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KONSULENTENS ØKONOMISKE ANSVAR

Av professor dr. jur. TORE SANDVIK, Norge

I
KONSULENTOPPDRAGET

1. I vårt kompliserte og spesialiserte samfunn er den enkelte i
vidt omfang ikke bare avhengig av ytelser som krever en sakkunn-
skap han ikke selv har, men av sakkyndig veiledning og hjelp også
for å klarlegge sine behov og for å finne fram til de ytelser som kan
dekke behovene og til de som presterer disse ytelsene. Ved å vende
seg til en produsent eller leverandør som en tror kan prestere den
ytelse en trenger, løper en den risiko at denne legger større vekt på å
få omsatt sitt eget produkt enn på å vurdere om dette gir adekvat
behovsdekning. Dette forhold gir noe av grobunnen for at det på
mange felter har blitt tätt opp som næring å bistå med valg av
utforming av ytelser som næringsutøveren ikke selv presterer. Det
er slike næringsutøveres ansvar som behandles i det følgende.

Skillet mellom rådgivende og utførende, mellom „konsulent" og
„leverandør", „entreprenør" e. 1. er kjent fra mange områder, og
dukker opp på stadig nye. Og også konsulentvirksomheten er sterkt
spesialisert; ofte korresponderer oppdelingen i spesialiteter noen-
lunde med den en har blant de utførende. Noe av den generelle
problematikk, den som knytter seg til selve skillet, vil trolig være
aktuell på alle områder hvor et slikt skille utvikler seg. Men den
mer praktiske problemstilling er naturlig nok avhengig av hvilken
type ytelser det er tale om; der er eksempelvis i så mate liten lik-
het mellom elektronisk databehandling og betongkonstruksjoner.
Av praktiske grunner holder jeg meg i det følgende til ingeniør-
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og arkitektområdet, og til oppdrag som gjelder tilvirkning av
fysiske objekter, særlig bygg og anlegg, hvor det synes å ha utviklet
seg de mest avklarete normer.

2. Betegnelsen „konsulent" er ellers ikke eksklusivt reservert for
næringsutøvere som de nevnte. En ser den sporadisk anvendt av
næringsdrivende som selv påtar seg utførelsen av den ytelsen det
gj elder. Den benyttes også som stillingsbetegnelse ved ansettelse i
offentlig eller privat tjeneste. Betegnelsen er forbundet med fore-
stillinger om sakkunnskap og kvalifikasjoner; den status dette gir,
er vel forklaringen på den utstrakte bruk. Men den utvanning av
betegnelsen som dette har ført til, har ledet til at de tekniske
konsulenter har gått over til betegnelsen „rådgivende ingeniør".

3. I det følgende ser jeg imidlertid bort fra de tilfelle hvor kon-
sulentbetegnelsen er benyttet som stillingsbetegnelse i ansettelses-
forhold. De tilfelle som behandles, er de hvor en person påtar seg
et teknisk utrednings- og rådgivningsoppdrag, og hvor det er på
det rene at han er selvstendig oppdragstaker. Også detaljspørsmål-
ene om grensen mellom tjenesteforhold og selvstendig oppdrag lar
jeg ligge.

Primært er det konsulentens ansvar overfor oppdragsgiveren som
tas opp til behandling. Men mer sporadisk vil også bli berørt an-
svarsforholdet til andre impliserte i det tiltak konsulentoppdraget
knytter seg til. I noen grad er dessuten ansvarsreglene i oppdrags-
forholdet slik utformet at de ikke særlig markert skiller seg fra
regiene om konsulentens ansvar for skade som påføres utenforstå-
ende tredjemann. Dette vil være tilfelle hvor det er spørsmål om
sikkerheten mot person- eller tingskade av det produkt konsulent-
oppdraget refererer seg til. Her vil en derfor kunne bygge på
materiale som gj elder erstatningsansvaret utad. Og løsningene i
det interne ansvarsforhold kan gis en försiktig anvendelse også for
tredj emannsansvaret.

4. Rettssituasjonen på det felt som skal behandles, er sterkt in-
fluert av at det i kildematerialet inngår et sterkt innslag av stand-
ardiserte kontraktsvilkår med bestemmelser om ansvarsspørsmål-
ene. I Norge er ansvarsbestemmelsene inntatt i „honorarnormene",
f. t. „Ingeniørnormen. Den Norske Ingeniørforenings normer for
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rådgivende ingeniørarbeid med veiledning for honorarberegning"
(1971) og „Arkitektnormen. Norske Arkitekters Landsforbunds
normer for arkitektoppdrag med veiledning for beregning av hon-
orar" (1966). I 1974 er det imidlertid fremlagt som utkast til Norsk
Standard forslag til „Alminnelige kontraktsbestemmelser for konsu-
lentoppdrag for bygg og anlegg" (AKK); det forutsettes at „honorar-
normene" skal revideres og tilpasses disse kontraktsbestemmelser.
Det legges her åpenbart opp til et mønster svarende til det en har
i Sverige, der en har „Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
inom arkitekt- ock ingenjörverksamhet (AKB 1966)" åtskilt fra
regiene om honorarberegningen i „arvodestaxa".1) Et tilsvarende
opplegg har en i Finland, med ansvarsbestemmelsene inntatt i
„Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet, KAV 72". I Dan-
mark er situasjonen mer atypisk. En har ikke formelt gjeidende
honorarregler for arkitekter, da de tidligere gj eidende bestemmelser
ble opphevet på grunn av pålegg fra Monopoltilsynet om honorar-
reduksjon. Hverken i den tidligere gjeldende norm eller i „Danske
Arkitekters Landsforbunds Vedtægt for Arkitektvirksomhed" finner
en for øvrig bestemmelser om ansvarsspørsmålene. Men i 1968 ved-
tok Danske Arkitekters Landsforbund en ansvarsklausul, som ble
inntatt som § Ila i „Vedtægt for arkitektvirksomhed" av 1965.2)
For ingeniøroppdrag finner en ansvarsbestemmelser i Dansk Inge-
niørforenings „Almindelige Bestemmelser vedrørende rådgivende
ingeniørvirksomhed" (1958).

Ansvarsbestemmelsene i disse vilkår har et visst feiles preg, og
kan et stykke på vei oppfattes som uttrykk for innarbeidet og aner-
kjent rettsoppfatning på dette ansvarsområdet. Forholdene i Norden
synes for øvrig nokså parallelle med tilstanden i andre land, og
ansvarsbestemmelsene harmonerer i hovedtrekk med de som er ut-
formet av den internasjonale konsulentorganisasjon FIDIC i „Inter-
national General Rules for Agreement between Client and Consult-
ing Engineer (IGRA 1963)".

De bestemmelser det gjelder er dels „agreed documents", utar-
beidet under medvirkning av representanter for begge sider i opp-
dragsforholdet.3) Men også hvor bestemmelsene er „ensidig" ut-
arbeidet av organisasjoner på konsulentsiden, har en ved utarbeid-
elsen lagt vesentlig vekt på konsulentstandens samfunnsmessige an-
svar, på hensynet til standens faglige anseelse og på ønsket om å
vedlikeholde og heve standens yrkesetiske nivå.4) Det vil gjennom-



6 Tore Sandvik

gående være forfeilet å vurdere bestemmelsene i de foreliggende
„honorarnormer" o. 1. på linje med rent ensidige standardvilkår.
Spørsmålet får særlig aktualitet i forbindelse med bestemmelser om
ansvarsbegrensning, se nærmere nedenfor under IV 2.

5. Det følger av seg selv at innholdet i, og rammen for det opp-
drag en konsulent påtar seg, er av sentral betydning for det ansvar
han kan pådra seg ved utføreisen av oppdraget: Oppdragets ramme
blir bestemmende for spørsmålet om ansvar kan pålegges fordi
konsulenten har unnlatt å prestere ytelser han ved oppdraget har
påtatt seg. Og oppdragets innhold blir bestemmende for hvilke taps-
og ansvarssituasjoner som i praksis kan oppstå.

Betegnelser som „konsulent", „rådgivende" e. 1. avspeiler dårlig
hvilke arbeidsoppgaver som følger med i et normalt konsulent-
oppdrag på den sektor som behandles. Tar en utgångspunkt i det
„normaloppdrag" som beskrives i de foreliggende „honorarnormer",
trer det fram at det er tale om langt mer enn rådgivning i snever
forstand.

