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Ansvar overfor boligkjøper?



Mulige ansvarskonstellasjoner
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Ansvar overfor boligkjøper? Kontraktsgrunnlag

Direktekravsadgang etter 
avhendingslova § 4-16 
(«tidlegare seljar eller annan
tidlegare avtalepart») eller 
bustadoppføringslova §37 
(«tidlegare avtalepart»)

Alminnelig 
erstatningsgrunnlag

Typisk arbeidsgivers ansvar for 
uaktsomt tilført skade.
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Hva er «bærende» for Høyesterett?
• Avsnitt 63

• Avsnitt 65

• Avsnitt 68

Etter dette er det en sentral oppgave for ansvarlig søker å sørge for at alle oppgaver er belagt med ansvar. Jeg 
finner også grunn til å fremheve at ansvarlig søker plikter å melde fra til kommunen ved mangler, endringer og 
opphør av ansvarsretter, jf. byggesaksforskriften § 12-2. I lys av prosedyrene for Høyesterett presiserer jeg at 
ansvarlig søkers ansvar ikke omfatter innholdet i og utførelsen av de øvrige ansvarliges ulike oppgaver.

Det er videre på det rene at Solem ikke sørget for at prosjektet hadde en ansvarlig prosjekterende for bygninger og 
installasjoner. Ansvarsbeleggingen skulle senest vært på plass ved søknad om igangsettingstillatelse, se … 
Unnlatelsen har ført til at helt sentrale oppgaver ikke var belagt med ansvar, og at kommunen har gitt midlertidig 
brukstillatelse og utstedt ferdigattest på uriktig grunnlag. I tråd med lagmannsrettens konklusjon om 
årsakssammenheng har dette forårsaket de mangler som er gjennomgått, og det tap som boligkjøperne har lidt i 
henhold til lagmannsrettens dom.

Bruddet på plikten til å ansvarsbelegge oppgaven som prosjekterende for bygninger og installasjoner er etter mitt 
syn alene tilstrekkelig til å slå fast at ansatte hos Solem har forårsaket boligkjøpernes tap ved uaktsomhet, jf. 
skadeserstatningsloven §2-1.



Hvorvidt ansvar blir resultatet er 
avhengig av om interessene er 
«erstatningsrettslig vernet»

• Avsnitt 72 - henvisning til Rt. 2015 s. 276 (Bori I) avsnitt 26

• Pbl. verner også private interesser (avsnittene 73-76)
• Førstegangskjøpere av nybygde boliger som dermed hadde en 

nær tilknytning til byggeprosessen (avsnitt 77-78)
• Bevisste brudd på klare bestemmelser om ansvarsbelegging 

(avsnitt 79)
• Massive mangler som kjøperne - i motsetning til Solem - ikke 

kunne forsikre seg mot (avsnitt 80)

… Rubriseringen av pliktene som offentligrettslige gir imidlertid i seg selv – slik jeg ser på dette – temmelig liten 
veiledning. Det er her heller ikke avgjørende at vi har å gjøre med et rent formuestap. Svaret på spørsmålet om 
Lørenfallet Borettslag bør kunne kreve sitt tap erstattet av Bori BBL vil måtte bero på en bredere avveining, hvor 
tapssituasjonen, karakteren av pliktbruddet og de interesser som beskyttes og håndhevingssynspunkter vil inngå. 
…
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HR-2017-1834-A (Bori II / Branncelle)
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Egentlig to «spor»
• Bori-sporet

– Rt. 2015 s. 276 (Bori
I)

• Ansvar for tilsidesettelse av 
ansvarsplikter etter pbl. med 
hjemmel i skl. § 2-1

– HR-2017-1834-A 
(Bori II)

• Konsoliderer Rt. 2015 s. 276
• Mindretall: 

Informasjonsansvar

– HR-2020-312-A 
(Bori III)

• Informasjonsansvarssporet
– Rt. 2008 s. 1078 (Info. I)

• Villedende informasjon, uaktsomhet, skadelidte 
(C) må ha hatt en rimelig og berettiget grunn til 
å stole på og innrette seg etter informasjonen 

– Rt. 2015 s. 556 (Info. II)
• Forsikringen trenger ikke være direkte basert på 

taksten
• Forsikringsgiver har rimelig og berettiget grunn
• Dekning av prisavslagskrav kan begrunne 

erstatningskrav

– HR-2016-2264-A (Info. III)
• Forsikringsgiver har rimelig og berettiget grunn 

til å stole på at eiendomsmeglers salgsoppgave 
vil være aktsomt avgitt

– HR-2016-2344-A (Info. IV)
• Informasjonsansvaret er et utslag av det 

alminnelig skyldansvaret
• Åpner opp for at andre vilkår kan være aktuelle



• Bori-dommene viser at ansvarshavende etter pbl. 
kan bli erstatningsansvarlige overfor en begrenset 
krets av tredjemenn (typisk boligkjøpere)

• Utviklingen viser at det bærende synes å være 
informasjonen som gis, og at Bori-dommene må 
sees i sammenheng med 
informasjonsansvarsdommene

• Det er fortsatt uklart hvor langt ansvaret rekker -
avhengig av vurdering av «erstatningsrettslig vernet 
interesse»

Oppsummering



Takk for oppmerksomheten!


