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Debattledaren, professor Olli Mäenpää, Finland, hälsade alla välkomna och
inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han redogjorde för
mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referent, bolagsjurist, fd. advokat Mikael Aspelin, Finland:

Ärade åhörare, bästa kolleger!
Jag vill först beträffande min person göra en korrigering. Jag har antecknats i

deltagarlistan såsom i Tyskland boende, vilket inte stämmer. Den tyska adressen
beror på att företagsgruppen jag arbetar för har sitt huvudkontor i Tyskland,
därav den tyska adressen. Jag är finländare fast bosatt i Finland.

Jag är ingen rättsteoretiker utan har alltid sysslat med praktisk juridik nu
senast som bolagsjurist efter många år i advokatbranschen. För ett några år
sedan blev jag mycket upprörd över de tidningsrubriker som jag här visar som
berättar hur akrylamid i pommes frites och chips framkallar cancer. Svenska
Livsmedels-verket tillsammans Stockholms universitet ordnade en presskonfe-
rens 24.04.2002. Som ni ser av rubrikerna fanns det redan dagen innan
23.04.2002 larmrubriker i tidningspressen. Påföljden av de här tidningsrubriker-
na och –skriverierna var naturligtvis den att bl.a. chipsförsäljningen gick mar-
kant ner. Här är lite statistik från Finland jag har ingen statistik som täcker hela
Norden. Jag försökte utan resultat få bättre statistik av Chips Ab:s vd. Statisti-
ken visar att tydligt att 2002 sjönk försäljningsvolymen och –värdet på chips
markant. Nedgången var kanske mindre än vad man kunde ha väntat sig, men
det berodde väl delvis på det att nästan en tredjedel av år 2002 avverkats innan
larmrapporterna publicerats och att konsumenternas minne i alla fall är ganska



kort. Det visas av att redan följande år överskred försäljningen tidigare års för-
säljningsrekord. Vi finländare är ju inte heller kända för våra sunda kost- och
levnadsvanor och så är vi kanske mindre känsliga för larmrapporter än konsu-
menter i vissa andra länder.

I alla fall visade sig redan efter ett par år att de här larmrapporterna var över-
drivna. Man konstaterade att t.o.m. i modersmjölken påträffas akrylamid. Den
”slutliga domen” eller slut rapporten i ärendet fick jag för någon månad sedan.
Pressmeddelandet i ärendet blev bl.a. distribuerat till finska justitieministeriet.
Karolinska Institutet i Stockholm kunde fastställa att den presskonferens och de
uppgifter som gavs 2002 var en ”nyhetsanka”. Här ser vi egentligen vårt hypo-
tetiska rättsfall presenterat i ett nötskal. Chips Ab:s aktieägare förlorade tiotals
miljoner över en natt i bolagets börsvärde. Man kan fråga sig varför Chips inte
drev ett skadeståndsanspråk mot Livsmedelsverket i Sverige. Jag har inte fått
något direkt svar av bolagets vd, men förmodligen ligger det så till att för-
säljningsvolymen återhämtade sig och skadan kunde ekonomiskt tas igen
kommande år. Tröskeln är överhuvudtaget hög för bolag att starta rättsproces-
ser. Enligt min erfarenhet är det två saker bolag hjärtligt ogillar. Det ena är
obudgeterade kostnader och det andra är jurister.

Jag har fått hjälp med referatet av Suvianna Hakalehto-Wainio som är
doktorand i förvaltningsrätt. Hon står för den mer vetenskapliga delen av vårt
skriftliga referat. Hon kommer senare idag att kommentera de mer förvaltnings-
rättsliga aspekterna dagens ämne. I vårt referat har vi helt utgått från svensk och
finsk rätt och hoppas att koreferenten och debattörerna i salen kan belysa fråge-
ställningen ur sina egna respektive länders synvinklar. 

Våra teser är två, det ena: 
”Skadeståndsreglerna och praxis borde erbjuda ett rättsskydd, som i dagens

samhälle av en skadelidande näringsidkare och/eller individ skulle uppfattas
som verkligt och effektivt”

Här ligger tyngdpunkten på näringsidkare och den information myndigheterna
lämnar till allmänheten. Informationsflödet växer ständigt och myndighetens
roll som distributör av informationen blir viktigare. Allmänheten är beroende av
denna information och vid utdelandet av denna skall man komma ihåg att journa-
listernas framgång är beroende av de stora rubriker de kan få i press och att
journalister ofta är ganska okritiska till den information, som de får sig serverad. 

Vår andra tes är:
”Myndigheterna borde p.g.a. alla de särdrag som karaktäriserar rättsförhål-

landet mellan myndigheten och den enskilde påläggas en accentuerad omsorgs-
plikt.” 

I finsk rättspraxis har man tillämpat accentuerad omsorgsplikt då det gäller
myndighetsverksamhet där risken för skada är uppenbar. Med tanke på den
skada informationslämnandet kan förorsaka anser vi att en accentuerad om-
sorgsplikt skall utsträckas att gälla lämnande av felaktig information. De all-
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männa reglerna i skadeståndsrätten är ju de att den skadelidande av skadevålla-
ren skall ersättas den skada den skadelidande vållats. Vi anser det klart att
denna regel skall gälla även sådan skada myndighet förorsakar. Myndigheten
skall inte få särbehandling. Skadeansvaret för myndighet skall vara lika som för
andra skadeorsakare.

I den förvaltningsrättsliga miljön vägs det allmännas fördel mot den skadeli-
dandes rättigheter. Det allmännas intresse är främst ekonomiska. Dels att stat
och kommun inte i för hög grad skall belastas med ersättningsanspråk och ska-
destånd samt indirekt att alltför vidlyftiga skadepreventiva åtgärder lamslår för-
valtningen. Ju mindre effektiv förvaltning desto dyrare för skattebetalarna. Ur
den skadelidandes synvinkel är det förstås av intresse att myndighetens ansvar
begränsas möjligast lite. Skadeståndet har både en repressiv och en preventiv
funktion. Den repressiva funktionen är att den skadelidande skall ersättas för
den skada denna lidit. Vad den preventiva beträffar tror och anser man att
skade-ståndsrisken leder till en effektivare förvaltning och en bättre kvalitet på
förvalt-ningsverksamheten. Ytterligare när det gäller skadeståndet är det viktigt
att titta på riskfördelningsaspekterna. Vem av parterna kan lättare bära den eko-
nomiska börda skadan förorsakar? Vem har bättre resurser att bedöma skaderis-
ken och vem har bättre sakkunskap inom det område skadan kan uppkomma? 

