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Profesjonsansvar og ansvarsfraskrivelse 

Professor Viðar Már Matthíasson, Island

I denne avhandlingen vil profesjonsansvar bli drøftet. Profesjonsansvar er et juri-
disk område, som de siste decennier har vokst betraktelig, både i omfang og når 
det gjelder antall saker som er ført for retten. Med profesjonsansvar mener man et 
strengt erstatningsansvar, men det er dog generelt akseptert at culparegelen er an-
svarsgrunnlaget, men ikke reglene om presumsjonsansvar eller objektiv ansvar. Det 
strenge ansvar innebærer, at det stilles strenge krav om, at den sakkyndige utfører 
sitt arbeid objektivt sett på en slik måte at det er i samsvar med de krav som stilles 
innenfor fagområdet om et profesjonelt og grundig arbeid. Det stilles også strenge 
krav til den subjektive innstilling, det vil si til den kunnskap den sakkyndige har el-
ler påstår at den råder over. En sakkyndig som hevder å ha sitt spesiale innenfor 
skatterett må være forberedt på å stilles overfor strengere culpavurdering enn jurist 
som aldri har påstått at den råder over slike spesialkunnskaper eller har arbeidet 
innenfor skatterett. Det strenge ansvar er også realisert ved å anvende bevisregler til 
fordel for den skadelidte, i tilegg til at regler om den skadelidtes medvirkning fører til 
at vurdering på hans medvirkning ofte innebærer at han skal ha utvist en større grad 
av egen skyld for at den har rettsvirkning. Hovedreglen om avtalefrihet innebærer, 
at man bør anerkjenne de profesjonelle rett til å begrense deres erstatningsansvar 
gjennom forhandlinger. Slik ansvarsfraskrivelse må generelt være bindende for den 
som har undertegnet avtalen sammen med den profesjonelle, men ikke for tredje part. 
Trass i at man bygger på hovedregelen om at den sakkyndige kan begrense sitt erstat-
ningsansvar gjennom forhandlinger, er det innlysende at dens hjemmel i denne sam-
menheng er begrenset på mange måter. Disse begrensningene følger både av skrevne 
lovregler, men også av andre grunner, som det er redegjort for i bidraget. 

 Innledning1. 

I dette bidrag, redegjøres det for profesjonsansvaret og hvilke regler som gjelder om 
den profesjonelles muligheter til at fraskrive sig ansvar med avtale. 

 Avhandlingens innhold er todelt. Først vil det bli gjort rede for hva profesjonsan-
svar omfatter, hvem som bærer et slikt ansvar og på hvilken måte det fraviker de 
allmenne reglene. I forbindelse med det blir det blant annet diskutert på hvilken måte 
man anvender bevisregler innenfor profesjonsansvarets område. 

I avhandlingens siste del vil det bli behandlet hva - om noe - begrenser den pro-
fesjonelles muligheter til å fraskrive sig erstatningsansvar med avtale eller med en 
ensidig erklæring. 
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Profesjonsansvar2. 

2.1 Erstatningsansvarets utvikling 

Utviklingen innenfor erstatningsretten største parten av siste århundre, ikke minst de 
siste decennier, har ført til utvidelse av erstatningsansvaret. Det skyldes både det fak-
tum at culparegelen er blitt brukt på en mer stringent måte enn før, men også på grunn 
av at i stadig flere tilfeller er ansvaret basert på objektiv grunnlag, både lovfestet og 
ulovfestet objektivt grunnlag.1 Rettsutviklingen i de enkelte nordiske lande har dog 
vært forskjellig på dette området. I Island har Høyesterett ikke brukt ulovfestede ob-
jektive ansvarsregler de siste decennier. Likevel er knapt noen tvil om at domstolen 
har hjemmel til å anvende slike ulovfestede regler. I Norge derimot har domstolene 
basert ansvar på svært mange områder på ulovfestede objektive ansvarsregler.2 

2.2 Profesjonsansvar

Et av de områdene hvor culpareglen har vært brukt på en mer stringent måte, er 
området som er blitt kalt profesjonsansvar (e. professional liability). Dette juridiske 
området er de siste årene ofte blitt kalt rådgiveransvar. Den termen henviser likevel 
ofte til et mindre omfattende område enn profesjonsansvar, dvs. stundom kun til råd-
giverdelen i den profesjonelles virksomhet men ikke til utøvelsen av et arbeide etter 
at klienten har bestemt at et arbeide skal utføres på grunnlag av rådgivning.3 I dette 
bidrag er det ikke nødvendig å skille mellom de to områdene, først og fremmest på 
grunn av at vurdering av erstatningsansvaret bygger for det meste på de samme syns-
punkter men også på grunn av at de samme reglene gjelder for hjemmel til å fraskrive 
sig ansvar. 

Termen profesjonsansvar har iblant, særlig før i tiden, vært brukt i nokså snever 
betydning, dvs. om de liberale erverv.4 Det har i denne sammenhengen vært praksis 
å bruke termen om advokater, leger, arkitekter, ingeniører og revisorer og senere 
eiendomsmeklere. I nyere tid er det i litteraturen nevnt mange flere fagområder i 
denne sammenhengen og i tillegg noen offisielle eller halvoffisielle institusjoner (jf. 
dansk dom i UfR 1996, s. 1288, arbeidsformidling) og interesseorganisasjoner, f.eks.  

1  Jf. f. eks. Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret, (2002), s. 49 og s. 73 – 74.
2  Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, (2005), s. 223 – 250.
3  Jf. Morten Samuelsson og Kjeld Søgaard, Rådgiveransvar, (1993), s. 13 flg., hvor det blir sagt at termen 
profesjonsansvar har en mer vidtgående betydning og passer bedre. Forfatterne bruker likevel ordet rådgi-
veransvar med den begrunnelse at de begrenser emnet ved alminnelig formuesskade. Lars Bo Langsteds 
bok heter: Rådgivning, det professionelle erstatningsansvar, (2004). Han begrenser emnet ved rådgiverde-
len og forsøker at holde den profesjonelles utøvelsen av arbeidet utenfor emnet, jf. s. 17 flg.
4  Se f. eks. Stig Jørgensen og Torben Wanscher, Professionelt ansvar í skandinavisk ret, Juristen, 1967, 
s. 425. På side 436 flg. i artikkelen påpeker forfatterne at det skjerpede ansvar gjelder om flere en dem 
som arbeider på vedkommende fagområder, dvs. om alle som utfører arbeid på områder hvor det kreves 
spesielle fagkunnskaper til at utføre arbeidet.
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fagforeninger (jf. dansk dom i UfR 1991, s. 903). Flere institusjoner og organisasjo-
ner kan bli erstatningspliktige på grunnlag av reglene om profesjonsansvar.5 I tillegg 
til dette er det en almen oppfatning at banker og hvilken som helst finansinstitusjon 
hører inn under området til profesjonsansvar (jf. islandsk dom i Hrd. 1995, s. 453). 

Av det foregående framgår tydelig at det er mer passende å bruke termen pro-
fesjonsansvar i en videre betydning enn som så at den bare omfatter bestemte fag-
områder innenfor de liberale erverv. Det er derfor mer korrekt å definere hvem som 
faller inn under dette området ved en innholdsmessig avgrensning enn ved å liste opp 
bestemte yrkesgrupper. Følgelig kan man si at profesjonsansvar berører dem som:6

a) har fått en faglig/teoretisk utdanning og/eller trening innenfor gjeldende fag- 
område.
b) har teoretiske kunnskaper og erfaring som er grunnlaget for deres konsulent-
virksomhet eller arbeid angående oppgaven de har påtatt seg.
c) tilbyr ekspertviten eller erfaring, vanligvis mot betaling.

