
Ansvarsforsikring 



Ved forsikring av ting: 

 

Grov Uaktsomhet ( GU ) = 

Avkortning/Redusert erstatning ! 



Snu verden på hode …………………… 



Jo grovere, jo bedre………… 

 

Uaktsomhet er en forutsetning 

for å komme i ansvar og for dekning  

under en ansvarsforsikring…… 

 



Glem alt du har lært ! 

 

Nå starter vi på nytt !! 



Ansvar utenfor kontrakt 

vs 

Ansvar i kontrakt 



























http://www.dagbladet.no/2016/01/14/nyhet

er/utenriks/irak/mosul/is/42745788/ 



En forsikring som dekker det 

rettslige 

erstatningsansvaret   

= rettslig plikt til å dekke et 

økonomisk tap  

• juridisk person 

• fysisk person  

 

Disse kan volde andre en skade 

eller et tap. 

Etter norsk rett kan disse holdes 

ansvarlig 

Frivillig  

Finnes tvungne ordninger som: 

bilansvar, taubaner  

& 

advokat, revisor og 

eiendomsmegler    

Beskytte juridisk/fysisk person 

dersom den blir påført et 

erstatningsansvar 

Hva er ansvarsforsikring Hvem trenger og hvorfor? 

Tvungen eller frivillig Formålet med forsikringen  

Om ansvarsforsikring  



Partene - ansvarsforsikring  

Skadevolder, 
(forsikringstaker  

eller sikrede) 

Forsikringsselskapet Skadelidte 

Erstatningsretten  Forsikringsavtalen 

Forsikringsavtaleloven 

”Trepartsforhold” 



lovfestet ulovfestet Ansvarsgrunnlag/ 

kildene 

Culpaansvar 

Objektivt 

ansvar 

Nesten alt culpaansvar   

   

  Eks: 

Fall på glatta  

Snøras bygning 

Trefelling 

Forurensning 

   

Arbeidstaker     

   volder skade 

 

Dyr skader menneske 

 

Skade voldt på     

   naboeiendom 

 

Produkt volder skade 

 

 

 

Forurl. § 24A 

 

Skl.  2-1 

 

Skl. 1-5 1. ledd 

 

Naboloven § 9 

 

Produktansl. § 2-1 

 

 

 

 

 Noen momenter: 

Situasjoner der 

risikoen for   

  skade overstiger 

dagliglivets risiko; er 

stadig og typisk  

 

  Eks: 

Farlig bedrift,  

  eksplosjon 

Eksempler Eksempler Hjemmel Hjemmel 

Domstolspraksis 

Domstolspraksis 

Håndverkers ansvar 

 

Barns ansvar 

 

Foreldres ansvar 

 

Håndverkertjl. § 28 

 

Skl. § 1-1 

 

Skl. § 1-2 

 

Ansvarsgrunnlag og kildene 



 
 

 
 

 

 

 

 

Skaden /tapet må dekkes under forsikringen 

 
1)  Skaden har skjedd under den virksomhetsutøvelse som fremgår  av beviset 

 

2)  Skaden må være konstatert i forsikringstiden 

 

3)  Ingen unntak må komme inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsvilkårene må være oppfylt 

 

1) Det må foreligge et økonomisk tap eller en personskade 

 

2) Det må foreligge ett ansvarsgrunnlag ------ (I Norsk rett er det 2 ansvarsgrunnlag) 

 

 

 

 

 

3) Det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og 

skaden/tapet  
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Forutsetninger for forsikringsdekning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culpaansvar Objektivt ansvar 

lovfestet ulovfestet lovfestet ulovfestet 

 

Hva dekkes av forsikringen? 

• Forsett - X 

• Grov uaktsomhet - V 

• Simpel uaktsomhet  -V 

• Hendelig uhell - X 

 

 

En skadevoldende handling 

kan være voldt ved: 

• Forsett 

• Grov uaktsomhet 

• Simpel uaktsomhet 

• Hendelig uhell 

 

 

Er skadevolder ansvarlig for 

skaden? 

