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Referenten, professor Torsten Iversen, Danmark: 

Det er med ydmyghed, jeg står her som referent i dag. Det er der en række grunde til: For det 
første, at området – ren økonomisk skade – er vanskeligt og amorft.  For det andet – og vigtigst 
– at koreferenten, professor Lena Sisula-Tulokas, i dén grad er en kapacitet på området, med 
en række artikler og senest en monografi – «Ren ekonomisk skada» fra 2012 – bag sig. Også 
fra Sverige – med Jan Kleinemans monumentale «Ren förmögenhetsskade» fra 1987 – og fra 
Norge – med Bjarte Thorsons tankevækkende «Erstatningsrettslig vern for rene formuestap» 
fra 2011 – foreligger der betydelige værker på området. Når en finne, en svensker og en 
nordmand på denne måde udvælger sig et område som deres kampplads, kan man sig som 
dansker føle sig temmelig lille. Endelig skal diskussionen i dag ledes af justitieråd, professor 
Johnny Herre, der i sin tid virkede som opponent ved min disputats…

I mit skriftlige referat har jeg forsøgt at gøre lidt nærmere rede for begrebet «ren 
økonomisk skade». I det oplæg, der lå til grund for mit referat, var der, som jeg forstod det, 
bl.a. rejst det spørgsmål, om det er fornuftigt at have en lovregel (en såkaldt «spärregel»), der 
mere eller mindre afskærer erstatningskrav for ren økonomisk skade. En sådan regel har man 
i Sverige og Finland, men den findes ikke i Island, Norge eller Danmark. Dette spørgsmål har 
jeg kaldt det legislative hovedspørgsmål. 

Det er klart, at dette spørgsmål i sig selv er interessant. Det egentlige hovedspørgsmål 
er dog nok, hvornår – dvs. under hvilke betingelser – man kan og bør pålægge ansvar for ren 
økonomisk skade. Dette spørgsmål kræver omfattende undersøgelser, der næppe kan rummes 
i et referat. 

I et referat kan der gives et rids over problemet: Den rene økonomiske skade kan 
defineres og placeres i en større sammenhæng, den kan undersøges i et historisk og komparativt 
perspektiv osv.  I det følgende skal jeg – blot som indledning til diskussionen – søge at 
opsummere hovedresultaterne af disse undersøgelser.

Den rene økonomiske skade er «ren», fordi den ikke opstået som en følgeskade af en 
person- eller tingsskade. Det, der mere præcist menes, er, at den rene økonomiske skade er den 
eneste skade, den pågældende skadelidte rammes af. Denne skade kan godt være en indirekte 
følge af en person- eller tingsskade, der har ramt en anden skadelidt. Med et eksempel: I den danske 
højesteretsdom UfR 1953.1028/2 H led en ansat taxichauffør et tab, fordi skadevolderen havde 
beskadiget en taxi tilhørende chaufførens arbejdsgiver. Dette var selvfølgelig en fysisk skade,  
men chaufførens skade var rent økonomisk, da han gik glip af indtægt, mens taxien skulle repareres. 
Taxichaufføren var indirekte skadelidt, han blev påført en tredjemandsskade. Ud over tilfælde 
som disse omfatter de rene økonomiske skader også tilfælde, der drøftes under overskriften 
«obligatoriske kravs retsværn» eller kendes som «direkte krav» (eller «springende regres»).
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Den rene økonomiske skade er et problem, når det gælder erstatning uden for 
kontraktsforhold. Problemet er, at erstatningsansvaret truer med at blive helt grænseløst, hvis 
også rene økonomiske skader kan kræves erstattet.

Erstatning for rene økonomiske skader er ikke på samme måde et problem i 
kontraktsforhold. Den rene økonomiske skade er ligefrem det typiske tab i kontraktsforhold. 
Det forholder sig også så heldigt, at grænsedragningsproblemet er meget mindre: Sædvanligvis 
kan kun den, der er part i kontrakten kræve erstatning for almindelig formueskade, og 
han kan normalt kun kræve denne erstatning af sin modpart. Yderligere begrænsninger 
(ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger) kan aftales imellem parterne, der også har konkret 
anledning til at overveje forskellige forsikringsløsninger.

