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Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar 

Amund Bjøranger Tørum, dr. juris, Norge

1. Innledning

1.1. En privatrettslig og komparativ klassiker

I henhold til romansk og kontinental rett kan fordringer bygge på tre ulike grunnlag; kontrakt, delikt 

og berikelse. Skillet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar1 står også sentralt i common law og 

nordisk2 rett, og om et erstatningskrav bygges på det ene eller andre grunnlaget, har en rekke 

rettsvirkninger. I tillegg til at de materielle vilkårene for erstatning avviker, gjelder det ulike regler 

om bl.a. erstatningsberegning, foreldelse, verneting, lovvalgsregler osv. En annen grunn til at 

"forholdet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar" er noe av en privatrettslig klassiker, er at disse 

to regelsettene kan overlappe hverandre. Når emnet også er en komparativ klassiker, skyldes det 

blant annet at erstatningskrav som i noen rettssystemer må bygge på kontraktsansvar, i andre 

rettssystemer bare kan bygges på deliktsgrunnlag.3 I tysk rett stenger eksempelvis BGB for 

deliktsansvar for rene formuestap, noe som har ført til at reglene om tredjemannsavtaler har blitt 

lagt i strekk. I engelsk rett har den rigide privity-doktrinen ført til at deliktsreglene har blitt lagt i 

strekk. Sagt med andre ord; det som i et lands rett anses som spørsmål om erstatning utenfor 

kontrakt, kan i et annet lands rett anses som et spørsmål om kontraktsansvar.

1.2. "Overlappende regelsett"?

Det er mange regelsett som kan hevdes å være "overlappende", uten at det i seg selv trenger å være 

problematisk. Eksempelvis kan en og samme handling utløse både straffansvar og 

erstatningsansvar, og et mangelskrav kan være preskribert både på grunnlag av manglende 

reklamasjon og foreldelse. For at uttrykket "overlappende regelsett" skal kunne bidra til en rettslig 

                                                
1 Med mindre annet er sagt, er i det følgende "deliktsansvar" en henvisning til det alminnelige skyldansvaret utenfor 
kontrakt.
2 Det nordiske standardverket er Gomard, Forholdet mellem Erstatningsregler i og uden for Kontraktsforhold, 1958. Av 
nyere norske fremstillinger av deler av problemkomplekset, se eksempelvis Færstad, Erstatningsansvar for villedende 
informasjon, 2014, s. 35 flg.
3 Det komparative standardverket er Schlechtriem, Vertragsordnung und Ausservertragliche Haftung, 1972.
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analyse, må det derfor presiseres.4 For det første er "overlapp" mest interessant der regelsettene har 

et felles virkeområde på rettsvirkningssiden. Ettersom både deliktsansvaret og kontraktsansvaret 

kan gi grunnlag for erstatningsansvar, kan de hevdes å være overlappende.5 Det at både 

deliktsansvaret og kontraktsansvaret kan gi grunnlag for erstatningsansvar, er imidlertid banalt. 

Eksempelvis lever deliktsansvaret for personskader fredelig ved siden av kontraktsansvaret. For at 

det skal dreie seg om reell overlapp, må de to regelsettene kunne gi grunnlag for erstatning i samme 

typetilfelle. 

Dersom de to regelsettene kan gi grunnlag for erstatning i samme typetilfelle, kan det oppstå

spørsmål om man kan velge om man vil fremme kravet som et kontraktskrav eller et deliktskrav

(konkurrens), eller om det ene ansvarsgrunnlaget "konsumeres" av det andre. Utgangspunktet om 

konkurrens har i liten grad vært problematisert i norsk og nordisk rett.6 Dette må ses i lys av at det 

overlappende området tradisjonelt har vært begrenset (se punkt 2.1), og at utgangspunktet om 

konkurrens derfor langt på vei har vært nominelt. Jeg går ikke nærmere inn på dette, men vil i punkt 

4 knytte noen merknader til om direkte misligholdskrav bør "konsumere" deliktskrav. 

1.3. Emnet og tesen

En bred gjennomgang av "forholdet mellom erstatningsreglene i og utenfor kontrakt", ville sprenge 

rammene for dette innlegget. Emnet er derfor primært deliktskrav i såkalte "kontraktskjeder", selv 

om også dette emnet selvsagt reiser generelle spørsmål knyttet til forholdet mellom kontrakts- og 

deliktsansvar. I "kontraktskjeder" – typisk der A har en kontrakt med B, og B har en kontrakt med 

C, men hvor det ikke er noe kontraktsforhold mellom A og C – kan det oppstå en rekke ulike 

rettslige spørsmål.7 Kontraktsrettslig kan det bli spørsmål om C kan fremme direkte 

misligholdskrav mot A, typisk gjennom å "tre inn" i Bs mangelskrav mot A. Når det gjelder 

deliktsansvar, kan det blant annet bli spørsmål om Cs adgang til å holde A ansvarlig på 

deliktsgrunnlag.

På bakgrunn av nyere norsk, svensk og dansk høyesterettspraksis, er spørsmålet i hvilken 

utstrekning vi bør tillate deliktskrav i kontraktsforhold og kontraktskjeder. Når det gjelder hvilke 

                                                
4 Se mer generelt Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Festskrift til Gertrud Lennander, 2010, s. 191 flg.
5 Ettersom erstatning bare er en av flere mulige misligholdsbeføyelser i kontrakt, dreier det seg imidlertid bare om 
delvis overlapp på rettsvirkningssiden; se nedenfor i punkt 3.. 
6 Se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-538.
7 Se mer generelt Tørum, Direktekrav, 2007. 
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rettspolitiske vurderinger som her bør foretas, bør det blant annet undersøkes om C har et reelt 

behov for et deliktskrav mot A i stedet for å fremme et direkte misligholdskrav mot A eller å 

fremme et krav mot sin medkontrahent (B). Et annet spørsmål vil være om deliktsansvar vil 

innebære at man "komme seg rundt" ansvarsbegrensninger eller reklamasjonsfrister i kontraktene 

eller at man kommer seg inn under de mer kreditorvennlige foreldelsesreglene for deliktskrav.

Min tese er at det bør utvises forsiktighet med å tillate deliktskrav i kontraktsforhold og 

kontraktskjeder, fordi man ellers risikerer å sette de finmaskede misligholdsreglene og avtalte 

bestemmelser ut av spill; ansvarsbegrensninger, reklamasjonsfrister, vernetingsbestemmelser, 

voldgiftsklausuler etc. Ettersom norsk rett har utviklet nokså skarpskårne regler om direkte 

mangelskrav, står vi i en særstilling når det gjelder kontraktskjeder. Mens det i dansk rett er flere 

eksempler på at "direkte misligholdskrav" tilsynelatende har blitt bygd på deliktsgrunnlag, 

innebærer de norske reglene om direkte misligholdskrav at vi har et langt mindre behov for å tillate 

deliktskrav i kontraktskjeder. 

Før jeg går nærmere inn på disse dommene, er det nødvendig å si litt om (i) rettsutviklingen som 

har utvidet det overlappende området, (ii) de rettslige utgangspunktene, og (iii) rettspolitiske 

grunnspørsmål knyttet til deliktsansvar i kontraktsforhold og kontraktskjeder.

2. Utviklingslinjer

2.1. Bakgrunnen for det tradisjonelle nordiske utgangspunktet om konkurrens 

I nordisk rett har man lenge lagt til grunn et utgangspunkt om konkurrens. Forklaringen på dette er, 

som nevnt, at virkeområdet for regelsettene tradisjonelt har vært forskjellig, og at reglene dermed 

har levd fredelig side om side. Deliktsreglene dreide seg om såkalte integritetskrenkelser, dvs. 

tingsskader og personskader, mens kontraktsansvaret dreide seg om rene formuestap, typisk utlegg 

og tapt fortjeneste. Ettersom det var lite reell overlapp, var det nokså uproblematisk med et 

utgangspunkt om konkurrens, selv om den begrensede reelle overlappen langt på vei innebar at 

utgangspunktet om konkurrens var nominelt. Dette skillet var lenge særlig klart i svensk rett,8

                                                
8 Se særlig Kleineman, Ren förmögenhets-skada, 1987. 



4

ettersom man, på lignende måte som i tysk rett, var svært restriktiv med å tillate erstatning av rene 

formuestap på deliktsgrunnlag. 

2.2. Kort om rettsutviklingen som har utvidet området hvor deliktsansvaret kan overlappe 

kontraktsansvaret og vice versa9

i. Utviklingslinje 1: "Produktansvaret" har banet vei for kontraktsansvar på deliktsansvarets 

tradisjonelle domene; tingsskader10

ii. Utviklingslinje 2: Deliktsansvar for rene formuestap åpner i prinsippet for deliktsansvar 

langt inn på kontraktsansvarets tradisjonelle domene11

iii. Utviklingslinje 3: Framveksten av reglene om direkte misligholdskrav i norsk rett, 

innebærer at kontraktsansvaret kan overlappe deliktsansvaret også utenfor kontraktsforhold

3. Utgangspunkter og Rettspolitiske grunnspørsmål

3.1. De sentrale utgangspunktene

Det er to grunnleggende kontraktsrettslige utgangspunkter som står sentralt i vårt emne. For det 

første avtalefriheten. Partene står i utgangspunktet fritt til å fastlegge innholdet i sine gjensidige 

forpliktelser, noe som rettsordenen som et klart utgangspunkt må respektere, særlig i kommersielle 

forhold mellom profesjonelle parter. En ubegrenset adgang til å kreve erstatning på deliktsgrunnlag 

i kontraktsforhold, vil derimot kunne undergrave kontraktens regulering og balanse, ettersom 

deliktsreglene oppstiller pliktnormer, sanksjoner, foreldelsesregler osv. som avviker fra kontraktens 

regulering. Det fleste vil uten videre være enige i at det ikke kan være slik,12 og dette er vel også 

forklaringen på at deliktsansvar sjelden påberopes mellom avtaleparter.