• Forsett - V 

• Grov uaktsomhet - V 

• Simpel uaktsomhet -V 

• Hendelig uhell - X 
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Rettslig erstatningsansvar vs 
forsikring 

 

 

 

 

 

Vilkår 
 

Forsikringsavtalen 

 

JUSSEN 

 

 

 

Forsikrings- 

utbetaling 
 

 

 

ERSTATNINGSKRAV 



Kontraktsansvar 

 

 

• Ansvarsforsikringen dekker ikke kontraktsansvar ! 

 

• Kontraktsansvaret: Det kjøpsrettslige ansvaret man har påtatt seg i 

kontrakten til å levere til avtalt kvalitet og til riktig tid, til avtalt pris. 
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Grensegangen mot 

kontraktsansvar 

Her er det mange misforståelser ute å 

kjører ……………… 



Alle ansvarsforsikring i alle 

land har unntak for… 

KONTRAKTSANSVAR 



- Under en ansvarsforsikring er det et vesentlig skille mellom 

et erstatningsansvar i kontrakt og et erstatningsansvar 

utenfor kontrakt. 

 

 -Det er kun erstatningsansvar utenfor kontrakt (alminnelig 

erstatningsrett/deliktsansvaret) som dekkes under en 

ansvarsforsikring 

 



Hva er så kontraktsansvar ? 



Ansvar i kontrakt er et resultat av at avtalen ikke blir oppfylt. En kontraktspart 

A kommer i ansvar overfor den andre kontraktsparten, B for det tap B lider for 

at kontrakten ikke blir oppfylt på rett måte. Ansvaret er først og fremst et 

misligholds ansvar. 

 

Hensynet bak reglene om erstatning i kontrakt, er at erstatning skal være et 

oppfyllingspress for at avtalen skal oppfylles. Oppfyllelsen av avtalen er det 

primære, erstatning er det subsidiære. 

 



I de tilfeller hvor partene har en avtale med hverandre, kan det være vanskelig 

å vite om det er et ansvar i eller utenfor kontrakt.  

 

Dersom det som en sidevirkning av kontraktsforholdet skjer en skade som i og 

for seg ikke har noe med oppfyllelsen av kontrakten å gjøre, snakker vi om et 

ansvar utenfor kontrakt som kan dekkes av ansvarsforsikringen.   



Hensynet bak reglene om erstatning utenfor kontrakt er at skadelidte skal få 

sin skade gjenopprettet (reparert) i kroner og øre. Skadelidte skal bli stilt i den 

økonomiske situasjon han var i, før skaden ble voldt. Et annet hensyn bak 

reglene om erstatning utenfor kontrakt er prevensjonshensynet, reglene har 

en preventiv funksjon slik at man unngår å volde skade. Et tredje hensyn bak 

regelen om erstatning utenfor kontrakt er pulveriserings- og forsikringstanken. 

Det at en skadevolder har mulighet til å tegne ansvarsforsikring eller ta et tap 

som en kalkulert driftskostnad, kan tilsi at skadevolderen er nærmest til å 

bære følgende av skaderisikoen.  



Med bakgrunn i disse hensynene kan det være enklere å forstå 

hvorfor ansvarsforsikring ikke dekker kontraktsansvar. Skulle et ansvar i 

kontrakt dekkes under ansvarsforsikringen, ville forsikringsselskapet 

overta forretningsrisikoen for næringsvirksomheten. Det ville videre vært en 

fare for at krav til kvalitet, kontrollforanstaltninger eller instruksjoner til 

ansatte, ville blitt dårligere. Prisen på ansvarsforsikringen ville også vært en 

helt annen dersom den hadde dekket kontraktsansvaret, fordi 

forretningsrisikoen er en helt annen risiko enn risikoen for å komme i et 

ansvar utenfor kontrakt.    



I vilkårene er kontraktsansvar definert slik:   

Kontraktsansvar er ansvar for utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. 

avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise e.l), herunder 

ansvar for skade på sikredes leveranse, arbeid, eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering 

eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen, 

ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er mangelfull, forsinket 

eller uteblitt, 

kostnader ved omlevering, etterlevering eller reparasjon, 

ansvar som går utover hva som følger av alminnelig erstatningsrett, men som sikrede ved tilsagn, 

kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære, 

ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress 

 



ANSVAR I ELLER UTENFOR KONTRAKT?  