Uden for kontraktsforhold er det som nævnt nødvendigt, at der drages grænser for 
erstatningsansvaret. Reglen om, at der almindeligvis kræves culpa fra skadevolderens side, 
samt grundsætningerne om årsagsforbindelse, adækvans, Schutzzweck osv. er med til at 
begrænse ansvaret. Når det gælder ren økonomisk skade, er disse begrænsninger dog ikke 
tilstrækkelige.

Af denne grund er man flere steder kommet på den tanke at begrænse ansvaret for 
ren økonomisk skade ad lovgivningsvejen. I Sverige og Finland gælder der, hævdes det 
ofte, en såkaldt «spärregel», hvorefter ren økonomisk skade kun kan kræves erstattet, hvis 
skadevolderen har handlet strafbart, eller der foreligger andre særlige grunde. Nu skal jeg jo 
være varsom med at gøre mig klog på finske og svenske regler, men det forekommer mig, 
at udtrykket «spärregel» måske ikke er det mest retvisende, man kan komme på. (Det er 
imidlertid så godt som slagord, at jeg også anvender det i det følgende).  Den finske regel 
rummer en række undtagelser og udgør i hvert fald ikke efter sin ordlyd et absolut «spärr». Den 
svenske regel fastslår i princippet blot, at den, der har handlet strafbart, også er ansvarlig for ren 
økonomisk skade – ikke at alle andre slipper for et sådant ansvar. En regel med dette indhold 
har vi også haft i Danmark – den stod blot i (1866-)straffeloven, ikke i en erstatningslov. 

Uanset om udtrykket ”spärregel” er mere eller mindre retvisende, er det klart, at der 
er forskel på at give lovregler med det formål at begrænse ansvar for ren økonomisk skade og 
at undlade at give sådanne regler. I Island, Danmark og Norge har lovgiver holdt sig på afstand 
af problemet og overladt afgørelsen til teori og praksis. Hvad er bedst?

Inden vi går videre, er der grund til at fremhæve, at der ligger et særligt problem 
i, at retsordenen på visse punkter anerkender, at (selv forsætlig) tilføjelse af ren økonomisk 
skade ikke er erstatningspådragende (f.eks. lovlig udkonkurrering, lovlig fortrængning af 
andres rettigheder ved retsforfølgning). Det kan altså ikke hævdes, at ren økonomisk skade 
altid skal erstattes, hvis skadevolder har handlet forsætligt; end ikke skadeshensigt pådrager 
per se ansvar.

Sondringen mellem person- og tingsskade på den ene side og ren økonomisk skade på 
den anden har dybe historiske rødder. Romerne havde i lex Aquilia fra omkring år 300 f.Kr. kun 
en almindelig erstatningsregel (culpareglen) for tingsskader, men udviklede efter år 100 f.Kr. 
regler om erstatning for visse formueskader, når disse var forvoldt ved dolus. De romerretlige 
regler fik et dybt nedslag i den tyske BGB, der indeholder et ganske sindrigt system, der bl.a. 
går ud på at drage snævre grænser for erstatningsansvaret for ren økonomisk skade.

I England og USA har man anerkendt erstatningsansvar for ren økonomisk skade ved 
de såkaldte intentional torts (deceit, willful misrepresentation, conspiracy, inducing breach 
of contract, tortius interference with contract, etc). Derimod har man været tilbageholdende 
ved simpel uagtsomhed (negligence). Tendensen går i retning af, at der pålægges ansvar for 



297

Erstatning for rene økonomiske skader

ren økonomisk skade i større omfang end tidligere, men der er advarende røster. Benjamin 
Cardozos berømte dictum fra Ultramares-afgørelsen  – »liability in an indeterminate amount 
for an indeterminate time to an indeterminate class«  – maner stadig til forsigtighed, og 
tankegangen bag er i dag kendt som the floodgate argument. Der kræves som regel en eller 
anden form for special relationship for at pålægge ansvar for ren økonomisk skade.

I Sverige og Finland gælder der i et eller andet omfang en «spärregel», og i Norge og 
Danmark er der uden en sådan regel alligevel en eller anden tilbageholdenhed at spore, når det 
gælder erstatning for ren økonomisk skade.