Det andre sentrale utgangspunktet er relativitetsprinsippet; at bare de som er part i avtalen kan 

bygge rett og plikt på den, og at kontraktens normer bare gjelder mellom avtalepartene. Det siste

                                                
9 For en kort oversikt, se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-534.
10 Se eksempelvis Tørum, Produktansvar i kjøpsrettslige klær, TfR 2005, s. 629-647 og Lilleholt, Om tingsskade og 
kontrakt, i Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard, 2002. 
11 Den nordiske litteraturen om rene formuestaps erstatningsrettslige vern har i løpet av få år blitt meget omfattende, se 
Hagstrøm/Stenvik, Erstatningsrett, 2014, s. 50 flg. med videre henvisninger. 
12 Jf. forutsetningsvis Rt. 2006 s. 983 (avsnitt 30). 
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betyr – som et klart utgangspunkt – at mislighold av kontrakten ikke i seg selv kan innebære et 

rettsbrudd som medfører deliktsansvar overfor medkontrahenten eller tredjemann.13 Når en 

kontraktspart likevel kan pådra seg deliktsansvar overfor en tredjemann, er det derfor ikke i 

egenskap av kontraktsdebitor, men typisk fordi han i gjennom sin handlemåte har utsatt ham for en 

uakseptabel risiko, og at dette er i strid med normer utenfor kontrakten, eksempelvis 

profesjonsansvaret. Praktisk viktige eksempler er styreansvar overfor andre enn selskapet og 

profesjonsansvar overfor tredjepart (herunder informasjonsansvaret). 

Et hovedpoeng med å fremheve det klare utgangspunktet om at mislighold som sådan ikke kan 

anses som et rettsbrudd, er at det ikke bare har gyldighet mellom avtalepartene A og B. Når 

deliktsansvar for A overfor B ikke kan bygges utelukkende på As mislighold overfor B, kan heller 

ikke As mislighold overfor B som sådan utgjøre et rettsbrudd overfor C. 

Et lite påaktet og uavklart spørsmål er om og etter hvilke linjer kontrakten likevel kan få betydning 

for adgangen til å fremme deliktskrav i kontraktskjeder: Kan eksempelvis innholdet i kontrakten 

mellom A og B få betydning for Cs adgang til å holde A ansvarlig på deliktsgrunnlag? Som vi skal 

se i punkt 4.7, kan nok etter omstendighetene kontrakten mellom A og B påvirke fastleggelsen av 

ansvarsnormen som gjelder for A overfor C, og kontraktskjedens risikofordeling kan også få 

betydning for om Cs deliktskrav mot A nyter erstatningsrettslig vern. Utenfor området for reglene 

om direkte misligholdskrav, setter imidlertid relativitetsprinsippet visse grenser for hvor langt man 

kan gå i så måte.  

3.2. Misligholdsreglene inngår i et balansert og finavstemt system

Selv om kontraktsretten byr på langt flere og mer nyanserte beføyelser enn deliktsansvaret, er 

gjennomgående vilkårene for misligholdsansvar mer skarpskårne og forutsigbare. Mens 

deliktsreglenes ulike ansvarsgrunnlag gjerne legger opp til brede og diskresjonære vurderinger, er 

en "mangel" eller en "forsinkelse" ofte tilstrekkelig til å utløse misligholdsbeføyelser. Kjøpslovens 

kontrollansvar innebærer dessuten at erstatningsansvaret i betydelig grad er objektivt, slik at det er 

ansvarsfritak som krever en særskilt begrunnelse. 

                                                
13 Se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 496-504, med videre henvisninger til nordisk teori og praksis. 
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Poenget med å framheve at kontraktsrettens misligholdssystem er balansert, finavstemt og 

forutsigbart, er at systemet lett kan forstyrres hvis det tillates deliktskrav på kontraktsansvarets 

tradisjonelle domene. Fordelene med et slikt finavstemt system – balanserte og forutsigbare 

løsninger – kan i verste fall bli undergravd.14 For å sitere Selvig: 

"… ansvarsmessige variasjoner [i kontraktsansvaret eller kontrakten] kan lett bli oversett 

hvis man med utgangspunkt i ansvarsreglene i ikke-kontraktsrettslige relasjoner opererer 

med såkalte almindelige erstatningsregler ved løsning av ansvarsspørsmål i 

kontraktsrettslige relasjoner".15

Det ville eksempelvis gi lite mening om kjøperen, som oppdager en mangel etter utløpet av 

reklamasjonsfrister eller foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 3, kunne kreve erstatning på 

deliktsgrunnlag. Noe slikt ville fremstå som en ren omgåelse. På samme måte ville det være 

underlig om kjøperen kunne komme seg rundt kontrollansvarets begrensning til "direkte" tap, eller 

en avtalt ansvarsbegrensning, gjennom i stedet å fremme erstatningskravet som et deliktskrav. 

Prinsipielt kan det derfor i visse typetilfeller være klare betenkeligheter med å gi deliktsansvaret 

anvendelse på kontraktsansvarets tradisjonelle domene. Det kan være jevngodt med å tillate 

avtalesensur på deliktsgrunnlag, til tross for at terskelen for regulær avtalesensur i kommersielle 

forhold er og bør være svært høy. Det er derfor på det rene at det i kontraktsforhold må oppstilles en 

rekke unntak fra utgangspunktet om konkurrens. 

3.3. Hensynet til avtalefriheten i kommersielle forhold og betydningen av grov skyld

Mens det fra et prinsipielt ståsted er viktig å beskytte kontraktsrettens bakgrunnsregler mot unødige 

"forstyrrelser" fra deliktsreglene, er det for kontraktspartene gjerne vel så viktig å beskytte 

kontraktens fremforhandlede risikofordeling. I slike tilfeller vil jo deliktskrav, for å bruke Treitels 

ord, "make a mockery of the contractual negotiations". De færreste kontraktsparter er opptatt av 

juss, men de fleste ønsker å oppnå en god avtale. Deliktskrav i kontraktsforhold og kontraktskjeder 

kan derimot sette den fremforhandlede risikofordelingen ut av spill, eksempelvis 

                                                
14 Slik også Skoghøy, Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og ansvar overfor 
private i og utenfor kontrakt, JV 2016, s. 205-206. 
15 Selvig, Det såkalte husbondsansvar, 1968, s. 122; se også s. 80-82 og 113-132.
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ansvarsbegrensninger og reklamasjonsfrister.16 Emnet "forholdet mellom kontraktsansvaret og 

deliktsansvaret" har altså, som nevnt, en side mot noe så grunnleggende som avtalefriheten. 

På den annen side har vi de tilfellene der B kan kreve As ansvarsbegrensning satt til side, 

eksempelvis fordi mangelen skyldes grov uaktsomhet hos A. I slike tilfeller er det langt mindre 

problematisk med et deliktskrav fra C mot A, ettersom A her i utgangspunktet uansett ikke har noen 

beskyttelsesverdig forventning om å kunne gjøre gjeldende sin ansvarsbegrensning (eller 

kontraktens reklamasjonsfrist, jf. kjøpsloven § 33).

4. Deliktsansvar i "kontraktskjeder"; særlig om betydningen av ansvarsbegrensninger etc.

4.1. Innledning

4.1.1. Problemkomplekset; den nordiske og komparative dimensjonen

Når det gjelder spørsmålet om C kan fremme direkte misligholdskrav mot A, typisk gjennom at 

kjøperen (C) "trer inn" i selgerens (Bs) mangelskrav mot hans selger (A),17 er det liten grad av 

rettsenhet i Norden. Ytterpunktene er norsk og svensk rett, og selv om både norsk og dansk rett går 

langt i å anerkjenne direkte misligholdskrav, er den dogmatiske tilnærmingen til dels svært 

forskjellig. Det er derfor vanskelig å påvise en nordisk linje for så vidt gjelder direkte 

misligholdskrav; norsk og dansk rett ligger nærmere fransk rett enn svensk rett.18  

Når det gjelder deliktsansvar i kontraktskjeder og betydningen av ansvarsbegrensninger, er derimot 

rettskildebildet mer åpent. Forholdene ligger derfor bedre til rette for et "nordisk kollokvium"

gjennom gjensidig bruk av høyesterettsavgjørelser og litteratur. Som følge av emnets kompleksitet 

– som favner over til dels svært forskjellige typetilfeller, hvor ulike rettspolitiske hensyn gjør seg 

gjeldende – er det vanskelig å nærme seg det ovenfra og ned gjennom å starte med å forsøke å 

oppstille generelle løsninger. Analysen bør i stedet starte med utvalgte typetilfeller, gjerne nordiske 

høyesterettsavgjørelser. Det er som kjent lettere å komme frem til riktig resultat enn å formulere en 

                                                
16 Se mer generelt Tørum, Direktekrav, 2007, særlig s. 28-29, 198-226 og 528-538. 
17 En slik rett for kjøperen er lovfestet i den norske kjøpsloven § 84. 
18 Tørum, Direktekrav, 2007, s. 29-31. 
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prinsipiell begrunnelse som i tillegg kan gis en klar dogmatisk forankring. Det siste er primært 

rettsvitenskapens oppgave. 

Når det gjelder det siste – hvilken dogmatisk forankring som kan bære de ulike løsninger uten å 

"legges i strekk" eller å ty til avtalefiksjoner – er det vanskelig å komme utenom komparative

observasjoner. Tysk og engelsk rett kan her, som antydet, tjene som et "forsøkslaboratorium" for 

hvor vanskelig det er å utvikle slike stringente løsninger på dette området med grunnlag i etablerte 

regelsett (se punkt 4.1.3). Dette skyldes at "deliktskrav i kontraktskjeder" kan hevdes å være selve 

kvintessensen av grenseflaten mellom kontraktsansvaret og deliktsansvaret, og at disse to 

regelsettene ikke er utviklet med sikte på slike "grenseoverskridende" spørsmål. Noe unyansert kan 

man si at kontraktsansvaret er utviklet med sikte på kontraktsforhold, ikke kontraktskjeder, mens 

deliktsansvaret verken ble utviklet for kontraktsforhold eller kontraktskjeder. 

I det følgende problematiseres, basert på noen typetilfeller i nyere nordisk rettspraksis, deliktsansvar 

i "kontraktskjeder".

