggnads-



Konsulentens økonomiske ansvar 337

tillstånd bör sökas, utan konsulten bör måhända själv omedelbart
innan han vidtar andra åtgärder undersöka om uppdragsgivaren
kan erhålla lagfart och byggnadstillstånd. I varje fall bör konsulten
genast skrida till åtgärder om saken förefaller tveksam. Likaså är
det givet att konsulten inte får lita på uppdragsgivarens uppgifter,
utan bör kontrollera dem. Oaktat uppdragsgivaren påstår att mar-
ken är lämplig för uppförande av ett hus, bör konsulten kanske
låta utföra markundersökningar.

HD 1948 / 313: Ett bolag beställde av en fabrikant en reklamskylt.
Bolaget mottog skylten och anbragte den på en husvägg, men på
grund av sin svaga konstruktion föll skylten i huvudet på en fot-
gängare. Bolagets verkställande direktör och bolaget ansågs ansva-
riga för skadan, enär direktören inte hade avlägsnat skylten, oaktat
han känt till dess svaga konstruktion. Den som framställt skylten,
fabrikanten (motsvarande således konsulten) ansågs däremot inte
ansvarig för fotgängarens skada, enär bolagets direktör trots skyltens
defekt låtit den en lång tid sitta kvar på husväggen.

Eftersom ersättningsansvaret kan drabba konsulten mycket tungt
är det naturligt att han till sitt skydd intar en friskrivningsklausul
I Finland utgår standardavtalet av år 1972 från att man i det en-
skilda avtalet mellan konsult och uppdragsgivare upptar ett maximi-
belopp för konsultens ansvar. Om så inte skett så gäller enligt
standardavtalet, att konsultens ansvar är maximerat till storleken
av hans arvode. Man kan fråga sig om en dylik klausul som maxi-
merar ersättningen till arvodet inte ibland är oskälig mot uppdrags-
givaren. Oaktat uppdraget är obetydligt och arvodet lågt, kan kon-
sultens arbete leda till stor skada för uppdragsgivaren. Visserligen
brukar man förklara att klausulen inte fritar konsulten, om skadan
orsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande. Men eftersom
culpan oerhört sällan anses vara grov, i varje fall är det så i Fin-
land, kommer konsulten s. g. s. alltid att undgå ansvar utöver ar-
vodets storlek. Detta kunde vara betänkligt.

Både ur preventiva synpunkter och ur allmänna rättvisesynpunk-
ter kan det vara en alltför svag sanktion att den enda påföljden
för konsulten är att han blir utan arvode. Sammankopplingen av
konsultens ansvar och hans arvode synes mig inte vara på sin plats.
Det förefaller mig därför som om en klausul, som maximerar kon-
sultens ansvar till storleken av hans arvode, bör kunna frånkännas

22
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giltighet i de fall den bör anses vara uppenbart obillig mot upp-
dragsgivaren; analogi skuldebrevslagen § 8, försäkringsavtalslagen
§34.

För övrigt kan en friskrivningsklausul lättare godtas om den gäl-
ler ekonomisk följdskada (utebliven vinst) än om den gäller direkt
skada.

Slutligen vill jag konstatera, att konsultens möjlighet att teckna
en ansvarsförsäkring självfallet är av allra största vikt. I Finland är
försäkringsfrågan tyvärr ännu inte helt reglerad, men under ar-
bete. Endast för arkitekt- och ingenjörsbyråer har man färdigt ut-
arbetade standardavtal för ansvarsförsäkring. I andra fall kan kon-
sulten naturligtvis söka utverka en specialförsäkring på grundval av
ett individuellt utformat avtal.

Försäkringen för arkitekt- och ingenjörsbyråer är dessutom i flera
avseenden begränsad. Försäkringen är uppbyggd som en företags-
försäkring, således inte som en projekt försäkring. Den har formen
av en årsansvarsförsäkring, premierna utgår i förhållande till de
under året av byrån utbetalade arbetslönerna. Det är endast person-
och sakskada som täcks av försäkringen, men inte ren förmögenhets-
skada, t. ex. skada som orsakats konsultens uppdragsgivare genom
att konsultens prestation försenats. Försäkringsgivarens ansvar för-
utsätter att skadan har orsakats genom fel eller försummelse. Detta
tyder på att konsultens culpa bör vara bevisad. Här uppkommer
ett visst problem om konsulten anses svara på grund av presumerad
culpa, medan försäkringsgivarens ansvar förutsätter bevisad culpa
på konsultens sida. I praktiken löses problemet kanske genom att
man kräver ringa bevis över att culpa föreligger.

Till sist en sammanfattning. Eftersom jag är från Finland kan
sammanfattningen lämpligen kretsa kring bokstaven F.

Har skada inträffat genom konsultens åtgärd så förutsätter hans
ansvar det första F:et, fel eller försummelse (culpa). Detta leder
till att det ofta är väldigt svårt att veta om ansvar föreligger eller
inte.

Ur konsultens synpunkt är det därför viktigt med det andra F:et,
friskrivning. Här bör det i framtiden tillses att man inte opererar
med sådana friskrivnings-, närmast ansvarsbegränsningsklausuler
som är obilliga mot uppdragsgivaren.

För uppdragsgivaren kan det vara svårt att få ut ersättning av
konsulten (svårt att bevisa culpa, medellös). Här kommer det tredje
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F:et, försäkringen in i bilden. Det är en uppgift för framtiden att
skapa förnuftiga försäkringsvillkor.

Om man har vettigt utformade friskrivningar där man inte har
en "papirlos" konsult då torde man om skada inträffar ofta undgå
det första farliga F:et, d. v. s. svårigheten att veta när fel eller för-
summelse föreligger, och därmed kunna undvika rättegång och
komma fram till det förnäma fjärde F:et som man på allt sätt bör
underlätta, nämligen förlikning.

Ombudsman Harald Ullman, Sverige:

Eftersom det stora flertalet av i Sverige verksamma konsulterande ingenjörer
och arkitekter, hädanefter benämnda konsulter, har en såkallad konsultansvars-
försäkring tecknad för verksamheten, handläggs som regel skadeståndskrav
som riktas mot konsult av dennes försäkringsbolag. I Sverige anmäls årligen
30—40 fall av konsultansvar. Under de senaste åtta åren har sålunda upp-
skattningsvis 250—300 fall anmälts. Med detta anförande avser jag att med led-
ning av de erfarenheter som konsultansvarsförsäkringen givit peka på några för
konsultansvaret speciella frågor. Min avsikt är även att redogöra för de fyra
rättsfall angående konsultansvar som på senare tid behandlats av domstolarna.