Efter min vurdering tjener en «spärregel» ikke noget fornuftigt formål. Problemet 
om den rene økonomiske skade kan ikke løses ved en trylleformular i loven. En sondring 
kun efter skadens art og efter strafbarhed (og evt. et par andre kriterier) er for skabelonagtig. 
En «spärregel» kan føre til skævvridning af normale begreber, f.eks. til end alt for ekstensiv 
udlægning af aftaler for at give værn for rene økonomiske skader. Kort sagt: En ”spärregel” gør 
ikke nogen gavn, og den kan ligefrem gøre skade.

Så langt var det faktisk let nok… Nu bliver det svært! 
Det egentlige hovedspørgsmål er naturligvis, om der kan siges noget mere sikkert 

om, hvornår – dvs. under hvilke betingelser der kan og bør ydes erstatning for ren økonomisk 
skade. Her kan både retshistorien og retsstillingen i andre lande være af interesse (jf. ovenfor), 
men man må også se på de praktisk forekommende tilfælde. 

I referatet har jeg søgt at give en oversigt over dansk retspraksis, opdelt på følgende 
tilfældegrupper:

Fejl i konstaterende erklæringer, oplysninger, rapporter, kort mv.
Blokade, boykot og lign.
Afbrydelse af samfærdselsforbindelser, forsyningslinjer og lign.
Krænkelse af personlighedsværn, erhvervsmæssigt renommé mv.
Tredjemandsskader (indirekte skadelidte)
Bonustab eller præmiestigning ved forsikring
Direkte krav (springende regres)
Miljøskader
Ansvar for fejl i forbindelse med testamentsoprettelse
Andre tilfælde (»diverse«).

Andre tilfældegrupper kan opstilles; andre opdelinger kan foretages. Det er ikke så vigtigt. 
Det vigtige er, at tilfældene er uhyre forskelligartede. Det har derfor på forhånd formodningen 
imod sig, at der kan opstilles klare og enkle regler, der kan løse dem alle.

Lad mig blot tage ét eksempel fra oversigten frem: Den danske landsretsdom (UfR 
1976.219/2 Ø), der pålægger Statens Biltilsyn ansvar for at have synet en bil, der absolut ikke 
burde have været synet (godkendt). Denne dom viser, at man kan diskutere grænserne for 
ansvar ud fra forskellige synspunkter, bl.a. om normskydd og tillid. Den viser måske også, 
at vurderingen kan påvirkes af andre synspunkter – f.eks. om private enforcement, efter at 
bilsynet blev privatiseret.

Trods min skepsis over for en ”spärregel” er det min opfattelse, at en sondring efter 
skadens art spiller en stor rolle i praksis – og derfor også bør gøre det i teorien. Groft sagt kan 
og bør ansvar i højere grad pålægges for personskade end for tingsskade, og for tingsskade 
frem for formueskade osv.

Afslutningsvis vil jeg blot opridse de 5 teser, jeg har opstillet: 
Tese 1: Ingen almindelig formel kan løse problemet – nej til en ”spärregel”
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Tese 2: Det er lettere at opnå erstatning for personskade end for tingsskade, lettere at 
opnå erstatning for tingsskade end for formueskade osv.

Tese 3: Det er diskutabelt, om udgangspunktet ved ren økonomisk skade er culpare-
glen eller en regel om skærpet ansvar

Tese 4: Antages der at gælde en culparegel for ren økonomisk skade, må der oftest 
kræves ”noget mere” i andre henseender – og undertiden må der kræves 
mere end blot culpa (simpel uagtsomhed)

Tese 5: Generelle udsagn om, hvad globaliseringen, informationssamfundet eller 
EU-retten kræver, må mødes med en vis skepsis. 