När det gäller förvaltningen så har den en viss karaktär och speciella mål-
sättningar, som kollegan Suvianna närmare kommer att gå in på i det inlägg hon
snart kommer att presentera. Dels är det fråga om det allmännas intresse, som
betyder att myndigheten skall driva vårt allas gemensamma intresse och att det
då inte är fråga om affärsverksamhet med vinstmaximering som en näringsidka-
re strävar till. Verksamheten skall vara effektiv och då kommer vi igen in på
ekonomiska termer. Frågan är också hurudan förvaltningskultur man skall upp-
rätthålla. Förr var härskaren i riket enväldig och härskarens ord var lag som inte
kunde överklagas. I det moderna samhället ser man mer och mer på den enskil-
des rättsskydd och ser förvaltningen som en serviceform för den enskilda. I all
förvaltningsverksamhet skall man följa god förvaltning och god förvaltnings-
praxis, vilket betyder att man skall uppfylla de kvalitetskrav och krav på om-
sorg som kan ställas på tjänstemännen. 

När det gäller rättsförhållandet mellan den enskilde och förvaltningen så
finns det ju många specialdrag. Dels är myndigheten i en auktoritetsställning
gentemot den enskilde. Myndigheten idkar maktutövning. Många råd och upp-
lysningar som myndigheten ger uppfattas av förvaltningsundersåten som
bindande. Såsom tidigare nämnts har myndigheten sådan sakkunskap som den
enskilde saknar. Förvaltningsundersåten har dessutom en tillit till myndigheten.
Man förlitar sig på att myndigheten följer lagar och regler och att myndighetens
beslut således är lagliga och riktiga. Den enskilda kan också förvänta sig att
myndigheten i sitt agerande beaktar den enskildes skäliga intressen. Samman-
fattningsvis kan man anse att den svagare parten skall åtnjuta ett särskilt skydd. 
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Vad myndighetens skyldighet att lämna information gäller måste vi komma
ihåg att myndighetens verksamhet i mycket kan jämställas med en näringsidka-
res gentemot konsumenten. Informationen myndigheten lämnar har i dagens
samhälle mer och mer fått karaktären av en produkt. Förutom ett direkt
deliktansvar kommer man allt oftare till det att mellan myndigheten och den
enskilde uppstår något slags avtalsförhållande eller kvasiavtalsförhållande som
leder till en strängare omsorgsplikt för myndigheten. Myndigheten är skyldig att
ge service och när det gäller information skall myndigheten informera om sin
verksamhet och om lagar och påbud, som myndigheten utfärdar. Uppgifterna
myndigheterna lämnar skall vara korrekta. Med jämlikhet menas att den infor-
mation som lämnas skall vara lika för alla mottagare. Den skall finnas tillgäng-
lig för alla samtidigt. Det här är speciellt viktigt då det gäller information till
näringsidkare i en konkurrenssituation. Informationen skall vara objektiv, vilket
betyder att alla aspekter i ärendet skall tas med. Ändamålsbundenheten betyder
att myndigheten inte får nyttja informationen eller avlämnandet av information i
syften som inte har med det aktuella ärendet att göra. Informationen får t.ex.
inte lämnas separat från ett ärende i lobbningssyfte eller för att idka påtryck-
ning. De nyssnämnda principerna skall leda till att individens rätt till råd och
information får tillräckligt och erforderligt skydd.

Sedan kommer vi till de finska skadeståndsreglerna. Där skall man komma
ihåg att man drar en klar linje mellan myndighetsutövning och –verksamhet.
Lagen säger: 

”Offentligt samfund och annat samfund som handhar offentlig uppgift är
skyldigt ersätta skada, som förorsakats genom fel och försummelse vid myndig-
hetsutövning.”

Vad som är myndighetsutövning är ofta väldigt svårt att bestämma. Det finns
många gränsfall och ifrågavarande stadgande i vår skadeståndslag har tolkats
väldigt snävt. 

Förutom bestämmelsen gällande skadestånd vid myndighetsutövning har vi i
Finland ännu kvar den så kallade den såkallade standardregeln som säger: ”Om
de krav blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål
skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften” skall skade-
ståndsansvaret uppstå. Det betyder att ifall myndigheten gör sig skyldig till
vållande eller brister i sin omsorgsplikt så uppstår ej ansvar utan en underlåtelse
skall närmast ha karaktären av grovt vållande för att skadeståndsansvaret för
myndigheten skall inträda.

I Finland finns inget rättsfall, som skulle direkt skulle kunna jämföras med
det hypotetiska rättsfall vi presenterat i referatet till underlag för diskussionen.
Det enda rättsfall som tangerar ”vårt rättsfall” är det såkallade Wärtsilä Marine-
fallet. 

Fallet gällde varvsbolaget Wärtstilä Marine som råkat i finansiella svårig-
heter med påföljd att underleverantörerna p.g.a. uteblivna betalningar slutade
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leverera komponenter till pågående fartygsbyggen. För att trygga fortsatta
leveranser trädde Finska staten in. Man sammankallade till presskonferens
under vilken man från statens sida meddelade att man tillsammans med bolaget
och bankerna ingått ett finansieringsavtal med vilket fortsatt verksamhet
tryggats. Det här meddelandet uppfattades som ett offentligt löfte, en garanti att
verksamheten kunde fortsätta och ekonomin för bolaget var tryggat. Sedan gick
det som det gick. Bolaget söktes i konkurs och en massa underleverantörer stod
med obetalda fordringar. 

