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1 INNLEDNING 
 
 
1.1 Tema og aktualitet 
 
Oppgavens tema er oppreisningserstatning ved familievold. Oppreisning er en økonomisk 
kompensasjon for påført skade eller krenkelse som skadelidte kan motta fra skadevolder. Reg-
lene er forankret i skadeserstatningsloven1 § 3-5. Familievold innebærer at fysisk eller psykisk 
vold er utøvd av noen som står i nær relasjon til skadelidte. Familievoldssakene er ulikeartete, 
men karakteriseres ofte ved langvarig mishandling, skjedd skjult i hjemmet og med en nær 
psykologisk tilknytning mellom fornærmede og tiltalte. Flere straffeovertredelser kan gi selv-
stendig rett til oppreisningserstatning, men særlig sentral er straffelovens2 bestemmelse om 
mishandling i nære relasjoner, jf. strl. § 282. 
 
Vold i familien er et betydelig samfunnsproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste 
årene. Spesielt bidro Kvinnevoldsutvalgets utredning fra 2003 til økt fokus på tematikken.3 
Etter at ny bestemmelse om mishandling i nære relasjoner trådte i kraft i 2006, har det vært en 
kraftig økning i antall registrerte anmeldelser på området.4 Riksadvokaten informerte tidligere 
i år om at vold mot barn og mishandling i nære relasjoner skulle være blant de prioriterte sa-
ker og vies særlig oppmerksomhet i 2016.5 Det er satt i gang tiltak for å kaste lys over og be-
kjempe problemet. 
 
Fornærmedes krav om oppreisning behandles normalt sammen med straffesaken. Dette inne-
bærer at antall saker med oppreisningskrav har økt parallelt med antallet familievoldssaker. 
Økningen har ført til at oppreisningserstatning som rettsgrunnlag stadig anses som mer aktu-
elt.6 Underrettsavgjørelsene er egnet til å illustrere økningen, ettersom det fremdeles forelig-
ger lite høyesterettspraksis på området.  
 
I fremstillingen skal oppreisningsutmålingen først og fremst analyseres i et rettsdogmatisk 
perspektiv. Ved å undersøke rettens argumentasjonsmønstre skal utmålingsmomentene og 
forhold som legger føringer på oppreisningsnivået kartlegges. Videre skal oppreisningsutmå-
lingen analyseres i et empirisk perspektiv. Sammenhenger mellom oppreisningsnivået og ut-

                                                
1  Lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 (skl.). 
2  Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 (strl.). 2  Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 (strl.). 
3  NOU 2003: 31. 
4  Justis- og beredskapsdepartementet «Et liv uten vold» s. 22 og SSB 2015 «Anmeldte lovbrudd 2014». 
5  Rundskriv fra Riksadvokaten nr. 1/2016. 
6  Kjelland (2016b) s. 368 og Engstrøm (2010) s. 146. 
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valgte variabler skal undersøkes. Til slutt vil jeg vurdere hvorvidt oppreisningsutmålingen kan 
forenkles og gjøres mer konsistent. Perspektivet blir rettspolitisk. Samlet sett vil delanalysene 
kartlegge sentrale trekk ved oppreisningsutmålingen i familievoldssakene. 
 
Jeg er blitt oppmerksom på tematikken gjennom mitt arbeid med- og interesse for erstatnings-
rett. Oppfatninger i miljøet er at begrunnelsene ikke alltid gir tilfredsstillende klarhet i hva 
som vektlegges. Dette fremmer usikkerhet rundt momentenes betydning for utmålingen. Et-
tersom temaets økende aktualitet ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet i juridisk teori, vil 
jeg i min oppgave forsøke å bidra til en klargjøring. 
 
 
1.2 Avgrensninger og presiseringer 
 
Oppreisningserstatning ved andre typetilfeller enn familievoldssakene avgrenses ved oppga-
vens tittel. Det vil imidlertid trekkes paralleller til disse underveis, der de er egnet til å belyse 
familievoldssakene og markere forskjeller. 
 
Oppreisning ved forsøks- og medvirkningshandlinger skal ikke behandles. Dette er fordi de 
spiller en beskjeden rolle for temaet og dermed ikke vil tilføre oppgaven nevneverdig dybde. 
Det samme gjelder straffeovertredelser begått av flere i fellesskap. Vold mot barn begått av 
begge barnets omsorgspersoner vil imidlertid bli berørt.  
 
Den nære tilknytning oppreisningserstatning har til strafferetten, medfører at noen strafferetts-
lige aspekter må belyses. Enkelte straffeovertredelser kan i seg selv utløse oppreisningskrav 
og bestemmelsene er dermed sentrale for oppgavens hovedtema. Det vil imidlertid ikke be-
handles utførlig ettersom fremstillingen ikke er strafferettslig.  
 
Oppgaven avgrenses mot reglene i voldsoffererstatningsloven.7 En behandling av oppreisning 
etter voerstl. § 6 vil uansett ikke tilføre oppgaven noe nytt, ettersom det er et krav at overtre-
delse er anmeldt og at oppreisning er krevd behandlet sammen med en eventuell straffesak, jf. 
voerstl. § 3 tredje ledd. Ordningen nevnes under punkt 2.3.3, i forbindelse med en rettsavgjø-
relse. 
 
 
 

                                                
7  Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. 20. april 2001 nr. 13 (vo-

erstl.). 
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1.3 Rettskilder og metode  
 
I den rettsdogmatiske delen anvendes alminnelig rettskildelære. Lovreglene skal suppleres 
med rettspraksis og forarbeider. I ni høyesterettsavgjørelser har oppreisningserstatning ved 
familievold blitt behandlet. Det er derfor nødvendig å trekke inn avgjørelser fra lagmannsret-
ten. Også forarbeider, etterarbeider, juridisk teori og reelle hensyn skal supplere fremstilling-
en. Den vekten som utledes av de ulike rettskildene behandles i overenstemmelse med de al-
minnelige rettskildeprinsippene. 
 
Som hovedregel er det rettens drøftelse av selve oppreisningen som illustrerer gjeldende rett. 
Oppreisningsutmålingen er imidlertid ikke alltid like grundig, ettersom kravet behandles 
sammen med straffesaken, jf. straffeprosessloven8 § 3. Behandling av straffesaken fremstår 
som domstolens primære oppgave. Rekkefølgen forsterker dette ved at straffesaken behandles 
først og det sivile kravet til sist. Det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, kan også 
bidra til at straffeutmålingen får en grundigere behandling. Når retten avslutningsvis behand-
ler oppreisningskravet, henvises det ofte til momentene som har fremkommet under straffe-
utmålingen. Av denne grunn vil blant annet straffeutmålingen kunne supplere fremstillingen. 
Det bemerkes særskilt dersom en uttalelse er hentet fra andre deler av avgjørelsen enn opp-
reisningsutmålingen. 
 
Også høyesterettsavgjørelser som ikke omhandler oppreisningserstatning ved familievold kan 
i enkelte tilfeller bidra til å belyse gjeldende rett. Dette gjelder avgjørelser som kun har be-
handlet familievold, uten å ha tatt stilling til oppreisningen, samt avgjørelser hvor oppreisning 
for andre typetilfeller har vært behandlet. Der avgjørelsene kan supplere analysen vil det 
fremgå særskilt at den ikke er en av de sentrale høyesterettsavgjørelsene.  
 
Jeg har valgt å se bort fra rettskraftige tingrettsdommer. Dette på grunn av manglende til-
gjengelighet for allmennheten og den beskjedne rettskildemessige vekten de har. Tingrettens 
begrunnelser og kommentarer inntas ofte i lagmannsrettens avgjørelse. Der lagmannsretten 
slutter seg til tingrettens syn, anses begrunnelsen for å være av lagmannsretts verdi. 
 
Oppgavens empiriske del reiser egne metodiske spørsmål. Dette vil behandles separat i del 5, 
under punktene 5.1 og 5.2. 
 

                                                
8  Lov om rettergangsmåten i straffesaker 22. mai 1981 nr. 25 (strpl.).  
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1.4 Terminologi 
 
Begrepene familievold og mishandling i nære relasjoner brukes synonymt i oppgaven. Mis-
handling i nære relasjoner knytter seg fortrinnsvis til den strafferettslige overtredelsen hjemlet 
i strl. § 282, mens familievold ofte anvendes i det erstatningsrettslige perspektiv. Der det ikke 
er mulig å trekke et slikt klart skille, vil det veksles av hensyn til variasjon.  
 
Jeg har valgt utelukkende å behandle persongruppen som følger av strl. § 282. De som er om-
fattet er (1) tiltaltes nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, (2) tiltaltes egen eller 
nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, (3) tiltal-
tes egen slektning i rett oppstigende linje og (4) noen i tiltaltes husstand eller i tiltaltes om-
sorg. Andre relasjoner faller utenfor oppgaven, som for eksempel kjæresteforhold, se Kjæres-
teforhold (LE-2016-33628). I denne avgjørelsen hadde samboerforholdet vart i ca. to måneder 
og var i tillegg ustabilt. Retten fant dermed at forholdet falt utenfor tidligere strl. § 219. 
 
Begrepene skadevolder og skadelidte innebærer det samme som henholdsvis tiltalte og for-
nærmede. Det er forsøkt å benytte begrepsparet «tiltalte og fornærmede» fortrinnsvis der det 
primært er den straffbare handlingen som omhandles, mens «skadevolder og skadelidte» til-
svarende vil anvendes der erstatningen er sentral. Et slikt skille fremgår ikke alltid like klart. 
Der det ikke skaper forvirring i teksten vil begrepene benyttes om hverandre av hensyn til 
variasjon. 
 
Det vil veksles mellom å bruke ordene oppreisning, oppreisningsutmåling, oppreisningser-
statning, utmåling og erstatning. Også her av hensynet til variasjon. Dette gjelder kun der me-
ningsinnholdet ikke vil påvirkes. I mange tilfeller må et bestemt begrep benyttes for å unngå 
forveksling, eller fordi sammenhengen gjør meningsinnholdet avhengig av et bestemt uttrykk.  
 
 
1.5  Den videre disposisjonen 
 
Oppgaven er inndelt i syv deler, inklusive innledningen i del 1 og kildehenvisningene i del 7. 
I del 2 skal reguleringens hovedtrekk og vilkår gjennomgås. I del 3 skal retten fremstilles i en 
rettsdogmatisk analyse. I del 4 behandles forholdene som påvirker oppreisningsnivået. I del 5 
skal utvalgte momenter og forhold ved utmålingen illustreres i en empirisk analyse. I del 6 
oppsummeres drøftelsene og egne refleksjoner fremstilles.  
 
Enkelte skrivetekniske forhold skal bemerkes. I teksten har jeg foretatt egne kursiveringer. 
For en helhetlig sitatbruk har jeg også brukt egne klammeparenteser. Flere av avgjørelsene er 
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gitt kallenavn for enklere å kunne skille dem fra hverandre. Der det allerede foreligger etab-
lerte kallenavn, benyttes disse. Det er ikke alle avgjørelser det har vært naturlig å knytte kal-
lenavn til, på grunn av få originaliteter ved saksforholdet. 
 
I den empiriske delen er alle nominelle oppreisningsbeløp omregnet til nåtidsbeløpet. Det 
innebærer at det tas hensyn til kroneverdien for det tidspunktet dommene er avsagt, slik at 
sammenlikningsgrunnlaget blir likt. Nåtidsbeløpet er basert på konsumprisindeksen for år 
20159 og er avrundet til nærmeste hele tusen. 
 
 

2 HOVEDTREKKENE VED REGULERINGEN 
 
 
2.1  Historiske linjer 
 
Grunnlaget for oppreisningserstatning fulgte tidligere av straffelovgivningen og var hjemlet i 
straffelovens ikrafttredelseslov10 § 19 andre ledd. Frem til 1912 var oppreisning også betinget 
av at handlingen var straffbar, se Hjerneskade (Rt. 2005 s. 289).11 Dommen omhandler en far 
som påførte sitt barn en hjerneskade, og tar grundig for seg oppreisningshistorikken. Først i 
1973 ble bestemmelsen inntatt i skadeserstatningsloven. Innholdet er i dag stort sett det sam-
me, men med språklige oppdateringer.12  
 
Historisk sett er forbud mot mishandling i nære relasjoner relativt nytt.13 I 1972 ble den al-
minnelige refselsesretten foreldre hadde overfor sine barn opphevet. Dette ble bemerket i 
Klapsekjennelsen (Rt. 2005 s. 1567), som gjaldt grensene for hva som kunne anses som vold. 
Oppreisningserstatning ved familievold har derfor ikke vært ansett praktisk før inntil nylig. 
Den første høyesterettsdommen som tilkjente oppreisning i en slik sak var Familievold I (Rt. 
2004 s. 595) der tiltalte hadde mishandlet sin sønn og stesønn.  
 