Ved vurderingen av om det foreligger et ansvar i eller utenfor kontrakt, må man først få brakt på det rene 

om det foreligger noen avtale mellom skadevolder og skadelidte. Hvis det gjør det, må det innhentes 

informasjon om hva denne avtalen gikk ut på. Foreligger avtalen skriftlig må kunden oversende 

denne. Deretter må man se på de ulike kravene som fremmes, og vurdere om dette er en oppfyllelse av 

avtalen, eller om dette er et krav som har oppstått som en sidevirkning av kontrakten - dvs. det har 

skjedd en skade som i og for seg ikke har noe med oppfyllelsen av å gjøre.  

 



Eksempel: En produksjonsbedrift selger deler til et verksted som reparerer 

arbeidsmaskiner. Det viser seg at delene var mangelfulle som 

medfører skader i motorer som delene blir satt inn i. Verkstedet krever 

erstatning for nye deler og erstatning for to motorer som er ødelagt. Ansvaret 

for delene er kontraktsansvar, mens erstatning for skadene på motorene er 

ansvar utenfor kontrakt som kan dekkes under ansvarsforsikringen.  



Eksempel. Et regnskapsfirma gjør en feil i forbindelse med innberetning av 

merverdiavgift for en kunde. Kunden blir ilagt et rentekrav fra 

fylkesskattekontoret og krever at regnskapsfirma retter feilen og betaler 

rentekravet. Regnskapsfirmaets arbeid med å rette feilen, er et 

kontraktsansvar. Erstatning for rentekravet er et krav som ikke har noe med 

oppfyllelsen av kontrakten å gjøre, og det kan dekkes under 

ansvarsforsikringen.   



Eksempel: En totalentreprenør skal føre opp et forretningsbygg for en 

byggherre. Dersom entreprenøren under arbeidet utfører deler av arbeidet 

mangelfullt, må dette gjøres om igjen. Det er kontraktsansvar.  

Dersom det først etter at bygget er overlevert blir oppdaget en mangel og 

byggherre krever erstatning, er også dette kontraktsansvar.  

I begge disse tilfellene er avtalen mellom totalentreprenøren og byggherre at 

totalentreprenøren skal levere et komplett bygg, fra prosjektering til selve 

utførelse. Er ikke bygget slik det er avtalt, har ikke totalentreprenøren oppfylt 

sin del av kontrakten. Dette vil være et ansvar i kontrakt. 



Eksempel: I tilfeller der det er delentrepriser dvs. der entreprenøren kun er 

ansvarlig for sin egen leveranse, eks. rørlegger har rørarbeider i et nytt 

bolighus, grave entreprenøren har ansvaret for grunnarbeidene, er det den 

ytelsen som er kontraktsleveransen. Er denne ytelsen mangelfull, vil dette 

være et kontraktsansvar. Skader på andre entreprenørers arbeid eller på 

byggherres eiendom, vil kunne være et ansvar utenfor kontrakt som kan 

dekkes under ansvarsforsikringen. 



TILKOMSARBEIDER  

Tilkomstarbeider vil si at f. eks en håndverker må rive, demontere eller ødelegge for å 

komme til for å utbedre følgeskaden av en uaktsom handling. Disse arbeidene kan 

representere en vesentlig omkostning for håndverker og ble tidligere ikke dekket. 

Tilkomstarbeider er egentlig en "oppmykning" av kontraktsansvaret. 

Foreligger det dekningsmessig skade etter forsikringsvilkårene og et rettslig 

erstatningsansvar for sikrede for følgeskader ut over skade på eget arbeid, erstattes 

kostnadene ved tilkomstarbeider gjennom andres arbeid som er nødvendig for å få 

reparert følgeskaden. Tilkomst gjennom eget arbeid eller omgjøring av eget mangelfullt 

arbeid er ikke dekket. 