Högsta domstolen dömde ut skadestånd. Det drevs två parallella processer i
ärendet men högst domstolen tog inte i sina domar ställning till vilket stadgande
i skadeståndslagen, som tillämpades. Förmodligen ville man inte ta ställning till
”standardregeln” eller vad som är synnerligen vägande skäl enligt 5 kap. 1§ den
finska skadeståndslagen. Man konstaterade endast att informationen, garantin,
löftet om finansiering givits från högsta möjliga instans dvs. handels- och indu-
striministeriets kanslichef var personligen var närvarande vid presskonferensen,
finansieringsavtalet man hänvisade till var hemligt ingen av fordringsägarna
kunde kontrollera avtalets innehåll. Efter den givna garantin återupptogs leve-
ranserna och senast i det skedet borde statsmakten ha kunnat rätta till den all-
mänt gällande missuppfattningen att varvsbolaget fått en garanti som tryggade
deras fordringar. Staten kunde i det här skedet konstatera att i avsaknad av
garanti löpte underleverantörerna risk att förlora sina fordringar, vilket de inte
upplystes om.

När det gäller de svenska reglerna kan man konstatera att hos svenskarna
saknas ”standardregeln” och ytterligare år 1999 stiftades en ny 3 § i till 3
kapitlet i den svenska skadeståndslagen som lyder:

”Staten skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet
genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. ” 

Härvidlag må poängteras att det gäller felaktiga uppgifter, inte t.ex. miss-
visande och att dessutom särskilda skäl skall föreligga.

Den här lagbestämmelsen kom till efter att speciellt näringslivet blivit
mycket upprört över diverse Justitiekansler avgöranden och ett rättsfall där
Konsument-verket gav felaktig information beträffande lackskyddsmedel för
bilar med påföljd att en näringsidkare led stora ekonomiska förluster. Domsto-
len ansåg att det inte var fråga om myndighetsutövning utan fråga om att lämna
ut information. Efter påtryckning från näringslivets sida kom sålunda den nya
bestämmelsen in som utvidga myndighetens ansvar även för felaktiga upp-
lysningar. 

Vad som avses med särskilda skäl har inte ännu fått en tolkning och debatte-
ras fortfarande. Mig veterligen har det här stadgande inte tillämpats. Jag har
hittat ett par Justitiekansleravgöranden, ett som gällde renar som måste slaktas
p.g.a. för höga cesiumhalter i köttet och ett som gällde kasserande av fårkött på
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felaktiga grunder. Just nu finns det ett olivoljeärende anhängigt Di Luca – Di
Luca /Livsmedelsverket, som för tillfället ligger i Svea hovrätt. I alla de här
nämnda fallen har hitills bara 3 kap. 2 § tillämpats och man har ansett det vara
fråga om myndighetsutövning vilket påfört ansvar. 

”Särskilda skälen” finns i lagen för att kunna kvarhåll hos domstolarna
någon prövningsrätt när det är tillbörligt att döma ut skadestånd. Allmänna upp-
fattningen är den att domstolarna endast i mycket flagranta fall skulle tillämpa
nämnda lagrum. När det gäller särskilda skäl skall alla omständigheter relevanta
i ärendet beaktas. Man skall bedöma ifall den felaktiga informationen är att
betrakta som allmän eller är det specifik information den skadelidande själv
frågat efter och dessutom eventuellt varit beroende av. Vägande är också hur
nära koppling den givna informationen har med myndighetens verksamhet. 

När det gäller en culpa-bedömning av myndighetens verksamhet skall man
först bedöma utgående från de normer som styr förvaltningsverksamheten. Har
myndigheten följt de normer och regler som ställts för myndigheten ifråga?
Dessutom skall man mäta den culpösa handlingen mot skadeståndslagen. Man
skall företa en riskanalytisk culpa-bedömning, vilket betyder att man skall vidta
större aktsamhet ifall den potentiella skadans omfång är stor. Ju större och
sannolikare skaderisken är och ju lättare skadan är att förutse och ytterligare ju
lättare och med ju enklare åtgärder skadan kan förebyggas desto högre är
aktsamhetskravet. 

Dessutom skall man se på kvalitetskraven i förvaltningen, som utformas av
tjänstemannens skyldighet att sköta sitt uppdrag på behörigt sätt och kravet på
god förvaltning. De här lyfter klart fram de kvalitetskrav som ingår i myndighe-
ternas verksamhetsroll. Man borde stäva till en idealomsorgsnivå.

Vad skall man då göra för att förbättra den skadelidandes rättsskydd? Som
tidigare redan anförts borde den accentuerade omsorgsplikten utvidgas att också
omfatta, som i vårt fall, information till allmänheten speciellt när myndigheten
aktivt och självmant går ut med information och dessutom har tillgång till
vetenskapliga rapporter. Tyngdpunkten bör flyttas från en myndighetscentrerad
till en medborgarcentrerad rättsskyddsuppfattning. Det är gammalmodigt att
myndigheten i sin verksamhet, som kan förorsaka skada, skall bedömas annor-
lunda än t.ex. en näringsidkare eller ett privatägt aktiebolag verksamt i samma
bransch. Samma måttstock vad gäller omsorgsplikten skall tillämpas på myn-
dighet såväl som på övriga aktörer i samhället. Man har som motargument
hävdat myndigheten kommer att överhopas med skadeståndkrav ifall myndig-
heten påläggs alltför starkt ansvar. Följden kunde vara en så kallad ”flood
gates” effekt.

Personligen tror jag inte på en sådan effekt. Snarare kommer myndigheten att
vara mer aktsam i sin verksamhet och man försöker uppfylla alla existerande
kvalitets-krav. 

I Finland kunde man frångå kravet på att den av myndigheten förorsakade
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skadan måste hänföra sig till myndighetsutövning och skapa ett lagrum som
motsvarar den svenska skadeståndslagens nya 3 kap. 3 §. I Sverige behövs
ingen lagändring utan det skulle krävas att domstolarna ändrade på sin praxis
och sänkte på kraven på vad som avses med särskilda skäl. Vi väntar på det
första domslutet där domstolen tar ställning till vad som egentligen avses med
”särskilda skäl”. 

Åtminstone i min värld uppfattar jag det väldigt stötande att en myndighet
kallar till en presskonferens och kablar ut på världen larmrapporter, som leder
till stora förluster för en grupp näringsidkare.

Jag tycker mig ha sett en tendens hos journalister att i allt högre grad skriva
feta rubriker om vad om är farligt för människan. 