4.1.2. Den skarpskårne konseptuelle løsningen i de norske reglene om direkte misligholdskrav

Det er, som nevnt, nokså selvsagt at kjøperen ikke bør kunne komme seg rundt selgerens 

ansvarsbegrensninger gjennom å fremme erstatningskravet som et deliktskrav. Kjøperen har 

vitterlig akseptert å inngå kontrakten med denne ansvarsbegrensningen.19 Dersom man forfølger 

dette synspunktet, kan det imidlertid hevdes at Cs direkte misligholdskrav mot A ikke bør være 

begrenset til Bs krav mot A; C har jo aldri akseptert As ansvarsbegrensning. Det kan da hevdes at 

Cs krav bør kunne fremmes uavhengig av As ansvarsbegrensning overfor B. På den annen side kan 

det spørres hvorfor C skal stilles bedre enn B, som tross alt har en kontrakt med A, mens C neppe 

hadde noen berettiget forventning om å fremme mangelskrav mot A da han inngikk kontrakten med 

B. 

Det har imidlertid etter hvert blitt bred enighet i norsk rett om at direkte misligholdskrav må være 

betinget av at B har et tilsvarende krav mot A. Hvis C fremmer et direktekrav mot A, må han derfor 

ta As ansvarsbegrensning "på kjøpet". Diskusjonen – de lege ferenda – ble avsluttet i 1988 gjennom 

                                                
19 Den eneste muligheten til å bli "kvitt" ansvarsbegrensningen, er da gjennom avtalesensur.
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vedtagelsen av regelen om direkte mangelskrav i kjøpsloven § 84. Vi ser det slik at fordelene med 

en slik regel oppveier ulempene.20

Det kan, som nevnt, hevdes å være strengt overfor C at han må respektere As ansvarsbegrensning 

overfor B, til tross for at C ikke har hatt noen mulighet for å påvirke innholdet i kontrakten mellom 

A og B. På den annen side kan det for A være visse praktiske ulemper med å måtte forholde seg til 

andre enn medkontrahenten. Og viktigere; hvis ikke C må respektere As ansvarsbegrensning 

overfor B, vil Cs direktekrav ha åpenbare betenkeligheter for A fordi direktekravet løsrives fra Bs 

krav mot A. Det siste ville bety at As direktekravsansvar overfor C kunne bli ganske annerledes og 

atskillig mer tyngende enn As kontraktsansvar overfor B. Forutsigbarheten for A kan dermed bli 

skadelidende hvis C kan fremme direktekrav mot C i strid med kontrakten mellom A og B. 

Vi ser altså at ansvarsbegrensninger og "tredjemenn" tilsynelatende skaper et rettspolitisk dilemma: 

Hva er minst uheldig av at Cs krav begrenses av As ansvarsbegrensning, eller at A mister 

forutsigbarheten som ligger i at hans begrenses til hans kontraktsansvar overfor B?21 Når det gjelder 

de norske reglene om direkte misligholdskrav, har, som nevnt, hensynet til å sikre forutsigbarhet for 

A, blitt tillagt avgjørende vekt, fordi det ellers ville bli vanskelig for A å forutberegne sitt ansvar 

overfor C.22 Den norske løsningen er for så vidt i tråd med kontraktsrettens økende vektlegging av 

risikoplassering fremfor (full) reparasjon. Løsningen kan også hevdes å være i tråd med utviklingen 

i fransk, tysk, engelsk og amerikansk rett.23

4.1.3. Komparativt utsyn; bare kontraktuelle direktekrav kan tilby en klar dogmatisk forklaring på 

at As og/eller Bs ansvarsbegrensning kan begrense Cs krav mot A

På området for de norske reglene om direkte misligholdskrav, er, som nevnt, dette spørsmålet "løst"

i direktekravsdebitors (As) favør; Cs direkte mangelskrav mot A er betinget av at B har et 

"tilsvarende" krav mot A, slik at C må ta As ansvarsbegrensning med "på kjøpet". 

Utenfor området for de norske reglene om direkte misligholdskrav, er det derimot vanskelig å 

påvise et regelsett som på generelt grunnlag kan tjene som grunnlag for at Cs deliktskrav begrenses 

                                                
20 Se mer generelt Tørum, Direktekrav, 2007, s. 181-184. 
21 For en rettspolitisk og komparativ drøftelse, se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 199-207.
22 Tørum, Direktekrav, 2007, s. 205-206. 
23 Tørum, Direktekrav, 2007, s. 62, 88, 131-133 og 168-169. 
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av As24 eller Bs ansvarsbegrensning. Som vi skal se, kan eksempelvis neppe reglene om 

tredjemannsavtaler tjene en slik funksjon uten å gli over i fiksjoner.25

I tysk rett har man imidlertid, nettopp basert på reglene om tredjemannsavtaler, latt en slik fiksjon 

utvikle seg til å bli et eget regelsett som åpner for at man kan bli ansvarlig for bl.a. tredjemanns rene 

formuestap; "Verträge mit Schutzwirkung Dritte". I tysk rett framheves det som en stor fordel med 

denne løsningen, at den gir et stringent dogmatisk grunnlag for hvorfor tredjemann (C) må 

respektere bl.a. ansvarsbegrensninger mellom A og B.26

Engelsk rett er her motstykket til tysk rett. Der er det den rigide privity-doktrinen som stenger for 

kontraktuelle direktekrav, og det har derfor tvunget seg frem deliktsbaserte løsninger for 

direktekrav. Svakheten med dette er at man har slitt med å finne klare og stringente grunnlag for 

hvorfor As og Bs ansvarsbegrensninger kan få betydning for Cs deliktskrav mot A, noe som har ført 

til en uklar rettstilstand. 

Basert på utfordringene med å finne klare og stringente grunnlag for hvordan As og Bs 

ansvarsbegrensninger kan få betydning for Cs deliktskrav mot A, kunne det være fristende å løse 

problemet gjennom å utvide området for de norske reglene om direkte misligholdskrav. Som vi skal 

se, er det imidlertid en grense også for virkeområdet for reglene om direkte misligholdskrav. 

4.2. Utvalgte typetilfeller fra nyere, nordisk høyesterettspraksis hvor man har tillatt deliktskrav i 

kontraktskjeder

4.2.1. Innledning; når kan det være aktuelt med deliktskrav i kontraktskjeder?

I det følgende gis det en oversikt over noen utvalgte dommer hvor Høyesterett i henholdsvis Norge 

og Danmark har tillatt deliktskrav i kontraktskjeder. Fellesnevneren for slike saker er ofte at C av 

ulike grunner ønsker å gjøre et krav gjeldende mot A i stedet for mot sin egen medkontrahent (B), 

typisk fordi C ikke har noe krav mot B eller at B ikke er søkegod. Dersom C kan gjøre kravet 

gjeldende mot sin egen medkontrahent (B), er jo dette ofte enklere. Forklaringen på at C fremmer et 

                                                
24 Spørsmålet er i liten grad problematisert i nordisk rett, se dog Kleineman, Rådgivares informationsansvar – en 
probleminventering, SvJT, 1998, s. 205-206. 
25 Slik også Lindskog i NJA 2009 s. 34.
26 Tørum, Direktekrav, 2007, s. 66. 
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deliktskrav mot A, kan være at dette – i hvert fall tilsynelatende – fremstår som det eneste mulige 

rettslige grunnlaget. Som vi skal se, er muligens Rt. 2008 s. 1078 et eksempel på det siste. 

Det grunnleggende poenget er imidlertid at deliktskrav i kontraktskjeder nok primært vil være 

aktuelt i litt atypiske situasjoner, typisk der C av ulike grunner ikke kommer noen vei med sitt krav 

mot medkontrahenten (B). De to utvalgte norske dommene, Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 276, er i 

hvert fall eksempler på dette; i den første hadde ikke B lidt noe tap, noe som gjorde det tvilsomt om 

C kunne tre inn i Bs krav og søke regress;27 i den siste var ikke B søkegod. 

4.2.2. Rt. 2008 s. 1078: "Regress" fra eierskifteforsikringsselskap på deliktsgrunnlag 

Det spesielle saksforholdet og Høyesteretts begrunnelse for å gå deliktsveien

I Rt. 2008 s. 1078, som gjerne omtales som "Informasjonsansvarsdom I", hadde boligkjøper vunnet 

frem med et krav om prisavslag som følge av arealsvikt mot selgeren (B), nærmere bestemt mot Bs 

eierskifteforsikringsselskap (C). Den uriktige informasjonen om arealet, som utgjorde en mangel, 

skyldtes at takstmannen (A) som B hadde engasjert til å utarbeide taksten, hadde målt feil ved å 

inkludere en garasje i boligarealet. C dekket Bs mangelsansvar overfor boligkjøperen etter 

avhendingsloven, og C krevde så, basert på såkalt informasjonsansvar, erstatning av takstmannen 

(A), nærmere bestemt As assurandør. 

Det første som springer en i øynene, er at regresskrav fra en assurandør mot skadevolder (eller 

skadevolders assurandør) normalt bygges på inntreden i sikredes krav mot skadevolder 

(subrogasjon). I denne saken ble imidlertid regress bare anført som et subsidiært grunnlag (i en 

modifisert variant; se dommens avsnitt 11). For å forstå denne dommen, må man derfor se på 

hvorfor assurandøren (C) prinsipalt bygde kravet på deliktsgrunnlag, nærmere bestemt det såkalte 

informasjonsansvaret. Forklaringen synes å ha vært at partene – for Høyesterett – var enige om at 

prisavslaget svarte til den økte salgssummen selgeren (B) hadde oppnådd på grunn av takstmannens 

(As) feil. Det ble derfor lagt til grunn at selgeren ikke hadde lidt noe tap på grunn av takstmannens 

uaktsomhet.28 Som følge av at selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring, ble imidlertid resultatet at 

selgeren endte opp med å bli sittende med en ugrunnet berikelse på grunn av takstmannens feil; uten 

                                                
27 Situasjonen hvor en part har et krav, men ikke et tap, mens den andre parten har et tap men (tilsynelatende) ikke noe 
krav, har vært gjenstand for omfattende diskusjoner i engelsk rett under etiketten "transferred loss"; se særlig Unberath, 
Transferred Loss, 2003. 
28 Se nærmere om dette hos Færstad/Skjefstad, Prisavslag, erstatning og regress – selgers og meglers innbyrdes ansvar, 
Tidsskrift for erstatningsrett, 2008, s. 156 flg. og 180-181. 
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takstmannens feil hadde ganske sikkert kjøpesummen blitt lavere. Saksforholdet var altså noe 

spesielt, men det gjaldt altså profesjonsansvar overfor tredjepart. 

