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Foretaksstraff
• Den 1. oktober 2015  trådte den nye straffeloven i kraft.  Loven inneholder nye 

bestemmelser om straffansvar for foretak, foretaksstraff, herunder arbeidsgivere, i 
lovens kapittel 4 (§§ 27 og 28). Det er nå etablert  et rent objektivt straffansvar. Det 
innebærer at arbeidsgiver kan straffes selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

• Foretaksstraff er et supplement til det personlige straffansvaret, og kan for eksempel 
ilegges ved brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø, forurensning og økonomisk 
kriminalitet. Domstolene avgjør etter en skjønnsmessig helhetsvurdering om 
foretaksstraff bør ilegges i det konkrete tilfellet. Straffen er bøter, men domstolene 
kan etter omstendighetene også fradømme arbeidsgiver retten til å utøve virksomhet.

• Lovgivers intensjon er å etablere et strengere straffeansvar for foretak. Det er derfor 
enda viktige enn tidligere at arbeidsgiver sørger for gode rutiner og iverksetter 
preventive tiltak for å hindre lovbrudd.



Foretaksstraff 
• HR: 22. desember 2015: Høyesteretts flertall kom til at en industribedrift skulle idømmes 

foretaksstraff på 100 000 kroner. Bakgrunnen var at en arbeidstaker falt og pådro seg 
hjernerystelse som følge av dårlig belysning i et fabrikklokale. Arbeidsledelsen var kjent med 
belysningsproblemet.

• Straffeloven § 48a første ledd lyder: «Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på 
vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan 
straffes for overtredelsen.»

• Straffebudene som tiltalen gjelder, er arbeidsmiljøloven § 19-1 første og tredje ledd: «Ved 
forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne 
lov, straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten med bøter eller fengsel inntil tre måneder eller begge deler. Medvirkning straffes 
på samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter § 19-2.»

• Aml. § 3-1 annet ledd bokstav c pålegger arbeidsgiveren å sikre at hensynet til arbeidstakers 
helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Det følger videre av denne bestemmelsen og internkontrollforskriften § 5 nr. 6, at 
arbeidsgiveren skal kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere 
risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. 



Foretaksstraff 
• Ulykke i Nannestadshallen: 7 år gammel gutt døde 
• Nannestad kommune ble dømt til å betale kr. 50.000,- i foretaksstraff  



Vilkår for erstatningsansvar
1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag

• Objektivt ansvar (ansvar uten skyld) 
• Subjektivt ansvar (forsett/uaktsomhet)

2. Det må foreligge en skade/økonomisk tap
3. Det må foreligge årsakssammenheng mellom det Skaden/økonomiske 
tapet og den skadevoldende handling (ansvarsgrunnlaget)

I det følgende vil jeg konsentrere meg om arrangørens/anleggseierens ansvarsgrunnlag: 
- Hva skal til for at en arrangør eller en 
anleggseier har et erstatningsbetingende 
ansvar?



Subjektiv skyld
Krav: Skyld: 
1. Forsett

– Handling foretatt med viten og vilje
2. Uaktsomt

– Handlet uforsiktig/Ikke vært tilstrekkelig aktsom
– Hvordan finner man ut om noen har opptrådt 

uaktsomt?
Utgangspunkt:
Hvordan ville en normal, fornuftig borger handlet i en 

gitt situasjon? (aktsomhetsnormen)



• Eksempler fra rettspraksis:
1. Drammen tingrett 2012 (skifalldommen):
- A (saksøkeren, senere mest omtalt som A) var på skitur i Drammensmarka fredag 25.2.2011. På 

en skrånende åpning/ slette ned mot Landfalltjern falt han og brakk skulderen. A fremmet krav om 
erstatning fra Drammen kommune 

- Spørsmålet om kommunen har erstatningsansvar vurderes i saken etter bestemmelsen i 
skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvar som lyder: 

- Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av 
arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan 
stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at 
arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller 
saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

- Vurdering av skadepotensialet 
- Var faren synbar og påregnelig?
- Burde kommunen ha satt opp skilt (eller varslet på annen måte?)
- Skadelidtes medvirkning 
- =Frikjent 



• Eksempler fra rettspraksis:
1. Hålogaland lagmannsrett 2008 (akeulykke):
- Saken gjaldt erstatningsansvar for en kommune etter at en gutt på 7 år ble skadet i en akeulykke

da han deltok i kommunal skolefritidsordning. Kommunen ble holdt erstatningsansvarlig i 
tingretten. Kommunen ble frifunnet i lagmannsretten, idet de ansatte ved skolefritidsordningen 
ikke hadde opptrådt uaktsomt. Lagmannsretten konkluderte med at ulykken inntrådte som følge 
av en rekke uheldige omstendigheter, men som verken hver for seg eller samlet ga de ansatte 
grunn til å reagere på risikoen ved akingen. Enstemmig.