Noen nevner også, at de som blir definert som at spesialister i denne sammenhengen, 
blir underkastet codex eticus hvor det stilles enda større krav enn etter den almin-
nelige samfunnsmoral. Endelig er det påpekt at de, som bærer profesjonsansvar, står 
vanligvis i en særstilling i samfunnet, underkastet bestemte lovbestemmelser, deres 
virksomhet krever offentlig autorisasjon eller er knyttet til anerkjente faglige organi-
sasjoner.7 Til tross for at dette kan ha vært riktig før i tiden, er det innlysende, at ved å 
tolke profesjonsansvar vidt, slik utviklingen har vært de siste desennier, kan man ikke 
hevde, at de ovenfor nevnte momentene karakteriserer dem som bærer dette ansvaret 
i dag, selv om det ofte er tilfellet. 

Den innholdsmessige avgrensningen ovenfor skal kun betraktes som veiledning.8 
Avgrensningens nytte består først og fremmest i at den henviser til profesjonsan-
svarets kjerne: at den sakkyndige stiller sin spesialviten og erfaring til disposisjon, 
vanligvis mot betaling, men forårsaker skade knyttet til oppgaven den påtar seg. I 
denne sammenhengen er det snakk om at skaden enten skriver seg fra ufullkom-
men rådgivning fra den sakkyndiges side er eller de tiltak, den sakkyndige anbefaler 
og utfører, slår feil. Det nytte man har av den innholdsmessige avgrensning, drøftet 
ovenfor, innenfor profesjonsansvarets område, beror også på det faktum, at innenfor 
denne avgrensningen dukker også nye fagområder opp.
5  Jf. Stig Jørgensen, Rettid, 2001, s. 12 og Lars Bo Langsted, Rådgivning, det professionelle erstatnings-
ansvar, s. 35.
6  Det er forskjellig hvilke momenter er beskrevne når begrepet forklares. Enkelte forfattere nevner flere 
punkter mens andre færre, jf. f. eks. Vibe Ulfbeck, Erstatningsretlige grenseområder. Professionsansvar og 
produktansvar, (2004), s. 3 og Stig Jørgensen og Torben Wanscher, Professionelt ansvar í skandinavisk ret, 
Juristen, 1967, s. 425 og 426.
7  Stig Jørgensen, Et funktionsbestemt professionsansvar, Rettid 2001, s. 3-4. I artikkelen kan man se, at 
forfatteren begrenser profesjonsansvaret ikke ved dem som disse to punkter passer ved.
8  Se nærmere Stig Jørgensen, Et funktionsbestemt professionsansvar, Rettid 2001, s. 1-5. 
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2.3 Profesjonsansvar og EUs servicedirektiv 2006/123/EC

Større krav om pålitelig arbeid og strengere skadeerstatningsansvar innenfor profe-
sjonsansvaret skal ses i lys av, at på de fleste områdene, hvor det dreier seg mer om 
kontraktsansvar enn om ansvar utenfor kontrakter, har utviklingen innenfor lovgiv-
ningen vært på den samme måten.

Det kan i denne sammenheng henvises til diverse lovregler hvor det stilles større 
krav til dem, som yter tjenester, og til lovfestede regler om erstatning som fraviker 
det ansvar som har vært vanlig angående bruk av culparegelen på den tradisjonelle 
måten. Et godt eksempel finnes i lov om håndverkertjenester, nr. 42/2000, som gjel-
der om mindre entreprenørkontrakter. I loven blir det bygget på, at presumsjonsan-
svarsregelen er grunnlag for erstatningsansvaret, hvis forbrukeren lider tap på grunn 
av mangler ved tjenesten eller på grunn av forsinkelse fra entreprenørens side.

Det er grunn til å peke på at i EUs servicedirektiv (Services Directive 2006/123/
EC) finnes det i V. kapittel diverse forskrifter som har til formål å forbedre den ser-
vice, som faller inn under direktivet, bl.a. regler om offentlighet, og derved øke de 
krav forbrukeren kan stille overfor serviceyteren. I servicedirektivet er det gått ut fra, 
at hvert enkelt land kan kreve at de, som tilbyr en bestemt tjeneste, har ansvarsforsik-
ring. Derimot finnes det i direktivet ingen regler om grunnlag for erstatningsansvaret 
på området. Den service, som det henvises til i denne sammenheng, er ifølge § 23. 1 
i direktivet, service som har som følge risiko for tjenesteyterens eller tredje persons 
helse og sikkerhet eller kan ha som følge risiko for tjenesteyterens finansielle sik-
kerhet. Det er ingen særlig grunn til å tro at direktivet har en direkte innvirkning på 
utviklingen av regelverket om profesjonsansvar.

Hva innebærer de profesjonelles strenge erstatningsansvar?3. 

3.1 Innledning

Som nevnt ovenfor, er profesjonsansvar ikke et objektivt erstatningsansvar. Derimot 
må man generelt gå ut i fra at culparegelen er grunnlaget for erstatningsansvaret.9 Her 
dreier det seg om en spesiell anvendelse av culparegelen, som medfører et strengere 
ansvar enn ellers ville ha vært. Man kan si at profesjonsansvar er et utvidet culpaan-
svar.10 På grunnlag av islandsk rettspraksis kan man f. eks. ikke dra den konklusjon, 
at regelen om presumsjonsansvar gjelder som ansvarsgrunnlag i slike saker. Noen 
forskere har pekt på at i spesielle tilfeller, dvs. når det eksisterer en kontraktsforbin-
delse mellom den profesjonelle og den skadelidte og når den profesjonelle arbeid er 
resultatforpliktet (resultatforpliktelse), men dreier sig ikke kun om å yte et faglig og 
 
 
9  Mads Bryde Andersen, Advokatretten, (2005), s. 751, hvor han kun behandler advokater.
10  Jf. Vibe Ulfbeck, Erstatningsrettlige grænseområder, Professionsansvar og produktansvar, s. 16 – 17. 
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godt arbeid (innsatsforpliktelse), og hvis den sakkyndige ikke imøtekommer disse 
kravene, kan det være anledning til å anvende reglen om presumsjonsansvar.11 

Disse to elementene, på den ene siden arbeidet hvor et bestemt resultat er påkrevd 
og på den annen faglig og god arbeidsinnsats, kan man på grunn av bidragets ramme 
ikke drøfte nærmere her. Likevel må det nevnes, at det er innlysende at når den sak-
kyndiges arbeidsoppgave er resultatforpliktet, skal det stilles andre krav ved vurde-
ring om et eventuelt erstatningsansvar. Et eksempel på en resultatorientert arbeidsop-
pgave er når den sakkyndige skal tegne hus, regne husets bæreevne eller foreskrive 
bruk av armeringsjern til golvet i huset slik kravene om husets bæreevne blir oppfylt. 
I andre tilfeller har den profesjonelle et større spillerom enn i det første tilfellet. Det 
gjelder f.eks. størsteparten av advokaters arbeidsoppgaver, f. eks. deres rådgivervirk-
somhet, hvor enkelte elementer er uklare og kan ha innvirkning på resultatet, f. eks. 
er avhengig av valutakurs, markedets utvikling og uklare saksforløp, som eventuelt 
ikke blir oppklart før ved hovedforhandlingen i saken. 

3.2 Oversikt over anvendelse av culparegelen i saker om profesjonsansvar

Den spesielle anvendelse av culparegelen innenfor profesjonsansvarets område in-
nebærer følgende:

For det første blir det stilt større krav til metodene, rent objektivt sett, dvs. større 
krav om at den profesjonelle viser større varsomhet og større omhu i sin atferd enn 
vanligvis blir stilt.