Koreferenten, professor Lena Sisula-Tulokas, Finland:

Enligt de direktiv som jag fått av arrangören är min uppgift att framhäva sådana punkter 
i referentens anförande där jag företräder en annan uppfattning. Direktiven säjer att 
koreferentens anförande ska uppmuntra till debatt, med fördel presentera antiteser till 
referentens teser. Nåja, det är lika bra att säja det genast, för mig har det inte varit en enkel 
uppgift att försvara åsikter som skulle avvika från Torsten Iversens utmärkta framställning. 
Iversens utgångspunkt är att söka svar på frågan huruvida det är rekommendabelt att behålla/
införa en lagregel som enligt huvudregeln utesluter krav på ersättning för ren ekonomiska 
skada (allmän förmögenhetsskada) i utomkontaktuella förhållanden. Trots att dansk och finsk 
lagstiftning i dag ser ut att representera diametralt olika ståndpunkter till ersättningsgillheten 
av rena ekonomiska skador delar jag i det mesta referentens uppfattningar, såväl hans teser 
och som hans argumentationssätt. Men såsom alla vet, direktiv är bindande.  Det gäller alltså 
att sätta i gång.

1. Enligt Iversens första tes kan skadeståndets gränser knappast bestämmas genom 
allmänna regler, formler eller uttalanden, som är ägnade att slås fast i lag. Den legislativa 
huvudfrågan besvarar han därför nekande. Och här kommer mitt halvhjärtade försök till en 
teknisk antites, eller egentligen en bara en halv teknisk antites. Visst är det möjligt att skriva 
in i en skadeståndslag (SkL) en allmän huvudregel som säjer att skadeståndet inte ska omfatta 
rena ekonomiska skador1 men om en sådan regel är välfungerande och rekommendabel är sen 
en helt annan sak.  I den finska skadeståndslagen har vi en allmän regel om att ren ekonomisk 
skada inte skall ersättas i utomkontraktuella förhållanden utom i tre undantagsfall (om skadan 
skett genom en straffbar handling, vid myndighetutövning eller om det föreligger synnerligen 
vägande skäl). I svensk rätt finns en nästan motsvarande regel. Min tekniska antiteshalva är 
alltså att visst är det möjligt att ha en allmän regel i en skadeståndslag, vi har haft en sådan i över 
40 år.2 Och regelns goda syften har antagligen varit att sätta gränser för skadeståndsansvaret 
så att det inte växer sig alltför stort, att befrämja klarhet, förutsebarhet, enkla regelsystem, 
snabbhet osv. Men ‒ här kommer den relevanta andra teshalvan ‒ i skadeståndsrätten är den 
här typen av stela regler inte att rekommendera. Mot bakgrunden av erfarenheterna i finsk 
praxis leder en sådan regel trots sina goda syften inte till klarhet, förutsebarhet, snabbhet, ett 
enkelt och överskådligt system, ett «rättvist» system osv. En stel regel av den här typen leder 
till att ekonomiska intressen skyddas på bjärt olika sätt i skadeståndsrätten beroende på om de

1 Kärt barn har många namn. Jag använder begreppet ren ekonomisk skada (”pure economic loss”) för sådan ekonomisk 
skada som inte står i samband med person- eller sakskada. Ofta används uttrycket ren förmögenhetsskada. Danskans 
”almindelig formueskadar” motsvarar ekonomisk skada. Danskans ”integritetskrœnkelse” avser som känt fysisk skada 
på person eller sak och inte det vi på svenska kallar för integritetskränkning.

2 Finska SkL5:1, se även svenska SkL 1:2, 2:2, 3:3. 
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har eller inte har samband med en fysisk sakskada, om de har uppkommit i en situation som 
man kan kategorisera som ett «avtalsliknande förhållande», om det stiftats speciallagstiftning 
som avviker från SkL osv. Jag är helt enig med referenten, den legislativa huvudfrågan ska 
nog besvaras nekande.

2. Den andra tesen slår fast att det är lättare att få ersättning för personskada än för 
sakskada, lättare att få ersättning för sakskada än för ren ekonomisk skada osv. Igen håller jag 
helt med referenten. Det skadeståndsrättsliga ‒ eller kanske egentligen det ersättningsrättsliga 
‒ skyddet för personskador är och bör vara effektivare för personskador än för sakskador osv. 
Man kan anknyta till diskussionen om skyddsvärda intressen och skyddsbehov. I nordiskt rätt 
har vi inte i lagen skrivit ut ett schema över den skadeståndsrättliga skyddshierarkin. Hierarkin 
kommer fram mer indirekt. Däremot har t.ex. i harmoniseringsförslaget Principles of European 
Tort Law Art. 2:102 införts en rätt stram kategorisering.3 Själv är jag benägen att tro att nordiska 
domstolar har kommit långt med en pragmatisk förståelse av SkL:s strukturella uppbyggnad, 
culpa- och adekvansregler, bevisregler, osv.