 



Eksempel: En privatperson skal legge vannbåren varme i sin kjellerstue. Etter 

at rørleggeren er ferdig med sitt arbeid, flislegger et annet firma gulvet. Senere oppstår 

det en vannskade i rommene ved siden av kjellerstuen pga. lekkasje 

fra rørledningene. Skadene i rommene ved siden av er dekket under ansvarsforsikringen. 

Det samme er kostnadene ved å fjerne flisene, når det er nødvendig å ødelegge disse for å 

utbedre skaden. Arbeidet med omlegging, er derimot et kontraktsansvar for rørleggeren. 

Merk - dersom det ikke er nødvendig å gå gjennom andres arbeid for å utbedre skaden, vil 

kostnadene ikke være dekningsmessig.   



AVTALEFESTEDE BEGRENSNINGER  

Det er viktig å være klar over at dersom kunden har inngått en kontrakt med skadelidte 

som inneholder avtalefestede begrensninger som kunden kan påberope, har Gjensidige 

samme rett til å gjøre disse innsigelser gjeldene mot skadelidte. Dette fremgår av 

Forsikringsavtaleloven § 7-6, 3 ledd. 2 pkt. "Selskapet kan gjøre gjeldene de innsigelser 

mot kravet som sikrede har i forhold til skadelidte." Skadelidte får altså ikke bedre rett 

overfor selskapet enn det hadde overfor skadevolder/kunden. Slike avtalefestede 

begrensninger kan f.eks. være regler om reklamasjon etter kontraktsbestemmelser for 

bygg og anlegg.  



Rt 2013 s. 1228 

Et skip som hadde fått montert nytt lenseanlegg i forbindelse med en ombygging, ble 

påført betydelige skader etter en lekkasje som skyldtes mangler ved det nye 

lenseanlegget. Vilkårene i verkstedets ansvarsforsikring gjorde unntak i ansvaret for 

omkostninger knyttet til oppfyllelse av verkstedets kontrakt, herunder skader på egen 

leveranse når skaden skyldtes feil eller mangel som forelå ved overleveringen. Høyesterett 

kom til at utbedringsutgiftene etter skaden hadde tilstrekkelig tilknytning til den 

opprinnelige ombyggingskontrakten, og at unntaket heller ikke var begrenset til den 

mangelfulle delen av leveransen. Andre rettskilder kunne ikke føre til noe annet resultat. 

Selskapet ble frifunnet. 



Leveransen fra Tromsø Mekaniske AS besto i tillegg til det nye lense systemet av en rekke 

enkeltelementer, blant annet montering av ny hovedmotor og fornyelse av innredningen. 

Etter en økt med isbryting ble MS Vass fortøyd ved kai i Mestervik i Malangen om kvelden 

30. desember 2009. På grunn av en feil ved det nylig monterte lenseanlegget tok skipet inn 

vann og var dagen etter nær ved å synke.  

 



Vanninntrengingen førte til betydelige skader som i det vesentlige rammet leveranser 

utført av Tromsø Mekaniske AS i forbindelse med ombyggingen og oppgraderingen av 

båten. Isbrytertjenesten i Malangen ble påført utgifter for å utbedre skadene på noe under 

tre millioner kroner. Om lag 2,7 millioner kroner ble dekket av stiftelsens assurandør, KLP 

Skadeforsikring AS (KLP). Stiftelsen måtte selv dekke egenandelen og noe over 200 000 

kroner, som gjaldt utgifter som ikke ble dekket av forsikringen i KLP.  

 KLP og Isbrytertjenesten i Malangen krevde erstattet sine utlegg både av Tromsø 

Mekaniske AS og av If Skadeforsikring NUF (If) hvor verkstedet hadde tegnet 

ansvarsforsikring.  

 



Partene ble ikke enige om oppgjøret, og KLP og Isbrytertjenesten i Malangen reiste 

søksmål mot Tromsø Mekaniske AS og If. KLP krevde at verkstedet og If ble holdt 

solidarisk ansvarlig for de skadene KLP hadde dekket som assurandør for 

Isbrytertjenesten i Malangen. Likeledes krevde Isbrytertjenesten i Malangen erstattet de 

utgiftene som ikke var dekket av stiftelsens forsikring i KLP. 