Det sentrale i det tekniske konsulentoppdrag er et konstruksjons-
arbeid, utforming av de tekniske anvisninger om utførelsen av
det produkt det er tale om. I første omgang vil det være tale om
skisse-forslag, ofte i flere alternativer, som fremlegges som grunn-
lag for oppdragsgivers vurdering og valg. På dette stadium har nok
det hele preg av ren rådgivning. Men etter at oppdragsgiver har
truffet sitt valg, står det igjen en omfattende detalj pros jekter ing,
med angivelse ned til minste detalj av hvordan produktet teknisk
skal utformes, ofte også med angivelse i detalj av arbeidsmetoden
ved utførelsen av prosjektet. Hvor langt denne detalj prosjektering
skal føres, og hvor meget av detalj utf ormingen som skal overlates
den utførende, vil kunne variere fra den ene sektor til den annen.
Ved det byggetekniske konsulentoppdrag synes kravet til detalj-
prosjektering drevet lengst, noe som trolig har sammenheng med
at prosjektet her ofte skal tjene som „anbudsgrunnlag" ved anbuds-
konkurranse (licitation, ütbod), men prosjekteringsoppgaven går ut-
over det som trengs som anbudsgrunnlag og omfatter da også de
mer detaljerte arbeidstegninger o. I.5) Det kan kanskje også spille
inn at de typiske komponenter i et byggverk har vært av fungibel
standardkarakter, slik at en ikke er avhengig av spesialkonstruk-
sjoner utformet av den enkelte produksjonsbedrift. Ved maskin-
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tekniske oppdrag får konstruksjonen lettere karakter av funksjons-
krav, slik at det overlates leverandøren å velge hvordan han skal
løse oppgaven ved hjelp av de maskinelementer han har utformet.
En har ikke her noen innarbeidet funksjonsdeling mellom de pro-
sjekterende og de u tf ørende, og omfanget av konsulentens konstruk-
sjonsoppgave kan derfor variere mer fra tilfelle til tilfelle. Det
samme synes å gjelde ved skipsbygging.6) Gjennomføringen av
konstruksjonsoppgaven forutsetter kjennskap til de faktiske og retts-
lige forutsetninger for produksjonen og for produktets funksjon.
Og det hører med til oppdraget å sørge for de forundersøkelser
som i så mate må anses påkrevet, f. eks. ved bygg- og anlegg geo-
tekniske og ingeniørgeologiske undersøkelser, innhenting av mete-
orologiske opplysninger, opplysninger om offentlige regulerings-
bestemmelser og om private rettsforhold (eiendomsgrenser, servitut-
ter).

Med til oppdraget hører også å gi oppdragsgiveren bistand med
den økonomiske siden av forholdet ved å klarlegge hvilke kostnader
som vil påløpe. Med til hvert trinn i konstruksjonsarbeidet hører
utarbeidelse av kostnadsoverslag, helt til det punkt hvor dette blir
overflødig fordi forholdene er avklaret ved avtale med den utfør-
ende om pris for produktet. Ved byggearbeid opphører denne del
av oppgaven sjelden før utførelsen er avsluttet. Selv om det er av-
talt fast pris med leverandøren, blir det gjerne tale om endrings-
og tilleggsarbeid som påny aktualiserer kostnadsspørsmålet. Med
til oppdraget hører dessuten bistand med kontroll av den eller de
utførendes vederlagskrav, ved „attestasjon" av regninger fra disse.
Og denne økonomiske kontroll er nær sammenknyttet med teknisk
tilsyn og kontroll med det utførte, kvalitativt og kvantitativt.

Endelig hører det i vidt omfang med til oppdraget å opptre som
oppdragsgivers representant overfor de øvrige som er implisert i ar-
beidet med produktet. Noe avhengig av hvilken kompetanse opp-
dragsgiver selv rår over og hvilke andre medhjelpere han har en-
gasjert skal konsulenten sende offentlige myndigheter påbudte
anmeldelser og søknad om nødvendige tillåtelser, og avgi de erklær-
inger overfor entreprenør og leverandør som trengs. Ved bygge-
arbeid hender det ofte at det bare er arkitekt og konsulent som
formidler kontakten utad, mens byggherren trer helt i bakgrunnen.

Betegnelsen „rådgiver" gir således en ufullstendig karakteristikk
av konsulentens oppgaver. Betegnelser som medhjelper og repres-
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entant gir et mer dekkende bilde.
Ved ett og samme produkt kan flere konsulenter være engasjert.

Ved byggearbeid av noen størrelse er dette det normale. Konsulent-
yrket er spesialisert, og ved det enkelte byggeoppdrag vil gjerne
være engasjert både arkitekt, bygningsteknisk, vann-, varme- og
sanitærteknisk, elektroteknisk og ventilasjonsteknisk konsulent.

Konsulentens prestasjon danner dels grunnlaget for de andre
implisertes innsats, men skjer dels i et løpende samspill med disses
virke. Også tidspunktet for utførelsen av konsulentoppgavene får
dermed stor betydning for produksjonen og det økonomiske re-
sultat.

6. Det behøver neppe noen nærmere påvisning at den rent tekn-
iske utforming og konstruksjon av de materielle produkter vår
sivilisasjon baserer sin velferd på, er av sentral betydning for pro-
duktenes funksjon og sikkerhet.7) Og det er også anerkjent at
prosjekteringen er av vesentlig betydning for effektiviteten under
selve utførelsen av produktet, og dermed for kostnadene ved ut-
førelsen og prisen for produktet.

Skillet mellom prosjekterende og utførende, mellom konsulent
og entreprenør, har som rettslig konsekvens at den utførende ikke
har ansvar og risiko for svikt ved konstruksjonen eller for øvrig i
de ytelser som det er overlatt konsulenten å utføre. Spørsmålet om
konsulentens ansvar blir derfor for oppdragsgiveren spørsmål om
han overhodet ved en ansvarsaksjon kan få dekning for de meget
betydelige tap som her kan bli aktuelle.

7. Den praktiske betydning av konsulentansvaret må likevel ikke
overvurderes. Konsulentstandens økonomiske bæreevne setter nokså
trange grenser for hvilken ansvarsbyrde den selv reelt kan bære.
Og et rettslig ansvar som går ut over de reelle dekningsmuligheter
er lite verdt.

Konsulen tf oretakene er gjennomgående av en beskjeden størrelse.
Virksomhetens karakter er slik at den ikke krever anskaffelse av
materielt utstyr og andre formuesgoder som kunne tjene som dek-
ningsobjekt, og de innarbeidete vederlagsformer i virksomheten er
heller ikke slik utformet at det tilføres virksomheten kapital av
betydning som kunne tjene som dekningsgrunnlag for ansvaret. Det
er forsåvidt her et klart misforhold mellom de skademuligheter som
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svikt i virksomheten innebærer, og den økonomiske evne til å bære
et ansvar for de skader som forårsakes.

Dette forhold reiser to spørsmål:
For det første aktualiserer det spørsmålet om begrensninger i

konsulentansvaret, slik at det ansvar som kan pålegges, bedre av-
passes etter den ansvarliges bæreevne.

For det annet reiser det spørsmålet om alternative deknings-
muligheter, og da særlig om forsikringsdekning mot de tapstyper
som her er aktuelle.

Som det vil gå fram av det følgende, er de to spørsmål også intimt
sammenvevet i de regler som gj elder. Og også på dette felt stilles
en ved den legislative vurdering overfor spørsmålet om hva som er
den mest hensiktmessige tapsavdekning, og hvordan ansvarsreglene
bør utformes for å oppnå denne.

II
ALMENT OM ANSVARSGRUNNLAGET

1. Av översikten foran om oppdragets innhold vil det gå fram
at konsulentarbeidet rent faktisk i meget er av den samme teknisk-
og økonomisk-administrative karakter som det som må utføres av
ledelsen i et foretak som har „påtatt seg" utførelsen av arbeidet.
Den store likhet i så mate trer kanskje sterkest fram om en sammen-
likner konsulentoppgavene ved et produkt som utføres i oppdrags-
givers „egen regi" med en entreprenørs funksjoner ved „totalentre-
prise".

Det er altså ingen gjennomgående kvalitativ forskjell i de arbeids-
oppgaver som følger med henholdsvis et konsulentoppdrag og en
entreprise- eller leveringskontrakt. Sammenstillingen viser at for-
skjellen mellom de to typer kontrakter ligger mer på det juridiske
plan, og da nettopp i en forskjell i det økonomiske ansvar som
overtas ved kontrakten.

At en person som entreprenør „påtar seg utførelsen", innebærer
ikke bare at han påtar seg å utføre eller besørge utført visse arbeids-
operasjoner etc. egnet til å frembringe et ønsket produkt. Etter
grunnfestede forestillinger og innarbeidede regler innebærer kon-
trakten også at han övertar en viss risiko, et visst ansvar for at
produksjonen lykkes og for produktets pris. Hvor vidtgående denne
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ansvars- og risikoovertakelsen er, vil kunne variere.8) Men et visst
minstemål av ansvars- og risikoovertakelse synes i den alminnelige
oppfatning nærmest begrepsmessig forbundet med begrepet „entre-
prise" o. 1.

Men når en person påtar seg nærmest de samme funksjoner og
oppgaver „som konsulent", ligger det dermed nærmest i beteg-
nelsen en reservasjon om at vedkommende ikke påtar seg en entre-
prenørs risiko og ansvar. Konsulent-karakteristikken kan altså tjene
som en markering av at vedkommende ikke påtar seg „förpliktelse
til å frambringe et resultat", bare en „förpliktelse til med omsorg
å etterstreve et resultat".9) Konsulenten hefter altså som utgångs-
punkt bare etter en culparegel.

Dette culpa-vilkåret trer også fram i de ansvarsbestemmelser en
finner i de ulike standardvilkår, se ABK 1966 § 9 pkt. 1, KAV
72 pkt. 2.21, DI pkt. 4, VFI pkt. 1.11.6, AN pkt. 1,25 og IN pkt.
1.3.1. Men i hovedsak kan en altså si at culpa-prinsippet allerede
følger som en naturlig konsekvens av karakteren av de oppdrag det
her gj elder, og at bestemmelsene har sin hovedinteresse mer ved
de forsøk på presisering av innholdet i skyldkravet som de søker å
foreta. At konsulentansvaret er culpabetinget, må således anses
generelt akseptert.10)

Det som her er anført, betyr selvsagt ikke at det er noe prin-
sipielt i veien for at en som driver konsulentvirksomhet kan påta
seg et mer eller mindre vidtgående objektivt ansvar. Men i samme
grad som dette skjer, endres oppdragets karakter. O ver takelse av
ansvar og risiko gir ingeniøren eller arkitekten en økonomisk egen-
interesse i det tiltak det gj elder, noe som etter omstendighetene
kan påvirke hans holdning og redusere hans evne til å opptre som
oppdragsgivers lojale tillitsmann. Og de „etiske regler" som konsul-
entsammenslutningene har vedtatt, gjør nettopp front mot alt som
kan gi en egeninteresse som i gitte tilfelle kan komme til å stå i
strid med hensynet til oppdragsgiver. De konkrete forhold som
gjerne nevnes, er riktignok av annen karakter: deltakelse i produk-
sjonsbedrifter i bransjen, mottakelse av betaling fra andre enn opp-
dragsgiver. Men også overtakelse av et vidtgående ansvar i selve
oppdragsforholdet kan i en gitt situasjon ha en beslektet effekt,
overfor den aktuelle oppdragsgiver eller i forhold til andre klienter.