Høyesterett ble her tilsynelatende stilt overfor et dilemma: Skulle takstmannens (As) ansvar 

"utvides" fordi selgeren (B) hadde tegnet eierskifteforsikring? På den annen side; hadde kjøperne i 

stedet for å gjøre kravet gjeldende under selgerens eierskifteforsikring, fremmet kravet direkte mot 

takstmannen (A), måtte A (hans ansvarsforsikringsselskap) ha dekket kjøpernes krav. Og i så fall 

kunne neppe takstmannen – etter Høyesteretts syn – ha søkt regress hos selgerne, ettersom selgeren 

ikke hadde utvist skyld, slik at selger også i et slikt scenario ville ha beholdt gevinsten som følge av 

takstmannens uaktsomhet.29

Høyesterett startet drøftelsen med å oppstille nokså skarpskårne vilkår for informasjonsansvar, før 

man subsumerte og konkluderte med at det var grunnlag for slikt ansvar. Det er lett å slutte seg til 

vilkårene som ble oppstilt for informasjonsansvar, og subsumsjonen var tilforlatelig. Dommen ble 

dermed den første, prinsipielle, norske avgjørelsen om informasjonsansvar overfor tredjemann.30

Saken var imidlertid i informasjonsansvarets randsone; den eneste som ble "villedet" av den 

uriktige taksten, var jo strengt tatt kjøperen. Eierskifteforsikringsselskapet (C) ble ikke villedet i 

tradisjonell forstand; C var sågar ukjent med innholdet i taksten da de inngikk forsikringsavtalen 

med B. C kan dermed ikke ha innrettet seg etter taksten, og det synes å være på det rene at C ville 

ha inngått denne forsikringsavtalen med B selv om takstens innhold hadde vært kjent.

Høyesterett konkluderte så, foreløpig, med at "de grunnleggende forutsetningene for et direktekrav 

basert på informasjonsansvaret er oppfylt. Spørsmålet blir dermed om de særlige forhold ved 

forsikring må få som konsekvens at forsikringsselskapet likevel ikke kan påberope seg et direktekrav 

- altså at selskapets krav utelukkende reguleres av regressreglene." I denne vurderingen synes 

Høyesterett å ha lagt avgjørende vekt på prevensjonshensynet, takstmannens skyld og hensynet til 

en rimelig løsning (avsnitt 35): "Dersom [erstatnings]kravet er avskåret, vil det i realiteten 

innebære at takstmenn er ansvarsfri for uaktsom opptreden ved utarbeidelse av uriktige takster."

På bakgrunn av dette fant Høyesterett det unødvendig å ta stilling til om kravet også kunne vært 

fremsatt som et regresskrav (avsnitt 38). Den siterte argumentasjonen i avsnitt 35 ("ansvarsfri") 

                                                
29 Se Ristvedt, Informasjonsansvarsdommen - en ny rettstilstand for ansvarsforsikringsselskapers krav, LoR 2008, s. 
582-583. 
30 Informasjonsansvaret har senere blitt ytterligere utpenslet i Rt. 2015 s. 556, HR-2016-02264-A og HR-2016-2344-A.
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tyder imidlertid på at man forutsatte at regress ikke var en reell mulighet, og at det eneste mulige 

grunnlaget for kravet var informasjonansvaret. I så fall er det ikke så vanskelig å slutte seg til både 

resultatet og grunnlaget. Det var en lite tiltalende løsning at selgerens assurandør skulle ble sittende 

med ansvaret for takstmannens uaktsomhet. Ansvaret for en takstmanns feil hører ikke naturlig 

hjemme hos selgerens assurandør, i hvert fall ikke der selgeren er uten skyld i at taksten ble uriktig. 

Hva hvis takstmannen hadde hatt en ansvarsbegrensning i oppdragskontrakten med selgeren?

Konsekvensen av "Informasjonsansvarsdom I" kan bli at takstmenn og andre som lever av å avgi 

rapporter om tingenes tilstand, eksempelvis meglere og revisorer, i større grad vil innta 

ansvarsbegrensninger i kontrakten med oppdragsgiver. Det vil derfor ikke være overraskende om vi 

får "Informasjonsansvarsdom V", der Høyesterett må ta stilling til betydningen av en slik 

ansvarsbegrensning for eierskifteforsikringsselskapets adgang til å kreve "regress" av takstmannen 

på grunnlag av informasjonsansvaret. 

Dersom man legger til grunn at assurandøren kan bygge kravet på informasjonsansvaret også i et 

slikt typetilfelle, vil det klare utgangspunktet være at en slik ansvarsbegrensning er uten betydning. 

Informasjonsansvaret er jo, selv om det har vært omtalt som et "kontraktslignende" ansvar,31 et 

deliktsansvar som i utgangspunktet ikke er avledet av sikredes krav.

Etter mitt syn kan dette etter omstendighetene være en uheldig løsning. For det første vil det bety at

kjøperen og selgerens (Bs) assurandør (C) kan komme i en bedre stilling overfor takstmannen (A) 

enn selgeren (B), til tross for at B har vedtatt As ansvarsbegrensning.32 Takstmannens 

ansvarsbegrensning kan dermed, til tross for at selgeren (B) har vedtatt den, bli satt ut av spill. For 

det andre vil en slik løsning kunne bryte nokså sterkt med det som, selv etter Rt. 2008 s. 1078, er 

utgangspunktet for assurandøren, nemlig at han – etter å ha dekket sikredes (Bs) ansvar – kan søke 

regress basert på inntreden i sikredes (Bs) krav (subrogasjon). En slik inntreden vil bety at 

assurandøren, i likhet med sikrede (selgeren, B) må respektere As ansvarsbegrensning. 

I den utstrekning selgeren (B) kan sette takstmannens (As) ansvarsbegrensning ut av spill gjennom 

å tegne eierskifteforsikring, kan det dessuten spørres om B kan gjøre dette uten å måtte holde A 

skadesløs. Et slikt ansvar for selgeren (B) overfor takstmannen (A) kan i så fall undergrave mye av 

                                                
31 Se særlig Hagstrøm, Informasjonsansvar, TfR 1989, s. 204 og Færstad op.cit. s. 284-286.
32 Jeg forutsetter at det ikke foreligger en slik grad av skyld eller andre forhold som gjør at ansvarsbegrensningen må 
settes til side i forhold til (B).
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Bs formål med å tegne eierskifteforsikring – som tjener et høyst legitimt formål og som tegnes i de 

fleste boligsalg i Norge. 

Holder man fast ved at eierskifteforsikringsselskapet (C) kan bygge kravet mot takstmannen (A) på 

informasjonsansvar også i et slikt typetilfelle, er det vanskelig å se hvordan man skal kunne unngå 

at C "kommer seg rundt" As ansvarsbegrensning. Den enkleste løsningen på dette – som dessuten er 

dogmatisk klar og enkel å praktisere – vil være å falle tilbake på det tradisjonelle utgangspunktet 

der en assurandør har dekket sikredes ansvar, nemlig at hans regresskrav er begrenset til det kravet 

som sikrede kunne ha gjort gjeldende – verken mer eller mindre.

På bakgrunn av dette taler gode grunner for at slike typetilfeller bør løses gjennom assurandørens 

adgang til å søke regress, ikke gjennom deliktsansvar for uriktig informasjon.

Kunne dette typetilfellet også ha vært løst gjennom reglene om direkte mangelskrav?

Avhendingsloven § 4-16 hjemler bare direkte mangelskrav fra kjøperen mot "tidlegare seljar eller 

annan tidlegare avtalepart", og vilkåret er at et tilsvarende krav kan gjøres gjeldende av selgeren 

mot hans selger eller "tidlegare avtalepart". Det siste betyr at den aktuelle mangelen må ha utgjort 

en mangel også i forrige ledd. I "Informasjonsansvarsdom I" oppsto imidlertid mangelen først i siste 

ledd. Den oppsto ikke som følge av forhold i tidligere ledd, men som følge av at en takstmann 

engasjert av selgeren i siste ledd, hadde målt arealet feil. Det er derfor på det rene at selgerens (Bs) 

eierskifteforsikringsselskap (C) ikke kunne ha bygd kravet mot Bs takstmann (A) på § 4-16, også 

fordi bestemmelsen bare hjemler direktekrav fra kjøper.  

4.2.3. U 1995.484 H: Deliktskrav fra kjøper mot selgers rådgivende ingeniør og byggekontrollør

Kort om saksforholdet

Et selskap (B) hadde i 1983 kjøpt en bygård "som den er" med sikte på ombygging og videresalg, 

og solgte eiendommen videre til C i ombygget stand. B hadde i forbindelse med ombyggingen 

engasjert rådgivende ingeniør (A) til å forestå rådgivning og byggekontroll. Etter at C hadde 

videresolgt eiendommen til D, ble det konstatert et eldre og omfattende soppangrep på 

eiendommen, og gjennom et forlik aksepterte C å betale kr 900.000 til D i forholdsmessig 

prisavslag. Det kom fram at A under ombyggingen hadde oppdaget et mindre soppangrep som han 
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hadde forsøkt å utbedre, men at de tiltak han hadde foreskrevet for å utbedre soppangrepet, hadde 

vært klart utilstrekkelige. 

Højesterets tilnærming

Selgeren (C) krevde at ingeniøren (A) dekket prisavslaget som C hadde betalt til D. Den prinsipale 

anførselen var at As "klare profesjonelle fejl" ga grunnlag for deliktsansvar for A overfor C, men 

uten at det ble påstått grov uaktsomhet hos A. Til dette innvendte A bl.a. at et deliktsansvar etter Cs 

"rettsbruddsynspunkt" måtte være betinget av (minst) grov uaktsomhet. Subsidiært ble Cs krav mot 

A bygget på et "cesjonssynspunkt".

Højesteret ga C medhold i den prinsipale anførselen og uttalte at A begikk en "klar, professionel fejl 

vedrørende væsentlige egenskaber ved ejendommen, da han i 1983 vurderede svampeangrepets 

omfang, og hvad der skulle til at bekæpe angrepet" (s. 494). 

