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1 Innledning 

 

1.1 Tema for oppgaven  

Oppgavens tema er bruk av foretaksstraff mot enkeltpersonforetak. 

  

Etter straffeloven 1902 var enkeltpersonforetakene omfattet av ordlyden i hjemmelen for fore-

taksstraff i § 48 a,
1
 og det fremgikk ikke noen krav om at det måtte være ansatte i virksomhe-

ten. Denne fremstillingen skal belyse hvorfor det likevel ble ansett å være et vilkår om ansatte 

i foretaket for å kunne idømme enkeltpersonforetakene foretaksstraff etter denne bestemmel-

sen.  

 

Også etter straffeloven 2005 er enkeltpersonforetakene omfattet av ordlyden i hjemmelen for 

foretaksstraff i § 27.
2
 Hovedspørsmålet i fremstillingen, er om foretaksstraff etter § 27 kan 

anvendes mot alle enkeltpersonforetak, eller om det fortsatt gjelder et vilkår om ansatte. Årsa-

ken til at dette er et relevant spørsmål, er at forarbeidene til straffeloven 2005 både gir uttrykk 

for at gjeldende rett skal videreføres, og at det ikke er et vilkår om ansatte for å ilegge fore-

taksstraff mot enkeltpersonforetakene.
3
 Det skal redegjøres for hvorfor dette er to motstriden-

de uttalelser, og vurderes hvilke vekt disse kan tillegges.  

 

Straffeloven 2005 trådte i kraft i oktober 2015, og har dermed kun vært gjeldende rett i om-

trent ett år. Det er ikke avklart i rettspraksis hva som er gjeldende rett om ileggelse av fore-

taksstraff mot enkeltpersonforetak etter den nye straffeloven. Dersom det er slik at foretaks-

straff ikke kan anvendes mot et enkeltpersonforetak der det kun er innehaveren som er ansatt, 

vil det innebære at straffeloven § 27 ikke alltid anvendes etter sin ordlyd. Å innfortolke et 

vilkår om ansatte, vil innebære en innskrenkende eller presiserende tolkning av bestemmel-

sen. En vurdering av hvorvidt ansatte er et vilkår, vil dermed også være en vurdering av an-

vendelsesområdet til § 27. 

 

Oppgavens tema bidrar i seg selv til å avgrense fremstillingen. Det er kun bruk av foretaks-

straff mot foretaksformen enkeltpersonforetak som vil bli behandlet. Avklaringen av begrepe-

ne enkeltpersonforetak og foretaksstraff vil være forholdsvis grundig, og gjøres i egne kapit-

ler. Hjemmelen for foretaksstraff inneholder særskilte vilkår for å ilegge straff som fraviker 

fra de subjektive straffbarhetsvilkårene skyld og tilregnelighet.
4
 De subjektive straffbarhets-

vilkårene vil derfor ikke bli behandlet i denne fremstillingen. Oppgaven angår rekkevidden av 

                                                 
1
 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (Opphevet) 

2
 Lov om straff (straffeloven). 

3
 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 239 

4
 Ot.prp.nr.27 (1990-1991) side 14 
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en bestemmelse i norsk straffelovgivning, og jeg anser det først og fremst relevant å anvende 

norske rettskilder. Det kunne kanskje hatt overføringsverdi å se hen til de nordiske landene vi 

ofte sammenligner oss med, men det foreligger tilstrekkelig mange og detaljerte norske retts-

kilder til å gjøre en grundig vurdering etter norsk rett. Rettskildene som skal behandles i frem-

stillingen presenteres under.  

 

1.2 Metode 

Rettskildebildet for oppgaven er forholdsvis omfattende.  

 

For det første er både straffeloven 1902 og straffeloven 2005 sentrale i fremstillingen. Hjem-

melen for foretaksstraff i straffeloven 2005 § 27 er i stor grad en videreføring av den tidligere 

hjemmelen i straffeloven 1902 § 48 a.
5
 Det vil derfor bli redegjort for rettstilstanden etter 

straffeloven 1902 i større grad enn det som ellers kunne forventes i en fremstilling av hva som 

er gjeldende rett etter straffeloven 2005. Både forarbeidene til straffeloven 1902 § 48 a og 

rettspraksis etter denne bestemmelsen er sentrale i denne forbindelse. 

 

I tillegg kommer forarbeidene til straffeloven 2005 § 27. Disse forarbeidene inneholder utta-

lelser som er motstridende til uttalelser i forarbeidene til, og rettspraksis etter, § 48 a. Uttalel-

sene i forarbeidene til § 27 fremstår imidlertid mindre begrunnede enn totalen av de kildene 

som utviklet vilkåret om ansatte etter § 48 a.
6
 Et grunnleggende metodespørsmål i fremstil-

lingen blir dermed å avgjøre hvilke av disse som skal tillegges størst vekt i avgjørelsen av hva 

som er gjeldende rett; begrunnede uttalelser i forarbeider og rettspraksis etter tidligere lov, 

eller mindre grundig begrunnede uttalelser i forarbeidene til ny lov. 

 

Spørsmålet om hvorvidt foretaksstraff kan anvendes mot enkeltpersonforetak etter § 27, har 

ikke vært oppe til behandling for Høyesterett etter at straffeloven 2005 trådte i kraft. Det fore-

ligger dermed ikke rettspraksis etter straffeloven 2005 som bidrar til avklaring av spørsmålet.
7
 

Overføringsverdien av rettspraksis etter straffeloven 1902 vil bli drøftet særskilt i punkt 5.4. 

 

Også forhold som kan omtales som reelle hensyn, tas med i vurderingen av hva som er, eller 

bør være, gjeldende rett etter § 27. Noen forhold som skal belyses nærmere i denne forbindel-

se, er hvorvidt bruk av foretaksstraff mot enkeltpersonforetak bidrar til å realisere formålene 

                                                 
5
 Innst.O.nr 72 (2004-2005) punkt 16.1 

  (Innstillingen opererer ikke med sidetall, det brukes kun punkter. Gjelder også senere referanser) 
6
 Se gjennomgang i punkt 4.2 og 5.3.2 

7
 Søk i Lovdata.no 16.11.2016 på rettsavgjørelser etter § 27 gir kun treff på to tingrettsdommer, ingen med  

enkeltpersonforetak som part. 
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med foretaksstraff, og hvordan bruk av foretaksstraff mot enkeltpersonforetak vil forholde seg 

til forbudet mot dobbeltstraff.   

Spørsmålet om betydningen av ansatte i foretaket, er i liten grad behandlet i juridisk litteratur 

om straffeloven 2005. Jeg tolker Eskelands fremstilling i boken Strafferett slik at han mener at 

foretaksstraff etter § 27 ikke kan anvendes mot enkeltpersonforetak der det kun er innehave-

ren som er ansatt. Eskeland bygger imidlertid denne konklusjonen kun på forarbeider og 

rettspraksis etter straffeloven 1902 § 48 a.
8
 Han har dermed ikke tatt behandlet det forhold at 

forarbeidene til § 27 inneholder uttalelser som går i motsatt retning.  

 

I den nyeste utgaven av Andenæs’ Alminnelig strafferett, har forfatteren lagt til grunn retts-

praksis gir uttrykk for at foretaksstraff ikke skal anvendes mot enkeltpersonforetak der det 

kun er innehaveren som er ansatt.
9
 Rettspraksisen det vises til, er imidlertid rettspraksis etter § 

48 a. Heller ikke i denne fremstillingen er det tatt stilling til at uttalelser i forarbeidene til § 27 

går imot denne rettspraksisen.  

 

Matningsdal nevner ikke uttalelsen i forarbeidene til straffeloven 2005 i behandlingen av fore-

taksstraff i boken Nytt i ny straffelov.
10

 I Kommentarutgaven til straffeloven 2005, skriver 

Matningsdal imidlertid at forarbeidene gir uttrykk for at ansatte ikke er et vilkår. Han betegner 

videre denne uttalelsen som «en glipp», og begrunner dette med at «rettstilstanden hele tiden 

har vært at straffeansvaret forutsetter at enkeltpersonforetaket har ansatte».
11

  

 

Gröning, Husabø og Jacobsen skriver i boken Frihet, forbrytelse og straff at forarbeidene til 

straffeloven 2005 ikke stiller krav om ansatte. De peker på at § 27 er ment å videreføre gjel-

dende rett, og at forarbeidene er skrevet før rettspraksis ga uttrykk for at ansatte var et vilkår. 

På denne bakgrunn legger forfatterne til grunn at § 27 trolig vil bli tolket slik rettspraksis etter 

§ 48 a tilsier.
12

  

 

At den litteratur som behandler bruk av foretaksstraff mot enkeltpersonforetak etter straffelo-

ven 2005, gir uttrykk for at det fortsatt gjelder et vilkår om at det må være ansatte i foretaket, 

kan være et moment som taler for at dette er tilfelle. Hvor stor vekt juridisk teori kan tillegges, 

må imidlertid vurderes konkret. Der uttalelsen i forarbeidene til § 27 ikke er vurdert uttrykke-

lig, kan heller ikke konklusjonen tillegges like stor vekt. De fremstillingene som kun bygger 

                                                 
8
 Eskeland (2015) side 358 

9
 Andenæs (2016) side 220 og 286 

10
 Matningsdal (2015) side 77-78 

11
 Matningsdal (2015) (Lovkommentar) side 251 

12
 Gröning, Husabø, Jacobsen (2016) side 743 
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på straffeloven 1902 når de beskriver rettstilstanden etter straffeloven 2005, vil derfor ikke bli 

vektlagt videre i denne fremstillingen. 

 

Også de fremstillingene som behandler uttalelsen i forarbeidene til § 27, konkluderer med at 

den ikke kan tillegges vekt. De betraktninger dette bygger på, vil bli underlagt en selvstendig 

vurdering senere i fremstillingen. (Gröning, Husabø og Jacobsen; at rettspraksis er nyere enn 

forarbeidene og at rettstilstanden er ment videreført i punkt 5.4, og Matningsdal; at uttalelsen 

er en glipp i punkt 5.3.2). I denne forbindelse er det først og fremst momentene forfatterne 

underbygger sine konklusjoner med, og ikke konklusjonene i seg selv, som er relevante. 

 

Når det gjelder juridiske artikler, er søket begrenset til norske artikler. Det foreligger ingen 

artikler som behandler forholdet mellom uttalelser i forarbeidene til § 27 og praksis etter § 48 

a. De artiklene som finnes, er skrevet etter straffeloven 1902, og behandler dermed kun retts-

tilstanden slik den var før den nye straffeloven trådte i kraft. I artikkelen Norske virksomhe-

ters medvirkningsansvar for menneskerettighets-krenkelser i utlandet, behandles både straffe-

loven 1902 og straffeloven 2005. Om foretaksstraff mot enkeltpersonforetak, skriver forfatte-

ren at «enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke et foretak i lovens forstand.»
13

 Uttalelsen 

bygger imidlertid kun på en dom som fulgte straffeloven 1902 § 48 a. Dommen, Rt. 2007 s. 

785, skal behandles nærmere i punkt 4.2.2.2. Forfatteren vurderer ikke betydningen av forar-

beidene til straffeloven 2005 når han utelukker enkeltpersonforetakene. Som jeg skal redegjø-

re for i punkt 3.2.1, omfattes enkeltpersonforetakene av foretaksdefinisjonen i § 27, og er 

dermed «et foretak» i straffelovens forstand. (Dersom dette ikke hadde vært tilfellet, hadde 

denne oppgaven hatt lite for seg.) Det synspunkt at et enkeltpersonforetak ikke er «et foretak» 

kan etter min mening ikke begrunnes i ordlyden i straffeloven, og jeg kommer ikke til å be-

handle artikkelen nærmere.  

 

1.3 Fremstillingen videre 

I kapittel 2 skal jeg redegjøre nærmere for hva et enkeltpersonforetak er, og belyse hvilke 

forhold som gjør at et enkeltpersonforetak skiller seg fra andre foretak. Enkeltpersonforetake-

nes særegenhet vil være et forhold som berettiger mange av spørsmålene som drøftes videre i 

fremstillingen. I kapittel 3 skal jeg beskrive nærmere hva foretaksstraff innebærer, herunder 

vilkårene for foretaksstraff og virkningen av denne. I kapittel 4 skal jeg beskrive hvorfor det 

etter straffeloven 1902 ble utviklet et vilkår om at det måtte være ansatte i foretaket for at fo-

retaksstraff skulle kunne anvendes mot et enkeltpersonforetak. I kapittel 5 vil jeg trekke frem 

momenter som taler for og imot at dette vilkåret må sies å være videreført i straffeloven 2005, 

                                                 
13

 Skjerven (2014) side 220 
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før jeg i kapittel 6 vil si noe om hva jeg tror vil bli gjeldende praksis videre, basert på disse 

momentene.  
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2 Hva er et enkeltpersonforetak? 

 

2.1 Innledning og lovgrunnlag 

Et naturlig utgangspunkt for å definere en foretaksform er selskapslovgivningen. Selskapslo-

ven gjelder imidlertid ikke for enkeltpersonforetak, med unntak av enkeltpersonforetak med 

mer enn 30 ansatte.
14

 De øvrige selskapslovene gjelder for sin spesifikke foretaksform, aksje-

loven gjelder for eksempel kun for aksjeselskap, og så videre.
15

 Det finnes følgelig ikke noen 

egen lov som regulerer foretaksformen enkeltpersonforetak, og foretaksformen enkeltperson-

foretak har ingen legaldefinisjon i selskapslovgivningen.  

 

Begrepet «enkeltmannsforetak» brukes i noen sammenhenger i stedet for begrepet «enkeltper-

sonforetak». Lovteksten i straffeloven bruker begrepet enkeltpersonforetak.
16

 Bortsett fra at 

begrepet «enkeltpersonforetak» er kjønnsnøytralt, kan jeg ikke se at disse har ulikt innhold. 

Jeg legger til grunn straffelovens begrepsbruk som korrekt, og bruker derfor betegnelsen en-

keltpersonforetak i fremstillingen videre.   

 

2.2 Definisjon og andre aspekter ved et enkeltpersonforetak  

Forarbeidene til selskapsloven beskriver enkeltpersonforetak som «virksomhet som drives for 

enkeltpersons regning og risiko.»
17

 Dette i motsetning til for eksempel et aksjeselskap, hvor 

eierne av selskapet ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, jf. aksjeloven § 1-1 

(2). Personlig ansvar for foretakets forpliktelser er ikke enestående for enkeltpersonforetake-

ne; også i ansvarlige selskaper har deltakerne personlig ansvar for virksomhetens forpliktel-

ser.
18

 Enkeltpersonforetak skiller seg imidlertid fra ansvarlige selskaper ved at ansvarlige sel-

skaper må bestå av minst to deltakere,
19

 mens et enkeltpersonforetak kan bestå av kun én per-

son; innehaveren.  