2. Konsulentansvaret er et „profesjonsansvar" eller „profesjon-
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elt ansvar"; arkitekter og rådgivende ingeniører har forlengst blitt
akseptert som utøvere av „learned professions", „liberale erverv",
på linje med (privatpraktiserende) leger og advokater.11)

For culpavurderingen innebærer karakteristikken „profesjonsan-
svar" for det første at det ved vurderingen tas utgångspunkt i be-
stemte, forholdsvis vidtgående kvalifikasjonskrav, krav om en sær-
skilt høy sakkunnskap, gjerne forankret i en forutsetning om en
høyere utdannelse. Denne siden av forholdet var trolig av større
betydning tidligere; i det moderne sterkt spesialiserte samfunn,
hvor det på nær sagt alle områder legges betydelig vekt på spesiali-
sert fagutdanning, blir det ikke mer enn gradsforskjell mellom de
liberale erverv og andre yrker.12)

Så når bestemmelsene i standardvilkårene dels sterkt fremhever
kravet til faglig sakkunnskap,13) kan det ikke sies at dette peker på
noe særegent for denne sektor.

Større praktisk betydning har det at utviklingen av festnete arki-
tekt- og konsulentprofesj oner, etableringen av noenlunde enhetlige
og avgrensete yrkesgrupper med egne yrkesorganisasjoner, trolig får
som bieffekt en fiksering av den vurderingsnorm en må ta utgångs-
punkt i ved culpabedømmelsen. Den kontakt og kommunikasjon
som etableres, gir basis for en viss presisering av forestillingene om
hva som i faglig henseende kan kreves av den som opptar virksom-
het av vedkommende slag. Konsulentorganisasjonene har også ar-
beidet bevisst for å innarbeide et visst kvalitetsnivå og for å sikre
at organisasjonenes medlemmer holder seg faglig ajour. Av helt
direkte betydning for fastleggelsen av aktsomhetsnormen er det og-
så at organisasjonene dels har opprettet egne organer som avgir
responsa om spørsmål som har betydning for ansvarsvurderingen.

Denne fiksering av handlenormen, kombinert med forestillingen
om særlige kvalifikasjonskrav for u tø velsen av konsulentyrkene,
leder til en objektivisering av culpabedømmelsen, og til at det ved
vurderingen blir lite rom for å påberope personlige unnskyldnings-
grunner. Det har sogar vært hevdet at „rent subjektive forhold vil
neppe i noe tilfelle få avgjørende innflytelse på resultatet".14) Ut-
talelsen er trolig dekkende når det gj eider de forhold som den
direkte gj elder, nemlig erfarings- og kunnskapsnivå.

Dette betyr likevel ikke at en står overfor et objektivt erstat-
ningsansvar. At det er et culpaansvar en står overfor, vil kanskje best
tre fram der uforutsette forhold griper inn og forstyrrer konsul-
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entens utførelse av oppdraget. Er det f. eks. akutt sykdom som er
årsak til at noe blir feilaktig utført eller — kanske mer praktisk —
ikke utført, må det etter omstendighetene utvilsomt lede til ansvars-
frihet.

3. Selv om kontraksbestemmelsene statuerer et culpaansvar, og
gjennomgående bruker uttrykk som peker i retning av konsulentens
egen culpa som ansvarsvilkår, er det ingen tvil om at de vanlige
regler om arbeidsgiver- og medhjelperansvar kommer til anvendelse.
Konsulenten hefter derfor utvilsomt dersom det er en av hans an-
satte som har utvist culpa.15)

Og selv om dette nok kunne fortone seg som noe mer tvilsomt,16)
er det også den almindelige oppfatning at en konsulent som har
satt bort utførelsen av deler av det arbeid han har påtatt seg, til
en selvstendig medhjelper, en underkonsulent, vil hefte for dennes
culpa.17) Dette slås også uttrykkelig fast i ABK 1966 § 7 pkt. 3,
KAV 72 pkt. 2.31 og AKK pkt. 8.3.

Forutsetningen er imidlertid da at det gj elder utførelsen av
arbeid som virkelig inngår i vedkommende konsulents oppdrag.
Har det på forhånd vært på det rene mellom konsulent og opp-
dragsgiver at en annen må engasjeres for utførelse av en del av opp-
gaven, f. eks. på grunn av behov for spesialsakkyndighet som
konsulenten ikke selv innehar, må konsulenten anses å opptre som
fullmektig for byggherren når han engasjerer den annen, og hefter
da ikke for den engasjertes feil. Selv om det vel oftest er arkitektene
som forestår engasjement av de nødvendige rådgivende ingeniører,
anses disse ikke som arkitektens „underkonsulenter4', men står i
kontrakts- og ansvarsforhold direkte til byggherren.

At oppdraget er begrenset til arbeid på det felt en konsulent selv
dekker, og at spesialsakkyndige forutsettes engasjert av oppdrags-
giveren ved siden av vedkommende konsulent, er delvis uttrykke«
lig markert i honorarnormene. I AN pkt. 1.24 og DAL 1964 § 11
slås det således fast at sakkyndig bygningsteknisk ingeniørarbeid
ligger utenfor arkitektoppdraget. Og i IN pkt. 4.3.1. og AN pkt.
1.24, jfr. pkt. 2.26 fremgår det at det av oppdragsgiver forutsettes
engasjert særskilt byggeleder for det løpende tilsyn med arbeidet;
i IN kap. 11 og AN pkt. 6.00 er det formet egne normer for bygge-
lederoppdrag. I Danmark forutsettes derimot „konduktør" ansatt
av konsulenten, se DI pkt. 8 og DAL 1964 § 10 stk. 2.
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4. Selv om det kan regnes som karakteristisk for et konsulent-
oppdrag at oppdragstakeren ikke påtar seg ansvar utöver et culpa-
ansvar, er det som nevnt intet til hinder for at en konsulent i det
enkelte tilfelle påtar seg et videregående ansvar, ved å avgi en
„garanti'' eller „tilsikring" f. eks. for at det prosjekterte får nær-
mere angitte egenskaper eller for at kostnadene ikke overstiger et
visst beløp.

Men det kan trygt fastslås at slike tilfelle må være sjeldne; noe
eksempel fra rettspraksis på ansvar bygget på et slikt grunnlag har
jeg ikke kunnet påvise.18) I betrak tning av konsulen toppdragets
ansvarsmessige særpreg har det også i høy grad formodningen mot
seg at en garanti som nevnt skal være overtatt; det må kreves klar
tale dersom et såpass uvanlig ansvar skal kunne statueres.19)

De svenske vilkår ABK 1966 har i § 9, pkt. 2 i. f. en bestemmelse
om at „konsultens svarar . . . . för beställarens skadesståndsskyldig-
het, vilken till följd av konsultens åtgärder i samband med upp-
dragets fullgörande uppkommer gentemot tredje man, utom i de
fall skada icke rimligen kunnat undvikas". Ifølge den „offisielle"
kommentaren til bestemmelsen, og forsåvidt også etter ordlyden i
bestemmelsen, er det tale om et objektivt („strikt") ansvar. Be-
stemmelsen sikter til tilfelle hvor konsulenten direkte gir direktiver
om gjennomføring av arbeider i marken, som prøveboringer,
sprenging, trefelling, gravearbeid. I kommentaren sies det at ansvar
for skader som ikke rimelig kan unngås, må regnes som en del
av bestillers produksjonskostnader, men at konsulenten må være
„skyldig att begränsa dessa skador så långt som möjligt, inte enbart
genom att utföra arbetet med största omsorg utan även genom att
vidtaga rimliga förebyggande åtgärder". Med utgångspunkt i denne
betraktning kan det synes som om det en i virkeligheten har til-
siktet, er å pålegge konsulenten et culpaansvar for tap byggherren
påføres ved en økning i hans objektive naboansvar.20) Med en slik
tolkning gir regien god mening, også hensett til at de nye regler
i Jordabalken innførte et objektivt medhjelperansvar for selvstendig
medhjelpers culpa.21) En kan imidlertid forstå at ordlyden i be-
stemmelsen har møtt en hardhendt kritikk.22)
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III
NÆRMERE OM ENKELTE ANSVARSTILFELLE

1. Enhver generell angivelse om culpavurderingen er dømt til
å bli nokså blodfattig. Skal en komme spørsmålet nærmere inn på
livet, trengs det en mer konkret behandling, der en tar for seg en
del av de mer praktiske tilfelle hvor ansvarsspørsmål har vært oppe.