3. Enligt referentens tredje tes är det diskutabelt om utgångspunkten vid 
utomkontraktuellt skadestånd ska vara eller inte ska vara att den allmänna culparegeln också 
gäller för ren ekonomisk skada. Mitt svar är att utgångspunkten ska vara ett culpaansvar. Men 
frågan blir delvis hur man hanterar det diffusa och elastiska culpabegreppet.  Ska man för 
ersättningsskyldighet kräva någon form av kvalificerad culpa, kanske grov culpa, kanske 
rentav uppsåt? Ska kanske lindrig culpa automatiskt leda till att skadevållaren inte behöver 
ersätta rena ekonomiska skador? Mitt svar, som nog inte är en antites, är att culpabedömningen 
ska vara en komponent, låt vara en viktig komponent, i den allmänna helhetsbedömningen. 
Men enbart en culpabedömning är inte ett tillräckligt instrument för att styra utgången och 
sätta gränser för ett alltför vidlyftigt skadeståndsansvar.

4. Kärnfrågan kommer fram i referentens fjärde tes. Om man uppställer som 
utgångpunkt ett culpaansvar för ren ekonomisk skada bör det under alla omständigheter dras 
gränser. Det bör krävas någonting mer. Ibland kan det krävas grov culpa men det kravet löser 
i sig inte alla problem. Igen är jag 100 % enig med referenten.  Såhär långt är allting enkelt. 
Det svåra kommer när man försöker ringa in vad som kunde vara detta «någonting mer». Och 
det otillfredsställande är att bilden av vad som kunde vara «någonting mer» ingalunda är enkel 
och entydig.

I min bok Ren ekonomisk skada4 försökte jag, inspirerad av framför allt nordisk 
rättspraxis, nordisk doktrin såsom Jan Kleinemans5 och Bjarte Thorsons6 undersökningar och

3  PETL Art. 2:102. Protected interests  
(1) The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and 
its obviousness, the more extensive is its protection.(2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty 
enjoy the most extensive protection. (3) Extensive protection is granted to property rights, including those in intangible 
property.  
(4) Protection of pure economic interests or contractual relationships may be more limited in scope. In such cases, due 
regard must be had especially to the proximity between the actor and the endangered person, or to the fact that the actor 
is aware of the fact that he will cause damage even though his interests are necessarily valued lower than those of the 
victim.  
(5) The scope of protection may also be affected by the nature of liability, so that an interest may receive more exten-
sive protection against intentional harm than in other cases.  
(6) In determining the scope of protection, the interests of the actor, especially in liberty of action and in exercising his 
rights, as well as public interests also have to be taken into consideration. 

4 Lena Sisula-Tulokas, Ren ekonomisk skada, Helsingfors 2012.
5 Framför allt Jan Kleinemans omfattande undersökning Ren förmögenhetsskada särskilt vid vilseledande av annan än 

kontraktspart, Stockholm 1987. 
6 Bjarte Thorson, Erstatningsrettlig vern for rene formuestap, Oslo 2010.
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de två stora europeiska skadeståndsrättsliga harmoniseringsprojekten med sina omfattande 
komparativa framställningar7, skissera upp vissa grova argumenteringslinjer som kunde 
ge ramar åt prövningen. Många begränsningskriterier känner man igen från de culpa- och 
adekvansresonemang som ofta används i skadeståndets gränsland. I bedömningen ska hänsyn 
tas exempelvis till:

Skadans natur och omfattning
Den sannolika risken för skada och skadans storlek
Skadevållarens insikt om skaderisken
Skadevållarens eventuella skadeavsikt 
Skadans förutsebarhet och beräknelighet
Skadans tillräckliga närhet
Att skaderisken är konkret och närliggande
Skadevållarens/lidandes möjligheter att undvika skadan
Skadelidandes försäkringsmöjligheter 
Är skadevållaren professionell eller lekman
Skyddsbehovet av befogade förväntningar och befogad tillit.