Heller ikke i juridisk teori har temaet vært berørt før inntil nylig. Dette er undersøkt ved en 
gjennomgang av samtlige utgaver av verkene «Lærebok i erstatningsrett» (Lødrup)14 og 

                                                
9  SSB Konsumpriskalkulator er anvendt. 
10  Lov om den almindelige Borgerlige Straffelovs Ikrafttræden, 22. Mai 1902 nr. 11 (strl. ikrl.). 
11  Hjerneskade (Rt. 2005 s. 289, avsnitt 42) med videre henvisning til juridisk litteratur. 
12  Nygaard (1992) s. 174. 
13  Storberget (2010) s. 325. 
14  Lødrup (1985), Lødrup (1987), Lødrup (1995), Lødrup (1999), Lødrup (2005) og Lødrup medf. Kjelland 

(2009) s. 525. 
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«Skade og ansvar» (Nygaard).15 Lødrup behandlet først temaet i artikkelen «Oppreisning – et 
praktisk rettsinstitutt»16 fra 2006, deretter i 6. utgave av læreboken fra 2009. I Nygaards utga-
ver fra 1976 og 1980 blir «brotsverk i familiehøve» ramset opp som ett av flere oppreisnings-
grunnlag. Deretter uteblir det i påfølgende utgaver, før det igjen nevnes i 6. utgave fra 2007.  
 
Av de straffeovertredelsene som gir rett til oppreisning, er bestemmelsen om mishandling i 
nære relasjoner særlig sentral for oppgaven. Bestemmelsen har eksistert siden den tidligere 
straffelovs opprinnelse i 1902, men da i en annen form. Den fanget den gang opp noe av det 
samme, men var snevrere i omfang og i forhold til persongruppen.17 Det ble foreslått å mo-
dernisere og forenkle bestemmelsen for å gjøre den mer anvendelig.18 Noe av bakgrunnen for 
dette var blant annet Kvinnevoldsutvalgets rapport, hvor det ble lagt til grunn at det var behov 
for et eget straffebud for vold i nære relasjoner.19 I 2006 trådte den reviderte versjonen i 
kraft.20  
 
Det har vært vedtatt å endre strafferammen for mishandling i nære relasjoner tre ganger. Opp-
rinnelig var strafferammen fengsel inntil 2 år. Ved revisjonen i 2006 ble strafferammen høy-
net til 3 år, og i 2010 ble det vedtatt nok en økning til 4 år. Ved innføring av ny straffelov ble 
den øvre strafferammen for simpel overtredelse hevet til 6 år.21 Departementet ønsket å øke 
strafferammen til 8 år, men dette ble ikke vedtatt.22 For grov mishandling i nære relasjoner er 
strafferammen 15 år.  
 
Inndeling av mishandlingsbestemmelsen i simpel og grov overtredelse ble innført ved ikrafttredelse av den nye 
straffeloven. Simpel og grov overtredelse er i dag hjemlet i henholdsvis strl. §§ 282 og 283. Lovgiver nøyde seg 
imidlertid med kun å vise til grunndeliktet (strl. § 282) i skl. § 3-3, men dette medfører ingen realitetsendring. 
Valget var bevisst fra lovgivers side og ifølge departementet ville henvisning til kun grunndeliktene bidra til en 
«enklere utforming» i bestemmelser hvor det er mange henvisninger.23  
 
Heving av strafferammene har bidratt til en heving av oppreisningsbeløpene, som tidligere har 
vært svært lave, se Familievold IV (Rt. 2007 s. 1537).24 Også andre forhold har fått betydning 

                                                
15  Nygaard (1976) s. 64, Nygaard (1980) s. 80, Nygaard (1985), Nygaard (1992), Nygaard (2000) og Nygaard 

(2007) s. 168. 
16  Lødrup (2006) s. 228. 
17  Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) s. 5. 
18  Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) s. 5. 
19  Se NOU 2003: 31 s. 144–177, Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) og Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 198. 
20  Se blant annet Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 197–198. 
21  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 434. 
22  Prop. 97 L (2009–2010) s. 31. 
23  Prop. 64 L (2014–2015) s. 10. 
24  Familievold IV (Rt. 2007 s. 1537, avsnitt 31), med henvisning til Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). 
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for hevingen av oppreisningsnivået, se del 4. Heving av beløpene hadde lenge vært ønskelig 
fra flere hold. Allerede i 2003 uttalte Kvinnevoldsutvalget at oppreisningsbeløpene burde 
økes betydelig og være «vesentlig i forhold til de oppreisningsbeløp som i dag utbetales».25 
 

 
Figur 1. Oversikt over de viktigste historiske trekkene for oppreisning ved familievold 
 
 
Figuren illustrerer de viktigste historiske milepæler for oppgavens tema. Fra oppreisningen 
ble inntatt i norsk lov, gikk det over hundre år til den første høyesterettsdommen utmålte opp-
reisningserstatning på bakgrunn av mishandling i nære relasjoner. Dermed har det de siste ti 
til femten årene skjedd mer på området enn det gjorde de første hundre.  
 
 
2.2  Overordnede hensyn 
 
Det er flere sentrale hensyn bak oppreisningserstatningen. Oppreisning har tradisjonelt vært 
pønalt motivert, men i dag ligger tyngdepunktet på hensynet til kompensasjon til skadelidte. 
Videre har det ideelle og det preventive hensyn vært trukket frem som relevante. Hensynene 
er tett knyttet opp mot de momenter som skal analyseres i del 3, det er dermed sentralt for 
fremstillingen å gå nærmere inn på hensynene. 
 
Det pønale motivet innebærer at erstatningen får funksjon som straff og skal føles av gjer-
ningspersonen. Oppreisning har tidligere blitt beskrevet som «en mellemting mellem straff og 
erstatning, hvor de pønale hensyn griper sterkt inn».26 Selv om kompensasjonshensynet ser ut 
til å ha overtatt plassen som hovedhensynet bak oppreisningen, er det pønale motiv fremdeles 
                                                
25  NOU 2003: 31 s. 176. 
26  Dahl (1933) s. 104. 
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relevant for oppreisningsansvaret, se for eksempel Bilbombe (Rt. 2005 s. 289) hvor det nev-
nes.27 
 
Kompensasjonshensynet innebærer at erstatningen skal godtgjøre for den tort og smerte ska-
delidte har blitt utsatt for. Også dette hensynet ser ut til å stamme fra bestemmelsens opprin-
nelse. Hensynet ble trukket frem allerede i forarbeidene til innføringen av oppreisningsbe-
stemmelsen i 1896. Oppreisningen skulle hjelpe til å «lette Sorger og dulme Smerter og til at 
skaffe Bekvemligheder» for å gjøre den voldte skade mindre følelig.28 Kompensasjonshensy-
net er i dag ansett som det viktigste hensynet bak oppreisningen.29 
 
Det ideelle hensynet innebærer at samfunnets misbilligelse av handlingen uttrykkes gjennom 
oppreisningen, se Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769) hvor dette ble nevnt. I forarbeidene til mis-
handlingsbestemmelsen i tidligere strl. § 219, la departementet vekt på at straffebudet «vil 
synliggjøre at samfunnet ikke aksepterer vold mot nærstående».30 Det ideelle hensyn kan 
dermed fremstå som relevant både i relasjon til oppreisningen og til straffeovertredelsen.  
 
Det preventive hensyn innebærer at oppreisningsansvaret har en avskrekkende virkning på 
skadevolder. I familievoldssakene hvor oppreisningsnivået tradisjonelt har vært lavt, kan en 
preventiv begrunnelse fremstå som kunstig. Hensynet ble imidlertid trukket frem som ett av 
flere hensyn bak oppreisningen i Bilbombe (Rt. 2005 s. 289). I juridisk teori har prevensjons-
hensynets betydning for oppreisning vært omdiskutert.31 
 
 
2.3   Ansvarsetablering 
 
2.3.1  Skyldkravet 
 
Et vilkår for oppreisningserstatning er at skadevolderen har opptrådt «forsettlig eller grovt 
aktløst», jf. skl. § 3-5 første ledd. I erstatningsretten betegnes forsett og grov uaktsomhet som 
kvalifiserte skyldformer, og som et minstekrav må skadevolders handlemåte utgjøre et mar-
kert avvik fra det forsvarlige. Graden av skyld kan i sin tur få betydning for utmålingen av 
erstatningen, se punkt 3.3.  
 

                                                
27  Se også Lødrup og Kjelland (2009) s. 523. 
28  Andersen (1952) s. 144. 
29  Kjelland (2016a) s. 706–707. 
30  Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) s. 37. 
31  Kjelland (2016a) s. 705, Nygaard (2007) s. 164 og Lødrup (2006) 218. 
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Skylden knytter seg til de handlinger skadevolder har utsatt skadelidte for. I familievoldssa-
kene er utgangspunktet klart: Ingen andre enn den som fysisk eller psykisk har voldt skaden 
eller krenkelsen kan anses ansvarlig for oppreisningskravet. Unntak eksisterer imidlertid for 
andre typetilfeller.32 Heller ingen andre enn den som har blitt utsatt for skade eller krenkelse 
kan få rett til oppreisning.33 Også indirekte voldsutsatte kan i visse tilfeller få rett til oppreis-
ning. Dette omfatter barn som ikke selv har vært utsatt for vold, men som har overvært vold i 
hjemmet, se Familievold V (Rt. 2010 s. 949) hvor dette var tilfellet.  
 
Skyldkravet gjelder selve atferden og ikke skadefølgene, hvilket er lagt til grunn i blant annet 
Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769). Når skadevolder har utvist kvalifisert skyld ved utførelse av 
handlingen, vil skadefølgene omfattes når de har vært påregnelige, se Festvold (Rt. 2007 s. 
843), som gjaldt legemskrenkelser utenfor nære relasjoner. Dette gjelder i motsetning til i 
strafferetten, der skylden må dekke hele det objektive gjerningsinnholdet, etter dekningsprin-
sippet i strl. § 25.34 Det strafferettslige kravet til tilregnelighet i strl. § 20, gjør seg heller ikke 
gjeldende i erstatningsretten. Strafferettslige utilregnelige personer kan dømmes for oppreis-
ningskrav der dette anses rimelig, jf. skl. § 1-3 og Psykotisk person I (Rt. 2005 s. 104). I 
dommen ble tiltalte ble frifunnet grunnet utilregnelighet, men dømt til erstatning. Det er også 
eksempler på dette i familievoldssakene, se for eksempel LF-2016-51489 og LH-2015-
206706. 
 
Det opereres med ulike beviskrav i strafferetten og i den sivile retten. I strafferetten gjelder et 
skjerpet beviskrav, som innebærer at skadevolders skyld må anses som sikker.35 I den sivile 
retten er det tilstrekkelig å påvise kvalifisert sannsynlighetsovervekt. I familievoldssakene er 
det ikke uvanlig at tiltalte frifinnes strafferettslig, men likevel dømmes for krav om oppreis-
ning, se for eksempel LB-2014-52616 og LB-2012-1825.36 Retten må da begrunne avgjørel-
sen av det sivile kravet på en slik måte at det ikke skapes tvil om tiltaltes strafferettslige 
uskyld, etter uskyldspresumsjonen i EMK37 artikkel 6 nr. 2 og Karmøy (Rt. 1999 s. 1363). 
 
 
 

                                                
32  I for eksempel trafikkskader kan ansvaret overføres til forsikringsselskapet, jf. EUs Motorvogndirektiv  og 

Finanger II (Rt. 2005 s. 1365). 
33  Engstrøm (2010) s. 148. 
34  Se også Eskeland (2015) s. 306 flg. 
35  Eskeland (2015) s. 327. 
36  En rekke lagmannsrettsavgjørelser illustrerer dette, se bl.a. LB-2010-049022, LF-2012-38535, LB-2015-

59503 og LE-2015-110720. 
37  Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950 (EMK).  
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2.3.2 Årsakskrav 
 
Det er et krav om årsakssammenheng i erstatningsretten. Etter skl. § 3-5 første ledd må ska-
devolder enten ha «voldt skade», etter bokstav a, eller «tilføyd krenking eller utvist mislig 
atferd som nevnt i § 3-3», etter bokstav b. Det skilles mellom oppreisning på grunnlag av 
bokstav a og bokstav b i den videre skisseringen av årsakskravet i familievoldssakene.  
 
For handlinger eller unnlatelser med hjemmel i bokstav a, stilles det krav til årsakssammen-
heng i likhet med de øvrige erstatningsreglene. Dette følger av Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769, 
avsnitt 23–24) og Innflytningsfest i Askim (Rt. 2014 s. 1134, avsnitt 51–52), som henholdsvis 
gjelder vold i nære relasjoner og vold utenfor nære relasjoner. Årsakskravet vil vanligvis være 
oppfylt dersom skaden ikke ville ha inntruffet om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. 
Avgjørende er om det har vært en nødvendig betingelse for skaden. Videre må årsakssam-
menhengen være adekvat. Sammenhengen mellom handlingen og den oppståtte skaden kan 
ikke være så atypisk eller upåregnelig at det anses urimelig å pålegge skadevolder ansvar. Det 
er ikke nødvendig å vise til et økonomisk tap eller varig mén. Skaden trenger heller ikke være 
betydelig eller av medisinsk art.38  
 
For oppreisning etter bokstav b er det tilstrekkelig at fornærmede viser til overtredelse av en 
straffebestemmelse oppramset i skl. § 3-3. Det stilles ingen krav om å påvise konkret skade. 
Fornærmede kan fremsette erstatningskrav som følge av opplevd krenkelse. Da er selve kren-
kelsen grunnlaget for idømmelse av erstatning.39 Årsakssammenheng er i disse tilfellene 
mindre relevant, fordi det ikke er et påført resultat å vise årsakssammenheng til. Hvis skader 
har oppstått vil dette i sin tur kunne vektlegges i utmålingen. I rettspraksis vises det dermed til 
skader hvis det først foreligger. Årsakskravet må da være oppfylt på samme måte som i bok-
stav a-tilfellene.  
 