Diskusjonen om dommen; rettstekniske hensyn og "rettsbruddsteorien"

Det ble hevdet at dommen reiste flere spørsmål enn den avklarte, dels som følge av Højesterets 

knappe begrunnelse (dette var før omleggingen til mer utførlige domspremisser i Danmarks 

Højesteret). Når det gjelder rekkevidden, ble dommen kritisert for at det ofte vil være vanskelig å ta 

stilling til om det foreligger en "klar, professionel fejl", og at det ville være rettsteknisk enklere å 

håndtere et vilkår om grov uaktsomhet.33 Det siste er det – sett med norske øyne – lett å slutte seg 

til: Mens terskelen for grov uaktsomhet normalt er høy, er det uklart hva som er forskjellen på en 

"klar, profesjonell feil" og simpel uaktsomhet, særlig på profesjonsansvarets område. 

Dommen reiste også spørsmål om dogmatisk forankring, en diskusjon som har gått under etiketten 

"rettsbruddsteorien",34 og dommen har også blitt forsøkt forklart som et særskilt profesjonsansvar 

og som et ansvarsgrunnlag sui generis.35 Sett med norske øyne er det ikke nødvendig å ty til slike 

forklaringsmodeller. At en ingeniør kan pådra seg ansvar hvis han har skapt en påregnelig risiko for 

skade hos tredjemann, følger direkte av profesjonsansvaret. 

                                                
33 Se eksempelvis Adamsen et al, Er retsbrudssynspunktet en farbar vej?, U.1996B.124.
34 Ulfbeck, Kontrakters relativitet, 2000, bl.a. s. 173-175.
35 Se særlig Ulfbeck op.cit. s. 187-188 og 339.
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4.2.4. Rt. 2015 s. 276: Deliktskrav fra kjøper mot selgerens "byggekontrollør" – et norsk ekko av 

U 1995.484 H?

Saksforholdet og partenes anførsler36

Rt. 2015 s. 276 gjaldt deliktskrav fra kjøperen av en eiendom mot selgerens byggekontrollør, og 

entreprenøren var konkurs. Det er for så vidt klare likhetstrekk med saksforholdet i U 1995.484 H. 

For å forstå den norske saken, må man ha i mente at i 1995 ble den tradisjonelle kommunale 

bygningskontrollen avskaffet, slik at ansvaret med å påse offentligrettslige krav til bygg nå i 

utgangspunktet påhviler det private foretaket som faktisk utfører arbeidet. 

I denne saken hadde et boligbyggelag (A) påtatt seg dette kontrollansvaret overfor eieren (B) av en 

eldre bygning i forbindelse med at den skulle ombygges til et leilighetskompleks organisert som et 

borettslag. Til å utføre selve ombyggingen hadde B engasjert et entreprenørfirma hvor eieren av 

selskap B var daglig leder og hadde eierinteresser. I kontrollerklæring fra A ble det, etter at 

ombyggingen var ferdig, bekreftet at det var gjennomført byggekontroll og at denne ikke hadde 

avdekket forhold som var til hinder for ferdigattest. Like etterpå ble hjemmelen til eiendommen 

overført til et nystiftet borettslag (C) hvor A var forretningsfører. 

Det ble etter hvert avdekket massive feil og mangler ved bygget og leilighetene, bl.a. var eldre fukt-

og råteskader kledd inne, noe som innebar at store deler av rehabiliteringsarbeidet måtte gjøres på 

nytt. Entreprenørfirmaet gikk senere konkurs. For Høyesterett ble det lagt til grunn at hvis ikke A 

hadde utført sitt kontrollansvar "klart uaktsomt", hadde manglene blitt avdekket før hjemmelen til 

eiendommen ble overført til borettslaget (avsnitt 3, 22 og 23). I hvert fall deler av byggekontrollen 

synes å ha vært grovt uaktsom.  

For Høyesterett var det sentrale spørsmålet om kjøperen (borettslaget, C), som hadde kjøpt 

eiendommen av B, kunne kreve erstattet utbedringskostnadene av foretaket som hadde påtatt seg 

byggekontrollen (A), på grunnlag av arbeidsgiveransvaret, nærmere bestemt som følge av As brudd 

på plan- og bygningslovens krav til slik byggekontroll. 

Byggekontrolløren (A) anførte at et slikt krav bare kunne gjøres gjeldende på grunnlag av reglene 

om direkte mangelskrav i bustadoppføringsloven § 37 og avhendingsloven § 4-16, slik at disse 

                                                
36 For en grundigere redegjørelse for saksforholdet, se Hoel Lie, Mellom delikt og kontrakt – en analyse og vurdering av 
dommen publisert i Rt. 2015 s. 276 (Bori boligbyggelag), LoR 2016, s. 593 flg. 
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reglene konsumerte eventuelt deliktsansvar etter arbeidsgiveransvaret. Synspunktet var at 

deliktsansvar ville innebære en omgåelse av kontraktskjeden og representere en ubegrunnet 

begrensning av avtalefriheten. Det ble videre anført at byggekontrollørens plikter er av rent 

offentligrettslig karakter, at disse pliktene bare kan håndheves av forvaltningen, og at 

konsekvensene av et slikt deliktsansvar ville være uoverskuelige. 

Kjøperen (C) gjorde derimot gjeldende at disse offentligrettslige pliktene også skal beskytte private 

parter, herunder kjøpere av eiendom, og at hensynet til effektivitet, prevensjon og pulverisering 

taler for erstatningsansvar ved kontrollsvikt. As anførsel om at reglene om direkte mangelskrav 

konsumerer et slikt deliktsansvar, ble bestridt under henvisning til utgangspunktet om konkurrens, 

og at dette utgangspunktet bare kan fravikes dersom det foreligger klare holdepunkter for dette. 

Et grunnleggende spørsmål: Kunne kravet ha vært bygd på et direkte mangelskrav?

Ettersom bustadoppføringsloven § 37 bare hjemler direkte mangelskrav fra forbrukere, kunne neppe 

borettslaget ha bygd kravet på denne bestemmelsen. Avhendingsloven § 4-16 hjemler derimot 

direkte mangelskrav fra borettslaget i egenskap av kjøper av eiendommen, og spørsmålet er om 

selgerens byggekontrollør kan anses som en "tidlegare avtalepart". Ettersom det med dette primært 

siktes til de som har bidratt med arbeid eller leveranser til eiendommen,37 og selgerens 

byggekontrollør skal påse at offentligrettslige krav overholdes, er det tvilsomt om selgerens 

byggekontrollør kan anses som en "tidlegare avtalepart". Ettersom dette typetilfellet uansett ligger 

tett opp til § 4-16, kan det imidlertid hevdes at hensynet til konsekvente regler taler for å anvende 

bestemmelsen analogisk, eventuelt tillate et slikt direkte mangelskrav på ulovfestet grunnlag. 

Dette betyr at det nok var reell overlapp. Som påpekt i punkt 4.1, startet imidlertid ikke flertallet 

med å undersøke om det var reell overlapp, dvs. om kravet i denne saken også kunne ha vært bygd 

på reglene om direkte mangelskrav. Flertallet tok faktisk ikke stilling til dette. 

Flertallets innfallsvinkel; "klarhetskrav" for å fravike utgangspunktet om konkurrens

Flertallet tok utgangspunkt i at det ikke var "klare holdepunkter" i rettskildematerialet for å fravike 

utgangspunktet om konkurrens i dette typetilfellet. Dette ble forklart med at dette typetilfellet 

verken hadde vært framme i forarbeidene eller i andre rettskilder knyttet til byggesaksreformen i 

                                                
37 Jf. Tørum, Direktekrav, 2007, s. 242. 
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1995. Etter mitt syn er det ikke grunnlag for å oppstille et slikt klarhetskrav; både det norske og 

nordiske rettskildematerialet åpner for en bred vurdering av de hensyn som gjør seg gjeldende i det 

aktuelle typetilfellet.38 Gjennom å gjøre konsumsjon i dette typetilfellet nærmest betinget av "klar 

hjemmel" i forarbeidene, ble det heller ikke foretatt noen reell vurdering av om utgangspunktet om 

konkurrens burde fravikes i dette typetilfellet, og resultatet var vel nærmest gitt. 

Tok flertallet bare sikte på massive feil og/eller grov skyld?

Flertallet la også vekt på to andre forhold. For det første at rubriseringen av byggekontrollørens 

plikter som "offentligrettslige", var lite relevant for om det burde tillates deliktsansvar i denne saken 

overfor kjøperen. Med henvisning til bl.a. Rt. 2008 s. 1078, ble det generelt framhevet at dette måtte 

bero på en bredere vurdering av tapssituasjonen, om pliktbruddet var uaktsomt, de interesser som 

beskyttes og håndhevingssynspunkter (avsnitt 26). De to bærende synspunktene var at disse 

"offentligrettslige" kravene også skulle beskytte de private interessene knyttet til et bygg (avsnitt 

30), at erstatningskrav fra private vil være et nyttig supplement til det offentligrettslige 

håndhevingsregimet (avsnitt 32), og at byggekontrolløren hadde opptrådt uaktsomt med hensyn til 

tapet som oppsto for selgeren (avsnitt 26 og 34).  

Etter denne nokså brede drøftelsen, avsluttet imidlertid flertallet med at "jeg har her for øyet 

situasjonen der den ansvarlige uaktsomt har gått god for et bygg som har så store lovmessige 

mangler at de ville ha gitt grunnlag for heving" (mine kursiveringer).

