
Erstatningsansvar ved 
ulykker i skiløypene



Allemannsretten: 

I utmark kan enhver ferdes til fots og på ski (på eget ansvar). 

«Aksept av risiko»



Foto: Arnt Flatmo





Særlig utfordring: Tilrettelegging som er åpen for alle og som ikke kan 
adgangsbegrenses.



Hovedregel i norsk rett: 
Erstatningsansvar bare når noen har skyld i hendelsen. 
Krever ”uaktsomhet”.



Objektivt ansvar
Bare i spesielle tilfeller



Produktkontrolloven:
§ 1. Lovens formål
Denne lov har til formål å:

a) forebygge at produkter og forbrukertjenester 
medfører helseskade, herunder sørge for at 
forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre.



Hva er en ”sikker” forbrukertjeneste?

Eventuell uakseptabel risiko for helseskade bedømmes i lys av 
tjenestens art .



Produktkontrolloven § 3 b. Kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og 
forbrukertjenester.
Nasjonale standarder(…)

b) Kommisjonsrekommandasjoner som angir retningslinjer for produktsikkerhetsvurderingen
c) Regler for god praksis for produktsikkerhet som gjelder på det aktuelle området.
d) Det gjeldende tekniske utviklingsnivå.
e) Det sikkerhetsnivå som med rimelighet kan forventes av brukeren.





Høyesterett 2008 – Ulykke på lekeplass



Høyesterett 2008: 
«Et selvfølgelig utgangspunkt er at anlegg for fysisk aktivitet skal 
være sikret mot alvorlige skader som kan oppstå ved bruk av 
anlegget. Men når man skal avgjøre nærmere hvilken risiko som kan 
godtas, må det skje en avveining. Ønsket om en høyest mulig 
sikkerhet mot ulykker kan i noen grad stå mot ønsket om å oppnå 
den gevinsten som fysisk aktivitet gir, både for helse og for 
opplevelse. Tilbud om fysiske aktiviteter kan oppfattes som 
uinteressante hvis de er utformet slik at de uansett bruksmåte ikke 
kan innebære noen som helst risiko. En viss risiko godtas da også i 
andre dagligdagse aktiviteter, som sykling, trampolinehopping eller 
klatring i trær. Det kan ikke være riktig å kreve at tilbud som 
organiseres i nabolagene – enten det er av borettslag, idrettslag 
eller kommuner – skal være uten enhver risiko selv ved svært 
spesiell bruk.»





Gjør en risikoanalyse!





«Produktkontrolloven»





Sjekklisten
Kartlegge
Prioritere
Følge opp













Husk å dokumentere 
risikovurderingen!