Javisst, det är nog inte fråga om enkla och kristallklara begränsningskriterier. Det är fråga om 
mångskiftande skadeståndsrättsliga argumenteringsmönster, olika testfrågor om man så vill. 
Kriterierna överlappar delvis varandra och de kan ha olika tyngd i helhetsbedömningen. I den 
slutliga avvägningen kommer resonemangen särskilt att präglas av: 

Likabehandlingshänsyn
Rena rimlighetsöverväganden.

Torsten Iversen redogjorde i sitt anförande för en omfattande dansk praxis med mångsidiga 
bedömningar. Det att dansk rätt saknar den finsk-svenska spärregeln har ingalunda betytt att 
rena ekonomiska skador automatiskt skulle ersättas.  Om vår rigida spärregel skulle slopas 
litar jag helt på våra domstolar kan göra ett lika gott arbete som de danska, norska och is-
ländska domstolarna. Nordisk rätt har länge med framgång använt nyanserade situationsfok-
userande bedömningar för att nå rimliga resultat i skadeståndsrätten.

5. Iversens femte tes säjer att generella uttalanden om vad globaliseringen, 
informationssamfundet eller EU-rätten kräver ska mötas med viss skepsis. Visst är jag igen 
enig. Men jag tror att det nog alltid är klokt att bemöta generella uttalanden med skepsis. Det 
gäller såväl jurister som alla andra. Avgörande ska vara en analys av substansen i de generalla 
kravuttalanden, inte vem eller vad som kan tänkas ställa olika krav.

Ta som ett exempel argumentet om det informationssamhällets krav. Som sådant är 
det ett tomt argument. Men det kan återspegla tanken att vi i dag står inför nya skadetyper som 
var okända i tiden när våra SkL skrevs och som ännu inte har tydligt behandlats i rättspraxis. 
De nya skadetyperna kan representera skyddsvärda intressen. Med andra ord är det inte fråga 
om informationssamhällets krav utan om att vissa ekonomiska intressen i dag kan kräva ett 
samhälleligt skydd. Det bör sätta sina spår i skadeståndsrätten. 

Vidare är det självfallet både nödvändigt och nyttigt att försöka sätta sig in i vad som 
pågår på det globala och det europeiska planet. Det gäller att fördomsfritt och öppet analysera 
exempelvis de europeiska harmoniseringsförslagen och att i samband med eventuella 
kommande nordiska lagstiftningsprojekt granska den egna rätten mot bakgrunden av de breda 
europeiska linjedragningarna. Är det möjligt – givetvis helt teoretiskt – att det ute i världen

7  Här avser jag Principles of European Tort Law 2005 och Non-contractual Liability Arising out of Damage Caused to 
Another,  del 1 VI i Draft Common Frame of Reference,  2008.
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finns lika bra, kanske rentav bättre skadeståndsrättsliga lösningar än hos oss? Och det kan inte 
vara så det i exempelvis rättsvetenskapen är fint att låta sig inspireras av romarrätten och gamla 
tyska läror men att blunda för den pågående globala/europeiska diskussionen. 

Och sen till EU-rätten. Vill vi eller inte är den ibland bindande för medlemsländerna. 
Det gäller inte bara för förordningar och direktiv. Svårhanterligare är kanske praxis från 
unionsdomstolen och europadomstolen. Inflytande från domstolspraxis kan smyga sig in i 
vår nationella skadeståndsrätt på oväntade sätt. Det kan gälla nya ersättningsgilla skadetyper, 
såsom i tiden ”förlust av rekreation”. Men det kan också gälla nya ersättningspåföljder, 
såsom vissa schablonersättningar som ibland kan ge rätt höga ersättningssummor och som 
kan utgår på närmast objektiva grunder och som inte avser att ersätta en ”skada” utan att 
kompensera en ”olägenhet”.  Exempelvis finns i EU:s passagerarförordningar bestämmelser 
som unionsdomstolen tolkat mycket progressivt.8

6. Ibland, låt vara motvilligt, har jag försökt opponera mig mot Torsten Iversens fem 
teser. Det legislativa huvudspörsmålet om det är rekommendabelt att behålla/införa lagregler 
som utesluter krav på ren ekonomisk skada har Iversen tydligt besvarat nekande. Jag varken 
kan eller vill opponera mig mot Iversens slutsats. 