 

Et enkeltpersonforetak lignes sammen med innehaveren personlig.
20

 Økonomisk sett er et 

enkeltpersonforetak altså tett knyttet til innehaveren. Innehaveren vil selvsagt likevel kunne 

opptre både som person, og på vegne av foretaket. Bråthen beskriver dette som at det er «et 

                                                 
14

 Selskapsloven § 1-1 (3) 
15

 Se for eksempel aksjeloven § 1-1 (1) 
16

 Straffeloven 2005 § 27 jf straffeloven 1902 § 48 
17

 Ot.prp.nr.47 (1984-1985) side 32. (Formuleringen brukes også i selskapsloven § 1-1(3), men ikke som en 

definisjon av begrepet enkeltpersonforetak) 
18

 Selskapsloven § 1-2 (1) b  
19

 Selskapsloven § 1-1 (1) 
20

Altinn.no/Starte og drive bedrift/Enkeltpersonforetak   
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faktisk skille mellom næringsvirksomheten og eierens «private» aktiviteter», men at det rent 

juridisk ikke er noe skille når det kommer til ansvar for gjeld.
21

  

 

Et enkeltpersonforetak er registreringspliktig i enhetsregisteret for foretak, og får et organisa-

sjonsnummer ved registreringen.
22

 På denne måten har et enkeltpersonforetak også fellestrekk 

med andre foretak, hvilket gir indikasjoner på at et enkeltpersonforetak også i en viss grad kan 

være adskilt fra innehaveren personlig.  

 

I fremstillingen videre vil jeg bruke begrepet enkeltpersonforetak om «virksomhet som drives 

for enkeltpersons regning og risiko.» Det relevante for denne fremstillingen er at hovedtrekket 

ved et enkeltpersonforetak er innehaveren har ubegrenset personlig ansvar for foretakets øko-

nomiske forpliktelser, og at skillet mellom foretak og innehaver er svakere enn for andre fore-

taksformer. Dette gjelder særlig for de enkeltpersonforetakene som ikke har ansatte. Dersom 

et enkeltpersonforetak har ansatte, og er organisert slik at det ligner på større foretak, vil skil-

let mellom foretak og innehaver kunne oppleves tydeligere. I fremstillingen vil jeg bruke be-

grepet «ansatte» om personer som er ansatte i foretaket, og som en motsetning til innehaveren 

som «eier» foretaket og er ansvarlig for dette. Selv om innehaveren ofte vil arbeide i eller for 

foretaket, vil han ikke regnes som en ansatt i foretaket i denne fremstillingen. Dette er i sam-

svar med ansatte-begrepet som for eksempel brukes i rettspraksis etter straffeloven 1902 § 48 

a.
23

  

 

2.3 Partsevne og utøvelse av partsrettigheter  

Et annet aspekt som kan belyse hva et enkeltpersonforetak er, er hvordan et enkeltperson-

foretak i praksis kan fremme krav eller saksøkes i saker for domstolene. I sivilprosessen er 

partsevne et vilkår for å kunne opptre som part i en sak for domstolene. Hvem som har parts-

evne reguleres i tvisteloven § 2-1.
24

 I tillegg til fysiske personer, gir bestemmelsen også en del 

selskaper, foretak og juridiske personer partsevne. Etter bestemmelsens første ledd bokstav c, 

har «selskaper, herunder aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper» parts-

evne. Bestemmelsen nevner ikke enkeltpersonforetak. Det er heller ikke problematisert i for-

arbeidene til tvisteloven om enkeltpersonforetak har partsevne etter bestemmelsen.
25

 Robber-

stad påpeker at et enkeltpersonforetak ikke er et ansvarlig selskap slik dette er definert i sel-

skapsloven § 1-1, og dermed heller ikke omfattes av tvistelovens opplisting av selskaper som 

har selvstendig partsevne. Følgene av manglende partsevne, er at et enkeltpersonforetak «må 

                                                 
21

 Bråthen (2013) side 21 
22

 Lov om Enhetsregisteret §§ 4 og 5 
23

 Se punkt 4.2.2. 
24

 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). 
25

 Ot.prp.nr.51 (2004-2005) side 368 
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saksøke og saksøkes personlig, altså som fysisk person.»
26

 Dette innebærer at i en sak for 

domstolene, må foretaket saksøkes ved innehaver, og innehaveren må personlig møte for ret-

ten for å representere foretaket.  

 

Straffeprosessloven har ikke særskilte bestemmelser om partsevne, men etter § 84 a skal fore-

takets partsrettigheter utøves av «den person foretaket utpeker».
27

 Selv om denne personen 

representerer selskapet, er det kun foretaket som har status som siktet i saken.
28

 Når det gjel-

der enkeltpersonforetak, må tiltale mot enkeltpersonforetak må tas ut ved innehaveren.
29

 Selv 

om det er foretaket som underlegges straffeforfølgning, vil innehavers navn vil bli brukt i fo-

relegg, tiltalebeslutning, dom og ved eventuell tvangsfullbyrdelse.
30

 Det er også innehaveren 

som må møte personlig i retten og representere selskapet. Både for sivile saker og for straffe-

saker, viser dette at skillet mellom foretak og innehaver først og fremst vil være teoretisk, og 

ikke reelt for innehaveren, sammenlignet med større foretak som kan representeres ved styret 

eller daglig leder.
31

 

 

 

                                                 
26

 Robberstad (2015) side 81 
27

 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) 
28

 Matningsdag, (2015) (Lovkommentar) side 254 
29

 NOU 1989:11 side 30 – 31 jf. Ot.prp.nr 27 (1990-1991) side 41  
30

 Ot.prp.nr 27 (1990-1991) side 41, se også Andenæs (2016) side 287 
31

 Se for eksempel aksjeloven §§ 6-12 (1) og 6-14 (1) 



9 

 

3  Foretaksstraff 

 

3.1 Bakgrunn 

Straffebudene i straffeloven brytes oftest av fysiske personer. Straffeloven § 27 om foretaks-

straff gir imidlertid hjemmel for også å holde selskaper strafferettslig ansvarlig for overtredel-

ser. Straffeloven 1902 hadde en tilsvarende bestemmelse i § 48 a. Denne ble tilført i 1991,
32

 

og var den første generelle hjemmelen for å straffe foretak i norsk rett. Foretak kunne holdes 

strafferettslig ansvarlig også før dette, da etter det enkelte straffebud eller bestemmelser i sær-

lovgivningen.
33

 Straffeloven 2005 § 27 er en videreføring av straffeloven 1902 § 48 a.
34

   

 

Hjemmelen for foretaksstraff er generell.
35

 Dette innebærer at brudd på et hvilket som helst 

straffebud teoretisk sett kan medføre foretaksstraff. Mange straffebud er likevel slik at de 

vanskelig kan tenkes brutt på vegne av et foretak, for eksempel vold- og seksuallovbrudd.
36

 

Ved innføringen av § 48 a i straffeloven 1902 ble det påpekt at behovet for en generell hjem-

mel hadde økt som følge av mer detaljregulering i lovgivningen. Dette førte til nye typer av 

lovbrudd, som særlig begås nettopp av foretakene. Eksempelvis ble det trukket frem brudd på 

regler om produktkontroll, arbeidsmiljø og forurensning.
37

 Mange av bestemmelsene i straffe-

loven kapittel 30 om økonomisk kriminalitet, er nok også straffebud der foretaksstraff er sær-

lig aktuelt. I Rt. 2013 s. 1025 uttalte for eksempel førstvoterende at korrupsjon tilhører «fore-

taksstraffens kjerneområde.»
38

 Andre eksempler fra rettspraksis er overtredelse av vegtrafikk-

lovens bestemmelser om hviletid,
39

 overtredelse av plan- og bygningsloven
40

 og brudd på 

merverdiavgiftsloven.
41

 

 

Selv om vilkårene for det er oppfylt, må ikke adgangen til å ilegge foretaksstraff nødvendigvis 

benyttes. At adgangen til foretaksstraff er såkalt fakultativ (valgfri), vises av ordlyden i § 27, 

hvor det heter at foretaksstraff «kan» ilegges, på nærmere angitte vilkår. Dette skiller fore-

taksstraff fra personlig straffansvar, der utgangspunktet er at tiltale skal tas ut dersom vilkåre-

ne for straff anses oppfylt.
42

 Straffeloven § 28 angir en rekke momenter som kan vektlegges 

                                                 
32

 Lov om endringer i straffeloven m.m. 
33

 Ot.prp.nr.27 (1990-1991) side 27 
34

 Innst.O.nr 72 (2004-2005) punkt 16.1  
35

 Se for eksempel Rt. 2000 s. 2023 på side 2027 
36

 Eskeland (2015) side 361 
37

 NOU 1989:11 side 9 
38

 Rt. 2013 s. 1025 avsnitt (36) 
39

 Rt. 2000 s. 1451 
40

 Rt. 2007 s. 785 
41

 Rt. 2003 s. 1376 
42

 Se for eksempel straffeprosessloven §§ 69 og 70 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-19-66/§73
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ved avgjørelsen av om foretaksstraff skal ilegges. Disse momentene vil ikke bli behandlet 

nærmere her, da problemstillingen i oppgaven retter seg mot selve vilkårene for å ilegge fore-

taksstraff i § 27. Først når vilkårene for foretaksstraff er oppfylt, vil det være relevant å se på 

momentene i § 28.  

 

Videre i kapitlet vil jeg redegjøre for vilkårene for å ilegge foretaksstraff, samt hvilke reak-

sjon som kan ilegges. Hovedvekten i kapitlet vil bli lagt på formålene med foretaksstraff. 

Formålet med foretaksstraff er særlig relevant for vurderingen av om det er behov for å an-

vende foretaksstraff mot enkeltpersonforetak, som vil bli foretatt senere, i punkt 5.5.2. Det er 

særlig to formål ved foretaksstraff som er behandlet i forarbeidene; preventiv virkning, og 

muligheten til å fange opp lovbrudd der personlig straffeforfølgning ikke er mulig (anonyme 

og kumulative feil).
43

 

  

3.2 Vilkår for foretaksstraff 

 

3.2.1 Hvilke foretak omfattes av ordlyden 

Første setning i første ledd av straffeloven § 27 om foretaksstraff lyder: «[n]år et straffebud er 

overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes.» Et «foretak» 

defineres i § 27 andre ledd som «selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslut-

ning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.» Foretaksdefinisjonen om-

fatter dermed uttrykkelig enkeltpersonforetakene. Ved innføringen av § 48 a i 1991 ble det i 

forarbeidene uttalt at begrepet foretak var ment å favne videre enn for eksempel begrepet juri-

disk person, slik at man i arbeidet med loven brukte begrepet «foretak» om «alle typer virk-

somhet, uansett organisasjonsform.»
44

 All virksomhet som omfattes av definisjonen i andre 

ledd, kan idømmes foretaksstraff, dersom de to vilkårene som fremgår av § 27 er oppfylt; et 

straffebud må være overtrådt og overtrederen må ha handlet på vegne av foretaket. 

 

3.2.2 Et straffebud må være overtrådt 

Ordlyden i § 27 krever at et straffebud må være «overtrådt». Dette er en parallell til det objek-

tive straffbarhetsvilkåret om at handlingen må være lovstridig.
45

 Bestemmelsen gjelder «selv 

om ingen enkeltperson har utvist skyld».
46

 Dersom dette tolkes bokstavelig, innebærer det at 

et foretak kan straffes selv om skyldkravet i straffebudet ikke er oppfylt.
47

 Et annet alternativ, 

er å se dette som et uttrykk for at det må kunne konstatere at skyldkravet i straffebudet er opp-

                                                 
43

 Se for eksempel Innst.O.nr 72 (2004-2005) punkt 16.2 
44

 NOU 1989:11 side 11 
45

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 431 
46

 Straffeloven 2005 § 27 (1) 2. punktum 
47

 Eskeland (2015) side 372 



11 

 

fylt, men ikke av hvem, slik at dette er et uttrykk for at anonyme og kumulative feil rammes. 

Eskeland skriver at det var «sikker rett» etter § 48 a at skyldkravet måtte være oppfylt (sist-

nevnte tolkningsalternativ), og argumenterer for at § 27 bør tolkes innskrenkende i denne for-

bindelse.
48

 Ordlyden i § 27 er noe endret sammenlignet med § 48 a på dette punktet.
49

 Forar-

beidene gir uttrykk for at formålet med dette nettopp var å fravike kravet om skyld (første 

tolkningsalternativ), og formulerer dette slik: «I første ledd annet punktum foreslår departe-

mentet en tilføyelse om at et foretak kan straffes selv om ingen enkeltperson har utvist skyld 

eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet. Tilføyelsen er ment å gi uttrykk for at det ikke skal 

være et vilkår for å straffe et foretak at en eller flere personer har oppfylt de subjektive straff-

barhetsvilkårene. Formålet er å utvide området for foretaksstraffen i forhold til etter gjeldende 

rett i de tilfeller hvor ingen enkeltperson har utvist skyld.»
50

 Jeg skal komme kort tilbake til 

betydningen av skyldkravet i punkt 5.5.1. Utover dette har skyldkravet liten betydning for 

denne fremstillingen, og vil ikke bli behandlet nærmere. For den videre fremstillingen legges 

det til grunn at vilkåret «overtrådt» vil være oppfylt dersom gjerningsbeskrivelsen i et straffe-

bud objektivt sett er overtrådt. På denne måten får foretaksstraff preg av å være et strafferetts-

lig arbeidsgiveransvar,
51

 som har likheter med objektivt arbeidsgiveransvar i erstatningsret-

ten.
52

  

 

Tilfeller der et straffebud er overtrådt ved et hendelig uhell, og tilfeller av force majeure, om-

fattes ikke av foretakets straffeansvar.
53

 Videre vil ikke foretaket kunne straffes dersom en 

ansatt for handler i nødverge eller det foreligger en annen straffrihetsgrunn.
54

 Ved innføringen 

av den generelle hjemmelen for foretaksstraff, mente man at det ikke ville være rimelig om 

straffansvaret for foretak skulle rekke lenger enn erstatningsansvaret for arbeidsgivere.
55

  

 