Allmänt.
En speciell fråga som ofta inställer sig när det är fråga om underlåtenhet

från konsultens sida är om det — utan att något explicit uttalande från be-
ställaren föreligger — fallit inom ramen för konsultens uppdrag att företa den
handling som skulle ha förhindrat eller begränsat skadan. Ett exempel: En
konsult får i uppdrag att upprätta en grundkonstruktion till ett hus. Har
konsulten inom ramen för detta uppdrag en skyldighet att företa markunder-
sökning eller i vart fall påtala behov härom? Problemet med avgränsning av
vad som faller inom ett konsultuppdrag är tämligen specifikt för konsult-
branschen. I andra fall av yrkesansvar laborerar man inte i samma utsträckning
med gränsdragningar av motsvarande art. Advokaten, revisorn, tandläkaren,
veterinären m.fl. enskilda näringsidkare som företräder sakkunskap vet normalt
vilka uppgifter som ligger inom ramen för deras uppdrag. Varför problem
inställer sig just i konsulternas fall beror på att sådana förhållanden före-
kommer att där den ene konsultens uppdrag upphör kan näste konsults
uppdrag ta vid. Särskilt markant framträder dessa problem vid arbeten inom
s.k. konsultgrupp. Det kan därför vara en svårighet för den enskilde konsulten
att överblicka om och i vad mån beställaren lagt ut olika konsultuppdrag eller
själv tagit på sig ansvaret för uppgiftens genomförande. Frågan om vad som
normalt och generellt sett ligger i konsultuppdraget kan stundom besvaras av
vad som följer av branschsedvänja, det vill säga man får söka ledning i vad
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som enligt den allmänna meningen åligger en statiker, en geotekniker etc.
Konsulternas branschorganisationer kan även ge vägledande svar i dessa frågor.

Ett specifikt problem för konsultbranschen är även att konsulten ofta är
illa rustad i fråga om avtalet med beställaren. Tyvärr förekommer skriftliga
konsultavtal i mycket liten utsträckning och enligt uppgift lär det s.k. ABK
(Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverk-
samhet) 1966 endast användas vid ca 20% av konsultuppdragen. Det finns alltså
en klar tendens att inte ingå skriftliga avtal. Konsulterna brukar ofta förklara
denna företeelse med att erfarenheterna innan skadan inträffat inte givit vid
handen något behov att tillämpa skriftliga avtal mellan parterna.

På grund av avtalssituationen inom konsultbranschen har konsulterna i
allmänhet inte begränsat sitt yttersta skadeståndsansvar till ett speciellt angivet
belopp. Härigenom riskerar konsulten krav på skador som erfarenhetsmässigt
inte sällan värderas till några miljoner kronor. Genom en förbättrad kon-
traktsteknik skulle konsulterna kunna uppnå dels en bättre precisering av vad
som inryms i konsultuppdraget dels en rimlig avgränsning av det ekonomiska
ansvaret så att detta i vart fall stod i proportion till konsultuppdragets art
och omfattning.

Konsultbranschen är också speciell på det sättet att man regelmässigt inte
friskriver sig från ansvar för indirekta skador. I de vanligt förekommande stand-
ardformulären i näringslivet finns i allmänhet långtgående begränsningar när
det gäller dessa skador. Även inom byggnadsbranschen har man i de Allmänna
bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB
72, inskränkt ansvaret för entreprenör för dylika skador. Konsultfelet resulterar
ofta i avbrottsskador, varför det finns alla skäl att i konsultkontraktet inta i
vart fall en viss generell beloppsbegränsning.

Det hör inte till ovanligheterna att kravet mot konsult påverkas av försäk-
ringens omfattning. Räcker försäkringsbeloppet inte till för att täcka hela skadan
kan det hända att överskjutande belopp undantas från skadeståndskravet även
om man då efterger avsevärda belopp. På samma sätt förekommer det att den
stipulerade självrisken — i Sverige vanligen 25.000 — inte blir föremål för
särskilt krav mot konsulten från den skadelidandes sida.

Skadetyper.
Markundersökning.

Skador på grund av bristfällig markundersökning förekommer inte i någon
större utsträckning. När de väl inträffar medför de emellertid avsevärda
ekonomiska verkningar. Förklaringen härtill är enkel eftersom sättningar och
brister i huskonstruktioner är mycket kostnadskrävande att åtgärda liksom
tunnelras kräver stora arbetsinsatser. Till min kännedom har kommit tre hov-
rättsavgöranden angående bristfällig markundersökning. I två av dessa har
skadeståndstalan ogillats och vunnit laga kraft. Det tredje målet har förts
vidare till Högsta domstolen. De hovrättsavgöranden som behandlar konsults
ansvar för markundersökningar är följande:

1. Ett byggnadsföretag uppförde serieproducerade småhus som grundlades
på moränlera. I två husgrunder fanns istället för denna lera lösa massor som
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fick bortschaktas varefter schakten fylldes med grus. Företaget överlämnade åt
en konsultfirma som hade uppdraget som kontrollant att utforma särskild
grundkonstruktion till dessa hus. Sedan husen uppförts med ledning av denna
konstruktion uppstod sättningar i husgrunderna. En markundersökning visade
att detta berodde på att entreprenören inte schaktat till fast botten varför
rörelser uppkommit i kvarvarande lera. Konsulten företog i samband med
utförandet av konstruktionen ej någon markundersökning avseende grunden
eftersom han ansåg sig ha skäl att utgå ifrån att entreprenören utfört ett
riktigt arbete. Med hänsyn till vad konsultens kontrollant på platsen kunnat
iaktta vid besök hade det emellertid enligt hovrättens mening ålegat konsulten
att ta i beräkning att jordgrunden inte hade tillräcklig bärighet med hänsyn
till den ändrade konstruktionen. Genom att verkställa en erforderlig mark-
undersökning eller i vart fall föreslå en sådan hade konsulten kunnat för-
hindra skada av det slag som inträffade. Ersättning om 130.000 kr. utdömdes.
(Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 15.4. 1975 i, som sedermera
vunnit laga kraft).

2. En konsultfirma hade i uppdrag att utföra en preliminär grundunder-
sökning för en längre ledningstunnel. Resultatet av denna undersökning skulle
ligga till grund för kontraktshandlingarna mellan beställare och entreprenör.
Det förutsattes mellan beställare och konsult att konsulten skulle delta under
arbetet med utsprängningen av tunneln. Konsultarbetet utfördes på löpande
räkning i nära samarbete med beställaren, som t.ex. bedömde bl.a. lämpliga
platser för borrning från markytan. Efter att den preliminära undersökningen
överlämnats till beställaren övergick konsultuppdraget i resterande del på annan
konsultfirma. Därmed stod det fortsatta arbetet med ledning av den företagna
grundundersökningen utanför konsultens kontroll. Under utbyggnaden av
tunneln inträffade ett större ras på en plats där den preliminära grundunder-
sökningen från markytan på beställarens önskemål och med hänsyn till särskilda
risker (elkablar i marken) utförts i mycket liten omfattning. Konsulten bestred
skadeståndsansvar under påstående dels att en uppföljning av hans undersök-
ning i samband med tunnelarbetet hade förhindrat raset dels att beställaren
varit medveten om i vilken utsträckning undersökningen från markytan skett.
Beställarens krav på drygt fem miljoner kronor avvisades av domstolarna. (Svea
hovrättsdom 22. 11. 1974).