Et eksempel som er egnet til å illustrere årsakssammenhengens betydning ved oppreisning 
etter bokstav b, er Familievold II (Rt. 2005 s. 1749). Tiltalte hadde mishandlet sin samboer. 
Vilkårene for oppreisning til samboeren var til stede, men årsakskravet ble problematisert i 
tilknytning til utmålingen. Førstvoterende kom til at det ikke var tvilsomt at fornærmede had-
de psykiske problemer, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å føre en vesentlig del av 
problemene tilbake til legemskrenkelsene som var gjenstand for behandling. Et mindretall på 
én av fem dommere fant det bevist at de psykiske problemene var tilknyttet den aktuelle 
voldsutøvelsen. Mindretallet ville tilkjenne fornærmede 70 000 kroner, mens flertallet utmålte 

                                                
38  Se Ot.prp. nr. 20 (1991–1992) s. 41. 
39  Se Ot.prp. nr. 20 (1991–1992) s. 41. 
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fornærmede 40 000 kroner. Beløpsintervallet poengterer årsakssammenhengens praktiske 
betydning ved oppreisningsutmålingen. 
 
 
2.3.3 Kan-skjønn 
 
Når vilkårene for oppreisning i skl. § 3-5 er til stede, kan retten utmåle oppreisning. Tidligere 
var «kan»-skjønnet mer praktisk, domstolen sto da fritt til å la være å tilkjenne fornærmede 
erstatning.40 I dag anses skjønnet som et unntak fra hovedregelen om at oppreisningserstat-
ning skal gis når vilkårene er oppfylt, se blant annet Softgun (Rt. 2014 s. 745) om vold utenfor 
nære relasjoner. Inntil nylig har imidlertid skjønnet vært hyppig anvendt i underinstansene 
ved familievoldssaker, se for eksempel LG-2015-2792 og LE-2015-19077. 
 
Familieøkonomi-saken (Rt. 2015 s. 1115) ble behandlet i Høyesterett i oktober 2015. Tiltalte 
hadde mishandlet sine barn og han anførte at oppreisningskravet ville påvirke familieøkono-
mien og indirekte ramme de fornærmede barna. Det var ikke tvilsomt at tiltalte hadde dårlig 
økonomi. Spørsmålet var om hensynet til familieøkonomien var tilstrekkelig for sette oppreis-
ningen lik null. Flertallet la til grunn at erstatningen til barna ville forskutteres av det offentli-
ge, etter reglene i voldsoffererstatningsloven. Videre ble det vist til at staten hadde anledning 
til å ettergi regresskravet på nærmere bestemte vilkår. På denne bakgrunn ble det ansett som 
lite sannsynlig at familiens økonomi faktisk ville svekkes. Det var dermed ikke grunnlag for å 
gjøre unntak fra den «klare hovedregelen om at oppreisningserstatning skal tilkjennes når 
vilkårene er oppfylt» (avsnitt 31). Tiltalte ble dømt og dommen var enstemmig i resultatet, 
men et mindretall på én av fem dommere var uenig i begrunnelsen. Mindretallet fant det 
unødvendig å foregripe den forvaltningsmessige behandlingen av erstatningen, og mente det 
måtte «legges avgjørende vekt på formålet med oppreisningserstatningen og på hensynet til en 
ensartet praksis» (avsnitt 39).  
 
Etter dette må det langt på vei anses avklart at anledningen til å benytte «kan»-skjønnet er 
snever. Høyesteretts begrunnelse er generell og vil kunne omfatte alle saker der fornærmede 
har krav på forskuttering etter reglene i voldsoffererstatningsloven. Uttrykket «kan» har gått 
fra å være av betydning, til å bli et unntak fra en klar hovedregel, se Familieøkonomi-
dommen. Det bemerkes at begrunnelsen er avsagt under dissens. 
 

                                                
40  Se Dahl (1933) s. 102. 



 
 

12 

 
2.4 Strukturen i rettsgrunnlaget 
 
Når vilkårene som redegjort for i punkt 2.3 er oppfylt, kan skadevolder pålegges å betale den 
fornærmede erstatning. Det skal utmåles «en slik engangssum som retten finner rimelig til 
erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av 
ikke-økonomisk art». Dette gjelder uavhengig om det ytes menerstatning etter skl. § 3-2 eller 
standardisert erstatning etter skl. § 3-2a. Bestemmelsens annet punktum og annet ledd gjelder 
andre typetilfeller av oppreisning og vil ikke redegjøres for her. 
 
Den vanligste straffeovertredelsen som fører til oppreisningserstatning i familievold, er be-
stemmelsen om mishandling i nære relasjoner, jf. strl. § 282 (tidligere strl. § 219). Straffebe-
stemmelsen rammer den som ved «trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, 
alvorlig eller gjentatt mishandler» en gjeldende personkrets, se punkt 1.5. Ved avgjørelsen av 
om mishandlingen er grov etter strl. § 283, skal det særlig legges vekt på fire forhold. Forhol-
dene knytter seg til skader/død, varighet, smerter og om offeret anses som forsvarsløst. 
 
Dersom krenkelsen gjelder en enkeltstående eller mindre alvorlig handling, er det nærliggen-
de at den bedømmes etter de generelle straffebestemmelsene.41 Retten kan dømme tiltalte for 
kroppskrenkelser, tvang, trusler og frihetsberøvelse. Oppreisning etter disse straffeovertredel-
sene er hjemlet i skl. § 3-3, jf. § 3-5 første ledd bokstav b. Retten kan også anvende skl. § 3-5 
første ledd bokstav a, der fornærmede er påført en konkret påvisbar skade. Øvrige oppramse-
de straffeovertredelser i skl. § 3-3 er ikke relevante for familievold og vil ikke behandles. 
 
 

3 UTMÅLINGSMOMENTENE – ANALYSE AV RETTSPRAKSIS 
 
 
3.1  Analyseopplegget 
 
Ved oppreisningserstatning skal det utmåles en engangssum som retten finner rimelig, jf. skl. 
§ 3-5. Høyesterett har lagt til grunn at beløpet skal beregnes individuelt i en skjønnsmessig 
helhetsvurdering, se blant annet Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769) hvor tiltalte hadde påført sitt 
spebarn hjerneskade ved å miste det i bakken. Denne vurderingen har utviklet seg til å bli fas-
te overordnede momenter. Hvilke momenter som kommer i forgrunnen kan variere ut i fra 
den enkelte sak, se Hjerneskade-dommen. De overordnede momentene er krenkelsens objek-

                                                
41  Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) s. 41.  
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tive grovhet, skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten 
og omfanget av de påførte skadevirkningene, se blant annet Familievold II (Rt. 2004 s. 1794). 
 
Strukturering av momentene har vært utfordrende. Grunnen til dette er at momentenes nære 
tilknytning til hverandre kan føre til overlapping. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i den struk-
tur som er anvendt i Høyesterett. Dette innebærer at de fire hovedmomenter drøftes hver for 
seg. Øvrige momenter som vektlegges, vil underordnes hovedmomentene. Økonomihensynet 
har ikke latt seg underordne og behandles i punkt 3.6. Behandlingen er ikke uttømmende, kun 
momenter som anses gjennomgående behandles. Analysen viser at saksforholdet kan få be-
tydning for hvilke momenter som vektlegges, dermed vil dette prege analysen. En del-
oppsummering skal fremstilles under punkt 3.7.  
 
 
3.2   Krenkelsens objektive grovhet 
 
Krenkelsens objektive side avhenger av mishandlingens art, varighet og hyppighet. Disse un-
derordnede momentene behandles nedenfor. Momentet kan ses på som et utslag av flere hen-
syn. For det første er det lagt til grunn at oppreisningsbehovet generelt sett er større ved gro-
vere krenkelser, se Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Det er dermed et utslag av kompensa-
sjonshensynet. I tillegg gjenspeiles det ideelle hensyn, ettersom samfunnets misbilligelse av 
handlingen øker i takt med grovheten av krenkelsen. 
 
 
3.2.1  Krenkelsens art 
 
Hvor alvorlige krenkelsene isolert sett har vært, kan tillegges betydning ved utmålingen. 
Krenkelsene kan for eksempel ha vært særlig skadelige, farlige eller skremmende. Momentet 
tillegges størst betydning ved enkeltstående voldshendelser, eller der krenkelsene har vært 
spesielt graverende. Der krenkelsene ikke er alvorlige og inngår i et varig mishandlingsfor-
hold, blir momentet sjeldnere trukket frem. Eksempler fra Høyesterett og lagmannsretten kan 
illustrere momentets vekt og i hvilke saker det får størst betydning.  
 
Momentet ble vektlagt Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Tiltalte hadde utsatt sin samboer for 
tre grove voldshandlinger. I oppreisningsutmålingen ble en av legemsbeskadigelsen spesielt 
fremhevet. Tiltalte hadde slått fornærmede gjentatte ganger i ansiktet til hun hadde mistet 
bevisstheten. Høyesteretts flertall på fire dommere la til grunn at dette måtte «ha vært en me-
get skremmende opplevelse for henne» (avsnitt 28). Momentets vekt fremkommer ikke ut-
trykkelig, men det trekkes inn i oppreisningsvurderingen. Dommen illustrerer at krenkelsens 
art kan få betydning ved enkeltstående hendelser av alvorlig karakter.  
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Momentet ble også trukket frem i Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769). En far hadde mistet sin sønn 
i gulvet og unnlatt å varsle helsepersonell. I forbindelse med oppreisningen la Høyesterett til 
grunn at barnet hadde blitt utsatt for en «meget grov omsorgssvikt» (avsnitt 30). Førstvote-
rende uttalte at oppreisningserstatningen måtte settes forholdsvis høyt. Det ble lagt vekt på 
skadene, farens handlemåte og «barns behov for beskyttelse mot vanskjøtsel og forsømmelig 
behandling» (avsnitt 30). Vanskjøtsel og forsømmelig behandling er utslag av krenkelsens 
objektive side. Dommen illustrerer at krenkelsens art kan få betydning der den har vært alvor-
lig.  
 
I høyesterettspraksis er det også eksempler på at krenkelsens art nevnes i avgjørelsen, men 
uten å tillegges vekt i utmålingen. Dette var tilfellet i Familievold IV (Rt. 2007 s. 1537). Til-
talte hadde utsatt sin samboer for gjentatte krenkelser over en periode på to og et halvt år. 
Krenkelsene bestod blant annet i klyping, kvelertak, trusler og slag med flat hånd. Arten av de 
enkelte krenkelser ble bemerket under straffeutmålingen, men ble ikke vektlagt i den samlede 
vurderingen, verken ved utmåling av straff eller oppreisning. Den indirekte bruken av mo-
mentet kan illustrerer relevansen, selv om det ikke kan trekkes slutninger om vekten.  
 
Også i lagmannsrettspraksis har krenkelsens art vært vektlagt i saker der det er tale om alvor-
lige enkeltovertredelser. Knivstikking (LH-2014-157177) er egnet til å supplere høyesteretts-
avgjørelsene. En kvinne hadde ved to anledninger stukket sin samboer med kniv. Retten la til 
grunn at voldsutøvelsen hadde vært omfattende og farlig. Krenkelsens art ble tillagt vekt i 
oppreisningsutmålingen, sammen med andre momenter. I likhet med høyesterettsavgjørelsene 
fikk det betydning i en sak der det var tale om alvorlige enkeltovertredelser. 
 
Det kan imidlertid være behov for å vektlegge krenkelsens art også der alvorlige voldshand-
linger har inngått i et mishandlingsforhold. I Utilbørlige avstraffelsesmetoder (LB-2015-
89297) hadde tiltalte i lang tid anvendt ulike straffemetoder mot sine barn. Han hadde brukt 
redskaper og avstraffelsen hadde hatt et torturliknende preg. I straffeutmålingen uttalte først-
voterende at metodene hadde vært krenkende, smertefulle og nedbrytende, og tilla dette vekt i 
skjerpende retning. I oppreisningsutmålingen viste retten til disse momentene og krenkelsenes 
art fikk dermed betydning for det sivile krav. Krenkelsene var her spesielt alvorlige og det var 
dermed et behov for å bemerke dette særskilt.  
 
Flere lagmannsavgjørelser går i samme retning. I Innenfor prøvetid (LA-2014-35623) hadde 
tiltalte tidligere sonet åtte fengselsstraffer. I prøvetiden for siste soning hadde han flyttet 
sammen med sin nylig ektede kone og mishandlingsforholdet hadde startet. På under ett år 
hadde tiltalte ved en rekke anledninger utført brutale, fornedrende, kontrollerende og skrem-
mende handlinger mot fornærmede. I oppreisningsutmålingen uttalte voterende dommer at 
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«på grunn av antall overgrep og brutaliteten bør oppreisningen bli betydelig». Etter en samlet 
vurdering ble fornærmede utmålt 150 000 kroner. 
 