For det annet blir det stilt større krav til at den sakkyndige forstår eller forutser 
det som ville bli konsekvensen av dens atferd. En slik bedømmelse bygger ofte på et 
subjektivt skjønn, dvs. på den enkeltes skadevollers forhold eller kunnskaper, f. eks. 
hvis den har eller hevder å ha spesialviten eller erfaring og av den grunn er bedre i 
stand til å forstå at hans/hennes atferd kunne lede til skade.

For det tredje brukes bevisregler på den måten, at det ofte stilles mindre krav 
til bevisbyrden til fordel for den skadelidte. En slik fremgangsmåte fører ofte til et 
strengere ansvar enn følger av de alminnelige reglene.

For det fjerde er det blitt påpekt at reglene om den skadelidtes medansvar anven-
des på en slik måte at det sjeldnere medfører et den får bære en del av sitt tap en ville 
følge av alminnelige regler .

Nedenfor vil disse fire punktene bli diskutert hver for seg.

3.3 Større krav om pålitelig arbeid

Profesjonsansvar bygger på den tanken at det kan stilles større krav til pålitelig arbeid 
og omhu fra en sakkyndig enn fra andre. Dette gjelder både de krav, som kan stilles 
11  Jf. f.eks. Vibe Ulfbeck, Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar, s. 15 og 
Morten Samuelsson og Kjeld Søgaard, Rådgiveransvaret, s. 22 - 23, som dog mener at culparegelen skal 
være ansvarsgrunnlaget i slike tilfeller.
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til dens forberedelser til det rådgivende arbeid, om arbeidets innhold og om selve ut-
førelsen av arbeidet på grunn av rådgivningen, etter at klienten har bestemt seg for at 
arbeidet skal utføres. Strengere krav om pålitelig arbeid fra den sakkyndiges side har 
ofte støtte i lovverket, knyttet til vedkommende fagområde, men noen ganger skriver 
kravene seg fra andre regler, f. eks. fra codex eticus på det fagområde den sakkyndige 
tilhører. Og til tross for at slike skrevne bransjenormer ikke finnes, blir det stilt større 
krav til den sakkyndiges omhu og arbeidsmetoder og i tillegg er det gått ut fra at den 
sakkyndige er habil innenfor sitt fagområde.12 

I islandsk lovverk finnes det noen antydninger om, at det er berettiget å stille store 
krav til de sakkyndiges arbeidsmetoder. Nedenfor blir det nevnt noen eksempler på 
dette.

I § 7-2 i revisorloven nr. 18/1997 heter det:
“Revisorer skal utøve sin virksomhet med omhu og aktsomhet i alle henseender 

og rette seg etter lov og regler som knytter seg til deres fag.”
I § 15 i loven om salg av fast eiendom, foretak, bedrifter og skip nr. 99/2004, 

heter det:
„Eiendomsmekler skal på alle områder utøve sin virksomhet i samsvar med god 

forretningsskikk. Eiendomsmekleren skal hjelpe begge parter, både selger og kjøper, 
og sikre deres lovmessige interesser. Eiendomsmekleren skal sørge for at klienten i 
kontrakter ikke blir stilt overfor ulovlige, urimelige eller uberettigede avtalevilkår.”

I § 18 i loven om advokater nr. 77/1998 heter det:
„Advokater skal på alle områder utøve det arbeid, de er betrodd, av aktsomhet 

og bruke alle lovlige midler for å beskytte alle lovmessige interesser til klientene 
deres.”

 I § 9-1 i loven om leger nr. 53/1988 heter det:
„Legen skal utøve sitt arbeid på alle områder av omhu og aktsomhet, holde sin 

faglige viten ved like og rette seg til fulle etter den.”
I samme lov § 11-1 heter det:
„Legen bør vise aktsomhet og nøyaktighet når han utsteder attester og andre lege-

erklæringer. Han skal kun attestere det han vet er sant og kan bevises.”
I § 11 i loven om farmakologer nr. 35/1978 heter det:
„Farmakologer, assisterende farmakologer og apotekere skal i sitt yrke vise stør-

ste aktsomhet, samvittighet, troskap og omhu på alle områder.” 
I § 28 i loven om salg av forsikringer nr. 32/2005 finnes det bestemmelser om god 

forretningsskikk og sedvane hvor det heter:
„Forsikringsmekler skal drive sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk 

og sedvane innenfor forsikringsbransjen og med forsikringstakeren og de forsikrede 
i tankene. Hvis det ikke blir oppfylt skal Finanstilsynet gi instrukser om at det rettes 
på som er gått galt.”

12  Vibe Ulfbeck, Erstatningsretslige grænseområder, professionsansvar og produktansvar, s. 16.
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I kapittel to i lov om kjøp og salg av verdipapirer nr. 108/2007 finnes det noen 
instrukser om rettigheter og plikter til dem som driver salg av verdipapirer. Mange 
instruksene handler om plikt til dem, som driver salg av verdipapirer, til å drive sitt 
arbeid i samsvar med alminnelig og sunn forretningsskikk og gi klienten klare op-
plysninger. I lovens § 18 heter det f. eks. slik:

„Når et finansfirma gir veiledning om kjøp og salg, skal det sikre best mulig 
resultat for sine klienter hva angår priser, omkostninger, tid, sannsynligheten av rea-
lisasjon av forretningen, omfang, karakter og andre viktige momenter. Hvis klienten 
derimot krever en bestemt fremgangsmåte skal hans/hennes ønske etterkommes. 

Det kan også påpekes at i lov om kjøp og salg av verdipapirer på nettet nr. 33/2005 
finnes det instrukser om opplysningsplikt.

Av nevnte eksempler kan man konstatere, at av og til finnes det direkte støtte i 
lovverket for å stille store krav om påpasselighet i arbeidsmetoder og til faglig viten 
hos de yrkesgrupper som hører inn under loven. 

Som tidligere nevnt finnes det av og til retningslinjer om gode arbeidsmetoder 
for bestemte yrkesgrupper i normer gjeldene for disse yrkesgruppene. Som eksempel 
på yrkesgrupper, som har lovfestet slike kodekser, kan nevnes advokater, leger, eien-
domsmeklere og revisorer. 

Slike kodifiserte regler i lovverket eller i andre bindende forskrifter har de siste 
desennier påvirket culpavurderingen som i stadig større grad har vært basert på ob-
jektive retningslinjer. Det innebærer bl.a. at man ser det stadig sjeldnere nødvendig å 
ta opp til en særlig vurdering den subjektive holdning til den som forårsaker skaden. 
I stedet ser man det slik, at hvis skaden skriver seg fra brudd på kodifiserte regler, 
som skal etterkommes, er ikke kun culparegelens objektive krav oppfylt, men også 
de subjektive kravene.13

Domstoler har i noen tilfeller også stilt større krav til de sakkyndige enn kun å 
følge de lov og regler som gjelder innenfor deres yrkesområde. Eksempler på dette 
finnes i islandsk høyesterettsdom av 1996 (Hrd. 1996, s. 2466):

Eiendomsmekler tok på seg å selge eiendom som var pantsatt til over pipa og 
hvor avbetaling av de fleste pantelånene var misligholdt. Kjøperne skulle overta en 
del av pantelånene i samsvar med kontrakt mellom kjøper og selger. I samsvar med 
gjeldende lovbestemmelser skulle eiendomsmekleren regne om disse lånene. En del 
av pantelånene skulle selgerne betale innen en bestemt dato flytte lånene av eiendom-
men. I samsvar med gjeldene lov hadde eiendomsmekleren ikke plikt til å regne om 
de lån. Selgerne oppfylte ikke sin plikt å betale lånene eller flytte dem i tide. Kjøperne 
påsto at de hadde lidt store tap og tok ut stevning mot eiendomsmekleren for å kreve 
erstatning. I høyesterettsdommen heter det, at til tross for at det ikke var direkte nevnt 
i loven, skulle eiendomsmekleren med hensyn til omstendighetene ved kjøpet også 
ha regnet om de pantelånene som selgerne skulle betale eller flytte. Eiendomsmekle-
rens forsømmelse resulterte i at han ble dømt erstatningsansvarlig. Han ble derimot 

13  Se f. eks. Lars Bo Langsted, Rådgivning, det professionelle erstatningsansvar, s. 265 o.v.
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frifunnet fra kravet om erstatning, siden kjøperne ikke kunne påvise at de hadde lidt 
tap, men også med hensyn til at de hadde brukt eiendommen i tre og et halvt år før 
den ble solgt på tvangsauksjon.