3.2.3 På vegne av foretaket  

Det andre vilkåret for foretaksstraff er at den som overtrådte straffebudet handlet «på vegne 

av foretaket.» Dette kan karakteriseres som et vilkår om tilknytning, og betegnes ofte som 

                                                 
48

 Eskeland (2015) side 362 og 372 
49

 § 48 a (1) 2.pkt brukte formuleringen «[d]ette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredel-

sen» mens § 27 lyder «[d]et gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om til-

regnelighet, jf. § 20.»  
50

 Ot.prp.nr.90 side 431 
51

 Matningsdal (2015) (Lovkommentar) side 241 
52

 Skadeserstatningsloven § 2-1 (1) 
53

 Ot.prp.nr 27 (1990-1991) side 5  
54

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 431 
55

 NOU 1989:11 side 16  
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tilknytningskravet.
56

 Tilknytningskravet har to sider; overtrederens tilknytning til foretaket og 

handlingens tilknytning til foretaket.
 57

 

 

Et foretak er en juridisk person, og kan følgelig ikke utføre handlinger selv.
58

 Et foretak hand-

ler derfor gjennom sine representanter.
59

 Ansatte i foretaket, ledelsen i foretaket og foretakets 

styre, er eksempler på personer som har en slik tilknytning til foretaket, at de kan sies å handle 

«på vegne av» foretaket.
60

  

 

Vurderingen av handlingens tilknytning til foretaket består ofte i å vurdere om overtrederen 

handlet på vegne av foretaket idet han foretok handlingen. Dette kan også beskrives som et 

skille mellom handlinger foretatt privat/på fritid og handlinger foretatt i arbeidstiden.
61

 For 

eksempel kan en bussjåfør oppfylle tilknytningskravet når han i arbeidstiden kjører buss for 

foretaket han er ansatt i, men ikke på fritiden når han kjører sin datter til trening. Foretaks-

straff utelukker likevel ikke personlig straff; dersom handlingen har tilknytning til foretaket, 

kan foretak idømmes straff selv om også personen som handlet straffes.
62

 Dersom en bussjå-

før på arbeid kjører på en fotgjenger, kan altså både sjåføren og foretaket han arbeider i straf-

fes. I denne vurderingen er det av betydning om foretaket kunne ha forhindret overtredelsen 

ved for eksempel bedre rutiner eller grundigere opplæring. Dersom foretaket ikke er å bebrei-

de for overtredelsen, for eksempel fordi den ansatte har handlet i strid med instrukser eller 

foretakets retningslinjer, er det uttalt i forarbeidene at foretaket heller ikke bør straffes for 

overtredelsen. Dette begrunnes med at overtredelser som er i strid med foretakets instrukser 

eller rutiner heller ikke kan karakteriseres som foretatt «på vegne av foretaket.»
63

 Det må 

imidlertid vurderes konkret om instruksbrudd skal medføre foretaksstraff, instruksbrudd ut-

gjør ikke et absolutt hinder for foretaksstraff.
64

 

 

3.3 Reaksjonsform ved foretaksstraff 

Å dømme et foretak til frihetsberøvelse i form av fengselsstraff ville gi lite mening, både teo-

retisk og praktisk. Ettersom det kun er foretaket som har status som siktet i saker om foretaks-

straff, ville det heller ikke virke rettferdig om noen person kunne dømmes til fengsel på vegne 

                                                 
56

 Se for eksempel Ot.prp.nr.90 (2003-2004) på side 430 med videre henvisninger. 
57

 Eskeland (2015) side 368 
58

 NOU 1989:11 side 9 
59

 Eskeland (2015) side 357 
60

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 430 – 431  
61

 Bråthen (2013) side 21 
62

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 239 
63

 Ot.prp.nr.72 (1990-1991) side 18  
64

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 430  
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av foretaket.
65

 Etter straffeloven § 27 tredje ledd er derfor bot hovedreaksjonsformen ved fo-

retaksstraff. Også ved brudd på straffebud som angir andre straffereaksjoner en bot, for ek-

sempel fengsel, vil foretak kunne ilegges bot for overtredelse.
66

 Subsidiær fengselsstraff an-

vendes ikke, selv om boten ikke betales.
67

 Bestemmelsen åpner også for at foretaket kan fra-

dømmes retten til å utøve virksomheten, og pålegges inndragning.  

 

3.4 Foretaksstraffens formål  

 

3.4.1 Preventiv virkning 

En av hovedbegrunnelsene for å innføre den generelle hjemmelen for foretaksstraff i straffe-

loven 1902 § 48 a, var at en generell adgang til å straffe foretak ville ha en preventiv virk-

ning.
68

  Den preventive virkningen skulle realiseres ved at «muligheten for slik straff må antas 

å bidra til å skjerpe aktsomheten hos dem som handler på foretakets vegne.»
69

 Videre er det 

slik at etterlevelse av lovfestede krav, for eksempel krav til arbeidsmiljø og rensing av utslipp, 

ofte medfører utgifter for bedriftene. Man så for seg at en straffetrussel ved brudd ville mot-

virke at bedriftene skulle se seg økonomisk tjent med å ikke oppfylle slike krav.
70

  

 

I arbeidet med straffeloven 2005 så man også for seg at trusselen om foretaksstraff kunne bi-

dra til å øke standarden i en bransje. Dersom et foretak dømmes for overtredelse vil det gjøres 

«klart at bransjen for å unngå straffansvar i fremtiden må skjerpe sin praksis, sine rutiner 

mv.»
71

 At foretaksstraff ville bidra til å plassere ansvar hos den som har tjent på lovbruddet, 

foretaket ved dets eiere, ble også nevnt som et formål.
72

 

 

Foretaksstraffens preventive virkning reflekteres også ved straffeutmålingen. Botens størrelse 

skal blant annet fastsettes etter foretakets økonomiske evne, slik at den «såvidt mulig vil virke 

avskrekkende og normdannende for framtiden».
73

 En bot gitt som foretaksstraff, vil derfor 

ofte være betydelig høyere enn det som ville blitt ilagt en privatperson for samme lovbrudd.
74

 

At straffen skal virke preventiv, er for øvrig ikke særegent for foretaksstraffen. En av begrun-

nelsene for eksistensen av ethvert straffebud, er at trusselen om straff skal motvirke at reglene 

                                                 
65

 Punkt 2.3 
66

 Ot.prp.nr.72 (1990-1991)  side 3 
67

 Ot.prp.nr.72 (1990-1991)  side 3 
68

 Ibid side 7  
69

 Ibid 
70

 Ibid 
71

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 432 
72

 NOU 1989:11 side 9 
73

 Ot.prp.nr. 27 (1990-91) side 34 
74

 Ibid, se også Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) side 432 
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i samfunnet brytes.
75

 Bortsett fra at boten vanligvis er større for foretak, skiller dermed pre-

ventiv virkning seg ikke ut som et særformål for foretaksstraff.  

 

3.4.2 Anonyme feil 

Et viktig formål med foretaksstraff er at den kan brukes til å fange opp situasjoner der det kan 

konstateres at et straffebud er overtrådt av noen som handlet på foretakets vegne, men det 

likevel ikke er klart hvem dette er. Det er dette som betegnes som anonyme feil.
76

 Det må 

altså kunne konstateres at et straffebud er overtrådt, men det er ikke krav om at overtrederen 

kan identifiseres. Et eksempel på overtredelse som følge av anonyme feil er at en bussjåfør 

har kjørt på og skadet en fotgjenger, og deretter kjørt videre uten å stanse fordi ruten hans var 

lagt opp slik at han måtte bryte fartsgrensen for å holde ruten. Dersom det ikke er mulig å 

konstatere hvilke sjåfør dette var, fordi mange av foretakets busser passerte den aktuelle 

strekningen i dette tidspunktet, og ingen av vitnene kan si noe sikkert om hvilke av disse som 

var involvert i hendelsen, kan foretaket holdes ansvarlig for overtredelsen. Hvis ikke foretaket 

kan holdes ansvarlig i slike tilfeller vil konsekvensen bli at ingen straffes for overtredelsen.
77

 

Tanken bak å la foretaksstraff omfatte slike feil er at foretaket kunne ha unngått feilene ved 

bedre kontroll- eller sikkerhetsrutiner, og derfor bør kunne holdes ansvarlig.
78

 

 

3.4.3 Kumulative feil 

En annen situasjon foretaksstaff kan anvendes på er der flere personer har gjort feil som hver 

for seg ikke er straffbare, men summen av handlingene likevel medfører at et straffebud er 

overtrådt.
79

 Dette betegnes som kumulative feil. Et eksempel kan være at ansatte i et firma 

som driver fiskeoppdrett ikke er nøyaktige med doseringen av medikamenter, og gir for høye 

doser av for eksempel antibiotika til oppdrettsfisken, fordi rutinene for dette ikke er nøyaktige 

nok. Hver for seg utgjør ikke de forhøyede medikamentdosene noe overtredelse, mens virk-

somheten samlet over tid har sluppet ut et så stort volum av antibiotika at dette utgjør brudd 

på for eksempel forurensingsloven. Hvis ikke foretaket kan holdes ansvarlig i slike tilfeller vil 

konsekvensen bli at ingen kan straffes for overtredelsen.
80

  

 

 

                                                 
75

 Ot.prp.nr. 27 (1990-91) side 34 
76

 Se for eksempel Ot.prp.nr 27 (1990-1991) side 5 
77

 NOU 1989:11 side 9 
78

 Ot.prp.nr 27 (1990-1991) side 17 
79

 NOU 1989:11 side 9 
80

 Ibid 
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4 Vilkår for å anvende foretaksstraff mot enkeltpersonforetak etter 

straffeloven 1902 

 

4.1 Bakgrunn 

Første og annet ledd i straffeloven 1902 § 48 a i lød slik: «[n]år et straffebud er overtrådt av 

noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ing-

en enkeltperson kan straffes for overtredelsen. Med foretak menes her selskap, samvirkefore-

tak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak(..)». Et enkeltpersonforetak 

kunne dermed idømmes foretaksstraff etter bestemmelsen. Spørsmålet jeg skal belyse her er 

om det eksisterte flere vilkår for foretaksstraff etter denne bestemmelsen enn dem som fulgte 

direkte av ordlyden. I forarbeidene til straffeloven 1902 § 48 a, og senere i rettspraksis er det 

reist to aktuelle problemstillinger; om det er et vilkår at det er ansatte i foretaket, og forholdet 

til forbudet mot dobbeltstraff. For å få innholdet i dem frem klarest mulig behandles de som 

separate punkter i dette kapitlet.
81

  

 

4.2 Vilkår om at foretaket må ha ansatte 

 

4.2.1 Forarbeider 

Foretaksdefinisjonen i straffeloven 1902 § 48 a omfattet uttrykkelig enkeltpersonforetak, og 

ordlyden tilsa ikke noen begrensing i adgangen til å ilegge enkeltpersonforetak foretaksstraff. 

I forarbeidene ble det imidlertid gjort en del betraktninger rundt dette, som ikke kom til ut-

trykk i lovteksten.  

 

Strafferettskommisjonen skrev allerede i NOU 1989:11 at ved bruk av foretaksstraff mot en-

keltpersonforetak, skulle det være en «forutsetning at det er ansatte eller oppdragstakere i be-

driften. Når det ikke er noen annen enn eieren som jobber for eller i virksomheten, er fore-

taksstraff ikke praktisk.»
82

  

 

Flertallet i strafferettskommisjonen skrev at «[s]elv om det etter flertallets utkast er mulig å 

ramme ansvarlige selskaper og enkeltpersonsforetak, bør det utvises spesiell varsomhet når 

man avgjør om slike foretak skal straffes. Som hovedregel bør ansvarlige selskaper og enkelt-

personsforetak bare gjøres strafferettslig ansvarlig når dette finnes rimelig ut fra foretakets 

omfattende virksomhet mht antall ansatte eller formuens størrelse.»
83

  

 

                                                 
81

 Selv om de enkelte ganger behandles i sammenheng, se for eksempel Rt. 2007 s. 785 avsnitt (16) og (17) 
82

 NOU 1989:11 side 21  
83

 Ibid side 22  
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Mindretallet i kommisjonen mente at hjemmelen for foretaksstraff ikke skulle omfatte enkelt-

personforetak i det hele tatt. Dette ble begrunnet med at innehaveren av slike foretak har 

«ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser», slik at foretaksstraff vil ramme 

eierne av disse foretakene hardere enn eierne av foretak uten personlig ansvar.
84

 Videre uttalte 

mindretallet at «det særlig ved enkeltpersonforetak vil være vanskelig for allmennheten å for-

stå at det er foretaket og ikke dets eier som blir straffet,»
85

 og at «[i] praksis er det heller ikke 

påvist noe behov for å gjøre foretaksstraff gjeldende mot ansvarlige selskaper, kommanditt-

selskaper og enkeltpersonforetak», fordi ledelsen kan holdes personlig ansvarlig i slike fore-

tak.
86

 Departementet fulgte opp dette i sin behandling, og uttalte at foretaksstraff mot et en-

keltpersonforetak vil være «lite aktuelt - om enn ikke helt utelukket - dersom eieren blir idømt 

straff på personlig grunnlag.»
87

 

 

Resultatet ble at både kommisjonens og departementets forslag til hjemmel for foretaksstraff 

omfattet enkeltpersonforetak.
88

 Det var som vist over flere steder uttrykt at enkeltperson-

foretak uten ansatte ikke skulle omfattes, eller at foretaksstraff ikke var tiltenkt disse foreta-

kene. Flertallets begrunnelse for å la hjemmelen omfatte enkeltpersonforetak var at «organisa-

sjonsformen ikke bør være avgjørende for spørsmålet om straffansvar kan ilegges».
89

 Dette 

ble støttet av i stortingskomitéens behandling av lovforslaget, der de uttaler at «[d]et er komi-

teens uttrykte forutsetning at måten et foretak er organisert på, ikke skal innvirke på hvorvidt 

foretaket kan pålegges straffeansvar.»
90

  

 

Uttalelsene om at organiseringen av foretaket ikke skal være av betydning for vurderingen av 

om foretaksstraff kan ilegges gir kanskje umiddelbart inntrykk av at alle foretak skal kunne 

ilegges foretaksstraff, og da underforstått også enkeltpersonforetak uavhengig av om det er 

ansatte i foretaket. Uttalelsene kan imidlertid også tolkes i motsatt retning dersom noen fak-

tiske forhold tas i betraktning. Et enkeltpersonforetak kan ha ansatte og være organisert slik at 

det i større grad ligner på andre foretak.
91

 Dersom en eller flere ansatte i et enkeltperson-

foretak hadde overtrådt et straffebud ved en anonym eller kumulativ feil ville det innebære at 

ingen kunne straffes dersom foretaket ikke kunne straffes. I slike tilfeller kan det også ha me-

                                                 
84

 NOU 1989:11 side 22 
85

 Ibid  
86

 Ibid 
87

 Ot.prp.nr.27 (1990-1991) side 27  
88

 NOU 1989:11 side 8 og Ot.prp.nr.27 (1990-1991) side 44 
89

 NOU 1989:11 side 22  
90

 Innst.O.nr.55 (1990-1991) side 3 
91

 Se for eksempel selskapsloven § 1-1 (3) 
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re for seg å bruke foretaksstraff. Foretaksstraff kan markere at det er innehaverens opptreden i 

egenskap av å drive virksomhetens organisering av arbeidet man finner straffverdig, og ikke 

nødvendigvis innehaverens personlige forhold. At innehaveren også blir personlig ansvarlig 

for straff som ilegges foretaket i disse tilfellene er en konsekvens av foretaksformen, og er 

ikke et uttrykk for at man ønsker å ilegge innehaveren personlig straff.
92

 Dersom enkeltper-

sonforetak ikke hadde vært tatt med i hjemmelen, ville det oppstått et «hull» i straffelovgiv-

ningen fordi heller ikke enkeltpersonforetak med ansatte kunne straffes. En slik tolkning opp-

fatter jeg ikke nødvendigvis å være i konflikt med lovkommisjonens flertall og stortingskomi-

téens uttalelser over. Også Eskeland kan oppfattes å tolke uttalelsene slik, når han skriver at 

det ikke er noe som tilsier at enkeltpersonforetak med flere ansatte enn innehaveren ikke skal 

kunne idømmes foretaksstraff på lik linje med andre foretak.
93

  

 

For at enkeltpersonforetak skal kunne straffes i tilfeller der det er ansatte i foretaket måtte 

hjemmelen for foretaksstraff omfatte enkeltpersonforetak, uten at den nødvendigvis er rettet 

mot de tilfellene der det kun er innehaveren som arbeider i foretaket. Denne nyansen fremgikk 

ikke av lovteksten i § 48 a.  