- Ulykken skjedde i en opparbeidet akeløype like ved X skole. Skadelidte, A, var på 
ulykkestidspunktet elev i første klasse og deltok i skolens kommunale skolefritidsordning (SFO). A 
ble skadet da han akte i løypen på en akematte sammen med en annen elev, mens de begge 
deltok i SFO. Akematten skar ut til venstre for løypen og A, som satt foran på matten, kjørte inn i 
et tre. A ble påført alvorlige hodeskader, og er konstatert varig medisinsk invalid med en 
uføregrad på 35 %. 

- Lagmannsrettens konklusjon er at ulykken inntrådte som følge av en rekke uheldige 
omstendigheter, men som verken hver for seg eller samlet ga de ansatte grunn til å reagere på 
risikoen ved akingen. Kommunen må da frifinnes





• Eksempler fra rettspraksis:
1. HR 2007 Slengtaudommen:
- Saken gjaldt erstatningsansvar for en kommune etter at en ung gutt ble skadet ved bruk av et 

slengtauanlegg som kommunen hadde fått utformet og satt opp, jf skadeserstatningsloven § 2-1
og forskrifter om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Høyesterett kom til at kommunen ikke var 
erstatningsansvarlig. Ulykken skyldes en kombinasjon av uheldige omstendigheter knyttet til 
guttens helt uvanlige bruk av anlegget ved at han hadde slengt seg på skrå med stor fart. 
Høyesterett fant at det ikke forelå erstatningsbetingende feil i utformingen av anlegget.

- «Et selvfølgelig utgangspunkt er at anlegg for fysisk aktivitet for barn og ungdom skal være sikret 

mot alvorlige skader som kan oppstå ved bruk av anlegget. Men når man skal avgjøre nærmere 

hvilken risiko som kan godtas, må det skje en avveining. Ønsket om en høyest mulig sikkerhet 

mot ulykker kan i noen grad stå mot ønsket om å oppnå den gevinsten som fysisk aktivitet gir for 

barn og ungdom, både for deres helse og for den opplevelsen de kan få. Tilbud om fysiske 

aktiviteter kan oppfattes som uinteressante hvis de er utformet slik at de uansett bruksmåte ikke 

kan innebære noen som helst risiko. En viss risiko godtas da også i andre dagligdagse aktiviteter 

for barn eller ungdom, som sykling, trampolinehopping eller klatring i trær. Det kan ikke være riktig 

å kreve at tilbud som organiseres i nabolagene - enten det er av borettslag, idrettslag eller 

kommuner - skal være uten enhver risiko selv ved svært spesiell bruk.»

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A72-1


• Eksempler fra rettspraksis:
1. HR 2007 Slengtaudommen:
- Saken gjaldt erstatningsansvar for en kommune etter at en ung gutt ble skadet ved bruk av et 

slengtauanlegg som kommunen hadde fått utformet og satt opp, jf skadeserstatningsloven § 2-1
og forskrifter om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Høyesterett kom til at kommunen ikke var 
erstatningsansvarlig. Ulykken skyldes en kombinasjon av uheldige omstendigheter knyttet til 
guttens helt uvanlige bruk av anlegget ved at han hadde slengt seg på skrå med stor fart. 
Høyesterett fant at det ikke forelå erstatningsbetingende feil i utformingen av anlegget.

- «Et selvfølgelig utgangspunkt er at anlegg for fysisk aktivitet for barn og ungdom skal være sikret 

mot alvorlige skader som kan oppstå ved bruk av anlegget. Men når man skal avgjøre nærmere 

hvilken risiko som kan godtas, må det skje en avveining. Ønsket om en høyest mulig sikkerhet 

mot ulykker kan i noen grad stå mot ønsket om å oppnå den gevinsten som fysisk aktivitet gir for 

barn og ungdom, både for deres helse og for den opplevelsen de kan få. Tilbud om fysiske 

aktiviteter kan oppfattes som uinteressante hvis de er utformet slik at de uansett bruksmåte ikke 

kan innebære noen som helst risiko. En viss risiko godtas da også i andre dagligdagse aktiviteter 

for barn eller ungdom, som sykling, trampolinehopping eller klatring i trær. Det kan ikke være riktig 

å kreve at tilbud som organiseres i nabolagene - enten det er av borettslag, idrettslag eller 

kommuner - skal være uten enhver risiko selv ved svært spesiell bruk.»