Som nevnt før, er spesialkunnskaper og trening et av de fundamentene profe-
sjonsansvar bygger på. Følgelig skal regler om et slikt ansvar ikke tas i bruk, med 
mindre man i realiteten er i ferd med å gi spesialistrådgivning eller faglig tjeneste. 
Det er derfor ikke sikkert at det kan stilles like store krav om ansvar når et medlem 
i en fagforening snakker med alminnelig funksjonær i fagforeningen og ber om råd-
givning angående skatteregler.14 Når spesialistrådgivning og annen faglig bistand blir 
gitt som vennskapstjeneste og uten å bli betalt for, gjelder vanligvis ikke de strenge 
reglene om erstatningsansvar, til tross for at tjenesten er ytet av en sakkyndig.15 Det 
er tvert i mot sannsynlig at domstolene ville i en slik situasjon akseptere et større spil-
lerom for feil fra den sakkyndiges side.

3.4 Forskjellige krav angående den subjektive vurdering

Det stilles større krav til de profesjonelle om deres faglige ekspertise enn til andre yr-
kesgrupper og om at de forstår bedre enn andre de skader deres arbeid kan forårsake. 
Eksempler på dette finnes i en islandsk dom i Hrd. 1996, s. 3178:

K og M solgte deres eiendom til en person. De fikk kjøperens eiendom i make-
skifte. Eiendommen de solgte var stort sett uten pantehefte men eiendommen de fikk 
i stedet var pantsatt. Deres avtalepartner (G) var i finansielle vanskeligheter og åpen-
bart at eiendommen, de fikk, kunne ikke bære mer enn 2/3 deler av pantelånene den 
var pantsatt for. G kunne ikke betal de pantelån, han var forpliktet til og handelen 
førte til store tap for K og M. De anla en erstatningssak mot eiendomsmeklerne og 
eiendomsmeglerfirmaet som forhandlede avtalen. Dommen mente at eiendomsmek-
leren, som hadde tatt seg av forretningen, hadde forsømt sine plikter overfor K og 
M og ikke advart de to mot å gjøre denne forretningen, til tross for at han måtte vite 
at G ikke kunne oppfylle sine plikter. Eiendomsmekleren hadde bl.a. trodd på Gs 
erklæring om, at han ventet arv, uten å undersøke det nøyere, noe som viste seg ikke 
å være tilfellet. I rettens begrunnelse heter det bl. a. angående vurderingen av eien-
domsmeklerens straffeskyldighet: 

„Eiendomsmekleren så elle skulle sett at det ville være meget vanskelig [for G] 
å oppfylle kjøpeavtalen. Bortsett fra de saksøkte regnet opp pantelånene utover det 
kjøpeavtalen foreskrev eller ikke, måtte de som erfarne fagfolk innse at forretningen 
innebar stor risiko for saksøkerne. Det har ikke vært ført bevis for at de saksøkte har 
gjort dette klart nok for saksøkerne.” Eiendomsmeklerne og eiendomsmeklerfirmaet 
ble dømt til erstatning av skaden K og M hadde lidt. 

14  Jan Kleinemann, Rådgivares informationsansvar, SvJt 1998, s. 185-211, se s. 194.
15  Gertrud Lennander, Kontoristen Wiczén med medskick på Solvalla, Rättsfall att minnas, (1997), s. 141-
151.
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Det som her er blitt sagt, kan også gjelde om dem, som har ansvar for utførelsen 
av diverse arbeid og forretningsdrift og kjenner godt den risiko som knytter seg til et 
slikt arbeid.

Som tidligere nevnt, må man også anse, at når man yter et rådgivende arbeid uten 
betaling, f.eks. som vennskapstjeneste eller rådgir slektninger, venner o.s.v., kan det 
stilles mindre krav til bedømmelsen av hans/hennes atferd angående rådgivningen er 
straffbar. Det ville følgelig bli stilt mindre krav enn til dem, som har sitt levebrød av 
å rådgi og mottar betaling for sitt arbeid.16 

I fortsetningen kan man spørre om det allment skal ha innvirkning på bedøm-
melsen av skyld, at tjenesten til den sakkyndige blir betalt for eller om betalingens 
størrelse skal ha betydning. Som svar på dette spørsmål kan det sies at betalingens 
størrelse ikke skal ha innvirkning på culpavurderingen og ei heller om det blir betalt 
for tjenesten. I fleste de tilfellene, når en faglig bistand er gitt, er det tvilsomt, at en 
lav betaling eller ingen betaling fritar den sakkyndige fra sin plikt til å yte et faglig og 
godt arbeid slik han skal. Det samme gjelder når den sakkyndiges arbeidsoppgave er 
resultatorientert. I det tilfellet er det tvilsomt at klienten skal nøyes med et dårligere 
resultat enn andre har krav på.17 

Den synes f. eks. ikke å ha spilt noen som helst rolle angående de krav som ble 
stilt til eiendomsmekleren i islandsk dom i Hrd. 1995, s. 1692, endog vedkommende 
kun fikk lav betaling for arbeidet sitt og som kun svarede til en rimelig betaling for 
dokumentskrivning og som vedkommende hevdet var hans eneste forpliktelse i sa-
ken. Sakens forløp var som følger:

To menn tok kontakt med en advokat i Reykjavík og ba ham å ta seg av salg av den 
enes fiskebåt og båtens kvote til den annen. På det tidspunkt var det ikke tillatt å selge 
kvote til islandske fiskefartøyer. Dog hadde det islandske Alting vedtatt lov, hvor det 
var tillatt å selge kvote på et bestemt senere tidspunkt. De to mennene var blitt enige 
om at salget av fiskebåten skulle annulleres på et senere tidspunkt og kjøperen behol-
de fiskekvoten men levere båten tilbake, fordi det var først og fremmest kvoten han 
var interessert i. Ingen skriftlig kontrakt ble undertegnet om de oppgavene advokaten 
skulle ta seg av. Han mente selv at han skulle bare skrive salgsdokumentene men at 
det ikke var hans plikt at undersøke om båtens pantelån var korrekt registrert eller om 
lånene var misligholdt og heller ikke om noen vanskeligheter knyttet seg til avleve-
ringen av båten. Kjøper betalte en del av kjøpesummen ved kontraktens underskrift. 
Senere viste det seg at båten var mer pantsatt enn selger hadde opplyst. Videre var 
båten i slipp til reparasjon og slippeieren nyttet seg av retensjonsrett i båten på grunn 
av ubetalte reparasjonskostnader. Båten ble siden solgt på tvangsauksjon. Kjøperen 
mente at han hadde tapt store pengesummer og anla sak mot advokaten og gjorde 
krav om erstatning for sitt tap. Advokaten krevde full frifinnelse og bygget kravet bl. 
a. på at han hadde kun påtatt seg å forfatte salgsdokumentene i en handel hvor selger 
og kjøper var i forveien blitt enige om fremgangsmåten. Advokaten mente at han ikke 
16  A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, (1989), s. 104.
17  Lars Bo Langsted, Rådgivning – det profsessionelle erstatningsansvar, s. 162.
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skulle undersøke om pantegjeld eller om kjøpet kunne realiseres. For å bevise sin 
påstand pekte han bl. a. på at hans godtgjørelse var meget lav og i samsvar med hans 
påstand om at han utelukkende skulle forberede salgsdokumentene og ikke ta seg av 
annet. Høyesterett mente at advokaten ikke hadde lykkes å føre bevis for at oppgaven 
hans kun var å forfatte salgsdokumentene. Han skulle følgelig tatt seg av å sørge for 
alle nødvendige opplysninger om båten, pantelån, om det var hefte på at kjøpet kunne 
realiseres og om noen lovbestemmelser hindret kjøpets fremgang. Advokaten hadde 
ikke lyktes å føre fram disse bevisene, han hadde begått culpøs forsømmelse og han 
skulle erstatte de skadene kjøperen var blitt pådradd ved kjøpet.