I sakene vist til ovenfor har krenkelsens art vært anvendt som et skjerpende moment både for 
oppreisningen og saken ellers. I lagmannsrettspraksis er det eksempler på at krenkelsens art 
også kan trekkes inn i vurderingen der den ikke har vært alvorlig. I LB-2014-52616 kom ret-
ten til at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at to tvillinggutter hadde blitt utsatt for 
vold av sine foreldre. Volden bestod blant annet av slag med belte og kost. Førstvoterende 
mente at kravet på 150 000 kroner var for høyt, ettersom handlingene ikke var av «den mest 
alvorlige arten». I den samlede vurderingen ble fravær av flere momenter konstatert, og barna 
ble tilkjent 50 000 kroner hver. Foreldrene ble frifunnet for straff og det forelå dissens ved 
oppreisningskravet. Mindretallet på to av fem dommere fant det derimot ikke sannsynliggjort 
at foreldrene hadde begått handlingene og ville frikjenne dem også for oppreisningskravet.  
 
Der krenkelsens art ikke har vært alvorlig og dette bemerkes særskilt, har utmålingen ofte blitt 
lav. I LB-2012-1825 ble en mor frifunnet strafferettslig for mishandling av sin sønn. I forbin-
delse med oppreisningen fant flertallet på fire dommere det sannsynliggjort at tiltalte hadde 
slått, kløpet og lugget fornærmede. Flertallet uttalte imidlertid at «det ikke dreier seg om sær-
lig alvorlige voldstilfeller» og utmålte 20 000 kroner. I LE-2014-21543 var tiltalte ved retts-
kraftig dom fra tingretten, dømt for mishandling av sine to barn. Kun det sivile krav var gjen-
stand for behandling i lagmannsretten, ettersom det eldste barnet hadde gitt uttrykk for at hun 
ikke ønsket oppreisning. I den konkrete vurderingen uttalte lagmannsretten at det måtte «sær-
lig tas hensyn til at voldsutøvelsen ikke var spesielt grov». Tiltalte ble frifunnet for oppreis-
ning til datteren, i tråd med hennes eget ønske. I Politigrep (LB-2015-193130) hadde tiltalte 
krenket sin sønn. Retten la til grunn at «[h]andlingenes grovhet […], isolert sett, ikke av de 
mest alvorlige». Barnet fikk utmålt 10 000 kroner. Utmålingen i sakene viser at krenkelsens 
art kan få betydning for det utmålte beløp. Det er imidlertid blitt lagt vekt på fravær av flere 
momenter i disse sakene og vekten av arten blir dermed mer usikker.  
 
Handlingens art kan også få betydning for straffebudet. Straffeutmålingen vil igjen kunne gi 
en «grov antydning» av oppreisningsnivået, se Familievold III (Rt. 2005 s. 1749 avsnitt 26). 
Mishandlingsbestemmelsen kan anvendes der forholdet har vært «alvorlig», jf. strl. § 282. 
Strafferammen er høyere ved overtredelse av mishandling i strl. § 282, enn ved for eksempel 
kroppskrenkelse i strl. § 271. Straffens lengde vil dermed variere betydelig ut i fra hvilket 
straffebud tiltalte dømmes etter. Indirekte kan krenkelsens art få betydning for oppreisnings-
utmålingen. I punkt 5.3 vil dette illustreres nærmere ved at straffebud og utmålt beløp sam-
menliknes.  
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3.2.2  Varighet og hyppighet 
 
Den vedvarende og gjentakende krenkelsen av nærstående er selve kjernen i bestemmelsen 
om mishandling i nære relasjoner, se Mobiltelefonlader (Rt. 2011 s. 34).42 Flere krenkelser 
over tid anses generelt for å være grovere enn én enkelt krenkelse. Momentene kan begrunnes 
i det betydelige potensialet for psykiske skadevirkninger som kan oppstå ved varig og hyppig 
mishandling av nærstående.43 Varighet og hyppighet er nært knyttet til hverandre, men grun-
net deres ulike vekt vil de fremstilles hver for seg.  
 
Mishandlingens lengde har vært trukket frem i flere høyesterettsavgjørelser. I Familievold II 
(Rt. 2004 s. 1794) hadde tiltalte mishandlet sin sønn ved gjentatte anledninger gjennom syv 
år. Førstvoterende uttalte at det ved utmålingen måtte legges «vesentlig vekt på den langvari-
ge psykiske mishandling som [fornærmede hadde] blitt utsatt for» (avsnitt 44). 
 
En hendelse trenger imidlertid ikke å ha vart like lenge som i Familievold II-dommen for å 
kunne vektlegges i vurderingen. Illustrerende her er Langvarig mishandling (Rt. 2010 s. 129). 
I denne dommen hadde tiltalte mishandlet sin familie over en periode på to og et halvt år. I 
forbindelse med straffeutmålingen uttalte førstvoterende at mishandling i to og et halvt år var 
«en relativt lang periode, som i seg selv kan tilsi et betydelig skadepotensial for den som 
rammes» (avsnitt 19).  
 
En differensiering mellom flere fornærmede i samme sak, kan illustrere betydningen av mis-
handlingens lengde. I LB-2013-42082 hadde en mor mishandlet sine tre barn. De to eldste 
barna hadde vært utsatt for mishandling i tre år, mens det yngste barnet kun hadde vært mis-
handlet i ett år. Førstvoterende uttalte at det yngste barnet hadde vært mishandlet i en «vesent-
lig kortere periode enn de to eldre brødrene». Brødrene fikk tilkjent 120 000 kroner hver, 
mens det yngste barnet fikk 100 000 kroner. Ingen andre momenter ble trukket frem i diffe-
rensieringen, og momentet om varighet fikk dermed utslag ved utmålingen. 
 
Momentet hyppighet kan komme til uttrykk på to måter. Enten ved å bli uttrykt direkte i opp-
reisningsutmålingen, eller indirekte når det bemerkes i saken ellers. I høyesterettsavgjørelsene 
finnes det kun eksempler der hyppighet har vært anvendt indirekte. Eksempler skal illustrere 
dette nærmere. Kun i underrettspraksis anvendes momentet direkte. Avgjørelser fra lagmanns-
retten vil dermed bidra til å belyse betydningen av momentet.  
 

                                                
42  Se også Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) s. 37. 
43  NOU 2003: 31 s. 59. 
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Et eksempel på indirekte anvendelse av momentet hyppighet, følger av Familievold I (Rt. 
2004 s. 595). Tiltaltes stesønn og to sønner hadde levd under et mishandlingsforhold. Voldens 
hyppigheten hadde vært varierende; fra én gang i uken til én gang hver annen måned. I straf-
feutmålingen ble det lagt til grunn at en «så omfattende mishandling av barn over lang tid», i 
utgangspunktet måtte føre til en lengre ubetinget fengselsstraff (avsnitt 17). Avgjørelsen illus-
trerer rettens syn på straffverdigheten av omfattende mishandling. Mindretallet på to av fem 
dommere kom til at deler av straffen skulle gjøres ubetinget. Straffeutmålingen kan gi en grov 
antydning av oppreisningsnivået, se Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Momentet får dermed 
indirekte betydning ved oppreisningen. 
 
Et annet eksempel der hyppighet indirekte kommer til uttrykk, er Familievold IV (Rt. 2007 s. 
1537). Tiltalte hadde mishandlet fornærmede i to og et halvt år. Mishandlingen hadde vært 
regelmessig og fornærmede selv hadde anslått at det var tale om «bort i mot 100 ulike episo-
der med vold» (avsnitt 24). I straffeutmålingen ble både omfanget, varigheten og skadevirk-
ninger vektlagt i en samlet vurdering. I oppreisningsutmålingen ble det vist til momentene i 
straffeutmålingen, hvor hyppighet var ett av flere sentrale momenter. Hyppighet fikk dermed 
indirekte betydning ved oppreisningen.  
 
I motsetning til høyesterettspraksis, har flere lagmannsrettsavgjørelser anvendt hyppighet di-
rekte i oppreisningsutmålingen. Et eksempel er Innenfor prøvetid (LA-2014-35623), der tiltal-
te hadde mishandlet sin ektefelle i underkant av ett år. Det ble lagt til grunn at det var tale om 
en «en rekke anledninger». Retten uttalte at «[p]å grunn av antall overgrep og brutaliteten bør 
oppreisningen bli betydelig». Momentet fikk dermed stor betydning for oppreisningen, sam-
men med mishandlingens brutalitet.  
 
Et annet eksempel på momentets direkte anvendelse er LA-2010-60398. Tiltalte hadde mis-
handlet kone og barn. I oppreisningen kom lagmannsretten til at det var nødvendig å differen-
siere mellom de fornærmede. Grunnen til dette var blant annet at «konen [hadde] vært utsatt 
for konkrete overgrep noe hyppigere enn sønnen». En dommer dissenterte, men kun med hen-
hold til den konkrete beløpsfastsettelsen. Avgjørelsene viser hvordan hyppighet tillegges di-
rekte vekt. Det er imidlertid få avgjørelser hvor momentet alene vektlegges. Den konkrete 
vekten av momentet er dermed ikke helt klar. Hyppig vold ble også vektlagt i Elsk/hat-forhold 
(LB-2014-118433) og LF-2014-188275. 
 
 
3.3   Skadevolders skyld 
 
Skadevolders skyld er ett av vilkårene som Høyesterett har lagt til grunn at skal tillegges vekt. 
I litteraturen er det uttalt at nyansen mellom forsett og grov uaktsomhet skal gjenspeile opp-
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reisningssummen.44 Ettersom et vilkår for oppreisningserstatning er at skylden er kvalifisert, 
nøyer retten seg i mange saker kun med å konstatere at kravet er oppfylt, uten å gå nærmere 
inn på skyldens betydning for utmålingen. Enkelte avgjørelser er likevel godt egnet til å illust-
rere momentets vekt. Momentet er et utslag av det pønale hensyn.  
 
I Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769) hadde en far mistet sitt spebarn i et betonggulv med hodet 
først og unnlatt å varsle helsepersonell. Retten la til grunn at han var meget sterkt å bebreide. 
Oppreisningsbeløpet måtte settes forholdsvis høyt, blant annet på grunn av «farens handlemå-
te» (avsnitt 30). Retten utmålte spebarnet 300 000 kroner. 
 
I Bilbombe (Rt. 2005 s. 289) ble en mann dømt for drapsforsøk, etter å ha plassert en spreng-
ladning i sin ektefelles bil. Retten redegjorde først for fornærmedes skadevirkninger. Videre 
ble det lagt til grunn at «det ved utmålingen av oppreisningen også [skal] legges vekt på dom-
feltes skyld» (avsnitt 48). Førstvoterende uttalte at drapsforsøket var «begått med overlegg 
etter lang tids planlegging og gjennomført på en urovekkende måte» (avsnitt 48). Også i den-
ne saken ble det utmålt 300 000 kroner. De overnevnte saker fra Høyesterett viser at skade-
volders skyld kan få stor betydning ved utmålingen.  
 
Hjerneskade-dommen og Bilbombe-kjennelsen kan imidlertid fremstå som «atypiske» fami-
lievoldssaker. Overtredelsene er atypiske ved at forbrytelsene var enkeltstående, skadevolder 
var sterkt å bebreide og skadelidtes følger ble fatale. De typiske familievoldssakene gjelder 
mishandling i hjemmet som varer over tid. I Hjerneskade-dommen var tiltalte dømt å ha hen-
satt noen i hjelpeløs tilstand, med betydelig skade til følge, jf. tidligere strl. § 242, jf. § 243. I 
Bilbombe-kjennelsen ble tiltalte dømt for blant annet forsøk på drap etter tidligere strl. § 233, 
jf. § 49. Oppreisningsgrunnlaget var «voldt skade», jf. skl. § 3-5 første ledd bokstav a. Det er 
dermed nødvendig å supplere høyesterettsavgjørelsene med eksempler fra mer ordinære fami-
lievoldssaker for å kartlegge momentets betydning.  
 
Rettspraksis fra lagmannsretten kan illustrere at skadevolders skyld kan få betydning også ved 
de mer «typiske» familievoldssakene. I Problematisk fortid (LA-2015-13849) var fornærmede 
utsatt for gjentatte forsettlige krenkelser fra sin samboer i mer enn to år. Lagmannsretten trakk 
inn flere momenter i avgjørelsen, men uttalte blant annet den «over tid vedvarende klander-
verdige opptreden, er tillagt vekt ved avgjørelsen». Tiltalte ble dømt for mishandling i nære 
relasjoner og saksforholdet illustrerer at momentet om skadevolders skyld også kan få betyd-
ning ved langvarige mishandlingsforhold. 
 

                                                
44  Nygaard (1992) s. 174–175.  
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En variant av momentet som også kan være relevant, er skadevolders gjentagende forbrytel-
ser. At skadevolder tidligere har begått tilsvarende forbrytelser anses som skjerpende i straf-
feutmålingen, jf. strl. § 77 bokstav k, men kan også tillegges vekt i oppreisningen. I Familie-
vold III (Rt. 2005 s. 1749) var skadevolder også tidligere straffedømt for vold mot samboeren. 
Førstvoterende mente at det måtte «tas et visst hensyn til det også ved utmålingen av oppreis-
ningen» (avsnitt 23). Det var dissens 4–1, men den knyttet seg ikke til uttalelsen. 
 