3. En konsultfirma fick i uppdrag att dimensionera bottenplattor till en
åkeribyggnad. I samband med uppdragets överlämnande påpekade konsulten
för beställaren att den utförda grundundersökningen var otillräcklig. Bestäl-
laren hänvisade därvid till en utförd grundundersökning i närheten av bygg-
nadsplatsen. Ett från konsulten förnyat krav på kompletterande grundunder-
sökning bifölls av beställaren på ett så sent skede att konsulten endast hann
företa ett ringa antal markprov. I konstruktionsritningarna infogade dock
konsulten ett förbehåll att om något skulle framkomma i samband med bygg-
nadsarbetena som skulle motsäga de markförhållanden som grundkonstruk-
tionen förutsatte skulle „ansvarig person" kontaktas. Domstolarna ogillade talan
mot konsulten bl.a. på grund av detta förbehåll. Av rättsfallet kan dras slut-
satsen att konsulten måste göra ett uttryckligt förbehåll då han tvingas arbeta
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med ett otillräckligt underlag för sitt arbete. (Jönköpings tingsrätts dom 30. 10.
1973, fastställd av Göta hovrätt i okt. 1974).

En konsult bör i princip endast kunna hållas skadeståndsansvarig för felaktig-
heter i utförandet och bedömandet av de markprov och de övriga undersök-
ningar som han företagit. Egenskapen hos den mark som finns mellan mark-
proven kan endast bli föremål för en „kvalificerad gissning" från konsultens
sida med ledning av gjorda iakttagelser under och ovan markytan, varför han
inte oreserverat ansvarar för riktigheten hos ett dylikt antagande. En minutiös
grundundersökning är dessutom som regel inte möjlig att genomföra på grund
av tids- eller kostnadsskäl.

Konstruktion och projektering.
Merparten av konsultskadorna rör felaktig konstruktion eller projektering.

Fallen är tämligen varierande och inbjuder i och för sig inte till några speciella
enskilda kommentarer. Det skall bara beröras att man vid bedömningen av
ansvarsfrågan i dessa fall ofta inte kan se jämförelsen med andra i branschen
verksamma konsulter som en framkomlig väg. Bestämmande för ansvarsfrågan
blir i stället hur konsulten i det enskilda fallet lyckats med att lösa sin uppgift.
Vid en granskning av olika konsultansvarsskador utkristalliserar sig två huvud-
sakliga felkategorier, vilka man skulle kunna benämna „lapsusfel" samt ,,kun-
skapsfel". Följande exempel kan åskådliggöra vad jag menar.

Lapsusfel: En konsult hade i uppdrag att rita stöd- och grundmurar till ett
bostadsområde. Vid en överföring från en korrekt arbetsritning till en detalj-
ritning har fel begåtts och felaktiga dimensioner på armeringen angivits. Här-
igenom kom utförandet av armeringen att ske med dimensioner som var klart
otillräckliga. Överföringsfelet var en följd av ett momentant förbiseende, det
vill säga en s.k. lapsus. — Fallet innehåller ett överraskningsmoment. Enligt
min mening är det för denna typ av skador som konsultansvarsförsäkringen
i sin nuvarande utformning är bäst ägnad. I dagens läge kan man utgå ifrån
att konsultens ansvar för fel av nu beskriven typ, det vill säga av kontorsteknisk
typ, är förhållandevis strängt.

Kunskapsfel: En konsult hade i uppdrag att projektera en fabriksanläggning
men misslyckades i sin uppgift i ett stort antal viktiga detaljer, varför dryga
merkostnader åsamkades beställaren. — Konsulten var tydligen inte i besittning
av sådan sakkunskap som beställaren hade anledning att räkna med, det vill
säga uppdraget utfördes i sin helhet på ett icke fackmannamässigt sätt. I detta
fall är förbiseendet knappast av något momentant slag eftersom stora delar
av konsultens arbete är behäftade med felaktigheter. Man frågar sig egentligen
vad konsulten förbisett annat än sin bristande förmåga att lösa den aktuella
uppgiften. Konsulten kan kanske med största ambition ha tagit sig an upp-
draget och med all omsorg försökt lösa uppgiften. Hans misslyckande beror
måhända enbart på att uppgiften helt enkelt inte varit honom mäktig.
Konsultansvarsförsäkringen gäller i princip även för felaktigheter av sist-
nämnda slag, varför försäkringen ofta kommer att fungera som en sista utväg
vid bristande yrkesutbildning och yrkesskicklighet.



Konsulentens økonomiske ansvar 343

Ett kunskapsfel kan bestå i att konsulten förbiser vissa väsentliga normer
för det objekt han skall arbeta med. Konsulten kan t.ex. ha ritat en byggnads-
detalj som brandmyndigheten underkänner eller ha glömt att ta reda på
normer av annat slag. I ett försäkringsfall utförde konsulten projekteringen
av en idrottsplats men förbisåg därvid Friidrottsförbundets särskilda bestäm-
melser i fråga om olika mått, med påföljd att anläggningen blev delvis
oanvändbar.

Den ojämförligt vanligaste felkonstruktionen synes vara underdimensione-
ring av VVS-anläggningar.

I ett underrättsavgörande har frågan om felaktig konstruktion behandlats:
En konsult fick i uppdrag av ett verkstadsföretag att konstruera en våglast-
maskin som skulle användas för järnmalm. Sedermera stämde verkstads-
företaget konsulten med påstående att konsulten genom muntliga garantier
tillhandahållit ett felaktigt underlag för offert och därigenom orsakat företaget
ökade tillverkningskostnader på 200.000 kr., vilka företaget på grund av entre-
prenadavtalet inte kunde gottgöra sig. Dessutom påstods att felkonstruktion från
konsultens sida orsakat företaget väsentliga kostnader. Eftersom vissa av de
uppkomna felaktigheterna var hänförliga till underleverantörers arbete uppkom
även fråga om skyldighet för konsulten att kontrollera underleverantörernas
produkter. Domstolen fann inte styrkt att konsulten lämnat någon garanti-
utfästelse och inte heller befanns det föreligga någon generell skyldighet för
konsulten att kontrollera underleverantör. En viss uppföljning av under-
leverantörernas leveranser förutsattes dock generellt sett vara påkallad. Verk-
stadsföretagets skadeståndstalan ogillades av domstolen. (Karlstads tingsrätts
dom 20. 3. 1974).

Beträffande felaktig konstruktion och projektering kan slutligen sägas att
konsultens ansvar är mycket beroende av beställarens och entreprenörens roll
i projektet. Sakkunskap hos annan part, främst beställaren, bör inverka mild-
rande på konsultens ansvar. (Jämför rättsfall nr. 2 ovan ang. tunnelraset).

Övervakning och tillsyn.
När konsult i enlighet med avtalet tillhandahåller kontrollant ligger det

nära till hands att anta att ett inte obetydligt ansvar ligger på kontrollanten
att tillse att arbetena utförs i enlighet med handlingarna. Skador som är
hänförliga till bristande kontroll är dock mycket ovanliga.

En fråga som däremot ibland kan få aktualitet är ansvaret för samordning.
Detta ansvar blir aktuellt t.ex. när det är fråga om åtgärder som konsulten
företar i upphandlingsskedet och vid sammanställandet av kontraktshandling-
arna. Anlitas flera konsulter för att var och en utföra en begränsad del av det
totala arbetet bör det i allmänhet tillses att de olika konsulternas arbeten
funktionellt passar i hop. Om inte beställaren uttryckligen givit sin konsult
uppdraget att samordna olika sakkunnigas enskilda lösningar ligger det närmast
på beställaren att svara för denna uppgift.



344 Gunnar Nerdrum

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge:

Når man i likhet med Harald Ullman er beæret med å komme blant fot-
notene i diskusjonsgrunnlaget, så får man jo for skams skyld kvittere for æren
med noen randbemerkninger.