Dommen er tydeligvis bygget på det syn at godtgjørelsens størrelse ikke skal 
virke inn på advokatens ansvar hva angår faglig arbeid og gode arbeidsmetoder. Det 
samme gjelder når en advokat, som mener han ikke har gjort et skikkelig arbeid, be-
stemmer seg for ikke å kreve salær. Et slikt valg fra hans side skal ikke ha innvirkning 
på klientens rett til erstatning. Resultatet av denne konklusjonen er, at kjøpelovens 
syn på at kjøpesum påvirker de krav kjøper kan stille til utstyr og karakter til det som 
blir solgt, ikke gjelder på profesjonansvarets område.18 

3.5 Anvendelse av bevisregler 

Innledning
Ovenfor blir det nevnt, at et av det som karakteriserer bruk av culparegelen, når 
man vurderer de profesjonelles erstatningsansvar, er at bevisreglene blir brukt på en 
spesiell måte til fordel for den skadelidte. Av den grunn er det nødvendig å nevne 
noen punkter som knytter seg til denne spesielle bruken av bevisregler, når regler om 
profesjonsansvar blir brukt.

Den skadelidte må vanligvis bevise at han er blitt pådradd skade, som medfører 
et bestemt tap, og skriver seg fra skadevollerens culpøse atferd til skadevoller og at 
årsakssammenheng er mellom denne atferd og skaden. Denne hovedregel gjelder 
også i prinsippet innenfor profesjonsansvar, jf. f.eks. islandsk dom i:

Hrd. 1999, s. 905.
Dyrlege G ble bedt om å gi en rasehest vitamin med sprøyte. Hesten skulle gå til 
en hesteutstilling. Hesten døde kort tid etter innsprøytningen. Hesten var eid av K. 
Dyrlegen ble frifunnet av Ks krav om erstatning for skade, knyttet til hestens død. 
Dommen mente at K ikke hadde kunnet bevise dødeårsaken til hesten, men at det var 
hans plikt, og at det ikke var grunn til å fravike den generelle regel om at den skade-
lidte skulle føre en slik bevis. Dommen mente videre at K ikke hadde kunnet bevise 
at hesten døde på den måte at det ledet til erstatningsansvar for G. 

18  Hva angår disse synspunktene kan henvises til: Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti, (1965), s. 84. 



325Profesjonsansvar og ansvarsfraskrivelse

I begrunnelsen for dommen i Høyesterett heter det bl.a.:
„Ifølge det som er blitt sagt ovenfor, synes det ikke å være grunn til at man skal 

fravike den allmenne regelen, at den skadelidte skal føre bevis for at skaden skriver 
seg fra en situasjon som leder til erstatningsansvar.”

Av dette sitatets ordføring må man anta, at det kan oppstå den situasjon, at den 
allmenne regelen, som ble sitert, kan fravikes. Man kan anta at slike fravikelser især 
kan finne sted på profesjonsansvarets område hvor det anses å være den sakkyndiges 
plikt å sikre bevismateriale vedrørende sakens forløp og ta vare på det materiale som 
kan medvirke til å kaste lys over skaden og sakens forløp.

 
Blir regelen om presumsjonsansvar anvendt innenfor profesjonsansvarets om-
råde?
Svaret på dette spørsmål må generelt sett være negativt. Dette behøver ikke noen 
spesiell argumentasjon. Meningsforskjellene angår først og fremmest, om - og da i 
hvilke tilfeller-regelen om presumsjonsansvar kan brukes innenfor profesjonsansva-
rets område. Kort sagt kan man si, at det er mest opplagt når en sakkyndig har påtatt 
seg en resultatforpliktet oppgave, f.eks. en ingeniør som skal regne ut bæreevne til 
et hus eller konstruere et tak og dets utforming. Hvis golvet begynner å synke eller 
det oppstår lekkasje i taket, som ingeniøren har konstruert, må man spørre om bevis-
byrden til den skadelidte. Blir det nødvendig for ham å føre bevis for at golvets for-
mendring eller lekkasjen i taket skriver seg fra at ingeniøren ikke har gjort et godt og 
faglig arbeid og muligvis ikke arbeidet i samsvar med gjeldende regler? Eller er det 
tilstrekkelig for den skadelidte å peke på golvets formendring eller lekkasjen i taket 
og påstå, at det må skrive seg fra at ingeniøren har arbeidet sjusket og uordentlig - og 
da blir det ingeniøren som har bevisbyrden for at han ikke har utført sitt arbeide på 
en culpøs måte? 

I dansk rettspraksis kan det nevnes eksempler på at regelen om presumsjonsan-
svaret er brukt innenfor profesjonsansvarets område, jfr. f.eks.:

UfR 1989, s. 665.
En nokså voluminøs kvinne (80 kg) ble operert i livmoren på et sykehus. Under 
operasjonen ble en urin-catheter sydd fast til bekkenet. Det resulterte i at konen ble 
pådratt nokså store skader. Det ene av hennes nyrer ble ødelagt og måtte fjernes o.s.v. 
Man anså at selve operasjonen ble utført på en korrekt måte. Til tross for det ville 
resultatet kunne bli utilfredsstillende ofte på grunn av biologiske årsaker. Man anså 
at kvinnens vekt hadde økt risikoen ved operasjonen. Det var ikke opplyst i saken 
hva som hadde gått galt. Dommen mente at hvis legen hadde vist tilstrekkelig nok 
varsomhet ville operasjonen ikke ha hatt de alvorlige konsekvensene og dømte syke-
huset til å bære erstatningsansvaret. 
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Selv om det knapt kan være tvil om, at en dommer kan, på grunnlag av prin-
sippet om dommerens frie bevisbedømmelse, bestemme at bevisbyrden skal ligge 
hos skadevolleren, jf. § 44,1 i rettspleieloven nr. 91/1991, kan man kun tenke 
sig at det gjøres i meget spesielle saker. Samme innstilling synes at være i dansk 
rettspraksis.19 

Hva angår andre oppgaver til de sakkyndige enn dem som blir ansett resultatori-
entert, er det enda mer usannsynlig at regelen om presumsjonsansvar blir brukt.

Bevis på arbeidets omfang
Som tidligere nevnt, er det gang på gang slått fast i islandsk rettspraksis, at det på-
hviler den profesjonelle å føre fram bevis for hvilket arbeid den har påtatt seg på 
klientens vegne. I noen tilfeller er det lovfestet å undertegne kontrakt hvor der frem-
kommer hva som skal utføres, jf. § 9 i loven om salg av fast eiendom, bedrifter og 
skip nr. 99/2004.

Påbudet i loven om å undertegne kontrakt hviler på den autoriserte eiendomsmek-
leren. I andre tilfeller må man også anta, at det hviler på den sakkyndige å sikre bevis 
på hvilket arbeid han skal utføre, jf. Hrd. 1995, s. 1692, og enn videre at han vil kreve 
betaling for det utførte arbeidet, jf. Hrd. 1988, s. 1367.