Forskarteam som är beroende av extern finansiering vill gärna för allmänhe-
ten presentera forsknings- och undersökningsrön som väcker diskussion för att
visa att de är behövliga och tjänstemän vill gärna nuförtiden synas i medierna. 

Det här leder till att tröskeln är låg för att larmrapporter skall uppkomma. 
Jag vill avluta min inledning med en bild och konstatera att vi väl nog kan

fortsätta äta chips. 
Tack för mig. 

Korreferenten, professor, dr.jur. Viggo Hagström, Norge:

I. Innledning

Jeg vil få takke referenten og hans hjelper for et referat som på en utmerket
måte tilrettelegger dagens diskusjonstema, det offentliges informasjonsansvar.
Samtidig må jeg melde at jeg har en rekke avvikende synspunkter fra de som
fremføres i referatet – ikke fordi jeg oppfatter korreferentens oppgave å være
opposisjonell – men fordi jeg er grunnleggende uenig i en del av de premisser
referenten legger. 

Dagens tema ligger langt fra det egentlige hjertet av det offentligrettslige
erstatningsansvar, som kjennetegnes ved at myndighetene ved påbud eller
forbud o.a. rettslig griper inn i enkeltindividenes rettssfære eller ved at det
offentliges virksomhet påfører enkeltindivider en integritetskrenkelse. Det som
er vårt hovedanliggende, er at politiske myndigheter ut fra en helhetlig sam-
funnsmessig vurdering, har opprettet organer for at disse skal gi almenheten råd
og veiledning som kan danne grunnlag for at den enkelte kan treffe et informert
valg i et etter hvert uoversiktlig moderne samfunn. Etiketten servicevirksomhet
kan utsi noe, selv om det ikke må trekkes rettslige slutninger av betegnelsen.
Det sentrale er at ulike organer har fått den oppgave bl.a. å gi informasjon til
almenheten. Organene kan være meget forskjellige: Det kan dreie seg om
forbrukermyndighetene som overvåker markedene og gir råd til det handlende
publikum. Det kan være helsemyndigheter som for å fremme folkehelsen retter
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en advarende pekefinger mot befolkningen om deres spise- eller levevaner.
Eller et eksempel i vår tid preget av terror – det kan være landets utenrikstjenes-
te som gir de reisende råd om hvorvidt valgte feriedestinasjoner lenger kan
anses trygge. 

Det som kjennetegner de spørsmål informasjonsansvaret reiser, er for det
første at de offentlige myndigheter kan være under et krysspress, og det kan
være betydelig usikkerhet forbundet med de råd og den informasjon som
tilveiebringes. Hvorvidt man eksempelvis skal mene at London er et sikkert og
greit feriemål i ukene kort etter de grusomme bombeattentatene, kan være
beheftet med stor tvil. Å overdrive faren vil kunne påføre turoperatører og
andre i et betydelig økonomisk tap; samtidig er det et dilemma at en nedtoning
av faren kan utsette enkeltpersoner for risiki som kan være helt unødvendige og
utilrådelige. For det annet kjennetegnes situasjonen av at den offentlige
informasjon normalt bare vil være en bestanddel, men ikke mer enn det, i det
samlede beslutningsgrunnlag for enkeltindividet. Det er sjelden slik at valg
treffes bare på grunnlag av den informasjon som kommer fra offentlige myndig-
heter. De spørsmål informasjonen gjelder, vil gjerne være tema i media og andre
steder, slik at den offentlige informasjonen sjelden er kausal i forhold til de valg
enkeltindividet gjør.

Ved siden av disse faktiske forhold har spørsmålet om offentligrettslig infor-
masjonsansvar også en betydelig rettspolitisk dimensjon. Hvis politisk valgte
organer etter en samfunnsmessig vurdering finner at det er viktig at offentlige
myndigheter bidrar i informasjonsstrømmen i samfunnet, er det ikke uten videre
gitt at et feilskjær skal utløse erstatningsansvar, særlig ikke når ansvaret i disse
skadesituasjonene kan få et ubestemmelig og nærmest uberegnelig omfang. Vi
vet alle at medienes makt i det moderne samfunn er meget stor. For å ta et
banalt eksempel: en negativ omtale av en restaurant i en restaurantspalte i en
avis, kan få store økonomiske konsekvenser for den virksomhet det gjelder.
Informasjonen som gis er ikke nødvendigvis verken riktig eller uriktig, men den
kan være vinklet på en positiv eller negativ måte og samtidig innevarsle at den
bygger på sterkt skjønnsmessige og subjektive vurderinger. Når restauranter
avfinner seg med denne form for offentlig granskning, som under tiden kan få
karakter av ren gapestokk, har det selvfølgelig sammenheng med at det er
prisen for å drive virksomhet i et høyutviklet informasjonssamfunn. Noen
ganger får man sikkert ufortjent mye ros og dermed også inntekter som på
ingen måte står i forhold til leveransene. Andre ganger er kritikken uberettiget
og drepende. Like fullt er det en kjennsgjerning at dette system av kritikk og
advarsler er noe vårt vestlige kapitalistiske samfunn bygger på. Dette gjelder
ikke bare næringsvirksomheter i snever forstand, men ikke minst like mye for
kunstnere, eksempelvis forfattere, malere og komponister, som konstant er
utsatt for „informasjon“ om verk de skaper. Det finnes grenser for kritikk som
kan gis ansvarsfritt; men alle har erkjent at denne grensen sitter langt inne. Det
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er min påstand, som jeg vil prøve å utvikle i det følgende, at de situasjoner vi
her taler om har flere likhetstrekk med det offentliges informasjonsansvar, enn
det tradisjonelle offentligrettslige ansvaret for direkte inngrep i borgernes
rettssfære. Det er nok slik at næringsdrivende – på samme måte som de i vid ut-
strekning er nødt til å avfinne seg med medias og andres til dels urettferdige og
skånsløse „informasjon“ om deres produkter og tjenester, må leve med den
risiko det er at de offentlige myndigheter som skal gi informasjon og råd til
borgerne, nødvendigvis vil innebære. Referentens syn om at erstatningsansvar
på dette område er et naturlig supplement til det forvaltningsrettslige kontroll-
systemet (s. 84), er det derfor grunn til å være skeptisk til.