 

4.2.2 Rettspraksis 

 

4.2.2.1 Innledning 

I de neste punktene skal jeg beskrive hvordan nyansen mellom enkeltpersonforetak med og 

uten ansatte ble utdypet i rettspraksis, og hvordan det etter hvert ble utviklet et vilkår om at 

enkeltpersonforetakene måtte ha ansatte for å kunne idømmes foretaksstraff. 

 

4.2.2.2 Rt. 2000 s. 1451 

Den første saken om foretaksstraff mot enkeltpersonforetak som kom for Høyesterett er inn-

tatt i Rt. 2000 s. 1451. Saken gjaldt et enkeltpersonforetak som drev transportvirksomhet. I 

tillegg til innehaveren, hadde foretaket fire ansatte sjåfører. Det ble konstatert gjentatte brudd 

på vegtrafikklovens bestemmelser om kjøre- og hviletid blant foretakets sjåfører, og tiltale for 

bruddene ble tatt ut mot foretaket, med grunnlag i at det var foretaket som hadde «unnlatt å 

organisere førernes arbeid slik at de er i stand til å overholde bestemmelsene i ovenfor nevnte 

forordninger, samt ha unnlatt regelmessig å kontrollere om bestemmelsene i forordningene er 

etterkommet, samt har unnlatt å treffe nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse etter at over-

tredelser er påvist.»
94
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Høyesterett konstaterte først at ordlyden i § 48 a omfattet enkeltpersonforetak. Det ble vist til 

uttalelsene i forarbeidene om at foretaksstraff vil være lite aktuelt dersom innehaveren ilegges 

personlig straff, men at måten foretaket er organisert på, ikke skal være avgjørende for om 

foretaksstraff kan ilegges. Etter dette konstaterte Høyesterett at «[e]nkeltpersonføretak kan 

såleis få føretaksstraff på linje med andre føretak.»
95

 At foretaket hadde organisert driften slik 

at bestemmelsene om kjøre- og hviletid lett ble brutt, og at brudd ikke ble kontrollert eller 

sanksjonert av foretaket. Videre ble det vektlagt at innehaveren av foretaket ikke var under-

lagt personlig straffeforfølgning for disse forholdene. Foretaket ble etter dette ilagt en bot på 

kr 250 000,-. 

 

Dommen kan tolkes som et uttrykk for at det i noen situasjoner kan være mere nærliggende å 

straffe et enkeltpersonforetak enn foretakets innehaver. I dette tilfellet var det måten inneha-

veren drev foretaket på, som var straffverdig. Det kan da være mere nærliggende å benytte det 

straffeansvar som har likheter med et objektivt arbeidsgiveransvar, enn å straffeforfølge inne-

haveren personlig.
96

 I de tilfellene der et enkeltpersonforetak har ansatte, og ligner mere på 

for eksempel et aksjeselskap med ansatte, ville det virke tilfeldig om det ene foretaket skulle 

kunne straffes og det andre ikke, fordi de teoretisk sett er ulike former for foretak. Dommen 

viser på denne måten behovet for at hjemmelen for foretaksstraff omfatter enkeltperson-

foretak.  

 

4.2.2.3 Rt. 2007 s. 785   

I Rt. 2007 s. 785 var spørsmålet om foretaksstraff kunne anvendes mot et enkeltpersonforetak 

som ikke hadde ansatte. Saken gjaldt brudd på plan- og bygningsloven. På vegne av Enkelt-

personforetaket A, hadde innehaveren av dette, A, utført arbeid på tomten til B. Kontrakten 

om arbeidene var inngått mellom B og Enkeltpersonforetaket A. Arbeidene var i strid med 

tillatelse etter plan- og bygningsloven, og det ble tatt ut tiltale, både mot B og mot Enkeltper-

sonforetaket A. Det ble ikke tatt ut tiltale mot A personlig. 

 

Ved behandling av saken for tingretten ble det først fastslått at enkeltpersonforetak var omfat-

tet av § 48 a.
 97

 Videre ble det konstatert at dagjeldende plan- og bygningslov var overtrådt, og 

at A hadde handlet på vegne av Enkeltpersonforetaket A. De formelle vilkårene for foretaks-

straff var dermed oppfylt. 
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Tingretten la til grunn at det ikke var ansatte i foretaket. Tingretten drøftet ikke om det var et 

vilkår for foretaksstraff at enkeltpersonforetaket hadde ansatte, men viste til at Høyesterett 

tidligere hadde lagt til grunn at forbudet mot dobbeltstraff ville være til hinder for at både 

foretaket og innehaver straffes i slike tilfeller.
98

 Tingretten la størst vekt på at det ikke var tatt 

ut tiltale mot innehaveren av foretaket personlig i denne saken, og fant derfor at «foretaks-

straff her kan anvendes selv om det ikke er andre ansatte i foretaket.»
99

 

 

Tingrettens avgjørelse ble anket til lagmannsretten, men anken ble kun tillatt fremmet for den 

del som gjaldt straffutmålingen.
100

 Lagmannsretten gikk i sin behandling av saken følgelig 

ikke nærmere inn på om foretaksstraff var avskåret fordi det ikke var andre enn innehaveren 

som var ansatt i foretaket, men sluttet seg til tingrettens beslutning om at det var adgang til å 

ilegge foretaksstraff, og at denne skulle benyttes.  

 

Saken ble etter dette anket til Høyesterett, som tillot anken fremmet, og også behandlet 

spørsmålet om hvorvidt vilkårene for foretaksstraff i det hele tatt var oppfylt.
101

 Høyesterett 

kom til at vilkårene for å ilegge foretaksstraff ikke var oppfylt, og opphevet tingrettens og 

lagmannsrettens avgjørelser. 

 

I behandlingen av saken konstaterte Høyesterett først at enkeltpersonforetak kunne idømmes 

foretaksstraff etter § 48 a. Etter Høyesteretts syn, måtte det imidlertid, «ut fra den rettspolitis-

ke begrunnelse for ordningen med foretaksstraff være en forutsetning for at et enkeltpersons-

foretak skal kunne ilegges slik straff, at det er ansatte eller oppdragstakere i virksomheten. 

Hvis virksomheten fullt ut drives av eieren, svikter lovgrunnen for å ilegge foretaksstraff.»
102

  

 

Høyesterett bygger dette resonnementet på en henvisning til juridisk teori.
103

 Forfatterne det 

vises til, bygger igjen på uttalelser i forarbeidene til § 48 a om at foretaksstraff forutsetter at 

det er ansatte eller oppdragstakere i næringsvirksomheten,
104

 og at enkeltpersonforetak bare 

bør gjøres strafferettslig ansvarlig når dette finnes rimelig ut fra foretakets omfattende virk-

somhet mht. antall ansatte og formuens størrelse.
105

 (Disse uttalelsene kommer imidlertid ikke 

til uttrykk som momenter i Høyesteretts resonnement.) Etter dette uttaler Høyesterett at det 
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«må (…) være et vilkår for å ilegge et enkeltpersonsforetak foretaksstraff at foretaket har an-

satte eller oppdragstakere. Når enkeltpersonsforetaket A er blitt ilagt foretaksstraff til tross for 

at foretaket ikke hadde noen ansatte eller oppdragstakere, bygger domfellelsen således på en 

uriktig lovanvendelse.»
106

  

 

Dommen kan tolkes som et uttrykk for at det er var et vilkår om ansatte for å idømme enkelt-

personforetak foretaksstraff. Høyesteretts konkluderer uttrykkelig med dette, og uttalelsen 

virker å være generell, og ikke forbeholdt denne konkrete saken. Resonnementet som leder til 

konklusjonen, bygger imidlertid kun på uttalelser i juridisk litteratur om foretaksstraffens 

rettspolitiske formål og lovgrunnlaget for foretaksstraff. Litteraturen det vises til, bygger blant 

annet på forarbeidene til bestemmelsen, men dette resulterer likevel i at Høyesterett kun byg-

ger indirekte på forarbeidene. Høyesterett foretar ikke noen uttrykkelig vurdering av forarbei-

dene, selv om de kunne ha funnet støtte for sitt synspunkt også i forarbeidene. Det ville kunne 

styrket kvaliteten på resonnementet dersom avgjørelsen bygget direkte på forarbeidene.  

 

4.2.2.4 Agder lagmannsrett, LA-2014-122552  

Uttalelsen om at ansatte er et vilkår for foretaksstraff i Rt. 2007 s. 785, ble senere fulgt opp i 

Agder lagmannsrett.
107

 Saken gjaldt brudd på vegtrafikklovens bestemmelser og kjøre- og 

hviletid. Den siktede var et enkeltpersonforetak der det kun var innehaveren som var ansatt. 

Alle overtredelsene var begått av innehaveren selv.  

 

Tingretten gikk ikke inn på om vilkårene om foretaksstraff var oppfylt i sin behandling av 

saken, men idømte foretaksstraff.
108

 Foretaket anket, og for lagmannsretten nedla både forsva-

rer og aktor påstand om at foretaket skulle frifinnes.
109

 Lagmannsretten tok utgangspunkt i at 

§ 48 a omfattet enkeltpersonforetak. Etter dette uttalte lagmannsretten at i «rettspraksis gjøres 

det imidlertid unntak for enkeltpersonforetak der virksomheten fullt ut drives av eieren, jf 

Høyesteretts avgjørelse i Rt-2007-785 avsnitt 16. Forutsetningen for anvendelse av foretaks-

straff er at det er ansatte eller oppdragstakere i virksomheten. Dersom dette ikke er tilfellet, 

svikter lovgrunnen for å ilegge enkeltpersonforetaket straff.»
110

 Lagmannsretten viste etter 

dette til at det kun var innehaveren som arbeidet i foretaket i denne saken, og at «lovgrunnen 

for å ilegge foretaksstraff» dermed ikke var oppfylt i dette tilfellet.
111
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Jeg tolker lagmannsrettens uttalelser slik at de anser vilkåret om ansatte for å være etablert 

rettspraksis. At påtalemyndigheten slutter seg til forsvarers anførsel om frifinnelse, tolker jeg 

som uttrykk for en viss enighet om dette også hos sakens parter. Enighet mellom partene i 

lagmannsretten er antageligvis også begrunnelsen for at saken ikke ble anket til Høyesterett. 

Dette tilsier at dommen gir uttrykk for at både domstolene og de øvrige aktørene anså det å 

være gjeldende rett at forettaksstraff ikke kunne anvendes mot enkeltpersonforetak dersom det 

kun var innehaveren som var ansatt. En slik enighet i lagmannsretten er et argument for å ka-

rakterisere dommen som uttrykk for gjeldende rett, selv om den er fra en lavere rettsinnastans 

enn Høyesterett. At det ikke foreligger Høyesterettsdommer som følger opp resultatet i Rt. 

2007 s. 785, kan tolkes som et uttrykk for at vilkåret om ansatte var så lite omstridt at det ikke 

var behov for ytterligere avklaring i Høyesterett. 

 

4.2.3 Oppsummering av vilkår om ansatte 

Forarbeidene gir uttrykk for at det var en forutsetning for foretaksstraff at det var ansatte i 

foretaket, og at man ikke så for seg at det ville være behov for å anvende foretaksstraff mot et 

enkeltpersonforetak der det kun var innehaveren som var ansatt i virksomheten.
112

 Dette kom 

ikke til uttrykk i lovteksten, antageligvis fordi man var redd for å avskjære alle enkeltperson-

foretak (også de med ansatte).
113

 Det ble dermed overlatt til domstolene å avgjøre om fore-

taksstraff skulle benyttes for enkeltpersonforetak uten ansatte. I Rt. 2007 s. 785 uttalte Høyes-

terett at det var et vilkår om ansatte.   

 

Både forarbeidene og rettspraksis til straffeloven § 48a gir støtte for et vilkår om at et enkelt-

personforetak måtte ha ansatte for å kunne idømmes foretaksstraff. I praksis innebærer dette 

at rettstilstanden var at § 48 a ble tolket innskrenkende, til ikke å omfatte enkeltpersonforetak 

der det kun var innehaveren som var ansatt. På denne bakgrunn kommer jeg til å anse rettstil-

standen etter straffeloven 1902 § 48 a å være at det gjaldt et vilkår om ansatte. 