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, justitieråd Johnny Herre, 
Sverige:

Talare:
Advokat Gunnar Nerdrum, Norge
Advokat René Offersen, Danmark
Professor Torgny Håstad, Sverige
Advokat Are Stenvik, Norge
Professor Palle Bo Madsen

Debattsummering:

Ämnet ren förmögenhetsskada är så brett att många olika infallsvinklar och synpunkter kan 
beredas plats. Den efterföljande diskussionen bekräftar detta. I de debattinlägg som gjordes 
diskuterades så spridda ämnen som försäkringsgivarens eventuella ansvar för att inte ha 
meddelat försäkring när eventuell kontraheringsplikt föreligger (advokat Gunnar Nerdrum), 
ansvaret för rena förmögenhetsskador inom det upphandlingsrättsliga området (advokat René 
Offersen), lämpligast regleringsform (professor Torgny Håstad), de viktigaste faktorerna 
vid bestämning av om ersättning skall utgå eller inte (advokat Are Stenvik) och om främst 
EU-rättsliga effektivitetshänsyn kan tänkas ha betydelse för rätten till ersättning för ren 
förmögenhetsskada i vissa fall (professor Palle Bo Madsen). 

Referenten, professor Torsten Iversen, och korreferenten, professor Lena Sisula-
Tulokas koncentrerade sig i sina inledningar på de fem teser som referenten hade ställt upp. 
Referenten och koreferenten var eniga om att ansvarsgränsen vid rena förmögenhetsskador 
knappast låter sig bestämmas genom en formel som kan tillämpas för alla de skilda situationer i 
vilka rätten till ersättning för sådana skador aktualiseras. Därför ansåg de båda att den svenska och

8  Se närmare t.ex. Sisula-Tulokas, Juridiska föreningens tidskrift 2013 396–423.
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finländska lösningen med en reglering som anger att den som orsakar ren förmögenhetsskada 
genom brott skall ersätta skadan är alltför trubbig och inte gör någon egentlig nytta. Samtidigt 
ansåg referenten att begreppet spärregel för den svenska och finländska regeln möjligen är 
missvisande, eftersom det klart uttrycks i förarbetena att regeln inte avses utgöra ett hinder mot 
en rättsutveckling på området. Professor Torgny Håstad invände mot uppfattningen att den 
svensk/finländska regeln borde slopas. Enligt honom träffar den regeln mer rätt och gör därför 
mindre skada än culparegeln som uttrycks i lagtext och där avvikelser i skärpande riktning 
görs i många fall när ansvarsgränsen skall dras upp för rena förmögenhetsskador. Skälet härtill 
är enligt Håstad att antalet fall där ersättning skall utgå utan att den skadevållande parten har 
gjort sig skyldig till brott är förhållandevis få (se för svensk rätt exempelvis NJA 1987 s. 692 
och NJA 2005 s. 608). Referenten anförde i en replik att det var uppfriskande för diskussionen 
att det gavs uttryck för skilda åsikter om problemställningen. Enligt referenten löser emellertid 
en sammankoppling mellan straff- och ersättningsansvar inte alla problem. Ett exempel som 
anförs i litteraturen är att en person köper in smuggelgods, säljer de inköpta varorna billigt 
på marknaden och därigenom utkonkurrerar andra aktörer på marknaden. Dessa skadelidande 
aktörer kan då inte kräva ersättning med hänvisning till den brottsliga handlingen eftersom den 
straffrättsliga regleringen har ett helt annat syfte. 