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A72-1


Aktsomhetsnormen
1. Skibakkedommen fra 1987 - HR

En hopper ble 100 % invalid etter et fall i ovarennet i
Granåsen 
Årsak: usikrede stålrør i ovarennet

Både arrangør og anleggseier ble dømt:
- Arrangør på bakgrunn av brudd på FIS’ 

sikkerhetsbestemmelser
- NSF fordi hopptrenerne burde ha sett faremomentet



Aktsomhetsnormen (forts.)
2. Stryn-dommen 1. HR fra år 2000
En kvinne ble stygt skadet i en skibakke i Stryn etter en kollisjon 
med en stein. Anleggseier (Stryn Skiheiser AS) ble dømt til å 
betale erstatning.
Årsak: Bratt sving kombinert med heng og lite snø utgjorde en 
fare for sikkerheten. Anleggseier burde ha sikret stede bedre
samt satt opp varselskilt.
Aktsomhetskrav: Alpinbakke som tilbys på kommersiell basis, 

må tilfredsstille strenge aktsomhetskrav. 
Avkortning i erstatningen pga aksept av risiko – medvirkning 



Aktsomhetsnormen (forts.)
3. Stryn-dommen 2 HR fra år 2001
En kvinne falt ned i en fjellsprekk litt utenfor traseen i
en skibakke i Stryn (Bre). Anleggseier ble dømt til å
betale erstatning.
Årsak:
Stor fare for skade – særlig krav til aktsomhet
Anleggseier burde ha sikret fjellsprekken bedre. 
Skiløperne ble ikke tilstrekkelig varslet om faren –
handlingsalternativer.



Aktsomhetsnormen (forts.)
4. Skytedommen fra 1959
En person ble truffet av et vådeskudd under øvelsesskyting 
i regi av et idrettslag. Skytterlaget ble dømt til å betale
erstatning.
Årsak:
Stor fare for skade – særlig krav til aktsomhet
Brudd på NSFs sikkerhetsbestemmelser om dobbeltkontroll
av gevær – Skyteleder kontrollerte ikke



Aktsomhetsnormen (forts.)
Hva kan utledes fra disse dommene?
- Jo større risiko for skade, jo større aktsomhet må utvises (eks.: 

arrangør av et Formel 1 løp må ha bedre sikkerhetsrutiner enn et 
langrennsløp)

- Er skaderisikoen/omfanget synbar eller påregnelig?
- Er sikkerhetsbestemmelser, forskrifter el overholdt?
- Er det gitt tilstrekkelig informasjon/instruksjon?
- Kunne skaden vært unngått dersom skadevolder hadde handlet 

annerledes? (Fantes det handlingsalternativer?)
- Skadelidtes forhold må medtas i vurderingen (aksept av risiko –

medvirkning) 



Objektivt ansvar
Krav:
• Ikke krav til skyld
• Overstiger dagliglivets risiko
• Ansvar begrunent ut fra eksistensen av en risiko

– Eks: Ishockeyhaller? Golfbaner? 
• Begrunnelse:

– Risikovirksomhet
– Rimelighetsbetrakting
– Forsikring



Ulovfestet objektivt ansvar
• Ishockeyhalldommen 1988:

– Tilskuer fikk puck i øyet
– Eieren av anlegget ble idømt ansvar på obj.grl.
– Grunnlag: Særpreget og ekstraordinært faremoment
– Nærmest til å bære ansvaret for at publikum ikke var beskyttet 

tilstrekkelig
• Tribune-dommen 1957: Tribune raste. Materialsvikt som ikke var 

synbar. Ikke ansvar for anleggseier
– Tribunen representerte ikke en risiko som kunne gi grunnlag for 

ansvar
• Gardermoracet 1951 – to tilskuere omkom

– Tilskuere ved slike arrangement har akseptert et økt faremoment



Internkontrollforskriften 
• Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.

• Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres 
og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i 
samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

• Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, 
risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å 
etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.

• Internkontroll innebærer at virksomheten skal:



Internkontrollforskriften 
• 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for 

virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for 
virksomheten -

• 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer -

• 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes -
• 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 
• 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 
• 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende 

planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig 
• 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i 

medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig 
• 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 

som forutsatt må dokumenteres skriftlig 



Hvordan redusere risikoen?
Råd 1:
Let opp alle regler/retningslinjer som regulerer den 
aktuelle virksomheten 
Råd 2:
Vurder skadepotensialet
Råd 3: 
Ta runden på anlegget med en bygningssakkyndig og 
sjekk ut forholdene
Råd 4: 
Forsikring av anlegget – ansvarsforsikring 



Hvordan redusere risikoen? (forts.)

Råd 5:

Eventuelle ansvarsfraskrivelser

Råd 6:

Bruk internkontrollforskriften aktivt! 

Om BP&Is arbeid med «Anleggsvett-regler»