Når rettspraksis her trekkes inn, er det imidlertid som eksempler,
ikke som forsøk på å fastlegge culpanormen ad prejudikatsvei. Det
følger av culpavurderingens egen karakter at den må være situas-
jons- og tidsbestemt. Vurderingen må skje ut fra det tekniske ut-
viklingsstadium en befant seg på da det påstått ansvarsbetingende
forhold ble utvist, og ut fra den innsikt som da var utbredt innen
profesjonen. Om en dom ut fra dette synspunkt antar at en bestemt
handlemåte ikke var culpøs, er det ikke gitt at vurderingen skal
falle ut på samme mate neste gang et tilsvarende tilfelle kommer
opp. Paradoksalt nok kan selv en frifinnende dom i neste omgang
være et argument for fellelse. Den publisitet som lett kan følge
med rettssaken og dommen, kan nemlig bidra til å spre kunnskapen
om at en bestemt fremgangsmåte kan være uheldig og skadevold-
ende, slik at det deretter må betegnes som uaktsomt å basere seg
på den.

Det foreligger også enkelte opplysninger fra forsikringsselskap-
enes praksis i tilknytning til konsulentansvarsforsikring.23) Også
eksempler fra dette materialet vil bli benyttet. Men ved vurder-
ingen av dette må en nok ta med i betraktning forsikringsselskap-
enes tendens til ikke å prosedere tilfelle hvor utfallet fortoner seg
tvilsomt.

2. En forutsetning for løsningen av den konstruksjons- og pro-
sjekteringsoppgave som er kjernen i konsulentoppdraget, er et
intimt kjennskap til de faktiske forhold konstruksjonen skal fungere
under. Det første ledd i konsulentarbeidet består derfor i å frem-
skaffe et arbeidsgrunnlag gjennom mer eller mindre inngående
forundersøkelser. Ved byggearbeider knytter deg seg her særlig
interesse til grunnundersøkelser. Grunnforholdene representerer et
spesielt usikkerhetsmoment ved byggearbeid. Men ved moderne ut-



Konsulentens økonomiske ansvar 15

rednings- og undersøkelsesteknikk er det mulig å begrense denne
usikkerhet i betydelig grad.

Utførelsen av regulære grunnundersøkelser hører likevel ikke
med til normalinnholdet i et ordinært arkitektoppdrag eller kon-
sulentoppdrag i byggeteknikk. Utførelsen av geotekniske og geo-
logiske undersøkelser er utviklet som en egen faglig spesialitet som
krever særskilt oppdrag. I noen utstrekning er det etablert egne
foretak for denne typen spesialarbeid. På denne bakgrunn vil f.
eks. en arkitekt ikke kunne pålegges ansvar med den begrunnelse
at han ikke selv har utført påkrevde grunnundersøkelser.

På den annen side hører det med til det ordinære arkitekt- og
konsulentoppdrag å vurdere, og gi råd hvorvidt slikt særlig under-
søkelsesoppdrag skal gis. Ved forhåndsbefaring må oppdragstakeren
søke å danne seg et bilde av mulighetene for at grunnforholdene
vil volde problemer. Og inngår løpende tilsyn i oppdraget, må
arkitekten løpende vurdere, ut fra de forhold som etterhvert av-
dekkes, om det er foranledning til å revurdere den opprinnelig
trufne beslutning om hvorvidt og i hvilken utstrekning under-
søkelser er påkrevet. Forsømmes slik forhånds- og løpende vurder-
ing, vil det kunne medføre ansvar24) dersom det må antas at for-
holdene gav grunn til mistanke. Men en forutsetning for ansvar er
det selvsagt at det må antas at de undersøkelser som var indikert,
ville være tilstrekkelige til å avsløre de forhold som har voldt det
tap som kreves erstattet.25)

Plikten til å vurdere hvorvidt det skal gis særoppdrag om grunn-
undersøkelser påhviler primært „hovedkonsulenten" ved arbeidet,
i praksis derfor arkitekt ved regulært byggearbeid, bygningsteknisk
konsulent ved anleggsarbeid og mer spesielle byggearbeider. En
konsulent som bare er tildelt mer begrensete konstruksjonsopp-
gaver, f. eks. ved beregning og konstruksjon av bestemt angitte
deler av bygget, kan derfor normalt ikke trekkes til ansvar i for-
bindelse med at undersøkelser er unnlatt.26) Enhver konsulent må
likevel anses forpliktet til å vurdere undersøkelsesbehovet i til-
knytning til de konkrete bygningsdeler han har påtatt seg å kon-
struere; ikke bare arkitekten, men også — og kanskje i særlig grad
— den ingeniør som har påtatt seg fundamentkonstruksjonen, vil
derfor ha som oppgave å vurdere behovet for geologisk og geo-
teknisk utredning.

41



16 Tore Sandvik

Hvorvidt og i hvilken utstrekning undersøkelser på forhånd må
anses indikert, er et faglig betont vurderingsspørsmål. Men viser
det seg at skader inntreffer, og på grunn av forhold som kunne
vært avdekket ved undersøkelser, vil konsulenten nok lett rammes
av domstolens etterpåklokskap. Erfaringen om dette er nok bak-
grunnen for at enkelte har rådet konsulenten til konsekvent å
foreslå grunnundersøkelser.27) En slik holdning kan nok være
effektiv til å gardere mot ansvarskrav. Men den står neppe i sam-
svar med den lojalitet overfor oppdragsgiveren som skal prege
konsulentoppdraget. I prinsippet, men neppe i praksis, er det like
ansvarsbetingende å påføre oppdragsgiveren unødige kostnader ved
overflødige som å påføre ham skader ved unnlatte undersøkelser.
Og ved uaktsomhetsvurderingen på dette felt gjør en vel å ha in
mente at konsulenten plikter å foreta en balansegang mellom det
som er påkrevet og det som er overflødig.

3. Før arbeidet iverksettes, plikter konsulenten også å skaffe seg
kjennskap til de rettslige forutsetninger for gjennomføring av opp-
gaven.

Dels må han orientere seg om de bygningsrettslige forhold. Disse
refererer seg dels til rent teknisk-konstruksjonsmessige forhold, ved
de krav til det sikkerhetsmessige og funksjonsmessige som er oppstilt
gjennom bygningslovgivning, byggeforskrifter og vedtekter, se nær-
mere om dette nedenfor under 5. Men dels refererer bestemmelsene
seg til utnyttelsen av byggegrunnen; her er det de ulike typer re-
guleringsplaner som spiller den dominerende rolle.28) I vårt
moderne samfunn møter en også en vrimmel av andre lov- og for-
skriftsregler som griper inn.29) I noen grad vil det ved saksbe-
handlingen etter bygningslovgivningen bli påsett om slike regler
er etterlevet.30) Men denne kontroll kommer på et stadium hvor
meget av arbeidet er utført. Det er klart at konsulenten selvstendig
må orientere seg om regiene før han går i gang med prosjekterings-
oppgaven.

Den lovgivning det her gjelder, må gjennomgående betraktes
som spesiallovgivning for det felt hvor konsulenten utøver sitt yrke,
og det må derfor stilles relativt vidtgående krav om at konsulenten
har eller skaffer seg kjennskap til regiene og deres betydning for det
oppdrag han har påtatt seg, sml. også nedenfor under 4, om lov-
og forskriftskrav til konstruksjonen..31)
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Konsulenten må også orientere seg om de privatrettslige forhold
i forbindelse med byggeoppgaven: Om oppdragsgiveren har eien-
domsrett (eller annen tilstrekkelig råderett) til byggegrunnen, om
eiendomsgrenser, om heftelsesforhold, særlig om det foreligger ser-
vitutter som påvirker muligheten for gjennomføring av oppgaven.
I prinsippet kan disse forhold nokså enkelt avklares ved under-
søkelse av eiendomsregister og rettighetsregister, og en slik under-
søkelse bør inngå i arbeidsrutinen for arkitekt o. 1. Men på dette
felt kan det neppe stilles særlig høye krav til konsulentens under-
søkelse og evne til innsikt i det frembrakte materiale. Den juridiske
regulering det her er tale om, er mer en juristspesialitet, og det
kan således lett anses unnskyldelig om en teknisk utdannet person
f. eks. ikke evner å sette seg inn i alle intrikate juridiske problemer
når det gj elder samspillet mellom privatrettslig servituttregulering
(eller naborettslige forhold) og den offentligrettslige bygnings-
regulering. I UfR 1938 s. 528 ble det således ansett unnskyldelig
at en arkitekt ikke forsto at offentlig myndighet ved å gi bygge-
tillatelse etter bygningslovgivningen ikke hadde dispensert fra en
servituttbestemmelse der samme myndighet var påtaleberettiget.32)
Særlig hvor det er involver t advokat eller annen jurist ved bygge-
foretaket, som forretningsfører e.l., vil det kunne være unnskyldelig
om de teknisk utdannete forutsetter at denne tar seg av slike jurist-
spesialiteter. Men etter omstendighetene, særlig hvor det blir tale
om et samspill mellom tekniske og juridiske forhold, vil det kunne
anses ansvarsbetingende om konsulenten ikke tar initiativ til en
nærmere undersøkelse av problemene.33) I det hele må det også
ved denne del av culpavurderingen tas hensyn til den arbeidsdeling
som her er en naturlig konsekvens av at en rekke personer og fore-
tak blir involvert ved gjennomføringen av den totale oppgave. I
noen grad må konsulenten også kunne innrette seg på at oppdrags-
giveren selv klarlegger relevante forhold; i denne sammenheng får
oppdragsgiverens kvalifikasjoner og posisjon betydning.34)

4. På grunnlag av det materiale forundersøkelsene har skaffet
fram, skal så konsulenten utføre sitt konstruksjons- og prosjekter-
ingsarbeid.