  

Entreprisemodell - delt entreprise 
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Byggherre 

Underentreprenører 

Prosjektering Prosjektrisiko 



  

Entreprisemodell - totalentreprise 
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Byggherre 

Totalentreprise Prosjektering 

Underentreprenører 

Prosjektrisiko 



  

Entreprisemodell - hovedentreprise 
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Byggherre 

Totalentreprise 

Underentreprenører 

Prosjektering Prosjektrisiko 



BYGGHERRE 

SIDEENTREPRENØR 

ARKITEKT/INGENIØR  

 - Prosjektering/Rådgivning 

HOVEDENTREPRENØR 

UNDERENTREPRENØR 

UNDERENTREPRENØR UNDERENTREPRENØR UNDERENTREPRENØR 

NS 8416 

NS 8403 

NS 8416 

NS 8405/6 

NS 8416 

ARKITEKT/INGENIØR  

 - Byggledelse 

 

NS 8401/NS 8402 

NS 8405 - Hovedentreprise 



BYGGHERRE 

TOTALENTREPRENØR 

UNDERENTREPRENØR 

TOTALUNDERENTREPRENØR 

UNDERENTREPRENØR 

ARKITEKT/INGENIØR 

- Prosjektering 

- Rådgivning 

- Byggledelse 

NS ???? 

NS 8417 

NS 8401 

ARKITEKT/INGENIØR  

 - Prosjektering 

NS 8416 

NS 8416 

NS 8401 

NS 8402 

NS 8403 

NS 3431 - Totalentreprise 



Byggherreansvarsforsikring 



Ansvarsforsikring for byggherre 
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Ansvarsforsikringen dekker rettslig erstatningsansvar  

i egenskap av byggherre 



Ansvarsforsikring for byggherre 
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Hvorfor kjøpe forsikringen? 

Erstatningskrav som følge av skade 

oppstått ved byggeprosjekt kan bli 

høye, og true byggherres økonomi. 

 

Hva dekker forsikringen? 

• Rettslig erstatningsansvar for 

skade på person og ting i 

forbindelse med byggeprosjekt 

• Økonomisk tap som følge av 

slike skader 

• Rettslig behandling av 

erstatningskrav som omfattes av 

forsikringen 

Byggherre 

Byggherre er den som skal motta et 

bygg eller anlegg.  

 

Hvem gjelder forsikringen for? 

Foretak eller person som er nevnt i 

forsikringsbeviset.  

 

Når trengs forsikringen? 

Forut for et prosjekt, enten nybygg, 

tilbygg eller riving, bør byggherre 

tegne byggherreansvarsforsikring.  



Byggherreansvarsforsikring 
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Byggherreansvar og andre forsikringer 

• Byggherreansvaret dekkes ikke av den alminnelige 

ansvarsforsikringen eller huseierforsikringen 

• Byggherreansvarsforsikringen kommer i tillegg til entreprenørens 

eventuelle ansvarsforsikring 

 

Eksempler på skader 

• Naboeiendom skades ved for eksempel: 

- graving 

- riving 

- stilas som velter 



Byggherreansvarsforsikring 
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Hvilke betingelser må være oppfylt for at en skade dekkes under 

forsikringen? 

• Skaden må være skjedd i den virksomhet som er angitt i 

forsikringsbeviset.  

• Skaden må være omfattet av forsikringsavtalen.  

• Skaden må være konstatert i forsikringstiden.  

• Erstatningsbetingelsene må være oppfylt, dvs. det må foreligge et 

økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og det må være 

årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget. 

 

Hvor gjelder forsikringen? 

• I Norden.  



Byggherreansvarsforsikring 
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Forsikringssum 

Standard forsikringssum er kr 10 mill., og gjelder ved hvert 

skadetilfelle.  

 

Egenandel 

Standard egenandel er kr 10 000,-. 

 

Kontakt oss 

Kontakt oss i dag for  

å høre hvordan vi kan hjelpe deg! 