Disse forhold må få betydning for det første for det offentliges informasjons-
ansvar. Fordi den faktiske situasjon ofte kan være så uavklart, samtidig som
myndighetene er gitt et bestemt mandat fra de politisk valgte organer, som de
ikke kan forsømme, vil dette få betydning for culpavurderingen. Det er således
min påstand, som jeg skal prøve å godtgjøre, at culpanormen får et langt annet
nyansert innhold for det offentliges informasjonsansvar enn der det dreier seg
om påbud, forbud eller integritetskrenkelser. For det annet er det min
oppfatning at den såkalte standardregelen, slik vi finner den i de nordiske
erstatningsregler for prinsipalansvar – arbeidsgiveransvar – vil innebære at
ansvaret for denne type virksomhet står i en annen stilling enn der det dreier seg
om fysisk skadeforvoldelse eller rettslige inngrep. For det tredje må det splitre-
de årsaksbildet og det faktum at informasjonen nærmest nesten ikke kjenner
noen grenser verken personelt eller i tid, medføre at man må vise betydelig var-
somhet når det gjelder fastleggelsen av et eventuelt erstatningsansvar. Det
såkalte „floodgate“-argumentet velkjent fra det alminnelige informasjonsansvar,
er i hvert fall ikke mindre tungtveiende innenfor denne sektor. 

II. Ansvarsgrunnlaget

Referenten angir at når culpavurderingen ikke kan skje med støtte i normer, skal
det skje en risikovurderingen. „Då ställer man omsorgsnivån med att fästa upp-
märksamheten vid typen av skade och skadans omfång, den skaderisk som är
knuten til verksamheten, parternas möjlighet att förhindra skadan samt den
skadevållandes möjlighet att förutse skadans uppkomst. Man väger de olika
omständigheterna mot varandra och avgör om dessa krävde ett annat handlande
än det som förekommit“ (s. 93). Man kjenner her igjen den berømmelige
„Learned Hand-formula“. Men denne er utviklet for integritetskrenkelser, og
kan ikke uten videre overføres til ikke-integritetskrenkelser, særlig ikke offent-
ligrettslig informasjonsansvar. Risikoavveininger kan nok være en bestanddel i
culpavurderingen for uriktig informasjon. Men „Learned Hand-formula“ viser
til et for snevert vurderingstema.

Dette illustreres av den norske høyesterettsdom i Rt. 1962 s. 193, som etter
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min mening fortsatt kan være retningsgivende. Saken gjaldt et erstatningskrav
mot staten fordi en importør av et italiensk sitronprodukt mente at Forbrukerrå-
det i en pressemelding hadde krenket hans rettigheter. Pressemeldingen var
ganske hårdhendt. Det het bl.a.: „Det er i det siste kommet en rekke henvendel-
ser til Forbrukerrådet om merkingen av en importert vare, et sitronprodukt som
selges på plastemballasje i form av en naturlig sitron under navnet Limonina
vitamonica“ (s. 207). Av disse grunner hadde Forbrukerrådet latt produktet
undersøke, og påpekte at „Produktet er laget av sitroner, men det synes ikke å
ha i behold andre av sitronens egenskaper enn sitronsyre og ascorbinsyre. Det
har for eksempel ingen av sitronens aromatiske egenskaper … Selv om det på
etikettens bakside i en parentes fremgår at varen er sitronsyre og c-vitamin, vil
emballasjens formavbildning og tekst på kartongen (ti sitroner i ett) kunne virke
villedende på kjøperen som tror at han får et konsentrat av sitronsaft … Da bare
meget små mengder kan brukes som tilsetning til mat, vil produktet ikke ha
praktisk betydning som vitaminkilde. Analyseresultater viser at husmoren vil
kunne lage det samme produkt om hun kjøper fast sitronsyre og ascorbinsyre og
lager en oppløsning av disse syrene i en passelig konsentrasjon i vann. Det
eneste som vil variere, og variere temmelig sterkt, er prisen. Plastsitronen
Limonina vitamonica koster ca. kr. 2,70. Innholdet kan husmoren lage for ca.
kr. 0,25“ (s. 207).

Dette var unektelig en grusom salve mot et nytt produkt. Produktet var ikke
helseskadelig. Det kostet som nevnt den nette sum av ca. kr. 2,70, slik at man
neppe kan si at det selv etter datidens levekostnader ville kunne utgjøre noen
tyngende post i husholdningene.

Høyesterett la til grunn at den aktuelle „pressemeldingen fikk en uheldig og
delvis støtende utforming“ (s. 197). Pressemeldingen kunne skape en forestil-
ling om at det forelå tallrike klager fra publikum, hvilket ikke var tilfelle. Angi-
velsen av alternativkostnadene ved å lage produktet selv kunne videre skape et
uriktig inntrykk av at importøren tok en nærmest utilbørlig fortjeneste. Høyeste-
rett bemerket imidlertid at „Spesielt når det gjelder anvisningen til husmødrene
om å lage oppløsningen selv og opplysninger i denne forbindelse om prisforhol-
det, bemerker jeg at det må ansees for en av Forbrukerrådets sentrale oppgaver
å belære om alternative forbruksmuligheter“ (s. 197). At det ikke ble sagt noe i
pressemeldingen om produktets positive egenskaper kunne ikke utløse ansvar.
Førstvoterende uttalte: „Jeg antar … at det ikke kan oppstilles noe bestemt krav
om at en slik pressemelding skal være uttømmende i denne henseende. Det må
bero på forholdene, og vil vel særlig avhenge av i hvilken grad det kan råde tvil
med hensyn til valget mellom forskjellige forbruksalternativer“ (s. 197).

Det var heller ikke utelukket at saksbehandlingen hadde vært beheftet med
feil, men dette kunne „likevel ikke medføre erstatningsansvar hensett til at alle
vesentlige faktiske opplysninger i pressemeldingen var korrekte“ (s. 198). 