Hvilke krav som kan stilles til dette, må for det første avhenge
av det oppdrag bestiller har gitt. Så langt konsulenten retter seg
etter de direktiver bestiller har gitt, vil han på den ene side være
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ansvarsfri for de skader som må anses som en følge av disse direk-
tiver, se f. eks. RG 1960 s. 232.

Men på den annen side vil ansvar kunne pålegges under hen-
visning til at særkrav i oppdraget ikke er fulgt, selv om konstruks-
jonen fyller vanlige kvalitetsmål, se f. eks. UfR 1952 s. 611: Arki-
tekten ble ansett ansvarlig, da han uten byggherrens samtykke
hadde endret byggets plassering.35) Normalt oppstår likevel ikke
slike spørsmål fordi konsulenten under sitt arbeid er i løpende
kontakt med oppdragsgiveren, tilpasser prosjekteringen til dennes
ønskemål og får godkjent sine konstruksjonsforslag. Normalt opp-
står spørsmålet om ansvar derfor bare hvor konstruksjonen ikke
holder mål etter en mer objektivisert bedømmelse.

Ansvar vil her først og fremst bli aktuelt dersom sluttproduktet
frembyr rent fysiske svikt, f. eks. hvor deler av bygget raser sammen
eller slår revner. Hvor dette ikke kan tilbakeføres til svikt fra de
utførende, er det ihvertfall i forsikringspraksis en tendens til å
slutte ut fra det uheldige resultat at det må ha vært utvist culpa
ved uformingen av konstruksjonen. Det har vært fremholdt at en
slik tendens kan virke uheldig, fordi den leder til at konsulentene
ved konstruksjonene opererer med unødig store og fordyrende
sikkerhetsmarginer. I prinsippet skulle dette kunne være like an-
svarsbetingende, men i praksis vil det sjelden kunne tenkes at ansvar
blir gjort gjeldende i slike tilfelle. Ihvertfall hvor det er tale om
svikt av mindre betydning for produktets funksjon, burde det like-
vel ligge like nær å trekke inn i vurderingen at konsulenten i opp-
dragsgivers interesse også skal unngå overdimensjonering av kon-
struksjonene, og derfor må foreta en ofte vanskelig balansegang
mellom den tilstrekkelige og den mer enn tilstrekkelige dimensjon-
ering.30)

En annen gruppe tilfelle er de hvor det foreligger regnefeil eller
andre „kontortekniske'' feil. Også her er det en klar tendens til
uten videre å anse slikt som culpøst.37) Dette er vel mindre be-
tenkelig.38)

Det bør likevel generelt fastholdes at ansvar er betinget av at det
ved konstruksjonsoppgaven er avveket fra den vanlige faglige norm
på den tid konstruksjonsoppgaven ble løst. Et ,,res ipsa loquitur"-
synspunkt kan nok lede til at en i tilfelle av alvorlige svikt i pro-
duktet kan la selve dette resultat være tilstrekkelig til å statuere
ansvar, hvor det nærmere årsaksforhold er uavklart. Men i prinsip-
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pet skal en søke bak resultatet og vurdere konsulentens forhold ved
løsningen mot vanlig faglig standard før ansvar pålegges.39)

I teorien legger en dels til grunn at konsulenten er ansvarlig,
resp. ansvarsfri, avhengig av om han har informert oppdragsgiver
om faremomenter ved et konstruksjonsforslag, og fått forslaget god-
kjent.40)

Et slikt synspunkt må imidlertid anvendes med stor varsomhet.
Den ukyndige oppdragsgiver vil reelt være prisgitt sin konsulent,
han har sj elden noen virkelig mulighet for å forkaste konsulentens
forslag, og en formell „avlatsprosedyre" bør ikke frita konsulenten
for den faglige forsvarlighet av den konstruksjon konsulenten an-
befaler. Men annerledes vil det kunne stille seg dersom konsulenten
fremlegger alternativer og oppdragsgiver företar sitt valg i strid
med konsulentens anbefaling. Standardreglene fastslår også dels som
utgångspunkt at godkjenning ikke frir for ansvar.41)

Spørsmålet har særlig aktualitet i forbindelse med valg av nye
og uprøvde konstruksjoner. For disse tilfellene gir standardvilkår-
ene enkelte særbestemmelser om at oppdragsgivers godkjenning fri-
tar for ansvar for risiko som han er gjort oppmerksom på.42) Men
gjennomgående er det likevel brukt uttrykk som viser at det siktes
til tilfelle hvor forslaget om bruk av „nye" konstruksjoner og
materialer ikke er brakt fram av konsulenten selv, men av opp-
dragsgiveren.43) Og også her bør en legge til grunn at ansvarsfri-
heten bør være betinget nærmest av at konstruksjon en er frarådet
av konsulenten.

En annen sak er at det lettere kan tenkes at det ikke vil være
uaktsomt å overse risikomomenter som er forbundet med nye kon-
struksjons- og materialtyper, og at ansvarsbedømmelsen av den
grunn her kan bli mildere. Men det er samtidig på det rene at det
stilles særlige krav til konsulenten i slike tilfelle; bl. a. må han
sette seg nøye inn i de anvisninger leverandøren har gitt om slike
„nye" produkter.44)

De offentligrettslige forskrifter etter bygningslovgivningen gir i
vidt omfang detaljerte krav til ulike typer bygningskonstruksjoner.
I noen grad bidrar dette til en objektivisering av konstruksjons-
ansvaret, forsåvidt som det regulært vil være tilstrekkelig til å
statuere ansvar dersom disse lov- og forskriftskrav ikke er oppfylt.
Konsulenten vil regulært ikke til sin ansvarsfrihet kunne påberope
ukjennskap til det regelverk det her gj elder, da det i utpreget grad
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er tale om en spesialregulering for konsulentens eget kompetanse-
område. Og da det her gj elder sikkerhetsforskrifter, vil forskrifts-
bruddet utløse ansvar for skade forårsaket ved at forskriftene er
tilsidesatt.45) Dessuten blir det selvsagt normalt tale om ansvar for
kostnadene ved å rette det forskriftsstridige.

En konsekvens av oppdelingen av konsulentfunksjonen i flere
spesialiteter er at hver konsulent bare er ansvarlig for sin del av
oppgaven. Men hver enkelt må orientere seg om de andres arbeid
så langt det er påkrevet for å sikre at alle sider er varetatt og at de
ulike delprosjekter blir tilpasset hverandre.46)

Heller ikke er konsulenten ansvarlig for svikt ved entreprenør-
enes utførelse av konstruksjonen. Men det kreves at prosjektering-
en u tf øres også under hensyn til at den skal tjene som direktiv til
de utførende. Konsulenten kan derfor holdes ansvarlig dersom
direktivene ikke er entydige og klare, slik at utførelsesfeil opp-
står,47) eller dersom det ikke gis tilstrekkelige direktiver om sik-
ringstiltak eller nødvendige særforholdsregler.48)

5. Regelen om at konsulenten ikke hefter for de utførendes feil,
modifiseres noe ved at det i fullt konsulentoppdrag inngår en viss
plikt til å føre tilsyn med utførelsen, og til kontroll av den når
arbeidet er fuliført.49) Han plikter å påtale avvik fra prosjektet og
mangler ved arbeid eller materialer.50) Forsømmes dette fordi han
overser forhold han burde oppdaget, vil han pådra seg ansvar, da
normalt sammen med den utførende, idet unnlatt inngripen fra
tilsynet normalt ikke fritar denne for ansvar.51)

Forutsetningen for et slikt ansvar er selvsagt at konsulenten ikke
bare har et deloppdrag der tilsyn ikke inngår.52) Tilsynsoppgaven
gj elder bare den del av byggeprosessen som hans oppdrag gj elder.

Det tilsyn som konsulenten skal utføre etter et ordinært kon-
sulentoppdrag forutsettes normalt ikke å skulle være særlig inn-
gående; ihvertfall ved arbeider av noen størrelse forutsettes det
engasjert en egen „kontrollør", „byggeleder" eller „konduktør" for
utførelsen av den løpende, daglige kontroll. Men som nevnt oven-
for under II 3, forutsetter de danske normer at denne ansettes av
konsulenten, slik at denne får arbeidsgiver- eller medhjelperansvar
for hans feil.

Det nærmere innhold i tilsynsansvaret kan ellers skifte noe fra
tilfelle til tilfelle, avhengig av kontrakten i det enkelte tilfelle og
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avhengig av hvilken posisjon konsulenten rent faktisk kommer til
å innta. Men normalt kan det ikke kreves mer enn mer sporadiske
inspeksjoner.58)

Mer inngående kontroll må imidlertid utføres i forbindelse med
de befåringer som skjer ved overtakelse og ved utløpet av garanti-
tid. Slurv her får jo særlig inngripende konsekvenser, ved at krav
mot entreprenøren bortfaller på grunn av unnlatt reklamasjon.

6. Som nevnt hører en viss rådgivning og bistand i økonomiske
forhold med til konsulentoppgaven, særlig gjennom de kostnads-
overslag som skal følge med på de forskj ellige trinn av utarbeidelse
av prosjektet. Disse overslag danner primært grunnlag for oppdrags-
givers vurdering av om det er grunnlag for å videreføre arbeidet.
Men de får lett også betydning for det nærmere opplegg av finan-
sieringen av foretaket.