 

4.3 Forholdet til forbudet mot dobbeltstraff 

 

4.3.1 Innledning 

De neste punktene skal belyse hvordan bruk av foretaksstraff mot et enkeltpersonforetak ble 

ansette å forholde seg til forbudet mot dobbeltstraff etter straffeloven 1902 § 48 a. I rettsprak-

sis ble dette særlig behandlet som et spørsmål om bruk av foretaksstraff mot et enkeltperson-

foretak ville utelukke personlig straffeforfølgning av innehaveren.
114
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Jeg vil først redegjøre kort for innholdet i forbudet mot dobbeltstraff, før jeg går inn på hvor-

dan dette ble behandlet i forarbeidene til § 48 a og videreutviklet i rettspraksis.  

 

4.3.2 Rettslig bakgrunn 

Gjennom menneskerettsloven § 2 gjelder den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 

som norsk lov.
115

 Etter bestemmelsen gjelder dette også EMK Tilleggsprotokoll nr. 7 (TP 

7).
116

 TP 7 artikkel 4 inneholder bestemmelsen som ofte omtales som forbudet mot dobbelt-

straff. Første ledd i den norske versjonen lyder slik: «[i]ngen skal kunne bli stilt for retten 

eller straffet på ny i en straffesak under den samme stats domsmyndighet, for en straffbar 

handling som han allerede er blitt endelig frikjent eller domfelt for i samsvar med loven og 

rettergangsordningen i straffesaker i denne stat.» 

 

Høyesterett anvender TP 7 artikkel 4 slik den tolkes av EMD, og har i en rekke saker beskre-

vet innholdet i bestemmelsen nærmere.
117

 Det er flere kumulative vilkår som må være oppfylt 

for at avgjørelse av en sak skal være til hinder for en ny sak etter forbudet mot dobbeltstraff. 

For det første må både den første og den aktuelle saken være «straffesaker», men med en vik-

tig presisering; slik straffebegrepet defineres etter TP 7 artikkel 4.
118

 Straffebegrepet i TP 7 

artikkel 4 omfatter mer enn straffebegrepet i norsk rett for øvrig.
119

 Videre må sakene gjelde 

samme forhold, og den første saken må være endelig avgjort. I dette ligger at avgjørelsen i 

den første saken må være rettskraftig.
120

 I tillegg må behandlingen i den andre saken innebære 

en gjentatt forfølgning, og begge saker må rette seg mot samme rettssubjekt.
121

  

 

I relasjon til et enkeltpersonforetak, er det særlig vurderingen av om straffeforfølgning både 

av foretaket og innehaveren innebærer straffeforfølgning mot samme rettssubjekt. Dette har 

blitt formulert som et spørsmål om foretaket og innehaveren er «samme person». Dersom 

foretaket og innehaveren ikke anses å være «samme person», vil det heller ikke være i strid 

med forbudet mot dobbeltstraff å straffeforfølge både foretak og innehaver. Dette behandles i 

punkt 4.3.4.3 under.  

 

Ettersom forbudet mot dobbeltstraff er en del av norsk lov, gjelder det all straffeforfølgning. 

At straffeforfølgningen ikke må komme i strid med forbudet mot dobbeltstraff, er følgelig 
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ikke noe særegent for foretaksstraff. Det ville derfor ikke være naturlig å drøfte om det var et 

vilkår etter § 48 a at foretaksstraff ikke kom i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff. I frem-

stillingen videre skal det redegjøres for hvordan ileggelse av foretaksstraff mot enkeltperson-

foretak måtte gjennomføres for å ikke komme i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff 

 

4.3.3 Forarbeider 

Forbudet mot dobbeltstraff er ikke behandlet særlig grundig i forarbeidene til straffeloven 

1902 § 48 a. Dette kan ha sammenheng med at menneskerettsloven først ble vedtatt i 1999, 

slik at TP 7 ikke var gjort til norsk lov da forarbeidene til straffeloven 1902 § 48 a ble skrevet 

i 1989 til 1991.
 
Det forelå dermed ikke noen forhold som tilsa at en grundig behandles var 

påkrevd.  

 

Forbudet mot dobbeltstraff er nevnt av departementet, som uttalte at det ved ileggelse av fore-

taksstraff skal «tas hensyn til» at eieren ikke rammes av dobbeltstraff,
122

 samt at selve vurde-

ringen av om foretaksstraff skal ilegges vil bli påvirket av om noen enkeltperson blir ilagt 

straff.
123

 Stortingskomitéen uttalte i sin behandling at det ved utmåling av straff skulle tas 

hensyn til om noen enkeltperson straffes for overtredelsen, fordi dette «vil være viktig for å 

unngå dobbeltstraff for eiere av mindre foretak.»
124

 

 

Disse uttalelsene gir altså uttrykk for at forbudet til dobbeltstraff skal hensyntas ved vurde-

ringen av om foretaksstraff skal ilegges, men sier ikke noe nærmere om hvordan denne hen-

syntakelsen skal skje. Sett i sammenheng med andre uttalelser i forarbeidene, kan det se ut 

som at dette skal skje ved at enten foretaksstraff eller personlig straff må velges. Straffelov-

kommisjonens uttalelse om valg av reaksjonsform, kan tas til inntekt for et slikt syn. De utta-

ler at «[v]ed straffansvar for enkeltpersonsforetak kan det forekomme at det er den personlige 

eieren som har begått den straffbare handlingen som kan føre til foretaksstraff. I slike tilfeller 

vil det vanligvis være mest nærliggende å rette ansvaret mot eieren personlig.»
125

 Også depar-

tement uttalte at enkeltpersonforetak kan ilegges foretaksstraff, men at det vil være «lite aktu-

elt - om enn ikke helt utelukket - dersom eieren blir idømt straff på personlig grunnlag.»
126

  

 

I praksis innebærer dette også et forslag til hvordan man kan unngå konflikt med forbudet mot 

dobbeltstraff, nemlig at innehaver av et enkeltpersonforetak holdes personlig ansvarlig og 

foretaket ikke straffes.  
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4.3.4 Rettspraksis 

 

4.3.4.1 Innledning 

I de neste punktene vil jeg beskrive hvordan domstolene forholdt seg til forbudet mot dobbelt-

straff i praktiseringen av foretaksstraff mot enkeltpersonforetak. 

 

4.3.4.2  Rt. 2000 s. 1451 

Dommen er behandlet over i punkt 4.2.2.1 i forbindelse med vilkåret om ansatte. Jeg redegjør 

derfor kun kort for faktum i saken her. Saken gjaldt et enkeltpersonforetak som drev trans-

portvirksomhet. I tillegg til innehaveren, hadde foretaket fire ansatte sjåfører. Det ble konsta-

tert gjentatte brudd på vegtrafikklovens bestemmelser om kjøre- og hviletid blant foretakets 

sjåfører, og tiltale ble tatt ut mot foretaket. 

 

Ved vurderingen av om det var hjemmel for foretaksstraff i denne saken, uttalte Høyesterett at  

«[o]msynet til å unngå dobbeltstraff vil nok oftast gjere det uaktuelt med føretaksstraff der det 

ikkje er andre enn eigaren som arbeider i eller for føretaket, men dette er eit spørsmål om 

skjønnet ved avgjerda om føretaksstraff etter § 48 a skal nyttast.»
127

   

 

Jeg tolker denne uttalelsen slik at Høyesterett ser at foretaksstraff sammen med personlig 

straff kan komme i konflikt med forbudet mot dobbelstraff, men at det ikke nødvendigvis er 

foretaksstraff som må velges bort. Videre tolker jeg dommen som et uttrykk for at dersom det 

ikke ilegges personlig straff for innehaver, kan foretaksstraff benyttes. Dette tas til inntekt for 

at forbudet mot dobbeltstraff er til hinder for at både foretaksstraff og personlig straff ilegges, 

men at det ikke er avgjørende hvilke straffansvar som velges i denne forbindelse. Den neste 

dommen som behandles, er et eksempel på at straff mot foretaket ble ansett å være til hinder 

for straffeforfølgning av innehaveren.  

 

4.3.4.3  Rt. 2003 s. 1376 

Saken gjaldt et enkeltpersonforetak som solgte datautstyr. Både innehaveren av foretaket, og 

hennes ektefelle, arbeidet i foretaket. Fylkesskattekontoret fant at foretaket hadde krevd fra-

drag for for mye merverdiavgift, og ila foretaket tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. 

Noen måneder senere ble innehaveren av foretaket siktet for heleri av det beløp som var unn-

dratt merverdiavgift. Innehaveren av foretaket anførte at tiltalen mot henne for heleri måtte 

frafalles og straffesaken avvises, fordi det ville stride mot forbudet mot dobbeltstraff å frem-

me saken.  
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Spørsmålet for Høyesterett var om ileggelse av tilleggsavgift mot foretaket medførte at straf-

feforfølgning av innehaveren var avskåret etter EMK TP 7 artikkel 4 (forbudet mot dobbelt-

straff).
128

 Høyesterett stilte først spørsmål og tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven er å 

regne som «straff» etter EMK TP 7 artikkel 4, og besvarte dette bekreftende. Etter dette drøf-

tet Høyesterett hvorvidt vedtaket om tilleggsavgift mot enkeltpersonforetaket i realiteten også 

rettet seg mot innehaveren av foretaket. Det avgjørende for om heleritiltalen mot innehaveren 

måtte avvises som følge av forbudet mot dobbeltstraff, var om tiltalen rettet seg mot «samme 

person» som var blitt «straffeforfulgt» i merverdiavgiftssaken.
129

  

 

Formelt sett er det vel ikke åpenbart at et enkeltpersonforetak og foretakets innehaver er 

«samme person».
130

 Lagmannsretten påpekte i sin behandling av saken at vedtaket om til-

leggsavgift formelt sett var rettet mot foretaket.
131

 Høyesterett kom likevel til at vedtaket om 

tilleggsavgift «reelt sett» var ilagt innehaveren av foretaket personlig. Dette ble begrunnet 

med at innehaveren var «personlig ansvarlig for [tilleggsavgiften], og foretaket er ikke et eget 

rettssubjekt.»
132

 Innehaveren var dermed allerede straffet i TP 7 artikkel 4s forstand, og påta-

lemyndigheten var avskåret fra å straffeforfølge henne for heleri.  

 

Begrunnelsen for at innehaveren ble ansett å være personlig straffet ved at foretaket var ilagt 

tilleggsavgift, er utdypet i lagmannsrettens dom.
133

 Selv om vedtaket er rettet mot enkeltper-

sonforetaket, vil det «omfattes av innehaverens ansvar for virksomhetens gjeld. Et slikt vedtak 

må anses rettet ikke bare mot virksomheten, men også mot innehaveren i relasjon til spørsmå-

let om dobbeltstraff.»
134

 Følgende av dette er at innehaveren har «fullt ansvar overfor kredito-

rene, herunder for offentligrettslige krav rettet mot virksomheten. Innehaveren hefter med 

hele sin formue for virksomhetens gjeld.»
135

 Lagmannsretten anså derfor vedtaket om til-

leggsavgift å være rettet mot innehaveren personlig, og vektla ikke at vedtaket om tilleggsav-

gift var ilagt foretaket mens tiltalen for heleri var tatt ut mot innehaveren.  

 

Dommen kan ses som er uttrykk for at en økonomisk sanksjon mot foretaket vil være til hin-

der for at det startes straffeforfølgning av innehaveren. Begrunnelsen for dette er at innehave-
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ren uansett er personlig ansvarlig for foretakets økonomiske forpliktelser. Det ble ikke reist 

spørsmål om det hadde betydning for vurderingen av om foretaket og innehaveren var «sam-

me person» at innehaverens ektefelle også arbeidet i foretaket. Det var innehaverens personli-

ge ansvar for virksomhetens forpliktelser som ble avgjørende. Dette viser at ansatte i virk-

somheten ikke endrer innehaverens ansvar for virksomheten. Vilkåret om ansatte er ikke der-

med uten betydning, men også for enkeltpersonforetak med ansatte kan straff av foretaket 

være til hinder for straff av innehaver.  

 

 

4.3.4  Oppsummering av forholdet til forbudet mot dobbeltstraff. 

Som redegjort for over, kan forarbeidene til straffeloven 1902 § 48 a tolkes som et uttrykk for 

at ileggelse av både foretaksstraff og personlig straff kan komme i konflikt med forbudet mot 

dobbeltstraff, og at kun en av disse reaksjonsformene kan benyttes når det gjelder enkeltper-

sonforetakene. Forarbeidene kan videre tolkes som et uttrykk for at man bør velge personlig 

straff i de tilfellene det er mulig, og særlig der det kun er innehaveren som arbeider i foreta-

ket. 

 

Rettspraksis har gitt uttrykk for at også andre reaksjoner mot foretaket kan føre til at straffe-

forfølgning av innehaveren er avskåret etter forbudet mot dobbeltstraff. Det ble ikke tatt stil-

ling til om foretaksstraff vil bli vurdert på samme måte. Ettersom reaksjonsformen ved fore-

taksstraff hovedsakelig er bot, vil også foretaksstraff mot et enkeltpersonforetak utgjøre en 

økonomisk forpliktelse som innehaveren er direkte ansvarlig for. Dette taler for at også fore-

taksstraff ville blitt vurdert å være straff mot innehaveren direkte. Foretaksstraff mot et en-

keltpersonforetak ville med stor sannsynlighet bli ansett å være til hinder for at innehaveren 

straffes.  

 

Også i et enkeltpersonforetak som har ansatte, vil innehaveren være personlig ansvarlig for 

foretakets forpliktelser. Derfor vil man også i disse foretakene være avskåret fra å ilegge både 

foretaksstraff og personlig straff.  I disse foretakene vil det kanskje være tydeligere at man bør 

velge straff mot foretaket, selv om dette utelukker straff mot innehaver. Foretaksstraff da be-

nyttes i stedet for straff mot innehaveren, for å på denne måten markere at det er innehaverens 

opptreden i egenskap av å drive virksomheten man finner straffverdig, og ikke innehaverens 

personlige forhold. Et vilkår om ansatte vil ikke innebære at dobbeltstraffproblemet ikke opp-

står, men kan gjøre det klarere om det bør velges personlig straff eller foretaksstraff. 
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Rettstilstanden etter straffeloven 2005                                                

     – hvilke vilkår gjelder? 

 

5.1 Bakgrunn 

I forbindelse med avklaring av rettstilstanden etter straffeloven 1902 § 48 a, drøftet jeg to 

forhold; hvorvidt det var et vilkår om ansatte og forholdet til forbudet mot dobbeltstraff.  

 

Dette kapitlet vil belyse hvorvidt vilkåret om ansatte er videreført i straffeloven 2005 § 27. 