Jeg vil først si litt om dette med kontrakter innenfor dette rettsfelt. Fra
mer erfarne byggejurister enn det jeg er, har jeg fått høre at tidligere så var
problemet entreprenøren. — Der var det altid vanskelig med det rettslige.
Tvister måtte avgjøres på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige regler,
— som ofte var usikre, — som man sier.

Nå har man jo for entreprenørene fått gode standardvilkår, og det sies at
det nå er konsulentene som er problemet. Der må vi fortsatt gå ut fra alminne-
lig obligasjonsrett. — Det er derfor all grunn til å være tilfreds med at det nå
etter hvert også kommer standardavtaler for konsulentene.

Så litt om ansvarsfraskrivelser som konsulentene av og til opererer med og
av og til ikke. Jeg noterte meg med interesse dr. Saxen, som trodde at en
ansvarsfraskrivelse begrenset opp til honoraret muligens kunne kjennes ugyl-
dig etter regiene i gjeldsbrevloven mil. — Det tror jeg det neppe er mulighet
for etter norsk rett. Er det inngått en kontrakt med ansvarsfraskrivelse, så
gjelder den. — Vel, man får disse problemene om hva som er vedtatt, dette med
liten skrift på baksiden, fortolkning av klausuler o.s.v. Det lar jeg ligge. Men
er det først inngått en ansvarsfraskrivelse, så gjelder den med de vanlige
unntak om forsettlig eller grovt uaktsomt forhold. Mugligens er det vel også
slik at hvis en ansvarsfraskrivelse gjelder selve det sentrale moment i det som
er konsulentens oppgave, så kan den trolig settes til side.

Når da arbeidet med standardkontrakter er kommet så langt at også kon-
sulentprofesjonen er dekket, hva blir da det neste? — Jo, det er formentlig
forretningsføreren for hele byggeprosjektet, som gjerne er advokat. — Jeg
bare gruer. —

Så litt om antallet saker. Det var interessant å høre Ullman referere det i
og for seg store tall forsikringssaker, men lille antal domssaker i Sverige. —
I Norge har man, hvis man prøver å finne ut av domssamlingene, et ytterst
beskjedent materiale.

For en stor byggherre i Norge som Norske Boligbyggelagers Landsforbund
ble det i en „skaderapport" for noen år siden uttalt at intet boligbyggelag
noen gang hadde gjort ansvar gjeldende overfor konsulenten. — Man kan
filosofere litt over årsakene til dette. En grunn kan være at man ønsker å
stå på parti med konsulenten og med feiles front mot entreprenøren. En annen
grunn kan være den tradisjonelle ærefrykt for folk som kan noe.

Likevel tales det i bransjen om et hårdere klima for tiden. Det er ame-
rikanernes mønster med "take the professionals" som vinner mer innpass. De
forsikringsselskaper som har ansvarsforsikring for arkitekter og byggetekniske
konsulenter, forteller også om sørgelige resultatregnskaper for denne for-
sikringsgren.

Når særskilt gjelder advokater, kjenner jeg ikke til noen sak, hvor en
advokat er holdt ansvarlig for feil under rådgivningsvirksomhet. — Men det
kommer vel det også.
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Men jeg er slett ikke sikker på om et slikt hårdere klima egentlig vil være
i klientenes og kundenes interesse under evighetens synsvinkel. — Selvsagt
må det mulige erstatningsansvar være en spore til å holde solid faglige mål
på de prestasjoner som ytes. Men hvis kravene blir stillet for strengt, vil det
lett kunne føre over til overdreven försiktighet. Tyske ingeniører taler om
„Angst-Eisen", som har adresse til dette. — Og „Angst-Eisen" blir dyrt for
byggherren.

Tilsvarende kan sies for advokatens rådgivningsvirksomhet. — I hvilken
grad skal man gå til bunns i undersøkelser om klientenes forhold, i gjennom-
gåelse av juridisk teori, monografier, perifere domssamlinger og utenlandsk
litteratur? — Taksameteret går, og ingen er tjent med at advokatene generelt
legger seg opp på et perfektsjonistnivå høyt over det som sakene stort sett
betinger.

Avgjørende i denne forbindelse blir det imidlertid selvsagt hvilken culpa-
vurdering som domstolene vil trekke opp.

Professor Ulf Bernitz, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Jag skall något störa idyllen här. Trots allt är det kanske en idyll med

standardavtal och problem parterna emellan om omfattning av friskrivningar
och hur man i särskilda fall skall lägga culpa-bedömningen. Det finns också
större lagstiftningsprojekt som är på väg och som nog inte kan undgå att
också beröra det område som vi diskuterar i dag. Vad jag tänker på är, som
Ni kanske redan förstår, konsumentskyddsrörelsen, forbrukerbeskyttelsen, som
kommer in också här. Själv är jag ordförande för ett svenskt lagstiftnings-
projekt, genomförandet av en konsumenttjänstlag och i Norge är min kollega
Selvig ordförande för ett motsvarande projekt, genomförandet av en forbruker-
tjenestelov. Man har planer i samma riktning både i Danmark och i Finland.
Det rör sig alltså om lagstiftning på tjänsternas område i vid mening som
berör konsumenten. Här kan man ju inte undgå att komma in på att
även om de stora fallen och de fall vi främst diskuterar i dag rör förhållanden
mellan näringsidkare, så kan också den enskilde ha anledning att anlita
konsulter, t. ex. vid byggande av eget hus eller vid reparation av eget hus.
Det finns också andra konsulter och herr ordförande tillät ju redan i
början att vi berör även dem, advokaterna, andra rådgivare i olika slags
angelägenheter, man kommer också in på läkare, tandläkare och andra som
är verksama på hälsovårdsområdet i vid mening. Både direktiven för den
svenska och norska utredningen gör det möjligt att gå in med konsument-
skyddande lagstiftning även på rådgivningstjänsternas område. Arbetet är
emellertid inte så långt framskridet att vi har några lagtexter eller ens färdiga
beslut som rör den sektorn. Arbetet har både i Norge och Sverige primärt
inriktats på arbeten på fast och lös egendom av typ reparations- och under-
hållsarbeten, förvaring m.m., alltså sådana tjänster som har karaktären av
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arbetsbeting enligt traditionell svensk terminologi, vad tyskarna brukar kalla
Werkvertrag. Det är möjligt att de regler som delvis nu finns skisserade på
arbetsbetingsområdet i någon mån också kan passa på rådgivnings-området.
Det rör sig om bl. a. regler för problemen kring uppdragets omfattning och
vissa vanliga tvistesituationer där, regler kring prisets fastställande, kring
dröjsmål, avbeställningsrätt, felansvar m.m. Det är hela kedjan av obliga-
tionsrättsliga problem som tas upp i de kommande konsumenttjänstlagarna.
Jag vill också nämna att i Sverige alldeles nyligen har tillsatts en utredning
om konsumentskydd på småhusområdet med mera generellt uppdrag som rör
entreprenadsektorn överhuvudtaget när det gäller småhusbyggandet och pro-
blem vid överlåtelser av småhus. Det gäller både egnahems- og fritidshus
och direktiven för den utredningen förutser, att man skall gå in med tvingande
civilrättlig konsumentskyddande lagstiftning på delar av entreprenadavtals-
sektorn. Det kan heller inte undgå att beröra det ämne vi diskuterar i dag.