Fravikelse for krav om bevis for sakens forløp
Den hovedregel gjelder også innenfor profesjonsansvarets område, at den skade-
lidte må føre bevis for, at sakens forløp har vært slik at han har lidt skade på grunn 
av skadevolderens atferd og at denne adferd var culpøs. Noen eksempler er dog på, 
at man har veket fra denne hovedregelen og det ikke kun på profesjonsansvarets 
området, jf. Hrd. 2000, s. 3359. Fravikelsene knytter seg bl. a. til, at det har vært 
bygget på den skadelidtes påstand om sakens forløp. Det må anses å være riktig å 
tolke bevisbyrden på denne måten, spesielt i de tilfeller den sakkyndige ikke har 
tatt vare på dokumenter, han skulle tatt vare på, og derfor selv ikke sikret de bevis 
som kan kreves fra hans side. Som eksempel kan nevnes Hrd. 1989, s. 131 og Hrd. 
1999, s. 1310. I disse tilfellene har man ment å kunne gå med på, at erstatnings-
plikten var til stede, når den skadelidte framla indisier på sakens forløp, men har 
likevel ikke ført bevis på, hvilken atferd til den profesjonelle forårsaket den straf-
feskyldige atferd.20 

19  Lars Bo Langsted, Bevisvudering i sager om professionelt ansvar – med særlig henblik på advokat- og 
revisorbranchen, i boken Erstatning – en antologi, (2006), s. 123. I Vibe Ulfbecks bok, Erstatningsretlige 
grænseområder. Professionsansvar og produktansvar, s. 15, hvor forfatteren sier at når det er en avtale 
mellom den profesjonelle og den skadelidte og når opgaven er resultatforpliktet kan det ventes at regelen 
om presumsjonsansvar blir anvendt om den profesjonelles erstatningsansvar. 
20  Se om leger, Oliver Talevski, Bevisbyrden i sager om lægers erstatningsansvar, Juristen 1. tbl. 1990, s. 
1 - 15, spesielt s. 7, og Jón Steinar Gunnlaugsson, Um sönnunarbyrði í málum er varða skaðabótaábyrgð 
lækna og sjúkrastofnana, Tímarit lögfræðinga, 3. hefte 1995, s. 213 - 216.
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Fravikelse fra bevisbyrden om årsakssammenheng
Det finnes mange eksempel på at man fraviker hovedregelen om at den skadelidte 
skal føre bevis for at det eksisterer årsakssammenheng mellom den erstatningsplik-
tige atferd og hans tap, spesielt innenfor profesjonsansvarets område. Det er dog uten 
noen tvil, at på det området gjelder også hovedregelen om at den skadelidte bærer 
bevisbyrden for disse momentene, jf. f. eks. Hrd. 1996, s. 2626 og Hrd. 2005, s. 2440. 
I den siste dommen blir det påpekt, at skaden synes å skrive seg fra et ufullstendig 
arbeid fra den skadelidtes forhandlingspartner, ikke fra fremgangsmåten til eien-
domsmekleren som gjennomgikk kjøpet og bar ansvaret.

Domstolene har imidlertid i noen tilfeller minsket kravene om bevis om årsaks-
sammenheng. Denne fremgangsmåten om anvendelse av bevisregler i den skade-
lidtes favør er ikke uvanlige i saker gjeldende erstatningsansvar hos leger og syke-
hus.21 Eksempler på dette finnes i Hrd. 1989, s. 131.

I denne sak strides det om den islandske stats erstatningsansvar i samband med 
hjerneskade på en dreng, S, han ble pådratt i fødselen som foregikk på et rikssy-
kehus. Skadene forvoldt drengen 100% invaliditet. Dommen mente at noteringer i 
fødeklinikkens sykejournal på et bestemt tidspunkt var meget mangelfulle. Det ble 
også opplyst at utskrift på papir fra en automatisk skriver, koblet til moren, var gått 
tapt. Utskriften innholt verdifulle opplysninger om saksforløpet. Dommen mente at 
opplysninger fra personalets side ikke ga den informasjon som manglet. I dommen 
til Høyesterett heter det: „Den ankende part [staten] skal bære erstatningsansvar på 
grunn av manglende bevis på utviklingen under fødselen som forårsaket at drengen 
ble født med de hjerneskader, beskrevet i dom til herredsretten. Herredsrettens dom 
stadfestes og erstatningsansvaret blir lagt på den ankende part […].”

I denne sak var situasjonen den, at det er blitt ført bevis på skade og at den 
skadelidte har påvist at sykehusets personale har begått culpøs forsømmelse ved-
rørende registrering av opplysninger og sikring av dokumenter av stor verdi for 
opplysning om saksforløpet. Under slike forhold ble bevisbyrden i saken vendt om. 
Det kan ikke hevdes at regelen om presumsjonsansvar blir brukt, men bevisbyrden 
for at skaden er en følge av personalets forsømmelse er vendt om.

Andre eksempler om tilfeller hvor bevisbyrden for årsakssammenheng mellom 
culpøs handling og skaden blir vendt om er Hrd. 1995, s. 989 og Hrd. 1999, s. 
1310.

Denne bruken av bevisregelen har, i det minste i islandsk rettspraksis, ikke kun 
vært begrenset til saker knyttet til erstatningskrav for personskade rettet mot leger  
 

21  Oliver Talevski, Bevisbyrde i sager om lægers bevisbyrde, Juristen 1. tbl. 1990, s. 7 - 12. Om islandsk 
rett henvises til: Jón Steinar Gunnlaugsson, Um sönnunarbyrði í málum er varða skaðabótaábyrgð lækna 
og sjúkrastofnana, Tímarit lögfræðinga 3. hefte 1995, s. 213 – 216. Forfatteren henviser i sin artikkel til tre 
dommer hvor denne bevisbedømmelsen er anvendt. Dommene er Hrd. 1987, s. 1168, Hrd. 1992, s. 2122 
og Hrd. 1995, s. 989.
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og helseinstitusjoner. Det finnes også eksempler på at bevisbyrden om årsakssam-
menheng er blitt vendt om, når skadeerstatningskravene er rettet mot andre sakkyn-
dige, hvis de samme krav er blitt oppfylt, jf. f. eks. 

Hrd. 2001, s. 244
Advokaten A hadde påtatt seg å føre sak for P mot Ps arbeidsgiver. Saken knyttet 
seg til et ulykkestilfelle. Advokaten sluttet å arbeide og hans partner, B, overtok As 
arbeidsoppgaver, bl.a. Ps sak. Arbeidsgiveren som hadde nektet å bære noen erstat-
ningsskyld, gikk konkurs. Ps krav i arbeidsgiverens konkursbo ble ikke beskrevet på 
en korrekt måte. Det var uklart om Ps krav ville blitt godkjent og betalt av konkurs-
boet eller av statens garantifond. Retten mente at advokatene, A og B, hadde gjort 
seg skyldige i passivitet og at hvis de hadde anlagt Ps sak korrekt i henhold til loven, 
ville P muligvis ha fått noen erstatning. Høyesterett mente, at i lys av sakens forløp 
skulle A og B bære skylden, siden det ville vært uklart om P ville ha fått erstatning 
eller ikke. Advokatene ble siden dømt til å betale erstatning til P.

Den særlige bruk av bevisregelen i denne sak beror på, at da den skadelidte hadde 
ført bevis for at advokatene hadde vist culpøs atferd og lagt fram indisier på at advo-
katene var skyld i skaden, ble bevisbyrden om årsakssammenheng på det tidspunkt 
vendt om på den måten, at advokatene måtte bære risikoen for at det var uklart om 
den skadelidte ville ha fått erstatning eller ikke. 