Årsaken til at det er et relevant spørsmål, er at det i forarbeidene til § 27 både gis uttrykk for 

at gjeldende rett skal videreføres, og at det ikke skal være et vilkår om ansatte for å ilegge 

foretaksstraff.
136

 Ettersom gjeldende rett etter § 48 a ga uttrykk for at det var et vilkår om an-

satte, vil det slik jeg ser det innebære at gjeldende rett ikke videreføres dersom man går bort 

fra vilkåret.  

 

I den videre fremstillingen, skal jeg redegjøre nærmere for innholdet i forarbeidene. Etter det-

te behandles andre rettskilder som kan bidra til avklaringen av hva som er gjeldende rett etter 

straffeloven 2005 § 27. Et rettskildemessig spørsmål er om det kun er rettskildene til straffe-

loven 2005 som er relevante i denne forbindelse, eller om rettskildene til straffeloven 1902 

har noen overføringsverdi. Rettskildesituasjonen for § 27 er spesiell, fordi straffeloven 2005 

ble vedtatt 10 år før den trådte i kraft. Etter at forarbeidene til straffeloven 2005 var skrevet, 

og etter at straffeloven 2005 ble vedtatt, har rettspraksis etter straffeloven 1902 utviklet seg i 

ytterligere 10 år. Uttalelsen i forarbeidene om at det ikke er et vilkår at foretaket har ansatte, 

er således eldre enn mye av den rettspraksis som gir uttrykk for at dette nettopp er et vilkår. 

Rettspraksis etter den tidligere loven er nyere enn uttalelsene i forarbeidene til den nye loven. 

Betydningen av dette vil drøftes konkret i relasjon til gjennomgangen av de enkelte rettskilde-

ne under. 

 

Som nevnt over, gjelder forbudet mot dobbeltstraff all straffeforfølgning.
137

 Rettspraksis om 

hvordan foretaksstraff forholder seg til forbudet mot dobbeltstraff under straffeloven 1902 § 

48 a, vil trolig i stor grad kunne videreføres under straffeloven 2005, fordi den hovedsakelig 

retter seg mot innholdet i TP 7 artikkel 4, og ikke straffeloven 1902 § 48 a som sådan. Der-

som spørsmålet om hvordan foretaksstraff mot et enkeltpersonforetak vil forholde seg til for-

budet mot dobbeltstraff skulle komme for domstolene, vil dette antagelig kunne besvares på 

samme måte som i rettspraksis etter § 48 a, selv om hjemmelen for foretaksstraff nå er § 27. 

Forholdet til forbudet mot dobbeltstraff vil derfor ikke få så stor plass i dette kapitlet som i 

                                                 
136

 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 239 
137

 punkt 4.3.2.  



28 

 

forrige kapittel. Jeg legger til grunn at det meste av fremstillingen over har direkte overfø-

ringsverdi til straffeloven 2005.  

 

5.2 Lovgrunnlag  

En tolking av ordlyden i lovteksten er et naturlig utgangspunkt i avklaringen av hva som er 

gjeldende rett.
138

  

 

Etter ordlyden i foretaksdefinisjonen i straffeloven 2005 § 27 synes enkeltpersonforetak om-

fattet. En ordlydsfortolkning taler dermed for å omfatte alle enkeltpersonforetak, og mot å 

begrense bestemmelsen med et vilkår om ansatte. Et viktig poeng her er at også etter straffe-

loven 1902 § 48 a, var enkeltpersonforetak omfattet av foretaksdefinisjonen, slik at heller ikke 

ordlyden i denne bestemmelsen talte for et vilkår om ansatte. Jeg kan ikke se at ordlyden i § 

48 ble ansett å være et hinder for etableringen av et vilkår om ansatte. Dette kan ses i sam-

menheng med at årsaken til at enkeltpersonforetak ble tatt med i definisjonen av foretak, anta-

gelig var at det skulle være anledning til å straffe enkeltpersonforetak med ansatte.
139

 På den-

ne bakgrunn anses nok ordlyden i § 27 å være et argument som taler mot et vilkår om ansatte, 

men vurderes ikke som et absolutt hinder, særlig fordi dette også var tilfellet etter straffeloven 

1902 § 48 a.  

 

Et spørsmål i forbindelse med vurderingen av lovgrunnlaget, er om utformingen av vilkårene 

for foretaksstraff i § 27 tilsier at vilkår om ansatte bør videreføres.
140

 Vurderingen av om et 

straffebud er «overtrådt» vil nok i liten grad påvirkes av hvilke foretakstype det er spørsmål 

om å straffe. Når det kun er innehaveren som kan handle på vegne av foretaket, vil det heller 

ikke være problematisk å vurdere om overtrederen har handlet på «vegne av foretaket». Det 

vil nok snarere være enklere å foreta denne vurderingen. Når det kun er innehaveren som kan 

tenkes å handle på vegne av foretaket, passer imidlertid kanskje ikke denne vurderingen så 

godt. Det kan i hvert fall virke som at dette vilkåret ikke er utformet med sikte på enkeltper-

sonforetak der det kun er innehaveren som arbeider i foretaket. At vilkårene for foretaksstraff 

ikke passer helt i disse tilfellene, tilsier at de i hvert fall ikke er til hinder for å videreføre vil-

kåret om ansatte.  
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5.3 Forarbeider 

 

5.3.1 Bakgrunn 

Et argument mot å videreføre vilkåret om ansatte, er at departementet i forarbeidene til § 27 

uttalte at «[o]gså enkeltmannsforetak der det ikke er andre enn eieren som arbeider i eller for 

foretaket, kan straffes.»
141

 (Min utheving). Matningsdal har imidlertid betegnet denne uttalel-

sen som «en glipp» som kan ses bort i fra.
142

 Hans begrunnelse for dette oppfatter jeg å være 

at rettstilstanden etter § 48 a skulle videreføres i § 27. Jeg vil gjøre noen egne betraktninger 

om hvilke betydning uttalelsen i forarbeidene kan tillegges. I denne forbindelse finner jeg det 

relevant å vurdere om uttalelsen er tilstrekkelig begrunnet, og om den er gjentatt senere i lov-

arbeidet. 

 

5.3.2 Tilstrekkelig begrunnet 

Det ble ikke gitt uttrykk for at man ønsket å gå bort fra rettstilstanden under § 48 a i starten av 

arbeidet med § 27. Det ble tvert i mot uttalt at § 48 a skulle videreføres med kun «enkelte 

mindre språklige endringer.»
143

 Dette kan ha sammenheng med at arbeidet med § 27 ble på-

begynt i 2002, før vilkåret om ansatte var uttrykkelig fastsatt i Rt. 2007 s.785.
144

 Dommen 

inntatt i Rt. 2000 s. 1451 var imidlertid avsagt, og denne inneholdt uttalelser om at foretaks-

straff vil være lite aktuelt dersom innehaveren ilegges personlig straff.
145

 Forarbeidene til § 48 

a hadde man også tilgjegelig, og her fantes det uttalelser som i hvert fall ga uttrykk for at det 

ikke var klart at foretaksstraff burde anvendes mot enkeltpersonforetak uten ansatte.
146

 Der-

som man nå mente det motsatte, burde det være relevant å drøfte dette. Forarbeidene til § 48 a 

var heller ikke gamle da arbeidet med § 27 ble påbegynt. (Proposisjonen til § 48 ble skrevet i 

1990-1991, mens arbeidet med § 27 ble påbegynt i 2002). Det fantes følgelig flere kilder som 

ga uttrykk for at gjeldende rett var at enkeltpersonforetak uten ansatte ikke var omfattet av 

hjemmelen for foretaksstraff, også da arbeidet med § 27 ble påbegynt. At departementet ikke 

bygger uttalelsen på det tidligere arbeidet med loven, og heller ikke vurderer de rettskildene 

som forelå, innebærer at uttalelsen om at det ikke skal være et vilkår om ansatte ikke fremstår 

som særlig godt begrunnet. Dette er i seg selv et argument for mot å vektlegge den.   

 

Et enda sterkere moment mot å legge vekt på uttalelsen i proposisjonen, er at det kan se ut 

som den bygger på en feil gjengivelse av gjeldende rett. Tidligere i proposisjonen, beskriver 
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departementet gjeldende rett etter § 48 a slik: ««[f]oretak» er definert i § 48 a annet ledd som 

«selskap, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, (…)». Også enkeltper-

sonforetak der det ikke er andre enn eieren som arbeider i eller for foretaket, omfattes.»
147

 

(Min utheving). Som nevnt over, ga både rettspraksis og forarbeider som forelå da dette ble 

skrevet, uttrykk for at det i hvert fall ikke var klart at gjeldende rett var at «også enkeltperson-

foretak der det ikke er andre enn eieren som arbeider i eller for foretaket, omfattes.»  Depar-

tementet ser dermed ut til å ha tatt feil i, eller vært unøyaktig i, gjengivelsen av gjeldende rett. 

Det kan videre se ut til at departementet bygger på sin egen gjengivelse av gjeldende rett, når 

de senere uttaler seg om hvordan § 27 skal forstås. I merknadene til § 27 uttaler nemlig depar-

tementet at «[m]ed foretak menes selskap, forening eller annen sammenslutning, enkelt-

mannsforetak, (…) jf. annet ledd. Departementet foreslår følgelig ingen endringer på dette 

punktet. Også enkeltmannsforetak der det ikke er andre enn eieren som arbeider i eller for 

foretaket, kan straffes.»
148

 (Min utheving).  

 

Slik jeg ser det, er det ikke samsvar mellom uttalelsen om at det ikke foreslås endringer, og 

uttalelsen om at også enkelpersonforetak uten ansatte kan straffes. Spørsmålet blir hvilken av 

disse uttalelsene som bør vektlegges. At uttalelsen om at enkeltpersonforetak der det ikke er 

andre enn eieren som arbeider i eller for foretaket kan straffes, ser ut til å bygge på en feilak-

tig gjengivelse av gjeldende rett, tilsier at ikke legges så mye vekt på denne. Departementets 

uttalelse om at gjeldende rett skal videreføres, kan da tillegges større vekt, slik at også forar-

beidene til § 27 anses å være et argument for at vilkåret om ansatte er videreført. 

 

En slik konklusjon har også støtte i rettskildelæren, hvor det er antatt at man kan se bort fra 

uttalelser i forarbeidene om gjeldende rett dersom disse faktisk er feil. Eckhoff skriver om 

dette at «[u]tredninger om faktiske forhold bør naturligvis ikke tillegges større vekt enn deres 

egen pålitelighet tilsier. (…) Den omstendighet at uttalelsen finnes i forarbeidene til en lov, 

gir dem ikke større sannhetsverdi enn de ellers ville hatt.»
149

 

 

5.3.3 Gjentatt senere i lovarbeidet 

Uttalelsen i proposisjonen om at også enkeltpersonforetak der det ikke er andre enn eieren 

som arbeider i eller for foretaket kan straffes, er ikke gjentatt av Justiskomitéen under deres 

behandling av saken. Dette kan tilsi at den ikke skal følges opp. På den annen side ga Justis-

komitéen heller ikke uttrykk for at de anser uttalelsen for å være feil. Manglende oppfølging 

kan derfor ikke nødvendigvis tas til inntekt for at uttalelsen ikke skal vektlegges. 
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Justiskomitéens bemerkninger til § 27 kan tolkes som et uttrykk for at de ikke så for seg at 

foretaksstraff skulle anvendes mot enkeltpersonforetak uten ansatte. Komitéens flertall uttalte 

at muligheten til å ilegge foretaksstraff er viktig fordi det vil være «uheldig dersom et foretak 

skal kunne gå fri fordi det ikke er mulig å vurdere skyldspørsmålet hos en enkelt person til-

knyttet foretaket.»
150

 Dette minner umiddelbart om beskrivelsen av situasjoner der foretaket 

holdes ansvarlig for anonyme feil.
151

 Dersom det kun er innehaveren som er ansatt i foretaket, 

kan det vanskelig tenkes at en overtredelse av et straffebud kan være begått på en slik måte at 

det «ikke er mulig å vurdere skyldspørsmålet hos en enkelt person tilknyttet foretaket.» Den 

eneste som handler på vegne av foretaket er innehaveren, og det er dermed ikke noe som skul-

le tilsi at personlig skyld ikke skulle kunne vurderes i disse tilfellene. Hvis foretaksstraff ty-

pisk skal anvendes slik som komiteen her beskriver det, vil det ikke være behov for foretaks-

straff mot enkeltpersonforetak der det kun er innehaveren som er ansatt. Dette kan tas til inn-

tekt for at komiteen ikke mente at foretaksstraff skulle kunne anvendes mot enkeltperson-

foretak uten ansatte. I så fall har komiteen motsatt syn på dette enn departementets uttalelse i 

proposisjonen. Dette tilsier at forarbeidene ikke er til hinder for at vilkåret om ansatte videre-

føres, og er i noen grad også er et argument for at vilkåret videreføres.  

 

5.4 Betydningen av rettspraksis etter straffeloven 1902 

 

Spørsmålet som skal belyses i dette punktet, er i hvilken grad rettspraksis etter straffeloven 

1902 kan tillegges vekt ved avgjørelsen av hva som er gjeldende rett etter straffeloven 2005. 

Rettskildespørsmålet er hvorvidt rettspraksis etter en eldre lov kan anvendes ved tolkningen 

av en ny lov.  

 

Et utgangspunkt i rettskildelæren er at en dom kan legges til grunn i senere saker, dersom 

rettskildene ikke er endret i mellomtiden.
152

 Det første spørsmålet som må vurderes, er om 

ikrafttredelse av straffeloven 2005 innebærer at rettskildene er «endret». Teknisk sett innebæ-

rer vel ikrafttredelsen av en ny lov at rettskildene er «endret» sammenlignet med hvilke retts-

kilder dommen ble avsagt etter. På den annen side er det uttalt i forarbeidene til § 27 at § 48 a 

skal videreføres.
153

 Dersom man kan sette likhetstegn mellom videreføring av lovtekst og ik-

ke-endring av lovtekst, taler dette for at lovteksten som rettskilde ikke er endret. Dette er et 

argument for at rettspraksis etter § 48 a kan tillegges vekt ved avgjørelsen av hva som er gjel-

dende rett etter § 27. Grøning, Husabø og Jacobsen gir uttrykk for et slikt syn. De vektlegger 
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at rettstilstanden etter § 48 a er ment videreført, og konstaterer at § 27 trolig vil bli tolket i 

tråd med rettspraksis etter § 48 a, slik at det fortsatt gjelder et vilkår om ansatte.
154

  

 

Spørsmålet om betydningen av rettspraksis etter § 48 a, vil vurderes nærmere i det følgende. 