Denna konsumentaspekt som jag alltså för fram finns väl för övrigt att
notera redan i dag och i dagens rättsläge. Jag vill bara kort säga att jag
inte är helt övertygad om att ett par av de rättsfall som min landsman Ullman
tog fram här eller de uppfattningar han gav uttryck för är helt relevanta i
varje fall i förhållande till konsumenten, alltså då uppdragsgivaren är
en privatperson. I fallet där det hade skett ett tunnelras och provborr-
ningen hade skett dåligt låg det väl om jag förstod saken rätt delvis
så till att man förutsatte en särskild sakkunskap också på beställarens sida.
När den sakkunskapen inte alls finns får man nog räkna med att ansvars-
reglerna enligt gällande rätt är strängare för konsulten. Jag vill också säga,
att jag kanske inte helt följde Ullmans framställning när han kom in på
att konsulten nog inte var ansvarig så fort lösningen var mindre god. Han
berörde så kallade lapsusfel och fallet att konsulten inte duger för upp-
giften och att det han presterade var dåligt. Där skulle jag nog vilja ifråga-
sätta om inte enligt gällande svensk rätt ansvarsreglerna är strängare. Konsul-
ten uppträder ju vanligvis med anspråk på att vara fackman på det område
det är frågan om och vare sig han begår fel beroende på en lapsus eller
beroende på att han inte har de fackkunskaper som han utger sig för att ha,
ligger han nog själv närmare till att svara för felet än beställaren.

För övrigt vill jag nämna i anslutning till Nerdrum att vi har ett rättsfall
från den svenska Högsta Domstolen om advokatansvar som är ganska strängt
i sin culpabedömning. Jag skall inte relatera alla detaljer, men kärnan var
en ren missbedömning av en rättsfråga från advokatens sida, en sakrättslig
fråga som icke var klart lagreglerad och där advokaten förutsatte att det förhöll
sig på ett visst sätt, med rättsförlust för klienten som följd. I den svenska
lagboken fanns inte något rättsfall som gav besked på denna icke lag-
reglerade fråga, men HD konstaterade att juristen inte hade gått vidare
till en grundläggande juridisk framställning i sakrätt i Sverige, avlidne
Östen Undéns bok, Svensk sakrätt, där ett besked fanns att få under hän-
visning till ett äldre rättsfall som inte var noterat i lagboken. Hade han
gått vidare till Undén och alltså drivit rättsundersökningen litet till, hade
han kommit rätt och rättsförlusten hade inte skett. Denna lilla underlåtenhet
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fann HD vara otillåten från juristens sida och han blev skadeståndsskyldig
för ett relativt stort belopp (NJA 1957, s. 621). Här tillämpades alltså ett
strängt culpa-ansvar. Och överhuvudtaget är det mitt intryck att vi på
konsultområdet arbetar med ett ganska strängt culpa-ansvar i Sverige.

Professor Reino Erma, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Jag ber att få litet komplettera vad referenten och korreferenten har här

redan i dag sagt och på samma gång ta fram några detaljer, vilka jag själv
tycker vara särskilt viktiga.

Först och främst vill jag starkt påpeka, att i Finland kan vi inte ge konsulten
en ställning som beställarens representant i något juridiskt hänseende. Arki-
tekten, ingenjören o.s.v. äro alla bara beställarens experter. Detta betyder, att
de har ingen rättighet att t.ex. beställa tilläggs- eller ändringsarbeten utan
att beställaren har givit en klar fullmakt för detta ändamål. Detta har blivit
bestämmt redan på femtiotalet i våra allmänna kontraktsvillkor för byggnads-
entreprenader.

Det avtalsförhållande, som uppstår mellan beställaren och konsulten förut-
sätter två motsatta prestationer. Å ena sidan är konsultens uppdrag t.ex. att
utföra en viss projekteringsuppgift och å andra sidan erläggs till honom
för denna uppgift betalbar penningersättning. Sedan överenskommelsen har
ingåtts, utvecklar sig ett sådant avtalsförhållande i de flesta fall sist och slut-
ligen så, att vardera avtalsparten uppfyller den av sig åtagna uppgiften
klanderfritt och på så sätt befrias från sina i avtalet stipulerade skyldigheter.
Kontrakten avför således från dagordningen.

Olika faktorer kan dock ändra den naturliga utvecklingen av avtalsförhål-
landet till något annat, än vad som ursprungligen var meningen. I stället
för att utförandet skulle ske sakligt, kan det bli helt och hållet eller delvis
uraktlåtet eller bli uppfyllt på annat än på överenskommet sätt. Då kon-
fronteras vi med ansvarsfrågan. Avtalsförhållandet har blivit stört och frågan
om ansvaret betyder i korthet: vem skall sist och slutligen ansvara för de
men och skador, som störningen orsakade.

Vi kan säga, att i vissa frågor är ansvaret t.ex. beställarens. Det betyder,
att beställaren får vara tillfreds med det från avtalet avvikande sätt, som
uppgiften uppfylls på, eller också blir han helt och hållet utan motprestation
och det utan att konsulten skulle vara skyldig att ersätta honom för uppkomna
skador. Skadan stannar då på beställarens sida, något som icke kräver några
särskilda rättsliga åtgärder.

Ifall vi däremot säger, att ansvaret är konsultens, betyder det att prestations-
störningens skadliga inverkningar står eller skall överflyttas på honom att
bära. Nu uppstår problemet, på vilken grund och i vilken mån det är möjligt.
Då vi behandlar konsultens ansvar, märker vi till en början att problemet
är tudelat. Å andra sidan är det frågan om konsultens rättighet till betalning
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och å andra sidan om hans skyldighet till skadestånd av motpartens skador.
Konsultens rättighet till motprestation eller erhållande av betalning är be-

roende därav att han för sin del utför vad han lovat. Vid inträffad presta-
tionsstörning äventyras antingen dels eller helt och hållet hans rättighet till
betalningens erhållande. Beställaren, av vilken konsulten fordrar betalningen,
vägrar betala och påstår, att konsulten icke har uppfyllt sin del av avtalet.
Då konsulten ingick avtalet har han tagit ansvar för, att han uppfyller sina
skyldigheter enligt överenkommelsen. Vi kunde kalla detta hans ansvar för
uppfyllningsansvar och dess förverkligande för inflytandet på motprestation.

Det är klart för var och en, att om konsulten icke alls har fullgjort sin
egen prestation, så har han icke heller rätt till betalning — må sedan hans
uraktlåtenhet att uppfylla uppgiften bero på vilken orsak som helst. Konsulten
har t.ex. insjuknat och därför icke kunnat uppfylla sin uppgift. Eller han
har t.ex. vid krigstillstånd blivit inkallad till militärtjänstgöring, vilket hindrar
honom från att utföra sin prestation. I vardera fallet är han icke berättigad till
betalning, fastän han själv alls icke är skyldig till att uppgiften blir ouppfylld.
Undantag från denna regel kan likväl uppstå i de fall då konsulten har offrat
tid och krafter på att utföra uppgiften, men dess slutförande hindras av
orsaker, som beror på beställaren.