3.6 Regler om den skadelidtes medansvar

Regler innenfor erstatningsretten angående den skadelidtes medansvar, innebærer, 
at den må nøyes med at deres rett til erstatning blir begrenset eller den faller bort, 
hvis de er medskyldig i at skaden oppstår. Her drøftes kun begrensning i retten til 
erstatning på grunnlag av reglene om skadelidtes medansvar, men ikke på grunn av 
accept av risiko. 

Det er en allmenn oppfatning, at den skadelidtes medansvar skal lede til begrens-
ning på hans/hennes rett til erstatning, bortsett fra det er på grunn av egen skyld eller 
av andre årsaker.22 I mer alvorlige saker fører reglene om skadelidtes medansvar til, 
at hans krav til erstatning bortfaller helt og holdent. Vurdering av skadelidtes medan-
svar, som skriver seg fra dens uaktsomhet, fastsettelse av hvilke rettsvirkninger den 
skal ha, skjer ved sammenlikning av skadevollerens skyldgrad, dvs. her den profe-
sjonelles, og skyldgraden hos den skadelidte, bortsett fra om den er en klient til den 
profesjonelle eller det dreier seg om tredje person. 

Når man har i tankene at den sakkyndige er underlagt meget strenge krav ved vur-
dering av hans/hennes skyld, både hva angår rent subjektivt viten og om utførselen 
av det faglige arbeid objektivt sett, mens den skadelidtes skyldgrad blir vurdert mer 
allment. 

22  A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, s. 319.
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Konklusjonen av dette blir, at den skadelidtes medansvar kun blir aktuelt i de 
tilfeller den har vist en grov forsømmelse.23 Dette leder til, at profesjonsansvar blir 
strengere enn ansvaret ellers ville ha blitt, fordi det skal mer til for å flytte ansvar fra 
den profesjonelle til den skadelidte ifølge reglene om den skadelidtes medansvar.

Avtaler om fraskrivelse fra erstatningsansvar 4. 

4.1 Avgrensning 

Når man drøfter fraskrivelse fra erstatningsansvar i dette bidrag, henvises det kun til 
avgrensningen av den profesjonelles erstatningsansvar, den har forhandlet om eller 
selv erklært ensidig. Følgelig blir ikke drøftet den typen begrensning av erstatnings-
ansvar, den profesjonelle kan oppnå ved å tegne forsikring og flytte på den måten 
ansvaret delvis eller i sin helhet til forsikringsselskapet. Ei heller blir drøftet den 
ansvarsbegrensning, den profesjonelle kan forhandle om ved å begrense sin oppgave 
og dermed fraskrive sig ansvar på skader som oppstår på grunn av andre forhold enn 
dem han skulle ta seg av. Det er helt åpenbart, at den sakkyndige kan avgrense sitt 
ansvar ved å undertegne slike avtaler, men det påhviler ham å føre bevis for at det er 
blitt enighet om avgrensning på de oppgavene han skulle ta seg av, jf. Hrd. 1995, s. 
1692, som ble drøftet ovenfor.

I lys av denne avgrensningen kan man tenke seg, at en slik kontrakt om fraskri-
velse av erstatningsansvaret knytter seg til tre momenter: For det første en ansvarsbe-
grensning som vedrører ansvarsgrunnlaget, dvs. som innebærer at den profesjonelle 
bare er erstatningsansvarlig hvis skader er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. 
For det annet kan avgrensningen innebære at erstatningen er begrenset til et bestemt 
beløp, slik at skader der overskrider beløpet påfaller den skadelidte. For det tredje 
kan det være snakk om at erstatningsansvaret ikke dekker bestemte typer av skader, 
f. eks. ikke indirekte tap. 

De overveielser som følger her av omfatter i og for sig alle de ovenfornevnte be-
grensinger på ansvaret. Men det skal dog påpekes at den siste av de tre spiller trolig 
ingen stor rolle her, til tross for at den har stor betydning i visse kontraktsformer.

4.2 Hovedregelen

Av prinsippet om avtalefrihet i nordisk rett, framgår, at den profesjonelle har hjem-
mel til med avtale å begrense sitt erstatningsansvar for skader han forvolder i sitt 
yrke. Den profesjonelle har bl. a. rett til å bestemme innholdet i de avtaler den inngår 
på den måte at hans/hennes ansvar er begrenset.24

23  Se f.eks. Vibe Ulfbeck, Erstatningsretslige grænseområder, Professionsansvar og produktansvar, s. 24 – 25.
24  Om den generelle hjemmel til å begrense sitt erstatningsnsvar med avtale om ansvarsfraskrivelse kan 
henvises til J. Günther Petersen, Ansvarsfraskrivelse, (1957), s. 28 og Bernhard Gomard, Obligationsret, 
2. del, (2003), s. 232.
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Hvis man går ut i fra, at prinsippet om avtalefrihet medfører den profesjonelles 
rett til at fraskrive sig ansvar med avtale innebærer det, at begrensninger i denne 
frihet må enten ha støtte i lov eller i tungtveiende argumenter som rekker til at 
prinsippet blir satt til side. Innen profesjonsansvarets område finnes det viktige 
begrensninger i friheten til å fraskrive sig ansvar, som delvis har støtte i lov men 
delvis i slike argumenter. Nedenfor blir det gjort rede for disse begrensningene. I 
den redegjørelse bør man huske, at i noen tilfeller kan det være større spillerom til 
å forhandle om begrensing i erstatningsbeløpet enn til å forhandle om erstatnings-
ansvartes grunnlag.25

4.3 Gjelder den profesjonelles fraskrivelse av erstatningsansvar kun overfor 
dens klient eller også overfor tredje person?

Før avgrensninger på hovedregelen om frihet for å forhandle om unntak fra den pro-
fesjonelles erstatningsansvar blir behandlet, er det nødvendig å henlede oppmerk-
somheten på at ansvarsfraskrivelse må behandles på forskjellig måte, beroende på, 
om den profesjonelles klient har lidt skade eller en tredje person. Selv om f. eks. 
selger av fast eiendom har engasjert en eiendomsmekler til å selge eiendommen 
og selgeren har i en kontrakt gitt sitt bindende samtykke til at eiendomsmeklerens 
erstatningsansvar f. eks. blir begrenset til det dobbelte honoraret til eiendomsmek-
leren, betyr det ikke, at kjøperen, som eventuelt blir pådratt skade ved kjøpet, behø-
ver å nøye seg med en slik begrensning. Generelt sett blir kjøperen ikke er bundet 
av en slik avtale mellom selger og eiendomsmekler, og skal følgelig ikke måtte tåle 
en slik begrensning på sin rett til erstatning. Man må gå ut i fra, at tredje person skal 
vite om og gi sitt samtykke, direkte eller indirekte, til en slik ansvarsfraskrivelse for 
at den blir gyldig overfor han/henne.

4.4 Begrensninger på den profesjonelles hjemmel til å forhandle om ansvars-
fraskrivelse.

Begrensning som leder av skadens karakter
For at den profesjonelles klient kan, helt eller delvis, gi avkall på hans/hennes rett 
til erstatning for tap, forvoldt av den profesjonelle, skal klienten ha rett til å dispo-
nere over de interesser den gir avkall på. Dette innebærer at den ikke kan gi avkall 
på retten til erstatning for tap på andres interesser, med mindre den har fullmakt 
til det, jf. ovenfor. Dette innebærer også, at klienten ikke kan gi avkall på rett til 
erstatning for skade på interesser som den ikke disponerer over.