 
3.4   Subjektive forhold 
 
3.4.1  Skadelidtes subjektive opplevelse av krenkelsen 
 
Omstendigheter knyttet til skadelidtes person eller situasjon kan ha gjort opplevelsen mer 
skremmende, skadelig eller smertefull, enn normalt. At momentet kan vektlegges, følger blant 
annet av Familievold II (Rt. 2004 s. 1794). Ved å anse momentet som relevant, åpnes det for å 
akseptere individuelle reaksjoner. Momentet ivaretar menneskets individualitet.45 Skadelidtes 
«særlige sårbarhet» kan anses som en variant av den subjektive opplevelse og vil behandles 
selvstendig nedenfor. 
 
Det er sikker rett at momentet kan anvendes, men få eksempler der det faktisk tillegges vekt. 
Kun én høyesterettsavgjørelse trekker inn skadelidtes følsomhet. I Familievold V (Rt. 2010 s. 
949) hadde et barn overvært mishandling av sin mor, og begge ble ansett å være fornærmede i 
saken. Høyesterett la til grunn at barnet «på grunn av sin alder har vært mer følsom for skade-
virkninger av mishandlingen enn moren, noe som også har vist seg å være tilfelle» (avsnitt 
33). Barnet fikk dermed tilkjent høyere oppreisning enn moren. Det er først og fremst skade-
virkninger som her ble vektlagt. Ettersom dommen for øvrig redegjør for barns opplevelse av 
vold i hjemmet, samt fornærmedes egen subjektive opplevelse, kan uttalelsen også betraktes 
som en vektlegging av skadelidtes subjektive opplevelse.  
 
Den nære tilknytningen mellom skadelidtes subjektive opplevelse og skadevirkninger, kan 
være grunnen til at opplevelsen sjeldent vektlegges. Resultatet av en belastende subjektiv opp-
levelse, kan nettopp være psykiske skader eller problemer. Det er stort sett enklere å bevise 
skadevirkninger enn en subjektiv opplevelse, og skader er mer konkret og håndfast. Retten ser 
dermed ut til å foretrekke vektlegging av skadevirkninger hvis dette først har oppstått.  
 

                                                
45  Kjelland (2016a) s. 712. 
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Den subjektive opplevelsen har vært trukket inn i flere underrettsavgjørelser og det fremstår 
som sentralt i juridisk teori.46 I Politigrep (LB-2015-193130) hadde tiltalte utsatt sin sønn for 
mindre alvorlige krenkelser i en periode på to år. Barnet hadde beskrevet sine følelser og be-
lastninger. Tingretten la til grunn at «fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsene [var] 
belastende». Lagmannsretten sluttet seg til dette. Flere avgjørelser vektlegger skadelidtes egne 
skildringer av opplevelsene, som for eksempel Problematisk fortid (LA-2015-13849) og LB-
2009-184914. 
 
En differensieringsbetraktning kan gi et konkret eksempel på momentets betydning i praksis. I 
LB-2013-186553 hadde foreldrene mishandlet sine tre barn. Retten fant grunn til å differensi-
ere oppreisningen mellom barna. Det eldste barnet hadde opplevd en stor belastning av å på-
legges ansvaret for sine yngre søsken og å se dem utsettes for vold. I tillegg ble det vist til en 
medfødt sårbarhet. Dette førte til at det eldste barnet fikk utmålt 50 000 kroner, mens de yngre 
fikk utmålt 35 000 kroner.  
 
Barn har behov for beskyttelse og er avhengig av sine omsorgspersoner. Barn som gruppe kan 
derfor oppleve en særlig belastning ved å utsettes for vold i hjemmet. Det vil kunne være av 
betydning om begge omsorgspersonene har bidratt til mishandlingen. Dette var tilfellet i blant 
annet Voldelige foreldre (LB-2014-13067). I utmålingen ble det lagt vekt på at begge foreld-
rene hadde overtrådt mishandlingsbestemmelsen og ingen av dem hadde gitt barna den trygg-
heten de hadde behov for. Dette medførte en «ekstra belastning for barna, sammenliknet med 
de tilfeller hvor det bare er en av foreldrene som er ansvarlig for mishandlingen».  
 
 
3.4.2  Særlig sårbarhet 
 
Særlig sårbarhet er et utslag av skadelidtes subjektive opplevelse. Det kan for eksempel gjelde 
en vanskelig livssituasjon, sykdommer og diagnoser eller forhold ved skadelidtes person eller 
fortid. Særlig sårbarhet har kun vært vektlagt i lagmannsretten, all praksis er hentet derifra. 
Først skal årsaksproblematikken redegjøres for, deretter skal momentets betydning i familie-
voldssakene gjennomgås.  
 
Særlig sårbarhet kan både knytte seg til opplevelsen av krenkelsene og til oppståtte skader. 
Det er belastning knyttet til opplevelsen som er sentral. Belastning knyttet til skadefølger kan 
reise spørsmål om årsakssammenheng, som er behandlet i punkt 2.3.2. Det er imidlertid nød-

                                                
46  Kjelland (2016b) s. 372 og Nygaard 2007 s. 167. 
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vendig å illustreres hvordan kravet til adekvat årsakssammenheng kan sette en grense for hva 
som kan tas med i vurderingen av fornærmedes særlige sårbarhet. 
 
Et eksempel på skillet mellom sårbarhet som moment og sårbarhet i relasjon til årsakssam-
menheng kan demonstreres i lagmannsavgjørelsen Voldelig prest (LH-2015-63490). En prest 
hadde mishandlet sin kone og sønn. Konens bistandsadvokat hadde anført det skulle tas hen-
syn til sammenhengen mellom mishandlingen og hennes hjerteproblematikk. Retten avfeide 
dette som følge av usikker årsakssammenheng. I oppreisningen ble det likevel uttalt at det 
kunne tillegges «en viss vekt at fornærmede hadde en ekstra sårbarhet på grunn av hjerte-
problemene, og at tiltalte var klar over dette».  
 
Ved andre typetilfeller har betydningen av særlig sårbarhet vært ansett som usikker.47 Dette 
skyldes at hensynet til skadevolders forutberegnelighet gjør at fjerne og avledede opplevelser 
og skadefølger ikke kan tillegges særlig vekt. I familievoldssakene er det imidlertid en viktig 
forskjell fra andre typetilfeller. Ved at tiltalte står i nær relasjon til fornærmede vil vedkom-
mende ofte ha kunnskap om den særlige sårbarhet. Fornærmedes opplevelser og følger er 
dermed mer påregnelige for skadevolder og forutberegnelighetshensynet vil ikke verne ska-
devolder. Prinsippet om å ta skadelidte som han eller hun er, kan dermed i større grad gjøre 
seg gjeldende i familievoldssakene.  
 
Avgjørelser fra lagmannsretten bekrefter betydningen av tiltaltes kunnskap om fornærmedes 
særlige sårbarhet. I Stesønn (LA-2014-16382) hadde tiltalte mishandlet sin stesønn. Retten 
uttalte at gutten var særlig sårbar, fordi han tidligere hadde vært utsatt for vold fra sin biolo-
giske far. Det ble lagt til grunn at tiltalte var klar over dette. Det samme uttales i Problematisk 
fortid (LA-2015-13849), hvor tiltalte hadde mishandlet sin samboer i mer enn to år. Lag-
mannsretten var ikke i tvil om at tiltalte hadde forstått at han skapte frykt, redsel og engstelse 
hos fornærmede. Ovenfor er det vist til Voldelig prest-dommen. Også her ble det bemerket at 
tiltalte hadde vært klar over fornærmedes hjerteproblematikk.  
 
En rekke lagmannsrettsavgjørelser kan illustrere den konkrete betydningen særlig sårbarhet 
får ved utmålingen. Egnet for illustrasjon er Aspergers (LB-2013-129305) der retten klart 
mente at sårbarheten måtte tillegges vekt. Tiltalte hadde gjennom 11 år mishandlet sin sønn, 
som hadde diagnosen Aspergers syndrom. Under drøftelsen av oppreisningserstatningen ble 
det slått fast at «[d]en omstendighet at [sønnen] var et spesielt sårbart barn, […] taler for et 
høyere oppreisningsbeløp enn ellers». Også flere momenter var vektlagt. Barnet ble tilkjent 

                                                
47  Kjelland (2016a) s. 712. 
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100 000 kroner.48 Uttalelsen trekker i retning av at sårbarhet klart kan tillegges vekt i vurde-
ringen. Dommen er enstemmig, avsagt i Borgarting lagmannsrett og drøftelsen fremstår som 
grundig.  
 
Flere saker trekker i samme retning. I Kredittkorttyveri (LH-2014-204359) var den fornærme-
de samboeren svært ung og hadde omsorgen for en baby. I oppreisningen viste retten til mis-
handlingens art og omfang og til at «fornærmede var i en særlig sårbar situasjon». I Formil-
dende helseplager (LF-2013-4354) hadde tiltalte blant annet mishandlet sine tre barn. Det ene 
barnet fikk tilkjent et høyere beløp enn sine søsken. Begrunnelsen for differensieringen var at 
dette barnet var hardest rammet, hadde vist sterkest reaksjoner i ettertid og at han «som epi-
leptiker [var] særlig sårbar». I flere saker har retten vurdert fornærmedes situasjon som sårbar 
der de nylig har innvandret til landet og står uten sosialt nettverk, språkferdigheter og miljø-
forståelse. Dette var tilfelle i blant annet LA-2013-80992, hvor retten i oppreisningsdrøftelsen 
viste spesielt til den «sårbare stillinga alle dei fornærma har hatt, på kvar sin måte, og som 
gjer det ekstra tungt å verta underlagt eit heimemiljø i frykt». Den særlige sårbarheten ser ut 
til å være av stor betydning i overnevnte sak. Den samme type sårbarhet er lagt til grunn i LA-
2010-60398. I alle avgjørelsene vist til her, trekkes momentet frem i vurderingen, men etter-
som det vektlegges sammen med andre momenter er vekten uklar.  
 
I mange dommer kommer den særlige sårbarhet til uttrykk under straffeutmålingen. Retten 
henviser ofte til dette ved oppreisningsutmålingen. I Rusmisbrukere (LH-2015-38453) hadde 
tiltalte mishandlet sin samboer. De var begge rusmisbrukere og sammen hadde de et felles 
barn, mens fornærmede hadde to barn fra før. Under straffeutmålingen ble det bemerket at 
samboeren var ekstra sårbar, fordi hun var rusmisbruker og ikke ønsket å varsle noen i frykt 
for at barnevernet skulle få innblikk i situasjonen. I oppreisningsvurderingen henviste retten 
til disse momentene og utmålte 80 000 kroner. Momentet ble dermed ikke uttrykkelig gjengitt 
i oppreisningsdrøftelsen og lite vekt kan trekkes ut av dette. Avgjørelsen kan derimot supplere 
det overnevnte og vise at momentet ofte gjør seg gjeldende. 
 
 
3.5   Skademomentet 
 
3.5.1  Konkrete skadevirkninger 
 
Det er lagt til grunn i Høyesterett at skadevirkninger skal vektlegges i vurderingen. Det er 
imidlertid ikke et vilkår at skade foreligger, se punkt 2.3.2. Skadene kan både være av psykisk 
                                                
48  Det var da tatt hensyn til at han allerede hadde fått utbetalt 60 000 kroner fra den statlige voldsoffererstat-

ningsordningen. 
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og fysisk karakter. Psykiske skadevirkninger knytter seg ofte til angst, redsel, plager, proble-
mer på skole, i arbeidslivet og ellers. Fysiske skader kan være alt fra blåmerker til varige mén. 
Fornærmedes skadevirkninger er et direkte utslag av kompensasjonshensynet. Betydelig ska-
de er også et moment som kan føre til at mishandlingen rammes av straffebestemmelsen om 
grov mishandling i nære relasjoner, jf. strl. § 283.  
 
Alvorlige og fysiske skader er i høyesterettspraksis blitt tillagt stor vekt. I Bilbombe (Rt. 2005 
s. 289) hadde skadevolder plassert en sprengladning i ekskonens bil, med den følge at hun ble 
alvorlig skadet. Oppreisningserstatningen ble fastsatt på grunnlag av «en samlet vurdering av 
de skader, smerter og ulemper som fornærmede [ble] påført, og domfeltes skyld» (avsnitt 50). 
Retten dedikerer stor plass til redegjørelsen av skadevirkningene. 
 
I Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769) var spebarnet som tiltalte hadde mistet i bakken blitt påført 
«massive, invalidiserende og uopprettelige skader» (avsnitt 30). Førstvoterende var dermed 
«ikke i tvil om at oppreisningserstatningen [måtte] settes forholdsvis høyt» (avsnitt 30). Det 
ble også lagt vekt på at barnet trengte beskyttelse, se punkt 4.5. Som nevnt i punkt 3.3 er 
imidlertid disse avgjørelsene «atypiske» familievoldssaker. Avgjørelsene er likevel egnet til å 
illustrerer at fysiske skadevirkninger får stor betydning for oppreisningsutmålingen.  
 