I prinsippet kan konsulenten pålegges ansvar for svikt også i
denne del av oppdraget. Men ikke minst her gj elder det som er
anført foran under II 1 om at konsulentbetegnelsen innebærer at
det ikke overtas noen „risiko" eller „objektivt" ansvar; allerede av
denne grunn kan en som utgångspunkt slå fast at selv den mest
marker te overskridelse ikke i seg selv gir basis for å gjøre ansvar
gjeldende mot konsulenten. Ansvar forutsettar at det kan godtgjøres
utvist uaktsomhet ved utarbeidelse av overslaget. En „garanti" mot
overskridelser er teoretisk tenkelig, men noe eksempel på dette
kjennes ikke.54)

I selve betegnelsen „overslag" ligger det dessuten at kostnads-
angivelsen ikke fremlegges med pretensjon om å være nøyaktig og
korrekt. At de faktiske kostnader kommer til å overskride det an-
gitte beløp, gir ikke grunnlag for å betegne overslaget som feil-
aktig. Det er først når avvikene blir betydelige, at det overhodet
oppstår spørsmål om å vurdere om konsulentens forhold har vært
slik at det kan karakteriseres som uaktsomhet. Selv om overslaget
er et resultat av den villeste tipping, kan en ikke gjøre ansvar
gjeldende dersom det er tippet noenlunde riktig.

At oppdragsgiver har angitt et absolutt maksimum for det kost-
nadsbeløp han kan eller vil utrede, endrer i prinsippet ikke situa-
sjonen forsåvidt angår ansvar for overslag. Men en slik angivelse
kan mer regnes som et direktiv for arkitektens prosjektering, og
vil etter omstendighetene i hvert fall kunne influere på arkitektens
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rett til vederlag, dersom han utformer et prosjekt som sprenger den
ramme som er satt.55)

Hvorvidt et feilaktig overslag kan betegnes som uaktsomt, vil
bero på hvor langt konsulenten på den mate som er akseptert innen
profesjonen har anvendt er farings tall og liknende ved utarbeid-
elsen, og om han i rimelig utstrekning har tatt hensyn til de sær-
forhold ved det konkrete prosjekt som var kjent da overslaget ble
utarbeidet. I praksis skal det vel overmåte meget til for å statuere
uaktsomhet med mindre det kan godtgjøres at det hele har skjedd
rent på slump.

Selv hvor uaktsomhet påvises møter en dessuten her det særlige
forhold at oppdragsgiveren ofte ikke kan sies å ha lidt tap selv om
han har vært villedet av et feilaktig overslag. Er produktet verdt
det det har kostet, representerer ikke differansen mellom overslaget
og kostnadene i seg selv noe tap som kan kreves erstattet. Å gi
erstatning for denne differansen, ville i realiteten være å pålegge
konsulenten en „garanti" mot overskridelsen.56) Oppdragsgiveren
vil bare kunne kreve erstatning dersom han kan sannsynliggjøre
at det feilaktige overslag har påført ham utgifter som ikke korre-
sponderer med noen tilført verdi. Dette vil kunne være tilfelle der-
som tilleggsfinansiering blir dyrere enn om en opprinnelig finan-
siering basert på korrekte kostnadsforestillinger,57) eller dersom
det lave overslag har ledet til valg av en luksusbetont utførelse som
ikke betinger en tilsvarende forhøyet bruks- eller omsetnings-
verdi.58)

Hvor overslag er gitt, må det påhvile konsulenten plikt til å
korrigere dette når han blir oppmerksom på at det vil bli over-
skredet. Forsømmer han dette, kan det i seg selv gi grunnlag for
erstatningsansvar. Dette moment får ikke særlig betydning før ut-
førelsesfasen, fordi det her løpende skal gis nye, selvstendige over-
slag på de forskj eilige prosjekteringsstadier. Og hvor u tf øreisen
skjer på fastprisbasis, bortfaller overslagets betydning når de ut-
førendes anbud kommer inn. Korrigeringsplikten får dermed hoved-
sakelig betydning hvor utførelsen skjer på kostprisbasis („regnings-
arbeid").59)

7. Som nevnt vil konsulenten i vidt omfang opptre som oppdrags-
givers representant ved gjennomføringen av oppgaven, og forestå
kontakten utad overfor andre impliserte,
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Også dette forhold kan reise ansvarsspørsmål.
Følger det av konsulentens oppdrag at han skal disponere over-

for tredjemann på oppdragsgivers vegne, kan ansvar bli aktuelt om
han unnlater dette. Men her oppstår det ikke særlige problemer.
Eksempelvis spiller det liten rolle for ansvarsvurderingen om han
unnlater å råde oppdragsgiver til å engasjere geoteknisk sakkyndig
eller om han unnlater å benytte seg av en særlig fullmakt til å
engasjere nødvendige sakkyndige.

I en viss grad har imidlertid konsulenten en stillings fullmakt;
hans disposisjoner vil således kunne binde oppdragsgiver, selv om
de står i strid med mottatt instruks eller for øvrig ikke er berettiget
i forhold til oppdragsgiver. I norsk praksis har dette således vært
antatt når det gj elder beslutning om endringer og bestilling av
tilleggsarbeid.60) For ansvarsvurderingen er det avgjørende hvor-
vidt den disposisjon som foretas, er rettmessig eller ikke, vurder t
i forhold til oppdraget. Og praksis om fullmaktens ramme korre-
sponderer nok her til en viss grad med oppdragets innhold, en rett
(og plikt) for konsulenten til å beslutte endringer m. v. Ansvar vil
derfor særlig bli aktuelt hvor konsulenten bryter eller uaktsomt
misforstår gitte instrukser fra oppdragsgiver. Det faktum at opp-
dragsgiveren blir bundet, får hovedsakelig rent faktisk betydning
for tapsutviklingen, ved at adgangen til endret beslutning av-
skjæres.61)

8. Særlig problematisk er spørsmålet om konsulentens ansvar for
forsinkelse. I de innledende faser av oppdraget får riktignok spørs-
målet ikke stor aktualitet, fordi konsulenten selv har herredømme
over det meste av arbeidets opplegg og gjennomføring, og normalt
ikke avgir tilsagn om bestemt tid for fullføring av oppdraget eller
deler av det. Men mer kvalitative svikt i prosjektering osv. utført
på dette stadium vil kunne lede til forsinkelser med utf ør elsen;
det tap som her oppstår må i prinsippet ansvarsmessig stå på linje
med andre typer tap feilen har forårsaket.62)

Når en kommer fram til utførelsesfasen, bindes imidlertid tempo-
planen også for konsulentens eget arbeid mer opp. Riktignok er
det heller ikke her ordinært at det fastlegges tidsfrister for utførelsen
av konsulentarbeidet. Men ettersom det er alminnelig at det med
konsulentens medvirkning blir fastlagt mer eller mindre bindende
tidsangivelser for de utf ørendes prestasjoner, og det er på det rene
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at konsulenten skal medvirke ved utførelsen, særlig ved utarbeid-
else av arbeidstegninger, kommer også tidspunktet for konsulentens
prestasjon til å bli mer fiksert. Og utfører han ikke arbeidet i rute,
kan det påføre oppdragsgiveren betydelige tap. Foruten tapet ved
forsinket fullføring av bygget, vil han gjerne måtte utrede tilleggs-
vederlag til entreprenøren.63)

Praksis i entrepriseforhold viser at dette har stor aktualitet.
En savner likevel praksis hvor konsulenten pålegges ansvar i

slike tilfelle. Årsakene kan være flere. Skyld- og ansvarsspørsmålet
blir lett tvilsomt når eksakt frist ikke er avtalt, avtalte ansvars-
begrensninger rammer kanskje slikt ansvar, og evnen til å bære an-
svaret er liten da forsikringsdekning ikke gis. Dermed blir det liten
foranledning til å gjøre ansvar gjeldende.

Det er imidlertid erkjent at det er behov for en strammere ord-
ning her. Generelt er det imidlertid akseptert at en ordning med
konvensjonalbot (vite) er mer tjenlig enn et regulært erstatnings-
ansvar. ABK 1966 § 10 og KAV 72 pkt. 2.41, jfr. også AKK
pkt. 7, søker å introdusere et slikt opplegg. Hvorvidt dette i kon-
traktspraksis følges opp med avtale om tidsfrister og fastsettelse av
boten, er jeg ikke kjent med. Avtalt bot trer etter de nevnte be-
stemmelser i stedet for erstatning, og tjener derfor som en ansvars-
begrensning. Av bestemmelsene går det også fram mer eller mindre
klart at bot kan kreves på objektivt grunnlag, dog slik at force
majeure fritar for ansvaret. Det synes klart at en slik ordning er
langt mer effektiv enn den en har hvor en må basere seg på vanlige
regler om erstatningsansvar.

IV
ANSVARSOMFANG OG ANSVARSBEGRÄNSNING

1. Hvor ansvarsgrunnlag foreligger, skal som utgångspunkt ansvars-
beregning skje på vanlig vis; det faktiske tap kan kreves erstattet,
med mindre det faller utenom adekvansgrensen. En rekke tapsarter
kan bli aktuelle; særlig vil tapet bestå i kostnader ved reparasjon
av skader på bygget, avsavn og inntektstap ved forsinket fullføring
av det, og skader på person eller ting som følge av svikt ved bygget.
Foran under III er behandlet særlige tapsspørsmål ved uaktsomme
kostnadsoverslag.
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Ved tapsberegningen må på vanlig mate foretas fordelsfradrag,
„compensatio lucri cum damno". Særlig bør en ha dette i minne
ved svikt som har sin bakgrunn i for svak eller ufullstendig kon-
struksjon. Her må en ta hensyn til at sterkere eller komplett kon-
struksjon ville vært dyrere. I mer ekstreme tilfelle kan det tenkes
at arbeidet med reparasjon og forsterkning ikke er dyrere enn opp-
rinnelig fullverdig konstruksjon ville vært; i så fall representerer
overhodet ikke kostnadene med reparasjon noe tap som kan kreves
erstattet.64)

Ved besparelsesfradraget kan det etter omstendighetene også
måtte tas hensyn til at konsulentens eget honorar er blitt lavere enn
det ville vært om den ansvarsbetingende feil ikke var begått. Hvor
honoraret beregnes som en prosent av byggekostnadene, har de
sparte utførelseskostnader også gitt seg utslag i et tilsvarende redu-
sert honorarkrav. Og ved tidshonorar må en ta hensyn til om den
manglende aktsomhet ved prosjekteringen har gitt seg utslag i re-
dusert tidsforbruk.