25  Se f.eks. Mads Bryde Andersen, Advokatretten, s. 803.
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I § 27, 1 i erstatningsansvarsloven nr. 50/1993 er det forbudt å fravike lovens 
regler, innen skaden er oppstått, bl. a. å fravike regler om erstatningsbeløpt for  
personskade og regler om tort, hvis det er til ugunst for den erstatningsberettigede.26 
I avsnitt to i samme paragraf finnes begrensninger på unntak fra bestemte regler i 
loven, hvis det er til ugunst for den erstatningsskyldige. De bestemmelsene handler 
først og fremmest om skader på assurerte interesser eller selvassurerte interesserer, 
dvs. hos dem som selv tar ansvar for sine interesserer som om de var assurerte.

Ifølge ordføringen i erstatningsansvarsloven § 27, 2 er det ikke forbudt å føre 
forhandlinger om fraskrivelse av erstatningsansvar når det gjelder erstatnings-
grunnlaget. I den sammenheng er det blitt henvist til den allmenne lovgivning.27 
Her blir det lagt til grunne, at forbudet mot fraskrivelse av erstatningsansvar for 
personskade også gjelder grunnlaget for ansvaret, dvs. at en profesjonell, f. eks. en 
lege, ikke kan frita seg fra ansvaret for tort/legemsbeskadigelse ved å begrense det 
ved skader den forvolder ved grov uaktsomhet eller forsett. En annen regel ville 
stride mot regelen i § 27, 1 i erstatningsansvarsloven.

Er det mulig, at en person, som er blitt påført personskade og kontakter en ad-
vokat og overlater til ham å tvinge fram erstatning for sitt tap, kan forhandle med 
advokaten om, at han ikke blir ansvarlig, selv om han ikke lykkes å innkassere den 
erstatningen vedkommende person har krav på? M.a.o. kan advokat fraskrive seg 
erstatningsansvar vedrørende skade, han har forvoldt sin klient, etter at klienten 
har bedt han/henne om å føre en erstatningssak, f.eks. mot et forsikringsfirma og 
en skadevoller til innkassering av erstatningen for personskade? De avgrensninger 
som finnes i § 27, 1 i erstatningsansvarsloven, gjelder ikke slike kontrakter etter at 
skaden er inntruffet. Om slike tilfeller gjelder begrensninger på hjemmel til å inngå 
slike kontrakter som følger av allmenne lovregler.

Begrensninger når skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsett
Man har lenge ment, at avtaler om ansvarsfraskrivelse, ikke er gyldige, når skaden 
skyldes grov uaktsomhet eller forsett, til tross for at den skadelidte har rett til å 
disponere over de interesser saken dreier sig om og avtalens innhold er helt klart.28 
Dette er en allmenn avgrensning for å frita seg fra erstatningsansvar og kan san-
nelig gjelde på profesjonsansvarets område.

Begrensinger som følger av ufravikelige regler, etiske regler o.s.v.
I avsnitt 3.3 ovenfor er det nevnt noen eksempler fra lovtekster, som foreskriver, 
at det skal stilles særdeles strenge krav på arbeidsmetoder og faglig viten til de 

26  Samme regel finnes i § 27, 1 i den danske erstatningsansvarsloven, nr. 228/1984
27  Om dansk rett henvises til Jens Møller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med kommen-
tarer, (2002), s. 588.
28  Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, s. 235 og Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, (2003), s. 630 
(632).
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profesjonelle når de arbeider innenfor sitt eget arbeidsfelt. Disse lovregler er ufra-
vikelige. Det leder til at de, som er knyttet til saken, ikke kan forhandle seg fram til 
ikke å bære ansvar for skader, de har forvoldt ved forsømmelse av slike regler.

Man mener også at det er lite sannsynlig, at profesjonelle, som er underlagt eti-
ske regler, bl. a. regler om deres arbeidsmetoder m.m., kan fraskrive sig ansvar for 
skader som skriver seg fra at de ikke har overholdt forskrifter i dette regelverket.29

Kontrakter som strider mot avtalelovens § 36
Endelig skal det nevnes at av § 36 og § 36, a-d, i avtaleloven fører indirekte til 
begrensninger på hjemmel til å fraskrive sig erstatningsansvar.30 Begrensning på er-
statningsansvar kan gå så langt, at den fører til at den sakkyndiges klient mister sin 
rettsbeskyttelse til de grader som strider mot nevnte regler i avtaleloven.31 Det burde 
vært tillatt å gå ennå lenger og stille krav om, at den profesjonelle gjør klienten op-
pmerksom på hva som setter grenser for den førstnevntes erstatningsansvar, slik kli-
enten blir klar over hva den kan vente i den sammenheng.32 Anvendelse av § 36 i av-
taleloven for å gjøre ugyldig eller endre avtalen eller enkelte bestemmelser i den, skal 
bygges på rimelighet. Det innebærer at vurderingen er relativ og at det er på forhånd 
vanskelig å beskrive allmenne regler vedrørende vurderingen. Det kan f.eks. være av 
betydning hvem som er klient, og hvilket salær den profesjonelle stiller krav om eller 
på hvilken måte det blir bestemt. Det vil uten tvil spille en viktig rolle vedrørende 
rimelighetsvurderingen, om den profesjonelle har fraskrevet sig noe som helst ansvar 
eller om ansvarsfraskrivelsen kun fører til en mindre begrensning i ansvaret. 

Konklusjon5. 

Konklusjonen av det, som er blitt sagt ovenfor, er at den profesjonelles største mu-
lighet for å begrense dens erstatningsansvar, må grunne seg på at den med opplyst 
samtykke til sin klient forhandler seg fram til en begrensning i erstatningsbeløpet, f. 
eks. en rimelig pengesum, f. eks. til beløpet til dens ansvarsforsikring.

29  Se f. eks. om advokater, Søren Halling-Overgaard, Advokaters erstatningsansvar, (2002), s. 35.
30  Vibe Ulfbeck, Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar, s. 21.
31  Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, s. 236.
32  Jrf. Søren Halling-Overgaard og Rasmus Mehl, Ejendomsformidlerens og ejedomsmæglerens erstat-
ningsansvar, (2005), s. 174-175 og om advokater Mads Bryde Andersen, Advokatretten, s. 803 – 804.
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Teser6. 

Tese 1: Profesjonsansvaret burde i fleste tilfelle være et strengt culpaansvar, men 
i unntakstilfelle et ansvar basert på reglen om presumsjonsansvar. Et slikt ansvar for 
profesjonelle er et vel fundert ansvar til gunst for klienter som stoler på dem.

Tese 2: I bidraget er det ikke forslag om endring på ansvarsgrunnlaget i disse sa-
ker. Det er ikke grunn til et objektivt ansvar og det er heller ikke grunn til at gå tilbake 
til en generell culpavurdering.

Tese 3: Bevisbedømmelsen i saker mot profesjonelle har utviklet sig på en slik 
måte at dommere fraviker delvis allmenne regler om bevisbyrde til gunst for dem som 
lider skade forvoldt av profesjonelle? Dette anses at være nødvendig ikke minst for at 
bevismulighetene er så forskjellige. Man burde legge den plikt på de profesjonelle at 
de generelt sikrer sig bevis for hva som er avtalt og hvordan saken har utviklet sig.

Tese 4: I bidraget beskrives grensene for ansvarsfraskrivelse. Disse grenser er 
snevre og burde være det. Domstoler bør stille store krav til avtaler om ansvarsfra-
skrivelse og til at klienter har lov til at disponere over de interesser som ansvarsfra-
skrivelsen gjelder. snevre?

Tese 5: Det er ikke nødvendig å drøfte lovgivning om profesjonsansvar. Man 
burde la disse regler utvikles i rettspraksis for at de bettre kan anpasses de forskellige 
forhold 