Staten ble under dissens (4–1) frifunnet. Førstvoterende som målsmann for
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flertallet uttalte at „ved bedømmelsen av Forbrukerrådets opptreden i denne sak
har jeg lagt betydelig vekt på rådets alminnelige stilling og ansvar som et
offentlig organ, opprettet etter beslutning av Stortinget for å dekke et viktig og
alment anerkjent behov, veiledning med hensyn til varevalg for det uorganiserte
forbrukerpublikum. I det jeg viser til de opplysninger om Forbrukerrådets
opprettelse og virksomhet som inneholdes i de tidligere dommer skal jeg til-
føye, at rådet etter arten av dets virksomhet utøver en funksjon som er vesentlig
forskjellig fra den som tilligger statsorganer som ved forbud eller påbud gjør
direkte inngrep i borgernes rettsstilling“ (s. 199).

Dommen griper etter mitt skjønn de essensielle elementer i det offentliges in-
formasjonsansvar: Det gjaldt – i motsetning til referentens utgangseksempel –
informasjon om et enkeltprodukt fra en importør. Hensynet til beskyttelse av
den næringsdrivende kunne dermed sies å være mer tungtveiende enn der hele
næringen, typisk produsenter av potetgull eller lignende, får sin virksomhet i
søkelyset. På tross av dette anvendte den norske Høyesterett en ansvarsstandard
som tok utgangspunkt i at det organ som hadde gitt opplysningene, i denne
sammenheng opptrådte vesentlig annerledes enn offentlige organer som utøver
myndighet ved påbud eller forbud. Det ligger i premissene at det har vært lagt
vekt på forvaltningsorganets spesielle oppgaver tillagte av Stortinget, som
nødvendigvis innebærer vanskelig avveininger mellom hensynet til den
næringsdrivende og til forbrukerkollektivets interesser, men der rådet var opp-
rettet av hensyn til det kjøpende publikum. Det er denne mer sammensatte
culpavurderingen som etter min mening må gjelde på området.

III. Standardregelen

Med noe varierende nasjonale formuleringer forutsetter den såkalte standard-
regelen for arbeidsgiveransvar i nordisk rett i den offentlige sektor, at det ved
spørsmålet om ileggelse av ansvar skal tas hensyn til „om de krav skadelidte
med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt“. Jeg
tolker referenten dit hen at han vil tillegge standardregelen liten betydning som
en begrensning for det offentliges informasjonsansvar. 

Heller ikke på dette punkt kan jeg følge ham. Standardregelen viser bl.a. til
det grunnleggende spørsmål om hvem som er beskyttet under erstatningsreg-
lene, altså spørsmålet om såkalt „Schutz-Zweck“. Som et bredt utgangspunkt
må det så vidt jeg kan skjønne legges til grunn at offentlig informasjonsvirk-
somhet ikke drives av hensyn til de næringsdrivende, men for å ivareta almen-
hetens interesser. Når helsemyndighetene løfter en advarende finger mot folks
spise- eller levevaner, er det selvfølgelig ikke for å fremme produsentenes
interesser, men for å bedre folkehelsen. På samme vis gjelder det at når uten-
rikstjenesten advarer befolkningen mot å reise på ferie til visse destinasjoner, er
ikke virksomheten innrettet for å fremme eller for den saks skyld ødelegge
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turoperatørenes virksomhet, men for å sikre befolkningen. Gjør det offentlige
feil når det gis informasjon, er således de erstatningsberettigede den gruppe som
informasjonen skal tjene, og ikke næringsdrivende og andre som ved en side-
virkning blir negativt rammet av informasjonen. Jeg finner det derfor ikke
treffende når referenten i denne sammenheng trekker paralleller mellom relasjo-
nen mellom myndighetene og den enkelte og lojalitetskrav med en skjerpet om-
sorgsplikt (s. 86 f., s. 89 ff., s. 100 ff.) Den offentlige informasjonsvirksomhet
er i alt vesentlig innrettet mot almenheten, og næringsdrivende som blir rammet
av informasjonen som en sidevirkning, har etter min mening som et utgangs-
punkt intet krav etter standardregelen, selv om det skulle være utvist et
uaktsomt forhold. Det går selvfølgelig en grense. Standardregelen forutsetter at
det er gjort culpøse feil som fremtrer som et betyningsfullt avvik fra den grad
av sikkerhet som virksomheten tar sikte på å tilveiebringe (Rt. 1970 s. 1154 på
s. 1156). Hensett til beskyttelsesnormproblematikken – „Schutz-Zweck“ – er
vel min oppfatning nokså sammenfallende med det Bertil Bengtson har hevdet,
nemlig at ansvar bare utgår i de tilfelle der det ville være nærmest støtende om
det offentlige gikk fri. 

IV. „Floodgate“

Vi kjenner alle til Cardosos berømte sentens om at det uaktsomme ord kunne
utsette skadevolderen for et ansvar „in an indeterminate amount for an inderter-
minate time to an indeterminate class“, og dermed var et ansvarstilfelle fjernt
fra integritetskrenkelsene som er erstatningsrettens hovedområde. Det offent-
liges informasjon kan åpenbart ramme ubestemmelig i tid, og en helt ube-
stemmelig gruppe av personer, for et helt ubestemmelig beløp. Særlig gjelder
dette der myndighetene, som i tilfelle som det svenske Livmedelsverket som
nevnt av referenten (s. 83 f.), går ut mot en hel produktgruppe og advarer mot
antatte alvorlige skadevirkninger.

Referentens utgangspunkt er at den erstatningsrettslige stilling for nærings-
drivende som blir påført tap p.g.a. feilaktig myndighetsinformasjon, bør styrkes
(eksempelvis s. 103). Mitt utgangspunkt er det motsatte: En næringsdrivende
opererer i et meget risikofylt miljø. Det er farer nær sagt på alle kanter –
konkurrenter, konjunkturerer, kreditorer etc. Det offentlige kan gjennom infor-
masjon ramme en enkelt næringsdrivende eller en gruppe, hardt. Etter min
mening er det prisen for å operere i et tilnærmet fritt marked. Skal det innføres
et offentligrettslig informasjonsansvar etter de retningslinjer referenten trekker
opp, vil det kunne innebære en ikke ubetydelig risiko for det offentlige. Prisen
vil formodentlig være en forsiktighet som i verste fall kan ende i handlingslam-
melse hos de organer som skal tjene almene interesser. Reaksjonen kan i neste
omgang være offentligrettslige reguleringer, som er langt mindre fleksible enn
informasjon, som alltid kan møtes med motargumenter og motekspertise. 
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Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Det er et uhyre relevant emne, som her er bragt op.
Det er en følge af den offentlige sektors uhæmmede vækst, hvor man søger

at legitimere offentlige organers vækst gennem deraf følgende nødvendige
informationer og rådgivning – om netop offentlige, men også private forhold,
både overfor virksomheder og private enkeltpersoner, hvor Gode fader stat
beskytter og styrer dig.