For Høyesteretts mindretall var derimot reglenes offentligrettslige karakter, sammen med 

systembetraktninger, langt på vei avgjørende. Dette kan også forklare hvorfor flertallet og 

mindretallet formulerte sakens sentrale problemstilling forskjellig.39

4.3. Betenkelighetene med deliktskrav i kontraktskjeder illustrert med Rt. 2015 s. 276

4.3.1. Rammes Rt. 2015 s. 276 av den samme kritikk som U 1995.484 H?

                                                
38 Se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-538, med videre henvisninger. Forarbeidsuttalelsene som det henvises til i 
dommens avsnitt 36, er fra tiden før vi fikk regler om direkte mangelskrav og kan dermed ikke ha tatt høyde for 
mulighetene for slike direktekrav. 
39 Se nærmere om dette hos Skoghøy, Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og 
ansvar overfor private i og utenfor kontrakt, JV 2016, s. 193-194 og 203-204. Skoghøy målbar mindretallet.
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Det siterte tyder på at Rt. 2015 s. 276 er begrenset til typetilfeller hvor (i) det foreligger "store 

lovmessige mangler", og (ii) at disse manglene skyldes uaktsomhet hos byggekontrolløren. Vilkår 

(ii) tyder på at det er tilstrekkelig med simpel uaktsomhet, slik at skyldkravet er mindre 

problematisk å anvende enn det noe mer kvalifiserte som ble oppstilt i U 1995.484 H. Når vilkår (ii) 

leses i sammenheng med (i), at det helst må dreie seg om "store lovmessige mangler", får man 

imidlertid inntrykk av at flertallet bare siktet til de kvalifiserte sakene. Ved "store lovmessige 

mangler" vil det jo ofte foreligge grov uaktsomhet. 

4.3.2. Er det behov for slike deliktskrav i norsk rett ved siden av reglene om direkte 

misligholdskrav?

I tysk rett har man, som nevnt, blitt "tvunget" av BGB til å utvikle kontraktuelle løsninger på 

erstatning av tredjemanns rene formuestap, mens den strenge privity-doktrinen i engelsk rett har 

fremtvunget løsninger i deliktsreglene. Slike "dogmatiske" hindringer kan ikke forklare hvorfor 

Danmarks Højesteret i U 1995.484 H falt ned på deliktsansvar, men noe av forklaringen kan være at 

det var uavklart om det i dansk rett kan fremmes direkte misligholdskrav i et slikt typetilfelle. 

Det siste kan derimot ikke forklare hvorfor Norges Høyesterett her falt ned på en deliktsløsning. I 

norsk rett var det åpenbart ikke nødvendig å falle ned på deliktsansvaret. Det er også vanskelig å se 

at det var noe reelt behov for å supplere den klare og enkle løsningen som følger av reglene om 

direkte misligholdskrav med et slikt deliktsansvar. Gjennom å introdusere et slikt supplement til 

reglene om direkte misligholdskrav – med det åpne vurderingstemaet "store lovmessige mangler" –

har man derimot bidratt til å undergrave noe av forutsigbarheten knyttet til de klare vilkårene for 

direkte misligholdskrav. Dette er i seg selv et tungtveiende argument for å tolke Rt. 2015 s. 276 slik 

at dette deliktsansvaret er begrenset til graverende typetilfeller. 

4.3.3. Dersom flertallet bare tok sikte på massive feil og/eller grov skyld, er utgangspunktet om 

konkurrens mindre problematisk 

Det kanskje viktigste argumentet for at direkte misligholdskrav bør konsumere deliktskrav ved reell 

overlapp, er å unngå at C kan sette As ansvarsbegrensning overfor B ut av spill, noe som også 

mindretallet var inne på (avsnitt 46). Ettersom byggekontrolløren (A) i Rt. 2015 s. 276 ikke hadde 

inntatt noen ansvarsbegrensning i sin kontrakt med B, kom imidlertid ikke dette på spissen i denne 

saken. Men dersom byggekontrolløren (A) hadde begrenset sitt ansvar overfor B, er det usikkert om 
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ansvarsbegrensningen hadde blitt opprettholdt som følge av manglenes karakter, omfang og graden 

av skyld hos A. Hvis Rt. 2015 s. 276 bare rammer slike grove tilfeller, og ikke enhver "mangel" 

som følge av brudd på de offentligrettslige kravene, har jeg derfor mindre betenkeligheter med 

flertallets syn. 

4.4. Kan det på grunnlag av Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 276 sies noe generelt om når 

deliktskrav vil tillates i kontraktskjeder, eller er det for tidlig?

Som følge av at emnet "deliktskrav i kontraktskjeder" favner over til dels svært forskjellige 

typetilfeller, hvor ulike rettspolitiske hensyn gjør seg gjeldende, er det, som nevnt, vanskelig å 

oppstille generelle løsninger. Etter hvert som vi får en mer rikholdig rettspraksis, og 

rettsvitenskapen får et bredere grunnlag for sine analyser, kan det imidlertid bli grunnlag for å 

oppstille mer generelle løsninger for visse typetilfeller. I mellomtiden bør nok Høyesterett være 

forsiktig med å forsøke å løse slike saker veldig prinsipielt. Både Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 

276 synes å være uttrykk for en slik forsiktighetslinje fra Høyesteretts side, skjønt sistnevnte 

avgjørelse også kan leses som nokså vidtrekkende.40 Bortsett fra at Rt. 2008 s. 1078 oppstiller 

generelle vilkår for informasjonsansvar, som har blitt sementert i etterfølgende dommer, er begge 

avgjørelsene nokså konkrete og preget av ønsket om å oppnå et konkret rimelig resultat. Begge 

sakene gjaldt dessuten nokså spesielle saksforhold, noe som etter mitt syn begrenser dommenes 

betydning utenfor disse to typetilfellene. 

4.5. Kunne og burde Høyesterett i Rt. 2015 s. 276 ha kommet til samme resultat på et annet 

grunnlag?

I Rt. 2008 s. 1078 var det, som nevnt, ikke reell overlapp med reglene om direkte misligholdskrav. I 

Rt. 2015 s. 276 var det derimot reell overlapp. Flertallet konkluderte likevel med at utgangspunktet 

om konkurrens ikke burde fravikes, men uten å ta stilling til om det kunne ha vært fremmet et 

direkte mangelskrav, og uten å drøfte behovet for å tillate deliktskrav ved siden av reglene om 

direkte mangelskrav. Det kan også, som nevnt, synes som at rettskildene som var framme for 

Høyesterett om når utgangspunktet om konkurrens kan fravikes, ikke var helt representative 

(dommens avsnitt 36). Summen av disse tre forholdene innebærer at siste ord neppe er sagt om 

adgangen til å fremme deliktskrav i et slikt typetilfelle, og det er verdt å merke seg at avgjørelsen 

                                                
40 Se Skoghøy op.cit. s. 205, som omtaler flertallets tilnærming som et eksempel på "den vilje Høyesterett i dag har til 
også å opptre som lovgiver". 
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ble avsagt under sterk dissens (3-2).41 Flertallets tilnærming har dessuten allerede rukket å få mye 

kritikk.42

Det kan også spørres om ikke Høyesterett i denne saken valgte den mest kompliserte veien til målet, 

til tross for at man her muligens kunne ha valgt en klar og stringent rute; nemlig direkte 

misligholdskrav.43 For det første er det langt i fra ukomplisert å ta stilling til hvilke offentligrettslige 

mangler som skal anses som "store", slik at det er åpenbare rettstekniske utfordringer med å 

fastlegge virkeområdet for en slik regel, jf. også den danske diskusjonen om U 1995.484 H. For det 

andre ville den alternative og enklere ruten – direkte misligholdskrav – også gjøre det enklere å 

håndtere As eventuelle ansvarsbegrensninger på en klar og forutsigbar måte. 

Det siste er ingen kritikk av resultatet i Rt. 2015 s. 276, men det viser at en slik tilnærming –

deliktsveien – ikke uten videre vil være hensiktsmessig i lignende framtidige saker hvor 

byggekontrolløren (A) eksempelvis har begrenset sitt ansvar overfor oppdragsgiveren (B). Som vi 

skal se i neste punkt, er nemlig det klare utgangspunktet at Cs adgang til å fremme et deliktskrav 

mot A er uavhengig av om A har fraskrevet seg eller begrenset sitt ansvar overfor B. Dette kan 

gjøre det vanskelig å hensynta kontraktskjedens risikofordeling. 

4.6. Utvalgte nordiske høyesterettsdommer bekrefter utgangspunktet om at deliktskrav er 

"selvstendige" og kan true kontraktskjedens risikoregulering44

4.6.1. Kan reklamasjonsfrister i kontrakten mellom A og B få betydning for Cs adgang til å 

fremme deliktskrav mot A?

U 2004.114 H: Deliktskrav fra byggherren (C) mot underentreprenør (A) tillatt selv om Bs 

reklamasjonsfrist var utløpt

En byggherre (C) hadde i 1985 engasjert en hovedentreprenør (B) til å oppføre en bolig, og B hadde 

engasjert en underentreprenør (A) til å forestå utførelsen. B gikk konkurs. I 1999 ble det oppdaget at 

taket var lekk, og C krevde at A erstattet utbedringskostnadene basert på deliktsansvar. Høyesterett 

                                                
41 Skoghøy op.cit. s. 209-210 legger til grunn at avgjørelsen i Rt. 2015 s. 276 bare kan fravikes av Høyesterett i 
storkammer eller plenum, men går samtidig langt i å tolke den innskrenkende.
42 Se Hoel Lie op.cit. s. 593-614 og Skoghøy, Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven 
og ansvar overfor private i og utenfor kontrakt, JV 2016, s. 189-211. Skoghøy målbar mindretallet. 
43 Se nærmere om dette hos Hoel Lie op.cit. s. 610-611.
44 For en bred gjennomgang av dette problemkomplekset i svensk rett, se Lindskogs "avhandlingsvotum" i NJA 2014 s. 
775-789. 
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uttalte at slike håndverksmessige mangler ga grunnlag for ansvar, noe som er beslektet med 

synspunktene i U 1995.484 H. 

Det mest interessante med denne avgjørelsen synes imidlertid å være at Høyesterett uttrykkelig 

presiserte at A ikke kunne påberope seg overfor C at B burde ha oppdaget og reklamert på feilene 

tidligere. Dette er en naturlig konsekvens av et deliktskrav – som et klart utgangspunkt – ikke er 

avledet av Bs kontraktskrav mot A. Men det var likevel en viktig presisering, ettersom U 1995.484 

H førte til en omfattende diskusjon om slikt ansvar hadde visse kontraktuelle trekk.  