Retten har også vektlagt skadevirkninger av psykisk art. I Familievold V (Rt. 2010 s. 949) var 
barnet påført store psykiske plager som følge av å ha vitnet vold mot moren. Retten differen-
sierte mellom de fornærmede og det ble lagt til grunn at barnet «på grunn av sin alder [hadde] 
vært mer følsom for skadevirkninger av mishandlingen enn moren» (avsnitt 33). Det var her 
skadevirkningene som ble vektlagt, sammen med den subjektive opplevelsen, se punkt 3.4.1. 
Barnet fikk på denne bakgrunn tilkjent 90 000 kroner, mens moren (i lagmannsretten) ble til-
kjent 70 000 kroner.  
 
Betydningen av psykiske skadevirkninger kan også illustreres ved Familievold III (Rt. 2005 s. 
1749), hvor fornærmede var blitt mishandlet av sin samboer. Spørsmålet var om fornærmedes 
psykiske skader var en følge av mishandlingen. Mindretallet på én dommer fant det godtgjort, 
mens flertallet på fire dommere ikke kunne konstatere slik årsakssammenheng. Flertallet til-
kjente fornærmede oppreisningserstatning på 40 000 kroner, mens mindretallet ville tilkjenne 
fornærmede 70 000 kroner. For det tilfellet at de voterende dommerne vurderte saken be-
løpsmessig likt ellers, utgjorde skadene 40 % forskjell i utmålingen. En slik spekulasjon kan 
ikke tas bokstavelig, men dissensen indikerer at skadevirkningene får betydning for det utmål-
te beløp.  
 
Lagmannsrettspraksis kan supplere analysen. I LB-2003-739 hadde en mann mishandlet sin 
kone slik at hun hadde fått alvorlige psykiske plager som antakelig var langvarige. Lagmanns-
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retten uttalte at «[m]ishandlingens varighet og skadevirkninger tilsier et høyt oppreisningsbe-
løp». I samme retning går LH-2015-100836. En far hadde mishandlet sine to barn, slik at de 
hadde fått psykiske skader. Lagmannsretten la til grunn at «begge de fornærmede har fått så 
vidt store skader av psykisk art, at det må avspeiles i den konkrete utmålingen». Skadevirk-
ningene er tilsynelatende det eneste vektlagte momentet i saken. I LE-2012-154127 hadde 
tiltaltes stesønn fått psykiske skader som følge av langvarig mishandling. Lagmannsretten la 
til grunn at «alvorlig psykisk skade, må i denne sammenheng tillegges betydelig vekt». Videre 
viste retten til momentene vektlagt i straffeutmålingen. 
 

 
3.5.2  Skadepotensialet 
 
Potensielle skadevirkninger er den generelle risikoen for langtidsvirkninger, se Trusselregime 
(Rt. 2004 s. 844), som forklares under punkt 4.4. Skadepotensialet kan være vel så viktig å 
vektlegge som konkrete skadevirkninger, ettersom hvilke skader som faktisk oppstår kan bero 
på tilfeldigheter, se Pengeinnkreving (Rt. 2012 s. 1576). Dommen gjaldt legemskrenkelser 
utenfor familieforhold. Det kan volde tvil om skadepotensialet skal anses som et selvstendig 
moment, eller som den sannsynlige konsekvens av sakens øvrige momenter.  
 
Skadepotensialet i familievoldssakene er velkjente og har vært fremhevet blant annet i forar-
beider til strl. §§ 282 og 283 (og tidligere strl. § 219). Særlig sentral er Kvinnevoldsutvalgets 
fremstilling, som bygger på forskningsresultater.49 Det vises til at kvinner som er utsatt for 
vold risikerer å utvikle psykiske plager og symptomer som angstproblemer, depresjon, søvn-
problemer og fysisk ubehag. Medikament- og alkoholmisbruk er heller ikke uvanlige konse-
kvenser. Kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner kan også utvikle posttraumatisk 
stresslidelse (PTSD). 
 
Skadepotensialet kan anses som det sannsynlige resultatet av sakens øvrige momenter. Risiko 
for skade kan avhenge av hvor alvorlig voldshandlingene har vært, hvor hyppig de har fore-
kommet og over hvor lang tid mishandlingen har pågått, se Familievold III (Rt. 2005 s. 
1749).50 Skadepotensialet vil dermed ofte kunne gi en antydning av mishandlingens objektive 
karakter. 
 
Det følger av høyesterettspraksis at det ved utmålingen av oppreisningen ikke bare legges 
vekt på dokumenterte skadevirkninger, men også på potensielle, se Familievold II (Rt. 2004 s. 
1794). I Familievold VI (Rt. 2014 s. 392) ble skadepotensialet trukket frem i forbindelse med 
                                                
49  NOU 2003: 31 s. 59–60 og Prop. 97 L (2009–2010) s. 31. 
50  NOU 2003:31 s. 59–60. 
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straffeutmålingen, uten at det fremgikk om dette også fikk betydning for oppreisningen. Av-
gjørelsene etterlater inntrykk av at skadepotensialet skal anses som et selvstendig moment, 
uten at det fremkommer hvor stor betydning det har. 
 
Praksis fra lagmannsretten viser at skadepotensialet og risikoen for psykiske senskader har 
blitt tillagt vekt. I LB-2011-18038 hadde tiltalte slått, dyttet og sparket sin datter på fire år ved 
ett tilfelle. Tingretten kom til at det ikke var «bevismessig dekning for varige fysiske eller 
psykiske skader av voldsutøvelsen» og utmålte 10 000 kroner. Lagmannsretten var uenig med 
tingrettens vurdering og vektla den generelle risikoen for langtidsvirkninger. Datteren fikk 
dermed utmålt 25 000 kroner. I LH-2015-19404 var fire barn mishandlet av sine foreldre og 
alle fikk utmålt 120 000 kroner hver. I oppreisningen understreket lagmannsretten «særlig det 
betydelige skadepotensialet som ligger i varigheten av det straffbare forhold». Skadepotensia-
let ble her ansett som et sannsynlig resultat av langvarig mishandling. I samme retning går 
LF-2013-9826, LA-2013-123645, Stesønn (LA-2014-16382), LB-2014-187508 og Utilbørlige 
avstraffelsesmetoder (LB-2015-89297). 
 
Særlig betydning kan momentet få der skadelidte er barn. Skadevirkningene kan bli omfatten-
de og langvarige ved at mishandlingen begås av personer som i utgangspunktet skal gi barnet 
den nødvendige trygghet og omsorg.51 Kvinnevoldsutvalget har vist til at barn som overværer 
vold i hjemmet og barn som selv utsettes for vold, ofte opplever de samme skadevirkninge-
ne.52 Rettspraksis fra lagmannsretten kan illustrere at momentet ofte trekkes inn der skadelidte 
er barn. I LB-2012-195584 hadde tiltalte mishandlet sin kone og datter. Ved utmålingen til 
datteren ble flere forhold trukket inn i oppreisningsvurderingen. Blant annet ble det lagt til 
grunn at «små barn er sårbare, samt at skadepotensialet for psykiske ettervirkninger er stort». 
I LF-2012-174881 hadde tiltalte mishandlet sine barn. Tiltalte anket tingrettens utmålte beløp 
og viste til at barna ikke hadde fått fastsatt en diagnose og ikke trengte behandling. Lag-
mannsretten avfeide denne uttalelsen og viste til at de «potensielle skadevirkninger [er] vel-
kjente i dag».  
 
 
3.6   Økonomihensyn 
 
Normalt skilles det mellom skadevolders og skadelidtes økonomi. Det er uklart i hvilken grad 
det er anledning til å ta hensyn til skadelidtes økonomi.53 Derimot har det vært lagt til grunn at 
skadevolderens økonomi kan være relevant i rimelighetsvurderingen.54  
                                                
51  Prop. 97 L (2009–2010) s. 31. 
52  NOU 2003: 31 s. 63. 
53  Kjelland (2006a) s. 714. 
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I familievoldssakene blir grensen mellom skadevolders og skadelidtes økonomi mindre tyde-
lig, fordi partene ofte har felles midler. Det har dermed vært vurdert om hensynet til familie-
økonomien kan spille inn i vurderingen, se også punkt 2.3.3. Et slikt hensyn ville være sær-
egent for familievoldssaker. I Familieøkonomi (Rt. 2015 s. 1115) tok Høyesterett verken stil-
ling til betydningen av skadevolders eller skadelidtes økonomi, men la til grunn at hensynet til 
familieøkonomien ikke fikk betydning. LB-2015-161973 fulgte opp prinsippet. Det må der-
med anses som gjeldende rett at hensynet til familieøkonomien ikke kan få betydning. 
 
I oppreisningserstatning generelt har det vært antatt at det ikke skal tas hensyn til skadelidtes 
økonomi.55 Når heller ikke familieøkonomien kan vektlegges, synes momentet å ha liten plass 
i familievoldssakene. Jeg har heller ikke funnet eksempler på at skadevolders gode økonomi 
har vært vektlagt. Problemstillingene er dermed lite relevante og vil ikke behandles ytterlige-
re. 
 
Det er skadevolders dårlige økonomi som har vært trukket frem. I Familievold II (Rt. 2004 s. 
1794) ble det lagt til grunn at «skadevolderens økonomi må trekkes inn i vurderingen, men 
når oppreisningen er knyttet til straffbare handlinger, vil dette hensynet komme mer i bak-
grunnen» (avsnitt 39). Prinsippet er fulgt opp i Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Familievol-
den knytter seg normalt til en straffbar handling og hensynet vil dermed komme i bakgrunnen.  
 
Prinsippet ble først lagt til grunn i Normeringsdom I (Rt. 1988 s. 532). Avgjørelsen gjaldt 
normering ved voldtekt til samleie. Retten fremholdt at skadevolders økonomiske bæreevne 
kunne få betydning ved fastsettelsen, fordi betalingsforpliktelsen ikke skulle vanskeliggjøre 
tilpasning til normale livsforhold etter endt soning. Det ble presisert at hensynet måtte komme 
mer i bakgrunnen der «grunnlaget for betalingsplikten er en straffbar handling hvor omsten-
dighetene knyttet til selve krenkelsen vil være de dominerende» (side 537). Momentet om 
skadevolders økonomi kan dermed anses som et utslag av det pønale og preventive motivet 
bak oppreisningserstatningen. Oppreisningen anvendes som en sanksjon, forholdsmessig til 
handlingen. 
 
Skadevolders dårlige økonomi anvendes sjelden konkret og vekten fremstår som beskjeden. 
Heller ikke i underinstansene er momentet vektlagt. I de tilfellene det har vært trukket frem, 
har det kun i liten grad blitt tatt hensyn til. Dette var tilfellet i LF-2012-92118. En mann hadde 

                                                                                                                                                   
54  Nygaard (2007) s. 167. 
55  Kjelland (2016b) s. 714 og Nygaard (2007) s. 167. 
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mishandlet sin ektefelle og hennes to barn. Retten fant «bare i liten grad å ta hensyn til tiltal-
tes manglende betalingsevne».  
 
 
3.7  Deloppsummering 
 
Utmålingsmomentenes relevans og vekt har vært undersøkt. Krenkelsens objektive side og 
skadevirkninger anvendes gjennomgående og fremstår nærmest som uavhengig av saksfor-
holdet. Analysen viser at dette tillegges stor vekt ved utmålingen. Derimot fremstås skadevol-
ders skyld og krenkelsens subjektive side som mer bundet av saksforholdet. Skylden bemer-
kes hvis den har vært spesielt graverende og den subjektive side trekkes frem hvis opplevel-
sen har vært særlig skremmende eller ubehagelig for fornærmede. Som konsekvens blir den 
generelle betydningen og rekkevidden av disse momentene mindre klar. 
 
Retten anvender også ulike momenter ut i fra om saken gjelder en enkeltovertredelser eller en 
mer «klassisk» familievoldssak, hvor mishandlingsforholdet har vart over tid. Ved enkeltover-
tredelser vektlegges ofte voldens art, skadevolders skyld og konkrete fysiske skadevirkninger. 
Ved lengre mishandlingsforhold får varighet og hyppighet størst betydning. Også de potensi-
elle skadevirkningene trekkes frem dersom konkrete skader ikke har oppstått. Ved at retten 
benytter de momenter som best egner seg for saksforholdet, fremstår vurderingene som konk-
rete. 
 
Den begrensede mengde høyesterettspraksis gjør det vanskelig å si noe om vekten av de en-
kelte momenter. Konsis lagmannsrettspraksis kan imidlertid tas til inntekt for at særlig sårbar-
het får betydning ved utmålingen. Ettersom skadevolder ofte har hatt kjennskap til sårbarheten 
settes ikke adekvanskravet på spissen, slik det ofte gjør ved andre typetilfeller av oppreisning. 
 