Jeg finner det hensiktsmessig å behandle dette som et spørsmål om hvorvidt Høyesterett (og 

domstolene for øvrig) vil følge sin tidligere praksis. Jeg vil i denne vurderingen bruke mange 

av momentene Eckhoff omtaler som hensyn for og imot at Høyesterett fraviker sine tidligere 

avgjørelser.
155

  

 

Hensynet til forutberegnelighet er et argument som taler mot at Høyesterett fraviker tidligere 

praksis.
156

 Dersom Høyesterett nå skulle komme til at foretaksstraff kan anvendes mot enkelt-

personforetak uten ansatte, vil det innebære en utvidelse av straffeansvar sammenlignet med 

det som gjaldt etter § 48 a. Høyesterett er imidlertid ikke helt bundet av sine tidligere avgjø-

relser, og kan fravike disse dersom de mener at tolkingen av gjeldende rett bør endres, eller at 

det syn som kommer til uttrykk i tidligere dommer ikke lenger er uttrykk for gjeldende rett.
157

 

Hensynet til forutberegnelighet er ikke et absolutt hinder mot å fravike vilkåret, men et argu-

ment som taler for at vilkåret bør videreføres. 

 

Videre er det av betydning om den rettspraksis som foreligger, består av flere dommer som 

gir uttrykk for samme syn.
158

 Det foreligger kun to Høyesterettsdommer som gir uttrykk for 

vilkåret om ansatte, Rt. 2000. s 1451 og Rt. 2007 s 785.
159

 To dommer er nok ikke tilstrekke-

lig til å hevde at «flere dommer» gir uttrykk for samme syn. På den annen side, er dommene 

senere fulgt opp i praksis fra lavere instanser.
160

 Det kan tale mot å fravike en dom, dersom 

denne «regelmessig er lagt til grunn av underordnede domstoler.
161

 At én underrettsavgjørelse 

følger opp vilkåret, kan neppe karakteriseres som «regelmessig». Samtidig bør et lavt antall 

dommer som følger opp vilkåret, ses i lys av at det generelt sett foreligger få saker om spørs-

målet. At den praksis som faktisk foreligger gir uttrykk for samme oppfatning, taler for at den 

bør vektlegges. Videre er begge Høyesterettsdommene enstemmige. Enstemmige dommer bør 

tillegges større vekt enn dommer avsagt under dissens.
162
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Hvor grundig behandlingen av spørsmålet er, kan også si noe om i hvilken grad dommen bør 

følges opp eller fravikes.
163

 Dommen inntatt i Rt. 2007 s. 785 er den som klarest gir uttrykk 

for at det er et vilkår om ansatte for å anvende foretaksstraff mot enkeltpersonforetak. Kon-

klusjonen i dommen klar, men har en litt svak forankring i rettskildene.
164

 Dette kan svekke 

dommens vekt. Samtidig er den i samsvar med forarbeidene, hvilket taler for at den likevel 

kan tillegges vekt. På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor, finner jeg det sannsynlig at retts-

praksis om vilkåret om ansatte etter § 48 a kan videreføres etter § 27. 

 

Utover sin overføringsverdi, kan tidligere rettspraksis ha argumentasjonsverdi. Argumentene 

avgjørelsen bygger på, kan være overbevisende i seg selv.
165

 Dersom domstolene skulle finne 

det rettskildemessig betenkelig å konkludere med at rettspraksis etter straffeloven 1902 skal 

tillegges vekt ved tolking av straffeloven 2005, kan likevel de argumentene som ble brukt til å 

begrunne konklusjonen om at det er et vilkår om ansatte, være relevante. Disse vil derfor un-

derlegges en nærmere vurdering.  

 

Rettspraksis begrunner vilkåret om ansatte ut fra foretaksstraffens rettspolitiske formål og 

lovgrunnlaget for foretaksstraff.
166

 Dette fremstår ikke som særlig håndfaste argumenter. For 

å vurdere hvorvidt disse argumentene gjør seg gjeldende også etter § 27, må innholdet i dem 

avklares nærmere.  

 

«Lovgrunnlaget for foretaksstraff» kan presiseres i lys av et grunnleggende syn om strafferet-

ten kun bør inneholde straffehjemmeler det er behov for.
167

 På denne bakgrunn omformuleres 

dette til et overordnet spørsmål om det er behov for å anvende foretaksstraff mot et enkeltper-

sonforetak uten ansatte. Vurderingen av rettspolitiske formål vil omformuleres til en vurde-

ring av om bruk at foretaksstraff mot enkeltpersonforetak uten ansatte kan bidra til at formå-

lene med foretaksstraff oppfylles.
168

 Etter dette vurderes det om utmåling av straff og sam-

menhengen i lovgivningen for øvrig taler for et vilkår om ansatte. Dersom dette er tilfellet, tas 

det til inntekt for at «lovgrunnlaget for foretaksstraff» tilsier at vilkåret om ansatte gjelder 

også etter straffeloven 2005 § 27.  
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Det kan selvsagt tenkes at Høyesterett hadde en annen forståelse av hva disse argumentene 

innebar da de konstaterte at det var et vilkår om ansatte. Selv om dette skulle være tilfellet, 

finner jeg at behov og formål er relevante momenter. 

 

5.5 Behov for foretaksstraff mot enkeltpersonforetak uten ansatte  

 

5.5.1 Formålene med foretaksstraff 

Formålene med foretaksstraff er hovedsakelig preventiv virkning og å kunne straffe overtre-

delser der personlig straffeforfølgning ikke er mulig (anonyme og kumulative feil).
169

 Dersom 

disse situasjonene ikke kan oppstå i et enkeltpersonforetak uten ansatte, betyr dette at formå-

lene med foretaksstraff kan oppfylles selv om vilkåret om ansatte videreføres.   

 

Preventiv effekt av foretaksstraff er en størrelse det er vanskelig å gjøre teoretiske betrakt-

ninger om relatert spesifikt til et enkeltpersonforetak. Et spørsmål som er mere praktisk, er om 

bruk at foretaksstraff mot et enkeltpersonforetak vil ha større preventiv virkning enn bruk av 

straff mot innehaveren personlig.  

 

Det første som kan vurderes her, er prosessuelle forhold. Ved straffeforfølgning mot et en-

keltpersonforetak, er det innehaverens navn som vil bli brukt i forelegg, tiltalebeslutning og 

dom.
170

 Om det er innehaveren personlig eller foretaket som straffeforfølges, vil først og 

fremst fremgå av hvilken straffehjemmel som brukes.
171

 Dette tilsier at det ikke er noen 

merkbar prosessuell forskjell for innehaveren om det opprettes en sak mot foretaket eller mot 

ham personlig. Dette tilsier at preventiv virkning vil være omtrent lik for foretaksstraff og 

personlig straff i denne forbindelse. 

 

Dersom det oppstår en situasjon der straff skal ilegges for en overtredelse av et straffebud som 

vil føre til fengselsstraff for innehaveren personlig, kan foretaksstraff kan ha mindre preventiv 

effekt enn personlig straff. Også for brudd på straffebud som medfører fengsel, vil straffen for 

foretaket være bot.
172

 Fengselsstraff vil nok av de fleste oppleves mere tyngende enn bot. 

Dersom reaksjonens opplevde tyngde er en indikasjon på preventiv virkning, tilsier dette at 

foretaksstraff har mindre preventiv virkning enn personlig straff i disse tilfellene.  

 

Videre kan valget mellom foretaksstraff og personlig straff ha andre praktiske konsekvenser 

for innehaveren. Domfellelse i en straffesak kan for eksempel gjøre det vanskeligere å få inn-
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vilget visum til land som USA, og kan i ytterste konsekvens medføre at visum blir nektet inn-

vilget.
173

 Opplysninger om foretaksstraff skal imidlertid ikke tas med i politiattest for inneha-

veren personlig.
174

 Følgelig vil straff mot foretaket antagelig ikke virke inn på innehaverens 

mulighet til å få innvilget visum. I denne forbindelse vil en trussel om personlig straff antage-

lig ha større preventiv virkning enn en trussel om foretaksstraff.  

 

Muligheten til å fange opp anonyme eller kumulative feil, er to andre uttalte formål med fore-

taksstraff.
175

 Spørsmålet i denne forbindelse, er om en overtredelse av et straffebud i det hele 

tatt kan være forårsaket av anonyme eller kumulative feil når det kun er innehaveren som ar-

beider i foretaket. Dette må besvares benektende. I slike foretak kan det vanskelig tenkes at 

det oppstår situasjoner der det ikke lar seg gjøre å konstatere hvem som overtrådt et straffebud 

på vegne av foretaket. Videre er det praktisk umulig at flere personer har gjort feil som til 

sammen medfører at et straffebud er overtrådt, når det kun er én person i foretaket. Formålet 

om å ramme anonyme og kumulative feil passer ikke når det for enkeltpersonforetak der det 

kun er innehaveren som er ansatt. 

 

Det kan også tenkes at personlig straffeforfølgning ikke er mulig i situasjoner hvor innehave-

ren har overtrådt et straffebud, men ikke har utvist nødvendig skyld til å kunne ilegges per-

sonlig straff.
176

 Ettersom foretaksstraff kun forutsetter at et straffebud objektivt sett er over-

trådt, kan bruk av foretaksstraff i slike situasjoner medført at flere overtredelser kan straf-

fes.
177

 I tråd med formålet om å kunne straffe foretaket i situasjoner der personlig straffefor-

følgning ikke er mulig, kunne det tenkes at foretaksstraff burde kunne anvendes i slike tilfel-

ler. En slik løsning ville også være i tråd med departementets uttalelse om at det ikke kreves 

personlig skyld, slik at «et foretak kan straffes selv om ingen enkeltperson har utvist skyld» 

og at det «ikke skal være et vilkår for å straffe et foretak at en eller flere personer har oppfylt 

de subjektive straffbarhetsvilkårene» og at anvendelsesområdet til foretaksstraff skal utvides 

til å gjelde også «i de tilfeller hvor ingen enkeltperson har utvist skyld.»
178

 Spørsmålet er om 

uttalelsene er ment å ta stilling til spørsmålet om å straffe et enkeltpersonforetak der inneha-

veren ikke kan straffes. For større foretak vil en slik fravikelse av skyldkravet innebære at 

foretaket holdes strafferettslig objektivt ansvarlig for en overtredelse begått av en ansatt. En 

slik utvidelse av straffeansvaret er omstridt i seg selv.
179

 I relasjon til et enkeltpersonforetak 
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uten ansatte, vil imidlertid en slik løsning innebære en direkte omgåelse av skyldkravene i 

straffebudene, ved at innehaveren ilegges straff gjennom foretaket for et forhold som ikke 

berettiger personlig straff. Dette kan ikke være intensjonen bak formålet om å ilegge straffe-

ansvar der personlig straffeansvar er utelukket. Departementet har også uttalt at «skyldkravet 

og graden av skyld hos dem som har handlet på vegne av foretaket, ha betydning for om fore-

taket bør straffes»,
180

 hvilket underbygger at foretaksstraff ikke bør benyttes i tilfeller som 

nevnt over. Et vilkår om ansatte vil bidra til å klargjøre at dette ikke skal være et forhold fore-

taksstraff kan anvendes på.
181

  

 

Ingen av formålene med foretaksstraff tilsier at det er behov for å anvende foretaksstraff mot 

enkeltpersonforetak uten ansatte. Enten kan formålet oppnås like effektivt, eller mer effektivt, 

ved personlig straff, eller så aktualiseres de ikke i enkeltpersonforetak uten ansatte. Å videre-

føre vilkåret om ansatte, vil dermed ikke være til hinder for at foretaksstraff kan fylle sitt for-

mål. 

 

5.5.2 Utmåling av straff 

I dette punktet skal jeg belyse om det foreligger noen forhold ved utmålingen av straff som 

tilsier at det er behov for å kunne anvende foretaksstraff mot enkeltpersonforetak. 

 

I forarbeidene til straffeloven 2005 er det uttalt at bøtenivået bør «være langt høyere for fore-

tak enn for fysiske personer, likevel slik at foretakets økonomi tillegges vekt.»
182

 Ved person-

lig straff, utmåles en eventuell bot blant annet ut fra overtrederens økonomi.
183

 Ved foretaks-

straff er det foretakets økonomi som ligger til grunn for utmålingen.
184

 For større foretak, vil 

dette ofte medføre at beløpet som fastsettes i boten er høyere enn det som ville blitt ilagt ved 

personlig straff.
185

 Et relevant spørsmål i denne forbindelse er om dette er tilfellet også for 

enkeltpersonforetakene. Mer presist kan dette formuleres som et spørsmål om hvorvidt et en-

keltpersonforetak kan ha en egen økonomi, adskilt fra innehaverens.  

 

Det kan antagelig være praktisk mulig å skille mellom foretakets og innehavers eiendeler i 

noen grad, slik at for eksempel maskiner, kjøretøy og bedriftskonto kan sies å tilhøre foreta-

ket. Bråthen beskriver dette som at det er «et faktisk skille mellom næringsvirksomheten og 
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eierens «private» aktiviteter», men at det rent juridisk ikke er noe skille når det kommer til 

ansvar for gjeld.
186

 Det er imidlertid lagt til grunn i rettspraksis at innehaveren er direkte an-

svarlig for foretakets økonomiske forpliktelser.
187

 For utmåling av straff bør nok derfor fore-

takets og innehavers økonomi anses å være sammenfallende. Forutsetningen om at botens 

størrelse skal utmåles etter foretakets økonomi, vil dermed ikke gjøre seg gjeldende i relasjon 

til enkeltpersonforetakene.  

 

For de øvrige reaksjonsformene ved foretaksstraff; tap av rett til å drive virksomhet og inn-

dragning, finnes det hjemmel for å idømme tilsvarende reaksjoner i form av personlig straff, 

se straffeloven §§ 56 og 66 flg. Foretaksstraff er ikke nødvendig for å kunne oppnå disse re-

aksjonene. At samme reaksjonsform kan oppnås ved bruk av personlig straff, er et forhold 

som taler for at det ikke er behov for å anvende foretaksstraff mot enkeltpersonforetak uten 

ansatte. 