NJA 2014 s. 760: Reklamasjonsfristen mellom tredjemann (A) og kommisjonæren (B), kunne også 

gjøres gjeldende overfor kommittentens (Cs) deliktskrav mot A 

En speditør (B) hadde – for oppdragsgivers (Cs) regning, men i eget navn – inngått en avtale med A 

om transport av legemidler. Både avtalen mellom A og B og avtalen mellom B og C bygde på den 

nordiske standardavtalen for spedisjon, NSAB 85. Noen av As ansatte hadde stjålet av lasten. Cs 

forsikringsselskap, som trådte inn i Cs krav, krevde erstatning av A på deliktsgrunnlag. C gjorde 

blant annet gjeldende at et slikt krav kunne fremmes uavhengig av reklamasjonsfristen som var 

avtalt mellom A og B, og at dette desto mer måtte gjelde der skaden hadde skjedd ved forsett på As 

side. 

Basert på at det dreide seg om et kommisjonsforhold, konkluderte Högsta Domstolen med at C ikke 

kunne stilles i en bedre stilling overfor A enn om C selv hadde engasjert A direkte. Avtalen mellom 

A og B var jo inngått for Cs regning (s. 773). Ettersom reklamasjonsfristen på ett år i NSAB 85 § 

29 ikke oppstilte noe unntak for skade forvoldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet, og et slikt 

unntak heller ikke kunne oppstilles på grunnlag av alminnelige prinsipper,45 var dermed 

reklamasjonsfristen til hinder for at C kunne holde A ansvarlig på deliktsgrunnlag (s. 774). Som vi 

ser, ble imidlertid løsningen forankret i reglene om kommisjon, slik at avgjørelsen nok har 

begrenset betydning utenfor mellommannsforhold. 

4.6.2. Betydningen av As "ansvarsfraskrivelser"; særlig om informasjonsansvar46

Når det gjelder spørsmålet om tredjemann (C) kan holde A ansvarlig på grunnlag av såkalt 

"informasjonsansvar", vil den nærmere avgrensningen av oppdraget som A har påtatt seg overfor B, 

                                                
45 I norsk rett kan gode grunner tale for å anse unntaket i kjøpsloven § 33 som et alminnelig prinsipp. 
46 Se mer utførlig Færstad op.cit. s. 317-319.
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kunne tjene som en slags indirekte "ansvarsfraskrivelse",47 selv om C ikke er part i avtalen mellom 

A og B. Forutsetningen er at avgrensningen er synbar for C; hvis den bare fremgår av 

oppdragsavtalen mellom A og B, vil den i utgangspunktet ikke få noen betydning for C. Vi kan for 

eksempel tenke oss at det i As erklæring – som viser seg å være uriktig, og som C hevder å ha blitt 

villedet av – er inntatt et forbehold om at A ikke har undersøkt nærmere angitt forhold (X). I så fall 

vil det gjerne være slik at verken B eller C hadde noen beskyttelsesverdig interesse av å innrette seg 

etter det som A har lagt til grunn mht. X. Dette betyr imidlertid at vilkårene for informasjonsansvar 

ikke er oppfylt, ikke at A kan gjøre gjeldende sin "ansvarsfraskrivelse" overfor B gjeldende mot 

C.48 Uttrykket "ansvarsfraskrivelse" er derfor lite treffende for disse tilfellene.

4.6.3. Kan ansvarsbegrensninger etc. i kontrakten mellom B og C få betydning for Cs adgang til å 

fremme deliktskrav mot A?

NJA 2007 s. 758: Deliktskrav fra byggherren (C) mot underentreprenør (A) forkastet gjennom 

tolking av entreprenørens (B) ansvarsbegrensning overfor C

I denne saken hadde en underentreprenør (A) gjennom uaktsomhet påført byggherrens (Cs) 

eiendom vannskader, og C krevde erstatning av A på deliktsgrunnlag. Både kontrakten mellom A 

og hovedentreprenøren (B), og kontrakten mellom B og C, var regulert av AB 92 

(standardkontrakten for entreprise). HD fastslo at C ikke kunne fremme et kontraktuelt direktekrav 

mot A, ettersom svensk rett ikke hjemler slike krav utenfor de lovregulerte tilfellene (s. 771). Det 

forelå altså ikke reell overlapp. Det var også på det rene at AB 92, som altså var vedtatt i begge 

ledd, stengte for et slikt krav fra C mot B. 

Det avgjørende spørsmålet for HD var om byggherren – gjennom å fremme kravet som et 

deliktskrav – kunne komme seg rundt kontraktskjedens ansvarsbegrensninger. Under henvisning til 

at Bs ansvarsbegrensning overfor C også gjelder der B er ansvarlig for As uaktsomhet, ble 

kontrakten mellom B og C tolket slik at C hadde akseptert at han heller ikke skulle kunne fremme et 

slikt krav mot A (s. 774). 

Fra dette utgangspunktet ble det oppstilt unntak for de tilfellene der A har tilsidesatt en særskilt 

sikkerhetsbestemmelse som har til formål å beskytte byggherren, og der A har opptrådt forsettlig 

                                                
47 Jf. NJA 1987 s. 692.
48 Slik oppfatter jeg NJA 2001 s. 878. 
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eller grovt uaktsomt. Det siste alternativet – kvalifisert skyld – innebærer at svensk rett her avviker 

fra både dansk og norsk rett, jf. U 1995.484 H, U 2004.114 H og Rt. 2015 s. 276. Det første 

alternativet synes derimot å ligge tett opp til disse tre dommene, slik at det er uklart om det er en 

realitetsforskjell. 

NJA 2009 s. 16: Deliktskrav fra eier av borettslagsleilighet (C) mot borettslagets (Bs) entreprenør 

(A) 

Også her dreide seg om vannskader, og typetilfellet er beslektet med NJA 2007 s. 758. I denne 

saken førte derimot ikke Cs deliktskrav mot A frem fordi det her, i motsetning til i NJA 2007 s. 

758, ikke var grunnlag for å tolke avtalen mellom C og B slik at C hadde gitt avkall på retten til å 

holde seg til A. Da måtte man falle tilbake på utgangspunktet om konkurrens; at skadelidte kan 

velge mellom å fremme et kontraktskrav mot B eller et deliktskrav mot A (s. 34). Avgjørelsen viser 

altså at avtalesynspunktet som ble avgjørende i NJA 2007 s. 758, må ha kommet nokså klart til 

uttrykk mellom partene, slik at det ikke er adgang til å fingere et slikt synspunkt, jf. også NJA 2014 

s. 760 (772). 

4.7. Kan kontraktskjedens risikoregulering være relevant i vurderingen av om det skal tillates 

deliktsansvar i kontraktskjeder?

4.7.1. Rettslige grunnlag for en slik tilnærming

Som påpekt i punkt 3.1 og 4.6, er deliktskrav i utgangspunktet selvstendige. Spørsmålet er om og 

hvordan innholdet i kontrakten mellom A og B og/eller kontrakten mellom B og C likevel kan få 

betydning for om C kan fremme deliktskrav mot A. Jeg må her nøye meg med noen overordnede og 

foreløpige tanker – "tankar ved ein skigard", som vi sier i Norge. 

Etter mitt syn kan det neppe være tvilsomt at kontraktskjedens risikoregulering kan være relevant i 

vurderingen av om C bør tillates å fremme et deliktskrav mot A. Det er imidlertid, som påpekt 

ovenfor i punkt 4.1, uavklart når og etter hvilke linjer dette kan skje, og spørsmålet er i liten grad 

problematisert i teorien. Grunnen til at det er vanskelig å plassere spørsmålet rettslig, er at det 

strengt tatt verken hører hjemme i erstatningsretten eller kontraktsretten. Adgangen til å anvende 

deliktsansvaret i kontraktsforhold og kontraktskjeder, kan jo ikke fastlegges alene på grunnlag av 

deliktsreglene eller kontraktsretten. Det dreier seg grunnleggende sett om samkjøring av to 

regelsett, noe som må fastlegges blant annet på grunnlag av (i) virkeområdet for og formålet med de 
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to regelsettene, (ii) de kryssende hensyn i det aktuelle typetilfellet, og (iii) hensynet til en klar og 

forutsigbar løsning, herunder systembetraktninger. Disse momentene er alle relevante i vurderingen 

av om det er grunnlag for å fravike utgangspunktet om konkurrens ved reell overlapp. 

Det er likevel naturlig med å starte med å undersøke om deliktsreglene som sådan åpner for å ta 

hensyn til kontraktskjedens risikoregulering i vurderingen av om C bør tillates å fremme et 

deliktskrav mot A. Når det gjelder erstatning for rene formuestap, kan etter mitt syn en slik bredere 

vurdering forankres i kravet om at det må dreie seg om en "vernet interesse", hvor Høyesterett i 

nyere rettspraksis har lagt opp til nyanserte vurderinger.49 Diskusjonen om "vernet interesse" synes 

riktignok ikke å ha problematisert betydningen av kontraktskjedens risikoregulering etc., men dette 

er ikke til hinder for en rettsutvikling hvor dette hensyntas – under den vage etiketten "vernet 

interesse" eller på andre eller nye grunnlag. Slike vurderinger vil også, som nevnt, kunne forankres i 

vurderingen av om utgangspunktet om konkurrens bør fravikes i det aktuelle typetilfellet, slik at det 

ikke står på "hjemmelen". Verken Rt. 2008 s. 1078 eller Rt. 2015 s. 276 er uforenlige med en slik 

rettsutvikling, ettersom ansvarsbegrensninger etc. ikke var framme i disse to sakene. Tvert om 

legger Rt. 2015 s. 276 (avsnitt 26) opp til en "bredere avveining", og i Rt. 2010 s. 24 (avsnitt 43) ble 

det uttalt at "Kontrakten … kan likevel prinsipielt sett få innverknad på rekkevidda av 

skadebotansvaret utanfor kontrakt".

4.7.2. Sentrale hensyn illustrert med noen typetilfeller

Når det gjelder hvilke rettspolitiske vurderinger som her bør foretas, må jeg nøye meg med å peke 

på noen grunnleggende hensyn. Et grunnleggende spørsmål i kontraktskjeder er om C har et reelt 

behov for et deliktskrav mot A i stedet for å fremme et direkte misligholdskrav mot A eller å 

fremme et krav mot sin medkontrahent (B). 