Analysen etterlater et inntrykk av at fysiske skadevirkninger medfører høyere oppreisning enn 
psykiske skadevirkninger. Høyesterettsavgjørelsene som kan tas til inntekt for et slikt syns-
punkt har imidlertid vært spesielle. Ikke bare oppstod det svært alvorlige skadevirkninger, 
men også varige mén og redusert livskvalitet. Det kan dermed ikke trekkes en slik slutning 
om at dette representerer den formelle retten. Potensielle skadevirkninger vektlegges særlig 
der fysiske skadevirkninger ikke har oppstått. 
 
Videre stiller økonomihensynet seg annerledes i familievoldssakene, ettersom skadevolders 
og skadelidtes økonomi ofte henger tett sammen. Høyesterett har imidlertid lagt til grunn at 
det ikke kan tas hensyn til familieøkonomien. Det kan være relevant å se hen til skadevolders 
dårlige økonomi, men momentet har liten vekt. 
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4 OPPREISNINGSNIVÅET 
 
 
4.1  Generelt om nivåfastsettelsen 
 
For å kartlegge hva som får betydning ved utmålingen må også forhold som legger føringer på 
nivåfastsettelsen behandles. Dette er ikke å anse som momenter, men som mer generelle for-
hold som er bestemmende for hvilket oppreisningsnivå som gjelder i familievoldssakene. I 
punkt 4.2 skal strafferammen og straffeutmålingens betydning for oppreisningsnivået gjen-
nomgås. Videre vil betydningen av normen for voldtekt behandles i punkt 4.3. Punkt 4.4 om-
handler begrepet «trusselregime» og i punkt 4.5 skal det undersøkes om det utmåles høyere 
oppreisning i saker der skadelidte er barn. 
 
 
4.2  Strafferammen og straffeutmålingen 
 
Både strafferammen og straffeutmålingen kan få betydning for oppreisningsnivået. Straffe-
rammen angir straffebudets rammer for straffens lengde og er generell, mens straffeutmåling-
en er rettens idømte straff i den konkrete saken.  
 
Heving av strafferammene kan få betydning for oppreisningsnivået. Dette ble lagt til grunn i 
blant annet Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Tiltalte hadde i lagmannsretten blitt dømt for 
mishandling i nære relasjoner, jf. tidligere strl. § 219. Høyesterett behandlet oppreisningser-
statningen og viste til heving av bestemmelsens strafferamme. Hevingen skyldtes økt kunn-
skap om skadevirkningene som slike overtredelser kunne påføre fornærmede. Førstvoterende 
uttalte at dette også måtte føre til «en betydelig heving av oppreisningsnivået» (avsnitt 40). En 
økning i strafferammen vil ikke automatisk medføre økning i oppreisningsnivået. Når kom-
pensasjonshensynet fører til økningen, vil imidlertid dette kunne gjenspeiles fordi hensynet 
også er sentralt der.  
 
Straffenivået har også vært hevet flere ganger i ettertid, jf. punkt 2.1. Hevingen i 2010 har 
også fått betydning for oppreisningen. I Familievold VI (Rt. 2014 s. 392) la retten til grunn at 
«den markerte økning i straffenivået ved lovendringen i 2010 vil påvirke oppreisningsbeløpet 
i de situasjoner som omfattes av endringen» (avsnitt 30). Synspunktet ble underbygd med 
henvisning til blant annet Pengeinnkreving (Rt. 2012 s. 1576), som gjaldt legemskrenkelser 
utenfor familieforhold. Også i denne kjennelsen hadde det blitt lagt til grunn at «en generell 
heving av straffenivået ofte vil kunne ha betydning for oppreisningsnivået» (avsnitt 18). Dette 
måtte imidlertid gjelde særlig hvis hevingen hadde vært begrunnet i skadevirkninger for for-
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nærmede. Synspunktet er også lagt til grunn i flere avgjørelser fra lagmannsretten, se for ek-
sempel LF-2015-24142 og LF-2014-90687. 
 
Også straffebudenes ulike strafferammer kan få betydning for oppreisningsnivået i den enkel-
te sak. Lagmannsrettsavgjørelsen LG-2009-157194 kan illustrere dette. Gjerningspersonen 
var tiltalt for mishandling i nære relasjoner, jf. tidligere strl. § 219. Flertallet kom til at forhol-
det skulle nedsubsumeres til kroppskrenkelse, jf. tidligere strl. § 228. Strafferammen i sist-
nevnte overtredelse var lavere. I vurderingen av oppreisningserstatningen ble det uttalt at 
«[n]år subsumsjonen endres fra straffeloven § 219 til straffeloven § 228 første ledd, må belø-
pet settes vesentlig lavere».  
 
Straffeutmålingen kan få betydning for oppreisningsnivået. Også dette følger av forannevnte 
dom, Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Ved vurderingen av oppreisningsnivået kom retten 
med generelle uttalelser om straffeutmålingens betydning for oppreisningsutmålingen. Høyes-
terett la til grunn at «[k]orrigert for skjerpende eller formildende straffutmålingsmomenter 
knyttet blant annet til domfeltes person, vil straffutmålingen i stor grad gjenspeile de momen-
ter som også er av betydning ved utmåling av oppreisning. Ved grovere krenkelser vil også 
oppreisningsbehovet gjerne være større» (avsnitt 26). Straffeutmålingen gir dermed «en grov 
antydning av det nivå som en oppreisning bør ligge på» (avsnitt 26).  
 
 
4.3  Normert beløp for voldtekt 
 
For voldtekt til samleie og enkelte andre typetilfeller av oppreisningserstatning er det etablert 
normer, se blant annet Normeringsdom I (Rt. 1988 s. 532). En normering av familievoldssa-
kene ser ikke ut til å bli aktuelt på grunn av sakenes ulike karakter, se blant annet Familievold 
III (Rt. 2005 s. 1749). Den etablerte normering av oppreisningsbeløpet i voldtektssaker, kan 
imidlertid få betydning for oppreisningsnivået i familievoldssakene.  
 
I Familievold III (Rt. 2005 s. 1749) hadde tiltalte mishandlet sin samboer. Førstvoterende 
viste til at det er de samme overordnede momenter som gjør seg gjeldende både for oppreis-
ning ved familievold og ved voldtekt til samleie. Voldtektsnormen kunne dermed «tillegges 
en viss vekt ved vurderingen av hvilket nivå oppreisningen bør ligge på ved alvorlige legems-
krenkelser» (avsnitt 26). Det ble utmålt 40 000 kroner, mens voldtektsnormen var 100 000 
kroner.  
 
Voldtektsnormen har økt med tiden og er i dag 150 000 kroner, se Normeringsdom III (Rt. 
2011 s. 743). At økningen også kan få betydning for familievoldssakene følger blant annet av 
Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769). Saken omhandlet en far som hadde mistet sitt spebarn og unn-
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latt å varsle helsepersonale. Retten viste til de veiledende normene og la til grunn at det ikke 
var «uten betydning at de helt nylig er høynet» (avsnitt 29). Retten utmålte fornærmede 300 
000 kroner til. 
 
Dette synspunktet følges opp i lagmannsavgjørelser. I LB-2016-35875 hadde tiltalte utsatt sin 
kone for graverende vold og lagmannsretten uttalte at «erstatningen til henne i alle fall bør 
ligge på samme nivå som for en enkeltstående voldtekt». Den lange tiden forholdet hadde 
pågått ble også lagt vekt på og retten utmålte et beløp på 175 000 kroner. I samme retning går 
blant annet LB-2011-48367, LF-2011-178240 og LF-2011-182122. 
 
Avgjørelsene etterlater inntrykk av at voldtektsnormen kan få betydning i to relasjoner. For 
det første kan en nivåheving i voldtektssakene medføre at det også foretas en heving ved fa-
milievoldssakene. Nivåhevingen blir overførbar og får generell betydning ved familievoldssa-
kene. For det andre kan retten vise til voldtektsnormen i en konkret familievoldssak hvor al-
vorligheten er sammenliknbar. Voldtektsnormen blir dermed veiledende for nivået i den 
konkrete saken. Dette er ikke ensbetydende med at oppreisningen fastsettes likt, retten kan 
utmåle både høyere og lavere oppreisning.  
 
En sammenlikning av strafferammene i familievoldssakene og voldtektssakene viser at vold-
tekt er ansett for å være mer straffverdig. Overtredelser av mishandling i nære relasjoner har 
en strafferamme opp til 6 år, mens voldtekt kan straffes inntil 10 år, jf. strl. §§ 282 og 291. De 
grovere overtredelsene har en strafferamme på henholdsvis 15 og 21 år. Det pønale hensyn er 
relevant ved oppreisningserstatningen og straffeutmålingen kan få betydning for oppreis-
ningsnivået, se Familievold III (Rt. 2005 s. 1749).56 Oppreisningsutmålingen i familievolds-
sakene ligger på omkring 67 000 kroner i gjennomsnitt og er dermed lavere enn voldtekts-
normen, se punkt 5.4.57 Basert på strafferammene for overtredelsene bør utmålt oppreisning i 
familievoldssakene ligge på 60–70 % av voldtektsnormen. Et slikt regnestykke vil ikke være i 
overenstemmelse med rimelighetsvurderingen i skl. § 3-5, men kan likevel gi indikasjoner på 
hvilket nivå som faktisk anvendes.  
 
 
4.4 Særlig om «trusselregime» 
 
Begrepet «trusselregime» trekkes ofte inn i utmålingen av straff og oppreisning. Uttrykket 
betegner sentrale trekk i familievoldssakene. Utviklingen i lagmannsrettspraksis illustrerer at 

                                                
56  Se også Engstrøm (2010) s. 149. 
57  Gjennomsnittet av avsagte dommer mellom 2010 og 2016. Voldtektsnormen har i denne perioden endret seg 

fra 100 000 kroner til 150 000 kroner. 
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et slikt regime ofte konstateres etablert i de sakene hvor volden har vært betydelig. Oppreis-
ningsnivået blir følgelig satt høyere enn der det legges til grunn at et slikt regime ikke har 
oppstått. Begrepet er foreløpig lite omtalt i juridisk teori, behandlingen baserer seg dermed 
utelukkende på argumentasjonsmønstrene i rettspraksis. 
 
Et «trusselregime» innebærer at visse momenter og karakteristikker ved familievoldssakene 
har vært fremtredende. For det første har mishandlingen ofte pågått over lengre tid. Videre har 
det vært en psykologisk binding mellom gjerningspersonen og offeret. Endelig vil krenkelse-
ne som regel ha funnet sted i fornærmedes hjem, som skulle ha vært et trygt sted. Et «trussel-
regime» betegner den frykt som skapes av å leve med slik vold. Ettersom begrepet bygger på 
selvstendige momenter og karakteristikker, får ikke dette selvstendig vekt.  
 
Det opprinnelige formålet med å innføre begrepet, var å skille familievoldssakene fra de al-
minnelige voldsovertredelsene. Begrepet ble først benyttet i Trusselregime (Rt. 2004 s. 844), 
der tiltalte hadde mishandlet sin kone og datter i lengre tid. Mishandlingsbestemmelsen var 
den gang ikke revidert og saken måtte behandles etter de alminnelige voldslovbruddene.58 
Førstvoterende redegjorde for sentrale trekk ved familievold for å begrunne behovet for 
strengere straffer i disse sakene. På dette tidspunktet ble «trusselregime» benyttet som en 
samling av momenter som tilsa høyere straff for voldslovbruddene.  
 
Uttalelsen i Trusselregime-dommen ble raskt fulgt opp for oppreisningserstatningen, se Fami-
lievold II (Rt. 2004 s. 1794). I dommen hadde tiltalte utsatt sin sønn for fysisk og psykisk 
mishandling gjennom flere år. Høyesterett la til grunn at det ved «fastsettelsen av beløpets 
størrelse må det ses hen til den konstante trussel om vold og psykiske krenkelser som [søn-
nen] har vært utsatt for gjennom hele barndommen» (avsnitt 46). Det ble også vist til uttalel-
sen i Trusselregime-dommen og uttalt at «frykten for vold – følelsen av å leve i et trusselre-
gime – som blir skapt, oppleves som langt verre enn de enkelte voldshandlingene» (avsnitt 
46). Det samme måtte gjelde for trussel om psykiske krenkelser. Avgjørelsen illustrerer at 
vold i nære relasjoner er alvorlig og at det måtte få betydning for oppreisningsnivået, som på 
dette tidspunktet var lavt. Dette er fulgt opp i Familievold IV (Rt. 2007 s. 1537).  
 
Behovet for konstatering av et «trusselregime» ble mindre påtrengende etter at mishandlings-
bestemmelsen ble revidert i 2006. Familievoldssakene ble da ilagt strengere strafferamme, 
hvilket skulle gjenspeiles i oppreisningsnivået, se Familievold III (Rt. 2005 s. 1749). Begrepet 
har imidlertid fått rotfeste og trekkes stadig inn i underrettspraksis.  
 