Det står i nær sammenhæng med andre offentlige erstatningsansvar – som
igen er et produkt af den offentlige sektors over-vækst.

Flere og flere fejl og en strøm af erstatningskrav er simpelthen en følge af en
større mængde offentlige informationer og handlinger, der nu dækker hele sam-
fundet.

1/2 af alle de nordiske borgeres indtægter afleveres i skat og styres af det
offentlige.

Eftersom et offentligt udsagn har en større autoritet, så er fejl dér farligere;
men væksten i det offentlige er endnu farligere.

Løsningen er en mindre offentlig sektor.
Vi skal tilbage til folks eget ansvar for deres eget liv.
Dertil skal der være klare retsregler og effektive retsmidler.
De savnes p.g.a. omkostningerne ved processen.
En privatperson, der mener at have lidt et tab p.g.a. en offetlig handling, men

ikke har fri proces – og taber retssagen – vil ikke bare skulle betale egen
advokat, men også omkostninger og retsafgift til staten.

F. eks. vil en tabt sag i Danmark om 2 mio kr. udover omkostningerne til
egen advokat koste omkring 100.000 kr. i sagsomkostninger og retsafgifter – og
hvem bevilger fri proces?

Ja, det gør det offentlige.
Det forhold hindrer privates reaktionsmuligheder.
(et kort finsk referat)
Tak.

Professor, fd. justieråd Bertil Bengtsson, Sverige:

Särskilt referenten har ju gått närmere in på de svenska reglerna om oaktsam
information och nämnt den halvhjärtade reform som genomfördes år 1998 i 3
kap. 3 § skadeståndslagen. Bakgrunden var att man både på statligt och
kommunalt håll var orolig för de ekonomiska konsekvenserna av reformen, och
därför blev det bara ett ansvar för oriktiga råd och upplysningar när det finns
„särskilda skäl“. Det var i och för sig en vinst att man slopade kravet på fel „vid
myndighetsutövning“ som ställt till så mycket juridiska komplikationer, men
lagstiftaren kan tyckas ha varit alltför försiktig när ansvaret utvidagdes. – Trots
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allt får man ha en viss förståelse för lagstiftarens ståndpunkt. En ytterligare
utvidgning av ansvaret skulle medföra åtskilliga problem. Inför vi ett ansvar
också för omdömeslösa fast inte felaktiga uttalanden från myndigheternas sida
skulle det komplicera bedömningen – kan det t.ex., för att anknyta till referen-
tens exempel, grunda skadestånd att myndigheten ger i och för sig korrekta
uppgifter om vetenskapliga rapporter när man kan vänta att massmedia i vanlig
ordning missuppfatter dem? Er ännu besvärligare fråga är hur den krets som
kan kräva skadestånd skall begränses. Om ett meddelande ges som är nedsättan-
de för en hel yrkesgrupp – t.ex. om det säga att revisorer inte är kompetenta att
ge kvalificerad juridisk rådgivning – blir frågan om varje revisor som kan göra
sannolikt att uttalandet orsakat en minskad kundkrets skall kunna kräva skade-
stånd. När man tillämpar ett vanligt skadaståndssansvar för oaktsamhet i Dan-
mark och Norge fär man ta til andra metoder för att begränsa ansvaret i sådana
fall, t.ex. adekvansläran eller den oklara principen om att bara skyddade intres-
sen ersätts; man kan undra om allmänheten och den skadelidande har större för-
ståelse för en sådan motivering än om domstolen som i Sverige kan hänvisa till
en (visserligen oklar) lagreglering. – Alltså: jag är innt entusiastisk för den för-
siktiga svenska linjen, men den går att försvara. Det skulle vara glädjande om en
reform skulle genomföras i varje fall i Finland, som vi kan ta efter; annars är nog
möjligheterna begränsade att få vår svenska regel ändrad inom överskåldlig tid.

Lovrådgiver Arnulf Tverberg, Norge:

Det ble fremhevet i innledningen at det offentliges ansvar for informasjon er et
rettsområde i krysningen mellom privat og offentlig rett. Jeg er enig i at dette er
et ganske komplekst felt. Hagstrøm avsluttet sitt innlegg med å si at man her
kan møte det offentliges informasjon med motargumenter, motekspertise. Det er
etter mitt syn et riktig utgangspunkt, og Hagstrøms påpekning trekker i samme
retning som argumentet om at man bør trekke spørsmålet om det offentliges
ansvar for informasjon bort fra diskusjoner om ansvar for den klassiske offent-
lige myndighetsutøvelse. Hagstrøms avslutningsord bringer meg over til et
særskilt rettsfelt, ytringsfriheten, som bør trekkes inn i analysen av det offent-
liges ansvar for feilaktig informasjon. I Norge har vi nettopp hatt en reform av
Grunnloven § 100 om ytringsfriheten. Noen av de argumentene som har ligget
til grunn for reformen, kan trekkes inn i debatten om det offentliges ansvar for
informasjon.

Utgangspunktet er ytringsfrihet, og innskrenkninger må særskilt begrunnes.
Det må vi også ta hensyn til her. I den norske debatten om ytringsfriheten har vi
etter hvert tatt et oppgjør med utgangspunktet fra tidligere tider om at autorite-
tene forvalter sannheten. Det har over tid også påvirket forbrukernes holdning
ved at de i dag en helt annen opplevelse av informasjon fra det offentlige. For-

Sektionsmöte240



brukerne regner ikke lenger det offentliges informasjon som autoritativ.
Hagstrøm trakk frem det samme, nemlig at det offentliges informasjon bare er
ett av flere elementer når forbrukerne skal treffe sine beslutninger. Det må få
betydning ikke bare for spørsmålet om de enkeltstående vilkårene for ansvar –
for eksempel kausalitet – men det må også få betydning i en mer grunnleggende
analyse av de hensyn som gjelder på feltet.