När jag i det föregående sade, att problemet då konsultens prestation blivit
antingen delvis eller helt och hållet ouppfyllt är tudelat, så må man konsta-
tera, att ansvarets andra uttrycksform är skadeståndsansvar. Frågan är ju den:
Är konsulten, som helt eller delvis gått förlustig möjligheten att erhålla be-
talning, ytterligare skyldig att erlägga skadestånd till beställaren? Vi kan be-
nämna detta ansvar för skadeståndsansvar. I vilka förhållanden och i vilken
mån är konsulten skyldig att ersätta beställarens skador, vilka är orsakade av
att konsulten icke själv har uppfyllt sina skyldigheter enligt överenskommelsen?

Om vi granskar uppfyllningsansvar och skadeståndsansvar jämsides med
varandra, kan det konstateras att uppfyllningsansvaret riktar sig till konsulten
oberoende av om han själv har varit skyldig till uraktlåtenhet eller annars
vållat förfarandet och på så sätt hindrat avtalets uppfyllande eller ej. Det enda
undantaget härifrån utgörs av beställarens egna åtgärder, som har hindrat
uppgiftens uppfyllande, men den saken förbigår jag här.

Förverkligandet av uppfyllningsansvaret är således icke juridiskt sett anslutet
till konsultens culpa. Beträffande skadeståndsansvaret förhåller sig saken däre-
mot på annat sätt. Den allmänna principen är, att då avtalet icke blir upp-
fyllt, följer härav icke skadeståndsansvar, om konsulten ej genom sin vårds-
löshet eller uraktlåtenhet o.d. har åsamkat att uppgiften blivit ogjord. Men
då presumerar man konsultens culpa. Han bör, då skadeståndsfordran riktar
sig mot honom, bevisa att han i allo har handlat på sakligt sätt och att någon
annan, av honom oberoende faktor har förorsakat den ifrågavarande upp-
fyllningsstörningen. Om han icke är i stånd att framlägga sådant bevis, som
skulle rentvå honom, följer därav att skadeståndsansvaret riktar sig mot honom.
Han blir med andra ord skyldig att ersätta beställaren för de skador, vilka
denna har orsakats för den skull att avtalet icke har uppfyllts på överens-
kommet sätt.
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Motprestationsfrågan och skadeståndsfrågan är således två från varandra
skilda frågor. Den omständigheten, att konsulten delvis eller helt och hållet
går förlustig sin rättighet till motprestation, minskar eller eliminerar icke
på något sätt hans skadeståndsansvar. Dessa ansvar är parallella och kan
realiseras samtidigt. Konsulten, som helt och hållet lämnar sin prestation
ouppfylld och som således går förlustig sin rätt till motprestation, kan
dessutom bli skyldig att betala skadeståndsersättning till beställaren.

Konsultens risk är således större än motprestationens storlek. Jag påpekar
detta särskilt därför, att jag ofta har observerat uppfattningar, som går ut på
att förlusten på grund av ouppfylld överenskommelse skulle kunna begränsa
sig enbart till mistandet av motprestationen. För att åskådliggöra saken, tar
jag ett par exempel från en annan bransch än teknikens. Om en kirurg vid
en operation lämnar kvar i patientens mage t.ex. en sax eller något annat
föremål, klarar han sig icke ur saken endast med att han förklarar operationen
vara utförd gratis. Och om en advokat försummar att bevaka sin huvudmans
intressen i någon rättsangelägenhet, där någon åtgärd skall utföras inom
fastställd termin, och Huvudmannen därför mister sin rätt, klarar sig advo-
katen icke genom att förklara, att han inte kommer att presentera någon räk-
ning. I båda fallen är den försumlige skadeståndsskyldig, att ersätta skador
så långt det i allmänhet med pengar är möjligt.

När alltså försummelsen av överenskommelsen på ett eller annat sätt för-
orsakar det ovannämnda skadeståndsansvaret och när ett sådant ansvar vid
realisering kan vara av sådan storleksklass, att det i värsta fall fullständigt
kan förstöra vederbörande konsultens ekonomiska ställning såsom professor
Sandvik har påpekat, måste man fråga: Har han någon möjlighet att vid upp-
görandet av avtalet begränsa beloppet för sitt skadeståndsansvar? När man
skall besvara denna fråga, måste man komma ihåg, att sådana begränsnings-
klausuler rätt så ofta tas in i avtal. Frågan förvandlar sig till formen: vilken
giltighet sådana klausuler har eller kan tillmätas. Om den av konsulten
orsakade skadan är större än vad hans på grund av begränsningsklausulen
i avtalet upptagna ansvar skulle förpliktiga honom till, avbryter då klausulen
beställarens möjligheter att fordra i ersättning ett belopp, som är större än
vad klausulen medger?

Ett klart svar kan icke utan vidare ges. Det ser ut som om man är ense
därom, att ansvarsfrigörande klausul eller ansvarsbegränsningsklausul icke
utan vidare i alla fall skyddar den försumlige. Kan en konsult, som gjort
avtal och intagit däri en ansvarsbegränsningsklausul, t.ex. handla stick i stäv
med avtalet och lämna avtalet ouppfyllt eller skulle uppfylla avtalet felaktigt.
Det skulle förefalla besynnerligt, om han, samtidigt som han ikläder sig
förpliktelserna för ett avtal, skulle med detsamma genom ett annat avtalsvillkor
befria sig från den av honom åtagna skyldigheten, utan att detta skulle för-
orsaka honom några besvärliga följder.

Likadant är förhållandet, om hans förfarande som brott mot avtalet, är
grovt vållande. Det ser ut som om han i sådana fall råkar i fullt skadestånds-
ansvar, fastän i avtalet har intagits en ansvarsbegränsningsklausul.

Om man däremot går till förhållanden, där konsultens vållande är mycket
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lindrigt eller kanske obefintligt, men likväl sådant att han icke kan bevisa,
att skadan har uppstått på någon annan grund än hans eget vållande, uppstår
det sakförhållandet att avgöra till vilken del ansvarsbegränsningsklausulens
giltighet ibland kan äskas erkänd. Jag skulle beskriva förhållande i detta av-
seende såsom sådant, att risken för fullt skadestånd alltid är för handen, men
att ansvarsbegränsningsklausuler under vissa förhållanden kan hindra skade-
ståndsskyldighetens stegring till det orimliga. När vi värderar dessa frågor,
måste man också komma ihåg, att konsulten har möjlighet att avvända skade-
ståndsfordrans konkreta inriktning mot sig själv genom att använda ansvars-
försäkring.

Høyesterettsadvokat Gunnar A. Engh, Norge:

Herr dirigent.
Professor Sandvik supplerte sitt skriftlige referat med å trekke opp visse

teser på hvilket grunnlag han inviterte til debatt, og det er et par av disse
teser jeg gjerne vil knytte enkelte bemerkninger til.

Professor Sandvik hadde flere betraktninger av forsikringsmessig karakter.
Han pekte sterkt på den nære sammenheng det er mellom dagens tema og
den dekning som gis eller kan gis gjennom ansvarsforsikring. I dag er hoved-
regelen at det erstatningsrettslige ansvar som en konsulent kan komme i vil
han også kunne ha forsikringsmessig dekning for. Det er visse unntak i
ansvarsforsikringens dekningsomfang, men som hovedregel vil den gi dek-
ning for konsulentens erstatningsansvar. I denne sammenheng er det to for-
hold jeg vil vurdere nærmere. Det ene spørsmål — som mange tidligere har
vært inne på — gjelder det som man med et stikkord kan kalle for culpa-
normens stilling. Det andre spørsmål gjelder professor Sandviks tanke om
nærmest å eliminere problemkomplekset med konsulentens ansvar ved å
foreta en forskyvning av det alminnelige forsikringsmessige dekningstilbud
man i dag har.