2. Vanlige erstatningsberegningsregler vil under enhver ora-
stendighet lett lede til et ansvarsbeløp som kan stå i misforhold til
det honorar konsulenten kan kreve. Og som nevnt vil dessuten
bransjens organisering, med små og økonomisk sett lite ressursrike
foretak, gjerne ha som konsekvens at bransjens yrkeutøvere har liten
evne til å bære en ansvarsbyrde som korresponderer med det tap de
kan volde. På denne bakgrunn er det liten grunn til å undres over
at standardvilkårene på feltet inneholder bestemmelser om begrens-
ning i ansvaret. En møter begrensninger med hensyn til skadeart,
beløpsbegrensninger og begrensninger i tid.

For slike ansvarsbegrensninger i standardvilkårene gj elder de
vanlige krav om at klausulen må være vedtatt som del av avtalen
mellom partene. I norsk rettspraksis er det således antatt at det er
et vilkår at en slik bestemmelse er „udtrykkelig vedtat", Rt. 1923
II s. 329 (om tidsbegrensning), eller at konsulenten har „gjort
spesielt oppmerksom på den", RG 1960 s. 232 (beløpsbegrensning).
Ordlyden i disse avgjørelser kan nærmest indikere at selve ansvars-
begrensningsklausulen må være særskilt nevnt og fremhevet. Dette
synes for strengt. I betraktning av at standardvilkårene i bransjen
er eller nærmer seg ,,agreed contracts", bør det i hvert fall idag
være tilstrekkelig om vedkommende sett standardvilkår er nevnt
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som del av avtalen, uten at begrensningsklausulene fremheves sær-
skilt. 6 5)

De ansvarsbegrensninger en møter, korresponderer dels med, og
er dels åpenbart formet på bakgrimn av bestemmelser om deknings-
området for tilgjengelige ansvarsforsikringer, se nedenfor under V.
Det er imidlertid klart at det i prinsippet er uten betydning for
ansvarsrammen overfor oppdragsgiveren hvorvidt og i hvilken ut-
strekning konsulenten er dekket ved ansvarsforsikring. Praktisk sett
vil nok likevel den aktuelle forsikringsdekning kunne få avgjørende
betydning for om ansvar blir gjort gjeldende.

For alle kontraktsmessige ansvarsbegrensninger gjelder det at de
ikke gyldig kan gis anvendelse for tap som er voldt forsettlig eller
grovt uaktsomt. Dels angis dette også uttrykkelig i kontraktsbe-
stemmelsene, se f. eks. ABK 1966 § 9 pkt. 3, men i prinsippet vil det
samme gjelde selv om det ikke er sagt.

3. Begrensninger med hensyn til skadeart møter en i DI pkt. 4,
som unntar „driftstab og tabt avance", og i AN pkt. 1.25 og IN
pkt. 1.3.3, som begrenser ansvaret til „direkte skade på byggverket"
og nevner „avbrudd" som eksempel på tap unntatt fra ansvaret.
I betraktning av tendensen til streng tolking av ansvarsbegrensnings-
klausuler er neppe de sistnevnte klausuler tilstrekkelige til å ute-
lukke ansvar for forsinkelsestap, i hvert fall hvor forsinket fullføring
og overtakelse av bruken er en følge av skade på byggverket. Og
den danske klausul utelukker neppe ansvar for økte renteutgifter
og liknende finansieringstap.66)

En adekvat ansvarsbegrensning synes vanskelig å gjennomføre
ved klausuler av denne typen, bl. a. fordi det kan bestå et samspill
mellom størrelsen av de ulike tapsposter. Eksempelvis kan en til
sterkt forhøyete reparasjonskostnader forsere et reparasjonsarbeid og
dermed redusere forsinkelsestapet. Men det er neppe hensiktmessig
om en i slike tilfelle har en ordning som kan friste til å øke total-
tapet, fordi konsulenten da må bære en større del av det. Det synes
også som om en nå er på vei bort fra slike begrensninger; den er
således ikke med i AKK.67)

4. Mer adekvat synes det å være å basere seg på beløpsbegrens-
ninger. Regler av denne typen har også lenge vært utbredt.

VFI pkt. 1.11.6 begrenser ansvaret til et beløp svarende til kon-
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sulentens honorar. Det samme har tidligere vært anvendt i andre
land, således etter de tidligere norske ingeniørvilkår, og det samme
er angitt som subsidiær regel i KAV 72 pkt. 2.29, for tilfelle hvor
en ikke som forutsatt har angitt særskilt beløpsmaksimering i kon-
trakten. Den tidligere norske arkitektnorm satte ansvarsbegrens-
ningen til 1/3 av honoraret.

Idag er det likevel mer vanlig at standardvilkårene angir eller
gir anvisning på fastsettelse av eksakte beløpsmaksima. Etter IN
pkt. 1.3.4. begrenses ansvaret til kr. 500.000,—, etter AN pkt. 1.25
til kr. 500.000,- for personskade, kr. 200.000,- for tingskade. I
Danmark og Sverige møter en også anbefalinger om slike beløps-
grenser;68) DAL 1965/68 innførte en grense på kr. 300.000,- for
hvert skadetilfelle.

Bakgrunnen for dette opplegg er at ansvarsforsikringen for kon-
sulentansvar på beslektet mate begrenser forsikringsselskapets an-
svar. Om full korrespondanse oppnås, kan likevel synes tvilsomt.
Forsikringsavtalenes beløpsgrenser gj elder dels pr. skade, dels pr.
år,69) mens standardens beløpsgrense dels må forstås som ansvars-
maksimum for oppdraget i sin helhet.70) Det er klart at en for å
unngå under- eller overdekning her bør sørge for at kontraktens
og forsikringens beløpsgrensning tilpasses hverandre; dette kan nok
være vanskelig å oppnå hvor ansvarsmaksimum inntas i standard-
vilkår.

5. Som nevnt er det vanlig også å innta bestemmelser om tids-
begrensning for ansvaret. Slike bestemmelser får i likhet med „gar-
antitid"-klausuler på andre kontraktsområder, karakter av ultima-
tive reklamasjonsfrister, og tjener samme formål som tilsvarende
lovregler, f. eks. kjøpslovens § 54.

Bestemmelsene av denne typen viser dels til den utførendes,
entreprenørens garantitid, og gir denne anvendelse for konsulent-
oppdraget; slik prinsipalt etter ABK 1966 § 9 pkt. 3 og etter AN
pkt. 1.25. Men de fleste vilkår angir en (eller flere) eksakte tids-
frister særlig for konsulentoppdraget. Men fristenes lengde og ut-
gångspunkt varierer. Dels benyttes som utgångspunkt fullføringen
av konsulentoppdraget, se f. eks. IN pkt. 1.3.5, dels fullføring eller
overtakelse av entreprenørens arbeid, se f. eks. AKK pkt. 13.4 og
som subsidiær løsning KAV 72 pkt. 2.26 og ABK 1966 § 9 pkt. 3.
Dels er fristen slik bygget opp at det kan angis at skaden må være
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oppdaget innen et tidsrom og reklamert innen et annet, se ABK
1966 § 9 pkt. 3 og KAV 72 pkt. 2.2.3 og 2.25, samtidig som det
angis ytterligere en absolutt siste frist på henholdsvis 5 og 7 år regnet
fra fullføringen av oppdraget. Det siste, noe kompliserte system
har sin bakgrunn i forsikringsvilkårene for ansvarsforsikring.71)

Det synes åpenbart at en også her har behov for en samordning
med forsikringsvilkårene, men det burde være grobunn for, i sam-
arbeid med forsikringsselskapene, å etablere enklere og klarere
løsninger.

V
LITT OM ANSVARSFORSIKRING

1. Utviklingen av regiene om ansvarsbegrensning er sterkt preget
av at ansvarsforsikring for konsulentansvar etter hvert er kommet
sterkere inn i bildet; særlig illustrerende i så mate er beløpsmaksi-
meringen, hvor utviklingen har gått fra snevre begrensninger, til
honorarsummen eller del av den, over til langt mer rommelige
seks- eller syvsifrede runde beløp, helt løsrevet fra oppdragets om-
fang.

Det ville imidlertid være forfeilet å tro at ansvarsforsikringen
har gjort spørsmålet om konsulentens eget ansvar, ansvarsbyrde og
bæreevne overflødig. Det er nemlig vesentlige huller i den dekning
av erstatningsansvar som idag i praksis kan oppnås ved tilgj engelige
forsikringer.72) Og erfaring synes å vise at noen vesentlig utvidelse
av dekningsområdet neppe kan ventes, snarere tvert i mot. Skade-
utviklingen i bransjen har vært alarmerende, og det er mulig at
dette, som det har vært antydet,73) kan ha noe av sin bakgrunn i
at en konsulent innblandet i en komplisert ansvarstvist kan være
fristet til å ta noe av et tap på forsikringsselskapets bekostning.