Dessuten vil jeg, uten å mene at det skal trekkes inn sentralt for vurderingen
av det offentliges ansvar for informasjon, peke på den utviklingen som har vært
innenfor feltet ansvar for ærekrenkende ytringer. På grunnlag av praksis fra Den
europeiske menneskerettsdomstol har norske domstoler i utstrakt grad gått fra å
se på utsagn som feilaktige fakta som gir grunnlag for ansvar til å se på dem
som verdiutsagn, en vurdering, fra det offentlige eller fra privates side som
adressatene selv kan selv ta standpunkt til og vurdere holdbarheten av. Dette har
i praksis ført til et mindre vidtgående ansvar særlig for pressen, der spørsmålet
om ansvar har vært mest aktuelt. Denne utviklingen må imidlertid gis mer
generell rekkevidde. Også dette trekker i retning av et begrenset ansvar for det
offentliges informasjon. 

Videre må en, på samme måten som når andre ytringsfrihetsspørsmål ana-
lyseres, se på hva som er kilden til de opplysningene som gis. Innebærer opp-
lysningene formidling av resultater fra det offentliges egne undersøkelser eller
lignende, eller er det tale om informasjon som det offentlige videreformidler fra
andre? Vi må også tenke i retning av hvem som er det primære subjektet å rette
ansvar mot. Hvem opplysningene stammer fra, kan være et element i vurderin-
gen av det offentliges ansvar. 

De elementene jeg her har trukket frem, trekker i retning at det offentliges
ansvar for feilaktig informasjon må være temmelig begrenset. Jeg vil likevel
peke på mitt siktemål bare har vært å trekke frem noen elementer som bør tas i
betraktning i den videre analyse, og ikke å gi svar på spørsmålet om hvor
grensen for det offentliges ansvar for informasjon må trekkes. Takk.

Adjunkt Henrik Udsen, Danmark:

Det er næppe muligt at behandle spørgsmålet om det offentliges ansvar for
fejlagtig information under et. Der må i hvert fald foretages to grundlæggende
sondringer. For det første må der sondres mellem skønsbaseret information og
faktuel information. Det vil kun ganske sjældent komme på tale at pålægge
ansvar for skønsbaseret information (som efter sin karakter vanskeligt kan være
„fejlagtig“). Her vejer bl.a. hensynet til ytringsfriheden tungt, som også påpeget
i det foregående indlæg. Ved vurderingen af fejl for faktuel information, må der
sondres mellem information der rettes til almenheden, og information der rettes
til en enkelt borger. Der må også forventes en betydelig tilbageholdenhed med
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at pålægge ansvar, når information rettes mod almenheden. Her spiller bl.a.
flootgateargumentet en rolle. De krav, som myndigheden ville kunne blive mødt
med, kan blive uoverskuelige. Hertil kommer en konsekvensbetragtning. Der er
næppe tvivl om, at offentlige myndigheder vil være påpasselige med at afgive
information til almenheden, hvis dette kan medføre et vidtgående erstatningsan-
svar. Forestiller man sig i det eksempel referenten har nævnt i sit oplæg, at det
faktisk var korrekt, at chips gav en øget risiko for kræft, ville det have været
beklageligt, om myndigheden ikke havde offentliggjort dette af frygt for store
erstatningskrav. Tilbage står de situation, hvor der afgives fejlagtig information
til en enkelt borger. Her må myndigheden acceptere et erstatningsansvar,
såfremt borgeren har lidt et økonomisk tab og erstatningsbetingelserne i øvrigt
er opfyldt. Man bør dog i denne situation være opmærksom på, at de fleste fejl
begås på grund af tidspres, manglende adgang til ekspertkompetencer o.lign.
Var der afsat flere ressourcer til den konkrete sagsbehandling, ville fejlen ofte
ikke være begået. Spørgsmålet om ressourcefordelingen i det offentlige er
imidlertid et politisk spørgsmål, og man bør være varsom med at censurere den
politiske ressourcefordeling gennem erstatningsansvaret. Dette aspekt må ind-
drages ved vurderingen af det offentliges ansvar, men kan selvfølgelig ikke føre
til, at offentlige myndigheder generelt kan fraskrive sig ansvar blot ved at
henvise til manglende ressourcer.

Referent, bolagsjurist, fd. advokat Mikael Aspelin, Finland:

Många av professor Hagströms argument håller jag, efter närmare eftertanke,
med om.

Speciellt fäste jag mig dock vid hans exempel gällande poängsättning av
restauranger och kritik av konstnärer i tidningspressen: Jag tror att de ofta kan
vara hårda och svidande men läsaren och kanske ”offret” uppfattar ändå dem
som subjektiva bedömningar. Så uppfattar i alla fall läsarna dem.

När det gäller vårt exempelfall igen så tycker jag att det var väldigt grave-
rande att man talade om forskarrön och på eget initiativ sammankallar till en
press-konferens. Man hade all tid i världen att kontrollera ”forskarrönens” /
upp-gifternas riktighet. Allmänheten och medierna uppfattar forskarrön som
presenteras som objektiva, sanningsenliga uppgifter, en objektiv sanning något
helt annat än vad en konstkritiker subjektivt framför. 

Jag vidhåller fortfarande mina åsikter gällande rättsutvecklingen och hoppas
vi i Norden speciellt i Finland och Sverige kommer till en uppluckring av den
höga tröskel som gäller för skadestånd vid myndighetsinformation. Ur en mer
förvalt-ningsrättslig synvinkel ter det sig konstigt i vårt moderna samhälle att
myndig-heterna särbehandlas i jämförelse med andra personer i vårt samhälle.

Det här var egentligen allt jag ännu ville säga.
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Dessutom gjorde underreferenten, jur.lic. Suvianna Hakalehto-Wainio, Finland,
inlägg på sektionsmötet.

Debattledaren, professor Olli Mäenpää, Finland, avslutade med att tacka
referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade
sektionsmötet avslutat.
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