I hovedregel vil jeg slutte meg til den vurdering professor Sandvik har ved-
rørende culpa-normen, og jeg er helt enig med ham når han tar avstånd fra
tanken om å foreta en forskyvning av culpa-normen ned mot det objektive
ansvar. Det er ikke nødvendig for meg å gjenta begrunnelsen herfor. Det
er imidlertid et forhold som jeg vil peke på og det er den argumentasjon
som man ofte møter, nemlig at man bl. a. av forbrukerhensyn bør foreta
en forskyvning av culpa-normen ned mot et objektivt ansvar da det som
regel er et forsikringsselskap som gjennom en ansvarsforsikring „står bak"
skadevolder. Man ser ofte dette brukt i en argumentasjon for å få en ny
rettslig tilstand for så vidt angår objektivt ansvar. Jeg tror det er grunn til
å advare her, idet man ikke uten videre skal legge til grunn at forsikrings-
bransjen, hverken norsk og jeg tror heller ikke nordisk forsikring, ubetinget
vil være med på at et objektivt ansvar innføres fordi man oppnår forsikrings-
dekning. Dagens ansvarsforsikringer er bygget opp med utgångspunkt i et
culpa-ansvar, og en overgang til et objektivt ansvar vil utvilsomt nødvendig-
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gjøre vesentlige forandringer så vel på vilkår- som premiesiden, slik at det kan
være spørsmål om man fra forsikring kan gi et ansvarsforsikringstilbud som er
så dekkende som dagens. Forsikring spiller så stor betydning i denne sammen-
heng at jeg tror ingen er tjent med udvikling hvor takten blir slik at ansvars-
forsikringstilbudet ikke kan holde tritt med utviklingen av det almindelige
erstatningsrettslige ansvar.

Det andre spørsmål som jeg gjerne vil kommentere er professor Sandviks
tanke om å företa en omlegging av dagens forsikringsmessige dekningsom-
råde ved å forskyve dette derhen at det totalt sett er byggherrens samlede
interesser som blir gjenstand for forsikring. Tankegangen videre var da at
hvis byggherren får en fullstendig forsikringsmessig dekning for alle sine
interesser, vil det fra hans side ikke lenger være spørsmål om å fremme
ansvar mot entreprenør eller konsulent. Ved å innføre hva professor Sandvik
kalte for byggskadeforsikring ville man på det nærmeste eliminere det hoved-
tema som i dag er gjenstand for diskusjon. La meg her nevne at man for
enterprenørvirksomhet i dag har et forsikringstilbud som fungerer som en
slags all-risk-forsikring, vanligvis kalt contractors all-risk. Denne forsikring
er imidlertid i prinsippet en „pakkeløsning", idet den er bygget opp av
flere allerede eksisterende forsikringsdekninger. Det er riktig som professor
Sandvik viste til, nemlig at det i Norge er foretatt en undersøkelse på bolig-
kooperasjonens side og hvor man har trukket opp rammen for en bygg-
skadeforsikring som skal dekke det alt vesentligste av byggherrens interesser,
men denne byggskadeforsikring går langt videre enn den form for all-risk-
forsikring man i dag kjenner. Jeg tror det må være riktig å si at det fra
forsikrings side ikke er aktuell politikk å gå inn for en byggskadeforsikring
av den karakter som referenten har i tanken. Det reiser seg mange mot-
forestillinger hvis man skal forlate de tradisjonelle forsikringsmessige prin-
sipper som man i dag har innenfor dette felt. Det er også betenkelig å ut-
arbeide en forsikringsordning som vil kunne gripe inn i etablerte rettsområder
som „entreprenøransvaret'' og „konsulentansvaret". Et annet forhold er det
også at man ved innføring av en byggskadeforsikring på mange mater bare
opnår å skyve problemet foran seg, i hvert fall hvis man fortsatt skal anvende
regressinstituttet slik dette er utformet gjennom forsikringsavtalelovens § 25.

Jeg synes det var meget interessant at professor Sandvik trakk frem de for-
hold som jeg her har kommentert. Selv om jeg er noe negativt innstilt over-
for de tanker han gjorde gjeldende, er det i alle tilfelle meget belysende
hvordan et tredje rettsinstitutt — i dette tilfellet forsikring — kan gripe inn
i allerede etablerte rettsområder.

Advokat C. Kaare Pedersen, Danmark:

På ordstyrerens venlige opfordring skal jeg gøre nogle supplerende be-
mærkninger om retstilstanden i Danmark.

Af referentens teser og hans indlæg i dag fremgik det, at det er hans
opfattelse, at der påhviler konsulenten et culpaansvar for fejl og forsømmelser.
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Korreferenten nævnede, at dette ansvar ofte er meget lempeligt, således at
det er meget vanskeligt at drage konsulenten til ansvar, medens det af et
senere indlæg fremgik, at der undertiden er tale om et meget strengt ansvar,
i særlige tilfælde et objektivt ansvar. Det interessante er ikke, at der til-
syneladende er uenighed mellem deltagerne i debatten om ansvarsgrund-
laget. Derimod er det interessant, at alle deltagerne har ret i deres synspunkter,
i hvert fald når disse bedømmes i forhold til dansk ret. I Danmark er der
nemlig tale om et overordentligt differentieret ansvar for konsulenten for
skade som følge af konsulentens fejl og forsømmelser. Ansvarets strenghed
afhænger af arten af de forsømmelser, som konsulenten gør sig skyldig i.
Det er vanskeligt på den korte tid, der er til rådighed, at give en blot nogen-
lunde udtømmende beskrivelse af det differentierede ansvar, men en hoved-
sondring kan formentlig drages mellem ingeniørens og arkitektens fejl og
forsømmelser af på den ene side hovedforpligtelserne ifølge den indgåede
aftale og på den anden side de accessoriske forpligtelser, der påhviler dem.

I betragtning af den differentierede ansvarsbedømmelse og de meget store
og stadig stigende beløb, der er involveret i skadetilfælde, er det naturligt,
at konsulenterne søger at gennemføre aftaler om ansvarsbegrænsning. Jeg
mener ikke, at man kan kritisere denne tendens, og jeg vil derfor tage
afstand fra de ironiske bemærkninger, der tidligere i debatten er faldet om
ansvarsbegrænsningsklausulerne. Disse klausuler er helt nødvendige, men jeg
vil gerne i den forbindelse bemærke, at det måske er endnu mere nødvendigt,
at der foretages en præcisering af ansvaret i forholdet mellem bygherre og
konsulent. Denne præcisering er nødvendig både af hensyn til bygherren og
konsulenten.