Et annet sentralt spørsmål vil være om deliktskravet mot A primært er motivert av å "komme seg 

rundt" ansvarsbegrensninger i kontraktene eller å komme seg inn under de mer kreditorvennlige 

foreldelsesreglene for deliktskrav.50 Det er eksempelvis vanskelig å se at Cs ønske om å kunne 

"komme seg rundt" Bs ansvarsbegrensning gjennom å fremme et deliktskrav mot A, er en 

erstatningsrettslig vernet interesse. Her kan det, som påpekt i NJA 2007 s. 758, hevdes at C har 

                                                
49 Se mer generelt om kravet om "vernet interesse" hos Thorson, Erstatningsrettslig vern for rene formuestap, 2011, s. 
41-47 og Hagstrøm/Stenvik op.cit. s. 53-55.
50 Jf. Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-534. Slik også Hoel Lie op. cit. s. 607. 
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akseptert å bli sittende med denne risikoen. Utgangspunktet i norsk rett om at Cs direkte 

mangelskrav mot A er betinget av at C har et mangelskrav mot B, og at B har et tilsvarende krav 

mot A, innebærer at Bs ansvarsbegrensning kan stenge for eller begrense et slikt direktekrav fra C 

mot A. Gode grunner taler derfor for at slike kontraktsrettslige direktekrav som hovedregel bør 

konsumere direktekrav på deliktsgrunnlag, i hvert fall når det gjelder rene formuetap.51

Det er også vanskelig å se at C uten videre bør kunne komme seg rundt As ansvarsbegrensning

overfor B gjennom å fremme et deliktskrav mot A, særlig der C har vedtatt en tilsvarende 

ansvarsbegrensning i sin kontrakt med B; her kan resultatet også bygges på synspunktet 

tredjemannsløfte, jf. NJA 2007 s. 758. 

Den tredje gruppen er mer kompleks, nemlig der A har begrenset sitt ansvar overfor B, uten at B har 

inntatt en tilsvarende ansvarsbegrensning overfor C. På den ene siden har vi kategorien direkte 

mangelskrav. Denne kan illustreres gjennom kjøperens (Cs) adgang til å fremme direkte 

mangelskrav mot tidligere salgsledd, som i norsk rett er betinget av at B har et tilsvarende 

mangelskrav mot A, jf. kjøpsloven § 84. Det er vanskelig å se noen grunn til at C her bør kunne 

komme seg rundt As ansvarsbegrensning, eksempelvis As "as is"-klausul, gjennom et deliktskrav. 

En bærende begrunnelse for reglene om direkte misligholdskrav, er jo at slike direktekrav ikke 

stiller A dårligere enn overfor B, og da vil det være lite konsekvent om As deliktsansvar overfor C –

for så vidt gjelder den samme mangelen – skal kunne bli mer omfattende enn overfor As 

medkontrahent B. Som påpekt ovenfor i punkt 3.1, vil imidlertid As mislighold overfor B i form av 

en mangel, som et klart utgangspunkt ikke utgjøre et rettsbrudd overfor C, slik at C allerede av den 

grunn ikke kan fremme et deliktskrav mot A på dette grunnlaget. Dette kan imidlertid stille seg 

annerledes hvis "mangelen" består i farlige egenskaper, A visste om disse og at B skulle selge 

tingen videre; her har A tatt sjansen på å sende produktet ut på markedet vel vitende om at det kan 

forvolde skade hos senere kjøpere (C). Som påpekt ovenfor i punkt 3.1, er det imidlertid her ikke As 

mislighold overfor B som medfører deliktsansvar overfor C. 

På den annen side har vi kategorien som gjelder krav fra C mot A for brudd på profesjonsansvaret. 

Dette er, som antydet, en mer sammensatt kategori. De to sentrale spørsmålene er om A har brutt en 

pliktnorm overfor C og avgrensningen av de erstatningsvernede interesser, noe som nødvendigvis 

må bero på nokså konkrete vurderinger. Det er imidlertid ikke noe skarpt skille mellom disse to 

                                                
51 Tørum, Direktekrav, 2007 s. 534.
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kategoriene, slik at det allerede av den grunn ikke kan trekkes rettslige slutninger fra dette skillet. 

Rt. 2015 s. 276 er, som nevnt illustrerende, ettersom kravet i prinsippet også kunne vært fremmet 

som et direkte mangelskrav. 

5. Oppsummering og Teser til diskusjon

5.1. Tese 1: Skillet mellom deliktsansvar og kontraktsansvar er fortsatt grunnleggende

 Virkeområdene for disse to regelsettene er i utgangspunktet forskjellige, og kontraktsansvar 

er, i motsetning til deliktsansvar, betinget av et kontraktsforhold

 Skillet lever i beste velgående også i lovgivningen; en rekke regelsett knytter rettsvirkninger 

til skillet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar; foreldelse, reklamasjon, verneting, 

lovvalg etc. 

 I den kommersielle kontraktsretten er fortsatt avtalefriheten grunnleggende, mens 

deliktsreglene primært er utformet med sikte på typetilfeller hvor det ikke er et 

kontraktsforhold mellom partene. I praksis betyr dette at deliktsreglene spiller en svært 

beskjeden rolle i kommersielle kontrakter

 Tilstedeværelsen av et kontraktsforhold mellom partene, innebærer at deres mellomværende 

står i en rettspolitisk annen stilling enn der partene verken kjenner hverandre eller har 

fremforhandlet en kontrakt

 At det er visse gråsoner hvor det kan være vanskelig å klassifisere ansvaret som det ene eller 

andre, rokker ikke ved at skillet gjennomgående er kurant.52 "Nye" ansvarsfigurer som 

"informasjonsansvaret" rokker ikke ved dette, selv om dette kan ha et "kontraktslignende" 

preg

5.2. Tese 2: Deliktsansvar overfor tredjemann forutsetter, som et klart utgangspunkt, brudd på en 

handleplikt som står på egne ben, uavhengig av kontrakten

 Konsekvensen av dette er (i) at tredjemann bare kan påberope seg ansvarsbegrunnende 

brudd på handleplikter rettet mot ham, og (ii) at tredjemann ikke kan påberope seg 

kontraktsbrudd som ansvarsgrunnlag utenfor reglene om direkte misligholdskrav

                                                
52 Slik også Færstad op.cit. s. 35.
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5.3. Tese 3: Den vide adgangen til å fremme direkte misligholdskrav i norsk rett, begrenser 

behovet for å tillate deliktskrav i visse "kontraktskjeder"

 Når det gjelder deliktskrav fra C mot A i kontraktskjeder, er det reelt overlappende området 

nokså forskjellig i de nordiske landene 

 I svensk rett innebærer den begrensede adgangen til å fremme direkte misligholdskrav, at 

det er svært begrenset reell overlapp, slik at et eventuelt krav fra C mot A gjerne må bygges 

på deliktsgrunnlag

 Det andre ytterpunktet er norsk rett, som går langt i å tillate direkte misligholdskrav fra C 

mot A. Dette begrenser behovet for å tillate deliktskrav i kontraktskjeder, i hvert fall på 

området for disse direktekravsreglene, eksempelvis i kontraktskjeder bestående av 

suksessive kjøp

 Dansk rett står i en mellomstilling ved at man har tillatt direktekrav både på grunnlag av 

delikt og kontrakt

5.4. Tese 4: Ved reell overlapp bør det foretas en nærmere vurdering av om det er behov for å 

tillate deliktsansvar ved siden av kontraktsansvaret

 I typetilfelle som omfattes av virkeområdet for de norske reglene om direkte 

misligholdskrav, er det vanskelig å se noe reelt behov for å tillate deliktskrav fra C mot A

 Jeg tillater meg her å sitere fra min egen avhandling: "Gode grunner taler for at 

kontraktsrettslige direktekrav som hovedregel bør konsumere direktekrav på 

deliktsgrunnlag, når det gjelder rene formuetap"53.

 I slike tilfeller bør derfor deliktskrav bare tillates hvis særlige grunner taler for det, selv om 

flertallet i Rt. 2015 s. 276 synes å ha lagt til grunn at det er avvik fra utgangspunktet om 

konkurrens som krever en særskilt begrunnelse 

 Et vilkår om "særlige grunner" vil sikre at det foretas en grundig vurdering av om det er et 

reelt behov for å tillate deliktsansvar i kontraktskjeden, noe som samtidig kan motvirke at 

deliktsansvaret overfor tredjemenn blir for vidtrekkende54

 I vurderingen av om det foreligger "særlige grunner" for å tillate deliktsansvar, bør det bl.a. 

vurderes om C i stedet kan holde seg til sin medkontrahent (B), og om et deliktskrav fra C 

                                                
53 Tørum, Direktekrav, 2007 s. 534.
54 I samme retning Kleineman op.cit. s. 212. 
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mot A kan sette kontrakten mellom A og B ut av spill (eksempelvis As 

ansvarsbegrensninger og reklamasjonsfrister)55

 Skyldgraden vil også kunne være av betydning; ved grov skyld har uansett ikke A noen 

beskyttelsesverdig forventning om å kunne gjøre gjeldende sin ansvarsbegrensning.56

5.5. Tese 5: Emnet er velegnet for et nordisk kollokvium – både i domstolene og rettsvitenskapen

 På komplekse rettsområder som dette kan det være særlig nyttig å se hen til hvordan 

lignende spørsmål er løst i andre nordiske land, herunder hvilke erfaringer man har med de 

ulike løsningene

 Til tross for dette er det her få spor av det "indre nordiske markedet" for rettskilder 

 Eksempelvis ble visstnok verken danske og svenske dommer anført for Norges Høyesterett i 

Rt. 2015 s. 276, til tross for at saksforholdet lå tett opp til U 1995.484 H, og at denne 

avgjørelsen førte til en diskusjon som åpenbart hadde vært interessant for Norges 

Høyesterett 

 Dette må nok advokatene ta noe av ansvaret for, men de nordiske høyesterettene bør også 

aktivt etterlyse nordiske rettskilder i saksforberedelsen, særlig i den sentrale privatretten

                                                
55 Færstad/Skjefstad op.cit. s. 174-177 drøfter et eksempel knyttet til Rt. 2008 s. 1078. 
56 Tørum, Direktekrav, 2007 s. 500.