Etter alle tilgj engelige forsikringer gj elder det likevel betydelige
selvassuranser; konsulenten må bære et beløp i størrelsesorden kr.
5.000,— 100.000,— av hver skade. En burde kunne gå ut fra at dette
skulle gi den nødvendige sperre mot ufunderte ansvarserkjennelser,
og at det i tilstrekkelig grad skulle kunne sikre den preventive
effekt av erstatningsansvaret. Forsåvidt synes en å stå overfor et vel
avbalansert system, så langt det rekker.

Viktige ansvarstilfelle er imidlertid unntatt fra dekning. Dette
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gj elder således ansvar for forsinket utførelse av konsulentarbeidet
og ansvar for feil i økonomiske kalkyler. Her kan derfor forsikrings-
muligheten ikke trekkes inn ved vurderingen av ansvarsutformingen.
Endelig må nevnes at forsikringen heller ikke dekker ansvar ut
over det som følger av deklaratoriske regler. Om konsulenten ved
en særlig „garanti" påtar seg et videregående ansvar, vil altså dette
ikke være dekket av hans ansvarsforsikring.

NOTER

1) Ullmann s. 201-203.
2) Se om honorarnormene Hansen: Arkitektkontrakten s. 1—2 og s. 70, og

om ansvarsklausulen Hansen/ViltoftjWalsøe s. 58.
3) Se f. eks. ABK 1966 Ullmann s. 202.
4) Brunsvig s. 118.
5) Sandvik s. 245 ff.
6) Se Brunsvig s. 12.
7) Se f. eks. översikten over følgene av konstruksjonsmangler ved skip hos

Brunsvig s. 73 ff.
8) Se nærmere om problemstillingen Sandvik, særlig s. 94—95, s. 155—158 og

s. 319-322.
9) Om denne sondringen se Rodhe: Obligationsrätt (1956) s. 20—22, og Rodhe:

Lärobok i obligationsrätt (1966) s. 25.
10) Jfr. Brunsvig s. 124, Nerdrum s. 29, Hansen: FRI-Bladet 1968 nr. 2, s. 10-

11, Hansen: Arkitektkontrakten s. 142, Ullmann s. 203, Jørgensenj'Wan-
scher s. 425. Se også om tysk og engelsk rett Hansen/Viltof t/Walsøe s. 74
og s. 83.

11) Se nærmere Brunsvig s. 115 ff., Jørgensen/Wanscher s. 425.
12) Jørgensen/ Wanscher 1. c.
13) Se f. eks. IN pkt. 1.3.1, DI pkt. 4.
14) Audvar Os i diskusjonsinnlegg i NFJF's publikasjon nr. 58 s. 205, (NFT

2/1973).
15) Vinding Kruse s. 122, Ullmann s. 215, Hansen: Arkitektkontrakten s. 153.
16) Se om problemstillingen generelt Selvig: Det såkalte husbondsansvar

(1968), særligs. 86-113.
17) Ullmann s. 215, jfr. Vinding Kruse s. 131 og Hansen: Arkitektkontrakten

s. 153, FRI-Bladet 1968 nr. 2, s. 17 om ansvar for „konduktør" engasjert
av konsulenten.

18) De eksempler som nevnes hos Ullmann s. 207—208 og Hansen: Arkitekt-
kontrakten s. 141—142 gjelder karakteristisk nok ansvaret for entreprenører
som utførte arbeid etter eget prosjekt.
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19) Jfr. også Ullmann s. 207 om den såkalte „uselvstendige garanti" for vanlig
faglig standard.

20) Se også Ullmann s. 226 med henvisning til forelesninger av Rodhe. Om
objektivt naboansvar i svensk rett se Undén: Svensk sakrätt II. Fast egen-
dom, 1 (1969) s. 68, og Stark: Jordabalken (3. utg. 1972) s. 169-170.

21) Stark 1. c.
22) Se Karnell I Lindgren I Engqvist s. 14—15.
23) Se Ullmann s. 231-233, og Nickeisen s. 16-25.
24) Se UfR 1956 s. 305, og eksempel nr. 4 hos Nickeisen.
25) UfR 1953 s. 274. Se for øvrig om dette spørsmål Vinding Kruse s. 128,

Hansen: Arkitektkontrakten s. 144—145, Ullmann s. 208—209.
26) Se eksempel nr. 31 hos Nickelsen.
27) Se Nickelsen s. 25.
28) I Norge gjelder det først og fremst reguleringsplan etter bygningsl. av

18. 6. 1965 nr. 7 kap. IV, men også strand- eller fjellplan etter 1. 10/12
1971 nr. 103.

29) I Falkanger: Eierrådighet og samfunnskontroll (1974) s. 103-182 er det
gitt en översikt over de viktigste av disse regiene for norsk retts ved-
kommende.

30) Se den norske bygningslov av 18. 6. 1965 nr. 7 § 95 nr. 2.
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s. 126.
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33) Noe avvikende Hansen 1. c. c. 31.
34) Se f. eks. sak nr. 20 hos Nickelsen: Antatt at kommune som oppdragsgiver

ikke kunne gjøre ansvar gjeldende overfor konsulent for unnlatt inn-
henting av byggetillatelse etter naturfredningslovgivningen, da det var kom-
munen selv som skulle utstede slik tillåtelse.

35) Se også NJA 1931 A 83.
36) Se om dette Thrane i debattinnlegg i NFT 1973 s. 208—209, inntatt i

NFJF publ. nr. 58.
37) Se f. eks. hos Nickelsen eksemplene nr. 9 og 50, hos Ullmann s. 232 eks.

nr. 4.3.5 og 4.4.3.
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ansvar, for slike feil.
39) Vinding Kruse s. 127.
40) Se f. eks. Brunsvig s. 139, Nickelsen s. 25.
41) Se ABK 1966 § 9 pkt. 6, KAV 72 pkt. 2.23.
42) Se ABK 1966 § 9 pkt. 6.
43) Se således KAV 72 pkt. 2.24, AN pkt. 1.25.
44) Se f. eks. UfR 1973 s. 675.
45) Se f. eks. UfR 1930 s. 197, hvor ansvar for brannskade ble statuert under

henvisning til at ovnsrør var forskrevet plassert nærmere treverk enn for-
skriftene tillot.

46) Se f. eks. Ullmann s. 232 tilfelle nr. 4.4.3.
47) Se UfR 1950 s. 658.
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48) UfR 1926 s. 748, UfR 1956 s. 496, RG 1960 s. 232.
49) Se f. eks. AN pkt. 2.26 og DAL 1964 § 5.
50) Se f. eks. UfR 1937 s. 249.
51) Se nærmere Sandvik s. 311—314.
52) Se f. eks. nr. 29 hos Nickelsen.
53) Se her den illustrerende voldgiftsdom av 12. 7. 1918, referert av Nerdrum

s. 34.
54) Slik også Hansen: Arkitektkontrakten s. 151.
55) Ifølge Hansen: Arkitektkontrakten s. 150 har en slik løsning vært valgt

„i praksis", visstnok ved forlik eller voldgiftstilfelle.
56) Se Hansen: Arkitektkontrakten s. 150. Jfr. også om parallelle spørsmål

Sandvik: Entreprenørrisikoen (1966) s. 183 (entreprenørs overslag ved
regningsarbeid) og Rt. 1972 s. 1171 (uriktig overslag fra boligbyggelag
overfor medlemmer).

57) Jfr. Hansen: Arkitektkontrakten s. 151.
58) Sandvik 1. c. s. 183.
59) Se om tilsvarende spørsmål ved entreprenørs overslag Sandvik 1. c. s.185—

186.
60) Se Rt. 1898 s. 227; en del voldgiftspraksis går i samme retning.
61) Se et beslektet eksempel i RG 1972 s. 654: Arkitekt brukte feilbetegnelse

i prospekt for arbeidet; da leieboer kunne påberope dette som basis for
krav på ekstra installasjoner, ble arkitekten holdt ansvarlig for merkost-
nadene.

62) Hansen: Arkitektkontrakten s. 151.
63) Se nærmere Sandvik s. 245 ff., særlig s. 247-252.
64) Hansen, FRI-Bladet s. 30, se også eksempel 12 hos Nickelsen.
65) Se også Blaauw: Arkitektnormen og ingeniørnormen — Kontraktsgrunnlag

og rettsnorm (særavhandling, Bergen 1974).
66) Slik visstnok også Hansen: FRI-Bladet s. 30.
67) Se AKK, „Bemerkningene" til pkt. 13, s. 7 nederst.
68) Se Hansen: Arkitektkontrakten s. 166, FRI-Bladet s. 32, Hansen/Viltoft/

Walsøe s. 92—95, Karnell/Lindgren/Engqvist s. 16.
69) Se således Karnell/Lindgren/Engqvist s. 16.
70) Slik AKK pkt. 13.2, „Bemerkningene" s. 7.
71) Karnell/Lindgren/Engqvist s. 15.
72) Se om dette Brunsvig s. 96—100, Nerdrum s. 36—38, og Lindsö: Juridik

för byggnadsbranschen (1974) s. 42—44. Se også redegjørelser og debatt i
„Den 20. nordiske kongress for skade- og ulykkesforsikring i Tromsø den
25.-26. mai 1973" (1974), s. 26-53.

73) Se Nerdrum s. 37.
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