 

Jeg vil også trekke frem Justiskomitéens beskrivelse av hvordan de så for seg at foretaksstraff 

etter § 27 skulle anvendes. I deres behandling av saken, uttalte de at «[f]oretaksstraffen sup-

plerer det personlige straffansvaret: Den som handlet på vegne av foretaket, kan straffes selv 

om det ilegges foretaksstraff og omvendt.»
188

 I Rt. 2000 s. 1451 og Rt. 2003 s. 1376 ble det 

imidlertid lagt til grunn at foretaksstraff og personlig straff ikke kan kombineres for innehave-

ren av et enkeltpersonforetak. Den forutsetningen for foretaksstraff som komiteen her gir ut-

trykk for, passer dermed ikke for enkeltpersonforetakene. Dette gjelder ikke bare enkeltper-

sonforetak uten ansatte, innehaveren vil fortsatt ha personlig ansvar for virksomhetens øko-

nomiske forpliktelser selv om det er ansatte i foretaket. I disse tilfellene kan imidlertid fore-

taksstraff ha mere for seg enn i de tilfellene der det ikke er ansatte.
189

 Et vilkår om ansatte vil 

kunne tydeliggjøre dette. 

 

5.5.3 Sammenheng i lovgivningen  

Spørsmålet som vurderes her er om et vilkår om ansatte kan tenkes å gi dårlig sammenheng i 

lovgivningen for øvrig. Dersom det finnes straffebud eller straffesanksjonerte regler som er av 

en slik karakter at de kun kan overtres av et foretak, ville det gi dårlig sammenheng i lovgiv-

ningen om ikke alle foretak kunne straffes for brudd på disse. Hvis innehaveren utelukkes 

fordi det kun er foretaket som kan straffes, og foretaket utelukkes fordi det er krav om ansatte 

i foretaket for å kunne straffe foretaket, ville rettstilstanden bli at hverken innehaver eller fore-

tak kan straffes for brudd på disse. Bestemmelsene både i straffeloven og særlovgivningen er 
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imidlertid utformet slik at de retter seg mot den som bryter dem, og gir ikke uttrykk for at det 

skilles mellom person eller foretak.
190

 Personlig straff kan dermed benyttes i stedet for fore-

taksstraff der straffebudene brytes. Sammenhengen i lovgivningen er dermed ikke et forhold 

som tilsier at det er behov for å kunne anvende foretaksstraff mot enkeltpersonforetak uten 

ansatte.  

 

 

5.6 Forholdet til forbudet mot dobbeltstraff 

I dette punktet vil jeg belyse hvordan forbudet mot dobbeltstraff kan få praktisk betydning 

dersom det ikke avklares om vilkåret om ansatte er videreført. Situasjonen jeg vil redegjøre 

nærmere for, er den som oppsto i Agder lagmannsretts dom LA-2014-122552.
191

 Her ble tilta-

le og sak reist mot foretaket, som ble frikjent. Begrunnelsen for frikjennelsen var at det ble 

ansett å være et vilkår om ansatte for å kunne idømme foretaksstraff, og at dette vilkåret ikke 

var oppfylt. Spørsmålet som skal belyses nærmere, er om en slik frikjennelse av foretaket in-

nebærer at påtalemyndigheten er avskåret fra å ta ut tiltale mot innehaveren for forholdet. 

Dersom dette er tilfellet, vil forbudet mot dobbeltstraff i dette tilfellet ha ført til at det oppstår 

et «hull» i lovgivningen, der hverken foretaket eller innehaveren kan straffes for overtredel-

sen. 

 

Etter ordlyden i TP 7 artikkel 4 er ny forfølgning utelukket dersom den første saken førte til at 

den tiltalte ble «frikjent eller domfelt».
192

 Dersom synspunktet i Rt. 2003 s. 1376, om at fore-

tak og innehaver er «samme person» også følges opp i denne sammenheng, vil konsekvensen 

bli at frifinnelse av foretaket er til hinder for å straffeforfølge innehaveren for samme for-

hold.
193

 Begrunnelsen for at foretaket og innehaveren ble ansett å være «samme person», var 

at innehaveren ville rammes personlig av økonomiske sanksjoner mot foretaket.
194

 En frikjen-

nelse vil ikke innebære noen økonomisk forpliktelse, hverken for foretaket eller innehaveren. 

Det kan derfor anføres at en frikjennelse foretaket ikke bør føre til at man er avskåret fra å 

straffeforfølge innehaveren, fordi innehaveren da kun vil straffes en gang, og ikke utsettes for 

«dobbeltstraff.» Her er det viktig å merke seg at TP 7 artikkel 4 ikke retter seg kun mot dob-
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belt ileggelse av straff, men også mot gjentatt straffeforfølgning.
195

 Det ville dermed under-

grave innholdet i bestemmelsen å avfeie dens betydning der den første saken førte til frifin-

nelse. 

 

Årsaken til at situasjonen som er beskrevet over oppstod, er at det ikke er klart uttrykt i lov-

teksten om enkeltpersonforetak uten ansatte kan idømmes foretaksstraff eller ikke. Det kan 

derfor være mer eller mindre tilfeldig om tiltale tas ut mot innehaveren eller mot foretaket. 

Dersom påtalemyndigheten anser det for å være adgang til å ta ut tiltale og reise sak mot et 

enkeltpersonforetak, kan resultatet bli at dette ikke blir avklart før saken kommer for domstol-

ene. Hvorvidt dobbeltstraffproblematikken da oppstår, vil bero på hvordan domstolene hånd-

hever et eventuelt vilkår om at det må være ansatte. I LA-2014-122552 ble fravær av ansatte i 

virksomheten behandlet som en frifinnelsesgrunn. Alternativt kan et krav om ansatte håndte-

res som en «bør» regel, slik at domstolene ikke overprøver påtalemyndighetens vurdering av å 

reise sak mot foretaket, selv om det ikke er ansatte i foretaket. Dersom foretaket dømmes i 

disse tilfellene, vil det ikke oppstå noe «hull». Et siste alternativ, er at domstolene håndhever 

et vilkår om ansatte for å straffe enkeltpersonforetak som en avvisningsgrunn, slik at saker 

hvor vilkåret ikke er oppfylt, avvises av domstolene etter tvisteloven § 9-6 (3). En avvisning 

vil ikke være til hinder for senere straffeforfølgning av innehaveren, ettersom ordlyden i TP 7 

artikkel 4 retter seg mot frikjennelse eller domfellelse. Dersom ansatte i virksomheten skal 

behandles som en avvisningsgrunn, bør det komme klart til uttrykk i ordlyden at det gjelder et 

slikt vilkår.  

 

Gitt at det er en målsetning å unngå at det oppstår situasjoner der overtredelser ikke kan straf-

fes, som over, bør det avklares i lovteksten om ansatte er et vilkår eller ikke. Problemet kan 

unngås både ved at det konstateres at det er et vilkår, men også dersom dette blir uttrykkelig 

avkreftet. Forbudet mot dobbeltstraff er i denne forbindelse først og fremst et argument for en 

avklaring av om vilkåret er videreført, og trekker ikke i noen klar retning for eller mot.   

 

5.7 Legalitetsprinsippet 

Det strafferettslige legalitetsprinsipp kommer til uttrykk i Grunnloven § 96, og innebærer at 

det kreves lovhjemmel for å idømme straff.
196

 Prinsippet er også en skranke mot å tolke straf-

febud utvidende.
197

 Spørsmålet i denne forbindelse er for det første om det ville innebære en 

utvidelse av straffansvaret for foretak dersom det konkluderes med at det ikke gjelder et vilkår 

om ansatte etter § 27, sammenlignet med det som var gjeldende rett etter § 48 a. I praksis ville 

dette medføre at noen foretak som ikke ble ansett å være omfattet av § 48 a nå ble omfattet av 
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§ 27. Dette ville likevel være innenfor ordlyden i hjemmelen for foretaksstraff i § 27, og der-

for ikke innebære en utvidende tolkning av et straffebud. Legalitetsprinsippet kan i denne 

forbindelse anføres som et argument for å videreføre vilkåret, men er antagelig ikke et abso-

lutt hinder for å fravike vilkåret. 

 

Det kan også vurderes om legalitetsprinsippet er til hinder for å innfortolke andre vilkår i en 

straffehjemmel enn dem som følger direkte av ordlyden. Dette må besvares benektende når 

det gjelder vilkåret om ansatte. Et slikt vilkår ville innebære at en straffehjemmel ikke anven-

des mot noen foretak som omfattes av ordlyden. Vilkåret om ansatte ville altså innebære en 

innskrenking av omfanget av en straffehjemmel, til siktedes gunst. Legalitetsprinsippet er ikke 

til hinder for slike tolkninger.
198

 Legalitetsprinsippet er dermed ikke til hinder for å videreføre 

vilkåret om ansatte.  

 

I situasjoner hvor det er mer belastende å dømmes til personlig ansvar en foretaksstraff, kan 

legalitetsprinsippet kanskje være et argument mot å avskjære foretaksstraff. Spørsmålet er om 

innehaver kan påberope seg rett til å «velge» foretaksstraff fremfor personlig straff i slike 

situasjoner, med den begrunnelse at en innskrenkende tolkning av foretaksstraffens anvendel-

sesområde er til ugunst for ham og dermed i strid med legalitetsprinsippet. Også dette må av-

kreftes. Personlig straff er ikke en konsekvens av at foretaksstraff ikke kan ilegges, men en 

konsekvens av at et straffebud er overtrådt. Legalitetsprinsippet bør ikke kunne brukes som et 

argument for at personer som er innehavere av et enkeltpersonforetak skal straffes mildere 

enn andre overtredere av samme straffebud.  
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6. Avslutning 

 

6.1 Konklusjon  

Hovedspørsmålet i oppgaven har vært hvorvidt det er et vilkår om ansatte for å anvende fore-

taksstraff mot enkeltpersonforetak etter straffeloven 2005 § 27.  

 

Etter en gjennomgang og vurdering av rettskildene finner jeg det sannsynlig at domstolene vil 

videreføre vilkåret dersom spørsmålet forelegges dem. Min konklusjon er dermed at vilkåret 

om ansatte også gjelder etter straffeloven 2005 § 27.  

 

Dette innebærer at i de tilfellene der det kun er innehaveren som arbeider i foretaket, kan fore-

taksstraff ikke benyttes. I disse tilfellene må det eventuelt vurderes om personlig straff kan 

ilegges innehaveren.
199

 Personlig erstatningsansvar kan også være et alternativ. Å utelukke 

foretaksstraff innebærer dermed ikke at overtredelser blir uten konsekvenser for innehaveren 

personlig, det begrenser bare hvilke reaksjoner som er aktuelle. 

 

6.2 Andre betraktninger  

 

Fremstillingen har vist at det kan være praktisk å ilegge enkeltpersonforetak foretaksstraff der 

disse har ansatte.
200

 Selv om innehaveren blir personlig ansvarlig også i disse tilfellene, bærer 

overtredelsen mere preg av å ha skjedd gjennom foretaket enn ved innehaveren personlig. Et 

aktuelt spørsmål i denne forbindelse, er om et enkeltpersonforetak i det hele tatt burde ha ad-

gang til å ansette arbeidstakere. I tråd med at det er et uttrykt mål å gjøre det lettere å stifte 

mindre aksjeselskaper,
201

 kunne man sett for seg et krav om at foretak som ønsker å ansette 

arbeidstakere organiseres som aksjeselskaper. For arbeidstakerne ville dette kunne føre til 

større sikkerhet for eksempel for lønnskrav, dersom det ikke kun var innehaveren som kunne 

holdes ansvarlig for dette. Dette ville imidlertid skapt et annet problem, nemlig hvordan dette 

skulle håndhevers. Arbeidsmiljøloven betegner arbeidsgiver som «enhver som har ansatt ar-

beidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste».
202

 At det strafferettslig hadde vært mere praktisk 

om enkeltpersonforetak ikke kunne opptre som arbeidsgiver, er neppe tilstrekkelig til å endre 

arbeidsmiljølovens bestemmelser om dette. 

 

 Ettersom bruk av foretaksstraff er fakultativ, må det vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle 

om foretaksstraff skal ilegges dersom vilkårene ellers er oppfylt. Det kan anføres at de forhold 
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som taler mot å ilegge foretaksstraff, like effektivt kan hensyntas gjennom en vurdering etter 

§ 28. Et alternativ til å statuere et vilkår om ansatte etter § 27, kan da være å anse ansatte i 

foretaket som et moment i vurderingen av om foretaksstraff bør ilegges etter § 28. Denne løs-

ningen ville kanskje være mindre drastisk enn å endre ordlyden i § 27, og kan gi større rom 

for skjønnsutøvelse ved spørsmålet om hvorvidt foretaksstraff bør ilegges. Jeg har i denne 

oppgaven forsøkt å finne eksempler på situasjoner der det kunne være ønskelig å anvende 

foretaksstraff mot enkeltpersonforetak, uten at jeg kan se at dette er tilfellet. På denne bak-

grunn mener jeg at det ikke er nødvendig å kunne vurdere om adgangen skal kunne benyttes 

hver gang; en slik vurdering vil uansett lede til en konklusjon om at adgangen ikke bør benyt-

tes. Ved å etablere et vilkår om ansatte, spares påtalemyndigheten og domstolen for å gjøre 

denne vurderingen, noe som vil føre til en konsekvent praksis. Dette vil også i noen grad være 

prosessøkonomisk, selv om omfanget av saker der spørsmålet om ansatte er et vilkår kommer 

opp ikke er så stort.  

 

Den generelle hjemmelen for foretaksstraff er et forholdsvis nytt institutt i norsk strafferett. At 

nye rettsreglers innhold utvikles eller presiseres av domstolene er ikke uvanlig. På strafferet-

tens område er det imidlertid strenge skranker for hvor mye reglene kan utvikles. Ikke bare 

setter legalitetsprinsippet grenser for denne utviklingen, strafferetten er også et rettsområde 

der det er særlig ønskelig at rettstilstanden kan leses ut av ordlyden i rettsreglene, slik at en-

hver skal kunne forstå sine rettigheter og plikter. Dette er i seg selv ikke sterke argumenter 

mot å la § 27 lyde som den gjør og anvende den innskrenkende; dette ville kun innebære at 

foretaksstraff ikke anvendes mot noen foretak der lovteksten gir uttrykk for at det ville være 

adgang til det. Men særlig siden straffeloven 2005 nylig trådte i kraft, hadde lovgiver en an-

ledning til å sørge for at straffebudene fikk en slik kvalitet at de gir uttrykk for gjeldende rett. 

Det bør derfor komme til uttrykk i § 27 at foretaksstraff ikke kan anvendes mot enkeltperson-

foretak dersom det ikke er andre enn innehaveren som er ansatt i foretaket.  
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