Betydelsen av skillnaden mellan skyddat intresse (”protected interest”), ansvarsgrund 
och adekvans för rätten till ersättning för rena förmögenhetsskador diskuterades också efter 
ett inlägg av advokaten Are Stenvik. Enligt honom är det särskilt beträffande det skyddade 
intresset och adekvansbedömningen som de rena förmögenhetsskadorna står i en särställning. 
Däremot synes det inte föreligga någon mer betydelsefull skillnad mellan sådana skador och 
andra skador när det gäller grunden för ansvaret. Man kan här skilja mellan tre fall enligt 
Stenvik. Den första kategorien är fall där lagen drar gränsen mellan rätt och orätt, såsom i 
marknadsrätten, konkurrensrätten och immaterialrätten. Den andra kategorien är fall där 
det tillhandahålls handlingsnormer som inte omedelbart är knutna till skadeståndsansvar, 
exempelvis god revisionssed för revisorer, god advokatsed för advokater och god 
fastighetsmäklarsed för fastighetsmäklare. Den tredje kategorien är fall där man saknar normer 
och domstolen måste skapa en egen handlingsnorm. Vid personskador och sakskador utgår 
man ifrån att envar har en plikt att motverka skadan. För rena förmögenhetsskador gäller 
tvärtom ofta att man får agera för att skada andra, exempelvis genom att utkonkurrera en annan 
marknadsaktör med accepterade konkurrensmetoder. I dessa fall gäller att ta hänsyn till om 
det bör anses föreligga en pliktnorm som kräver att hänsyn tas till andras intressen och som 
därför kan medföra en ersättningsskyldighet vid brott. Referenten tackade Are Stenvik för den 
översiktliga uppdelningen av fallen i huvudgrupper och tillade att denna uppdelning stämmer 
väldigt väl överens med uppdelningen i tysk rätt (§ 823 första stycket BGB om skyddade 
intressen och andra stycket om s.k.”Schutzgesetze”).

Advokaten René Offersen tog upp rätten till ersättning för rena förmögenhetsskador 
inom det upphandlingsrättsliga området. Enligt honom visade detta område att särskilt dansk 
skadeståndsrätt går långt beträffande skyddet för en förbigången anbudsgivare trots att ett 
sådant skydd inte har tungt vägande skadeståndsrättsliga grunder som talar för ett ansvar. Det 
kunde nämligen enligt honom ifrågasättas varför skattebetalarna i situationer där myndigheten 
har gjort fel och valt den näst bästa anbudsgivaren i tillägg till den avtalade kontraktssumman 
till den som har fått avtalet skall betala ersättning för den förbigångne anbudsgivarens uteblivna 
vinst, trots att risken för sådan ersättningsskyldighet inte synes ha ett väsentligt inflytande 
över myndigheters agerande. Enligt advokat Offersen lämpar sig här möjligen straffliknande 
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sanktioner bättre än ett ansvar för ren förmögenhetsskada. 
Advokat René Offersen och referenten diskuterade också beviskravets betydelse för 

bestämningen av ersättningens omfattning. De var här eniga i att det framgår av rättspraxis att 
bl.a. allvaret i den skadegörande handlingen kan ha betydelse för hur ersättningen bestäms. 

Professor Palle Bo Madsen tog upp frågan om det EU-rättsliga regelverket kräver 
att man tar hänsyn till att reglerna får en effektiv verkan. Vid brott mot de konkurrensrättsliga 
reglerna ställs det möjligen upp ett krav på offentligrättsliga effektivitetshänsyn. Om sådana 
hänsyn skall tas vid brott mot de konkurrensrättsliga reglerna är frågan om sådan hänsyn 
också gäller mer allmänt för att säkra effektiviteten i offentligrättsliga regler. Ett exempel 
där det kunde finnas anledning att ställa den frågan rör ansvaret för sådana offentliga tjänster 
som besiktning av bilar (jfr U 1976.219 Ø, behandlat i referatet). Enligt exemplet kunde 
privatiseringen av uppgiften att besikta bilar möjligen tala för att den besiktande får ett 
ansvar för skador som drabbar köpare av en bil som inte borde ha godkänts i en besiktning. 
Möjligen kunde man enligt professor Madsen fråga sig om sådana effektivitetshänsyn kunde 
komplettera de traditionella faktorer som man tar hänsyn till vid bestämning av om ersättning 
för ren förmögenhetsskada skall utgå eller inte. 

Korreferenten efterlyste i de avslutande kommentarerna mer resonerande domskäl från 
de högsta domstolarna i de nordiska länderna eftersom det är där den viktigaste utvecklingen 
torde kunna ske inom detta område. 