Det vil være meget vanskeligt at foretage en rimelig dækkende beskrivelse
af de fejl og forsømmelser, som ingeniøren og arkitekten kan gøre sig skyldig
i, og de skader, der kan opstå som følge af fejl og forsømmelser, og det vil
derfor næppe være muligt at foretage en præcisering af konsulentens ansvar
på den måde. Derimod kan man måske opnå en vis præcisering ved en mere
omhyggelig affattelse af aftalerne mellem bygherre og konsulent. Det ses alt
for ofte i konsulentkontrakterne, hvis der overhovedet indgås en skriftlig aftale,
at der ikke er truffet aftale om, hvori konsulentbistanden skal bestå. I mange
sager indgås blot en skriftlig eller mundtlig aftale om, at konsulenten skal
yde rådgivning, medens der ikke er foretaget en beskrivelse af rådgivningens
art. Det medfører derfor en øget usikkerhed i ansvarsbedømmelsen, når man
bagefter skal foretage en vurdering af arbejdsopgavernes fordeling.

Det letteste vil naturligvis være blot at opfordre fremtidige koncipister til
mere omhyggelighed ved kontraktsaffattelsen, men en sådan opfordring vil
næppe overhovedet medføre resultater. Der er jo som på så mange andre områder
en naturlig forklaring på, at parterne ikke er mere omhyggelige, end de er.
I en meget stor del af de entreprisearbejder, hvor der ydes konsulentbistand,
er der tale om mindre arbejder, f. eks. reparationsarbejder, hvor sagen om-
kostningsmæssigt slet ikke vil kunne bære, at parterne før arbejdets igang-
sættelse skal bruge længere tid på overvejelser, forhandlinger og aftaler om
konsulentbistandens omfang.
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På dette punkt mener jeg, at der er et behov for og en praktisk mulighed
for at udnytte det nordiske samarbejde. Jeg forestiller mig, at man på nordisk
plan kan opstille en liste indeholdende en meget detailleret beskrivelse af
de forskellige arbejdsopgaver, som ingeniøren og arkitekten kan påtage sig.
Denne liste kan derefter i de enkelte tilfælde danne grundlag for aftalerne
om konsulentbistand, således at parterne i kontrakten blot foretager en hen-
visning til listen. Dette arbejde er naturligvis ikke alene en juridisk opgave,
men må blive til i et teknisk-juridisk samarbejde, og således at der endvidere
i beskrivelsen redegøres for de forskellige accessoriske pligter, der påhviler
konsulenten i forbindelse med de forskellige former for konsulentbistand.
Såfremt en sådan beskrivelse foreligger, vil parterne tilskyndes til at benytte
listen som grundlag, da det i mange tilfælde vil være den letteste måde, hvor-
på parterne kan få aftalt arbejdets omfang.

Referenten, professor Tore Sandvik, Norge:

Herr ordstyrer.
Jeg skal være kort og bare pröve å plukke frem et par ting.
Når det gjelder koreferenten så erklærte han seg i hovedtrekk enig med

meg. Men det er nok visse punkter hvor det var uenighet mellem oss, i hvert
fall hvis man tar utgångspunkt i mitt förste inniegg og ikke i det trykte
referatet. Men det henger nok sammen med at jeg i mitt trykte referat har
sökt å arbeide mer de lege lata, men i mitt förste inniegg arbeidet mer de
lege ferenda. På ett punkt faller imidlertid, kan man si, de lege lata- og
de lege ferenda- vurderingen mer sammen, og det gjelder spörsmålet om inn-
grep i kraft av ugyldighetsregler overfor de kontraktsmessige ansvarsbegrens-
ninger som det opereres med på dette område. Jeg kan for mitt vedkommende
ikke tro at det er noe grunnlag for å anvende gjeldsbrevslovens § 8 ana-
logisk på ansvarsbegrensninger av den type vi her möter. Selv synes jeg ikke
egentlig at en begrensning av ansvaret til honoraret er så forferdelig av-
skrekkende. Det er jo ofte tale om relativt långsiktige oppdrag, og det er ofte
tale om bedrifter med få oppdrag. La oss si at det betyr at man begrenser sitt
ansvar til en tredjedel av sin årsinntekt. Jeg synes ikke det er så oppsiktsvek-
kende urimelig, i hvert fall hvis vi forutsetter at man selv skal dekke ansvaret
fordi man av en eller annen grunn ikke kan velte det videre til et forsikrings-
selskap.

Så litt om bevisbyrden. Spörsmålet om hvordan den skal plaseres, er vel
kanskje på ett punkt ikke fullavklaret. Men jeg kan gå med på at man
skal operere med et presumpsjonsansvar hvor det er tale om ansvar for
forsinkelse. En slik regel kan man stötte til en analogi fra Kjpl. § 23.
Når det gjelder ansvar for skade ved mangelfull projektering eller liknende,
tror jeg man må holde fast at her er det tale om et ordinært culpa-ansvar,
ikke noe presumpsjonsansvar, og at bevisbyrden derfor ligger på bestiller-
siden.

23
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Så et par ord til Bernitz: Det er i höy grad av interesse at vi får lovgivning
på dette punkt, omkring oppdrag av denne typen. Det kan jo kanskje være
litt betenkelig at lovgivningen iverksettes med det forhåndsmandat at her er
det bestillersiden, konsumenten, som skall beskyttes. Det man jo nemlig i denne
sammenheng skal ha klart for seg, er at det ikke er alle oppdragstakere som
har en slik ökonomisk og sosial posisjon at de er mindreverneverdige enn
konsumenten. Hvis man har en arkitekt som utförer arbeide for en professor,
så er det ikke helt gitt at det fra samfunnets side absolutt skulle være
professoren som er den mest beskyttelsesverdige. Konsulentbedriften er langt
på vei slik organisert, i hvert fall i vårt land, at det ikke uten videre er
gitt at de bör vernemessig stå svakere enn f. eks. ansatte. Jeg vil derfor
peke på spörsmålet om en lovsatt begrensning i disse selvstendige oppdrags-
takeres ansvar, fordi den ansvarsmessige regulering vi finner gjennom standard-
vilkårene, er utilstrekkelig av den årsak at den krever en henvisning i en
kontrakt. Og vi har jo fått beskrevet hvordan det er bare i 20% av til-
fellene at det uformes et slikt formelt kontraktsapparat at den nödvendige
henvisning til begrensningen kommer inn. Hvis det, som jeg mener, svært
ofte er legislativt grunnlag for å akseptere ansvarsbegrensning, så vil jeg
anse det önskelig om hele dette ble trukket inn i det pågående lovgivnings-
arbeid.

Så til Engh: Jeg er helt enig i at forsikringen griper inn på dette om-
råde uansett hva man gjör. Jeg er forsåvidt også klar over at de litt ambitiöse
tanker som den norske boligkooperasjonen bygget på da de foretok sitt
utredningsarbeide, var lite realistiske ikke minst p.gr.a. forsikringsvirksom-
hetens försiktighet og dens konservative holdning. Men når man sier at en
slik omregulering ville gripe inn i etablerte forestillinger, så er det anledning
å peke på at den ansvarsforsikring man nu opererer med i höy grad griper
inn i den rent ansvarsmessige vurdering når det gjelder konsulentansvaret.
For mitt vedkommende har jeg innledningsvis gitt uttrykk for at jeg synes
at forsikringsinnslaget her dels leder til en forkvakling av spörsmålet om
konsulentens ansvar.

Med denne „Grausame Salbe" vil jeg også avslutte.

Diskussionsiederen takket for forhandlingene og hevet mötet.