                                                
58  Tidl. strl. § 227 (trusler), § 228 (legemskrenkelser) og § 229 (legemsskader). 
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Lagmannsrettspraksis kan illustrere hvordan momentet er fulgt opp i nyere tid. I mange saker 
siteres prinsipputtalelsen fra Trusselregime-dommen i sin helhet.59 Andre ganger benyttes 
liknende formuleringer som «terrorregime»,60 «voldsregime»61 eller kun «regime».62 Stort sett 
innebærer formuleringene det samme. Også selvstendige formuleringer anvendes. I LH-2015-
4377 hadde tiltalte utsatt sin sønn for vold og krenkelser, og sønnen fremstod som preget av 
mishandlingen. Det ble gjort gjeldende at «mishandlingen ble utført av en for ham nærstående 
person, og det skapte uforutsigbarhet og frykt i omgivelser der han normalt skulle kunne føle 
seg trygg». Slike selvstendige formuleringer uttrykker det samme, men begrepet «trusselre-
gime» er her utelatt. 
 
Et «trusselregime» konstateres ofte etablert der mishandlingen har vært betydelig. Det kan 
dermed se ut til at regimet betegner nivåforskjeller i familievoldssaker. I Voldelige foreldre 
(LB-2014-13067) hadde en far over lengre tid mishandlet sine barn. Barnas mor hadde med-
virket. Retten kom til at forholdet klart falt inn under tidligere strl. § 219. I forbindelse med 
oppreisningen ble det lagt til grunn at «Høyesteretts prinsipielle betraktninger om utmåling av 
oppreisning i saker om mishandling i familieforhold i Rt. 2004 s. 1794 fortsatt [er] sentrale». 
Oppreisningen ble satt til 120 000 kroner for det ene barnet og 90 000 kroner for det andre. 
Synspunktet ble fulgt opp i LG-2015-98086, hvor en kvinne hadde krenket sine tvillingdøtre 
jevnlig i ni år. I oppreisningen viste lagmannsretten til at de fornærmede hadde levd i et «trus-
selregime». Begge døtrene fikk utmålt 100 000 kroner. I LB-2013-180696 hadde tiltalte mis-
handlet sine barn grovt gjennom 15 år. I beløpsfastsettelsen la retten til grunn at det måtte ses 
hen til den «konstante trussel om vold og psykiske krenkelser», som de fornærmede hadde 
vært utsatt for gjennom hele barndommen. Det ble også lagt vekt på andre momenter, men 
barna fikk utmålt 130 000 kroner hver. Det yngste barnet fikk 80 000 kroner ettersom over-
grepene mot ham ikke hadde vært like alvorlige.  
 
Noen ganger konstateres det også at et «trusselregime» ikke er etablert. I slike saker ser mis-
handlingen gjennomgående ut til å være mindre betydelig. I LB-2010-96663 hadde tiltalte 
begått minst fire voldshandlinger mot sin sønn. Retten la til grunn at det ikke var «bevismes-
sig dekning for å legge til grunn at han har levd under et mer eller mindre konstant volds- og 
trusselregime». På denne bakgrunn ble det utmålt oppreisning på 30 000 kroner. I LF-2011-
122740 hadde tre barn blitt utsatt for krenkelser som reaksjoner på sin atferd, men reaksjone-
ne hadde gått ut over det akseptable. Retten la til grunn at «[f]orholdene var ikke så dramatis-
ke at de dannet et mønster som resulterte i et terrorregime, men barna levde med frykt for 
                                                
59  Se også LB-2010-42632, LB-2012-80296, LB-2013-180696, LB-2014-202462 og LG-2015-98086. 
60  Se bl.a. LB-2011-113262 og LF-2011-122740. 
61  Se bl.a. LB-2013-81111 og LB-2016-35875. 
62  Se bl.a. LA-2015-439 og LB-2010-182226. 
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vold, i utrygghet og angst for nye utfall fra far». Det barnet som hadde opplevd mishandling i 
størst grad fikk utmålt 40 000 kroner, mens de to andre barna fikk utmålt 15 000 kroner hver.  
 
Rettspraksis viser at «trusselregime» oftest anses etablert i de mer alvorlige familievoldssake-
ne. Oppreisningsutmålingen blir av denne grunn relativt høy; gjennomgangen ovenfor viser at 
beløpene ligger på rundt 100 000 kroner. Tilsvarende blir lavere beløp utmålt der retten finner 
at et slikt regime ikke har oppstått. Det er da ofte tale om mindre alvorlige voldsutøvelser. 
Slik «trusselregime» anvendes i rettspraksis i dag, uttrykker det et skille mellom mer og mind-
re alvorlige familievoldssaker, som igjen legger føringer på beløpsfastsettelsen.  
 
 
4.5 Barn som skadelidt 
 
Enkelte uttalelser kan tas til inntekt for at det skal utmåles høyere oppreisning i saker der ska-
delidte er barn. I forbindelse med straffeutmålingen er det en rekke ganger lagt til grunn at 
straff for overtredelser begått mot barn må anses skjerpende.63 Hvis tiltalte av denne grunn 
dømmes til strengere straff kan oppreisningsnivået påvirkes, se Familievold III (Rt. 2005 s. 
1749). 
 
I høyesterettpraksis har barns behov for beskyttelse fått betydning for oppreisningen. I Hjer-
neskade (Rt. 2011 s. 769) ble det spebarnet invalid som følge av farens unnlatelse av å sørge 
for nødvendig helsehjelp. Høyesterett la til grunn at nivået for oppreisningsutmålingen blant 
annet burde «avspeile barns behov for beskyttelse mot vanskjøtsel og forsømmelig behand-
ling» (avsnitt 30). Retten utmålte et beløp på 300 000 kroner. Avgjørelsen illustrerer at barns 
behov for beskyttelse kan tilsi høyere oppreisningsutmåling.  
 
I samme retning trekker enkelte avgjørelser fra lagmannsretten. I LF-2015-24142 hadde tiltal-
te mishandlet sin kone og seks barn regelmessig i ett og et halvt år. Lagmannsretten la til 
grunn at det var «gjennomgående ansett riktig med et forhøyet erstatningsbeløp hvor offeret er 
mindreårig». Retten differensierte mellom barna på den ene siden, og kona på den andre. Be-
løpet ble satt høyere til barna, men dette var også begrunnet i krenkelsens karakter. Hvor stor 
betydning det faktisk hadde at fornærmede var barn, er uklart. Den siterte uttalelsen er lagt til 
grunn i flere avgjørelser, men praksis her er ikke så konsekvent at den kan tillegges nevnever-
dig rettskildevekt. Se for eksempel LF-2014-90687 og LG-2016-57039. 
 

                                                
63  Prop. 97 L (2009–2010) s. 32. 
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Gjennomgangen viser at det er uklart om det skal utmåles høyere oppreisning der fornærmede 
er barn. I punkt 5.6 skal gjennomsnittsutmålingen til barn og voksne sammenliknes. Uten å 
foregripe punktet, kan det nevnes at analysen ikke kan tas til inntekt for at det utmåles høyere 
oppreisning til barn.  
 

 
5 ERSTATNINGSUTMÅLING – EMPIRISK ANALYSE 
 
 
5.1 Analysedesign og metode 
 
I denne delen skal utmålingen analyseres i et empirisk perspektiv. Utvalgte omstendigheter 
(variabler) ved de relevante dommene (enhetene) skal undersøkes. Den sentrale variabelen er 
oppreisningsbeløpet. Øvrige variabler skal settes opp mot beløpet for å finne ut hvilke verdier 
som kjennetegner sakene med eksempelvis høye og lave utmålte beløp. Hypotesen er at den 
gjennomsnittlige utmålingen vil variere ut i fra variablenes verdier. De undersøkte variablene 
er den anvendte straffebestemmelse, punkt 5.3, straffeutmålingens lengde, punkt 5.4, mis-
handlingens lengde, punkt 5.5 samt tiltaltes kjønn og relasjon til fornærmede, punkt 5.6. Det 
sistnevnte punktet er et dypdykk i sentrale trekk ved subjektene. 
 
Jeg har valgt å benytte meg av en kvantitativ analysemodell. Dette går ut på å sammenlikne et 
større antall enheter, uttrykke disse i form av tall og foreta en statistisk analyse av mønsteret i 
datamatrisen.64 En kvantitativ analyse sier noe om hvor sterk sammenhengen mellom to eller 
flere variabler.65 Det understrekes at sammenheng ikke nødvendigvis er det samme som år-
sakssammenheng.66 En alternativ fremstillingsmetode ville vært en inndeling etter typetilfeller 
(kasuistikk), basert på for eksempel verbale karakteristikker. Å foreta kategoriseringer viste 
seg imidlertid vanskelig, ettersom familievoldssakene er svært ulikeartede. En slik inndeling 
ble derfor ansett som lite egnet. 
 
De utvalgte variablene egner seg for analyse av flere grunner. For det første fremkommer va-
riablene relativt klart av sakenes faktum. Dette gjør at de er enkle å fastslå, hvilket reduserer 
faren for tolkningsfeil. For det andre er de målbare. Det er en forutsetning for en variabel at 
den kan variere i kvalitet eller grad; den må ha minst to verdier.67 Det hadde vært ønskelig å 
undersøke alle momentene som ble analysert i oppgavens juridiske del. De øvrige variablene 
                                                
64  Hellevik (1999) s. 110. 
65  Grenness (1997) s. 163. 
66  Grenness (1997) s. 162. 
67  Undheim (1996) s. 49. 
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har imidlertid ikke latt seg omgjøre til tall med ulike verdier. Videre har det av plasshensyn 
vært nødvendig å foreta et utvalg. De utvalgte variablene samsvarer med de øvrige delene av 
oppgaven og supplerer dermed den rettsdogmatiske analysen. 
 
Samtlige relevante avgjørelser fra Lovdata er inntatt. Hvor representativt utvalget er, beror 
imidlertid på hvor stor andel av det totale antall avgjørelser som finnes i databasen. At utval-
get er representativt innebærer at resultatet ville blitt tilnærmet likt om alle enheter hadde vært 
undersøkt.68 Lovdata mottar det store flertallet av sakene fra lagmannsrettene, men erfarer at 
ikke alle relevante dommer og kjennelser mottas.69 I lagmannsrettene er praksisen at alle 
dommer oversendes, men oversendingen er mer sporadisk hva gjelder kjennelser og beslut-
ninger.70 Ved lagmannsrettene tas det forbehold om at «glipp» kan skje. I Eidsivating lag-
mannsrett er rutinen derimot at dommerne oversender de avgjørelser de finner interessante, 
det antas imidlertid å utgjøre godt over 50 %.71 Med unntak av Eidsivating lagmannsrett, gir 
Lovdata og lagmannsrettene inntrykk av at manglende dommer representerer unntaket fra 
hovedregelen om oversendelse. Enkeltstående «glipp» fremstår som grunnen til at dommer 
ikke er inntatt i databasen. På bakgrunn av uttalelsene over ser det ut til at utvalget ikke kan 
avvike nevneverdig fra det komplette bildet. 
 
Jeg brukt Microsoft Excel og NSD-stat Pro til opptelling av datamaterialet, utregninger og 
figurer. Manuell gjennomgang og overføringen til datamatrisen kan ha ført med seg mennes-
kelige feil, som taste-, lese- og tolkningsfeil. Jeg har imidlertid redusert usikkerhetene ved å 
gå igjennom dommene to ganger. Jeg har også foretatt hyppig kontrolltesting. De utfordringer 
som har oppstått ved tolkning av variablene skal redegjøres for underveis.  
 
Variablene som analyseres må være egnet (valide) og målingen må sikre høy grad av nøyak-
tighet (reliabilitet). Validitet avhenger av hva som er målt og om dette er egenskapene som 
problemstillingen gjelder.72 Variablene som benyttes må være egnet til å beskrive de tenden-
ser som utledes. Dette vil kommenteres fortløpende i de ulike delanalysene. Reliabiliteten 
bestemmes av hvordan målingene som leder fram til tallene i datamatrisen er utført.73 Måling-
ene må være så nøyaktige at feilmarginene blir minimale. Ovenfor har jeg forklart hvilke re-

                                                
68  Hellevik (1999) s. 114. 
69  Lovdata v/informasjonsforvalter Gudrun Wikheim Amble. 
70  Borgarting lagmannsrett v/seniorkonsulent Kristin Nybråten, Frostating lagmannsrett v/administrasjonssjef 

Lars Kirksæther, Hålogaland lagmannsrett v/administrasjonssjef Inger-Ann Lahm, Agder lagmannsrett 
v/saksbehandler Siv Strømodden og Gulating lagmannsrett v/rådgiver Jannicke K. Vognstølen. 

71  Eidsivating lagmannsrett v/lagmann Torolv Groseth. 
72  Hellevik (1999) s. 183. 
73  Hellevik (1999) s. 183. 
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levanskriterier jeg har lagt til grunn og redegjort for utvalgets representativitet. Dette sikrer 
analysens reliabilitet.  
 
Ved datainnsamlingen av oppreisningsutmålingen har jeg i saker med flere fornærmede tatt 
utgangspunkt i det høyeste utmålte beløp. Dermed vil oppreisningen til sakens «primære» 
fornærmede være avgjørende. Alternativt kunne det vært foretatt en gjennomsnittsberegning 
eller sammenlegging av beløpene. Jeg fant imidlertid ikke dette hensiktsmessig. En sammen-
legging ville etterlatt et inntrykk av høyere utmåling i avgjørelser med flere fornærmede, 
mens en gjennomsnittsberegning ville underkjent den fremtredende rollen som sakens «pri-
mære» fornærmede har.  
 
 
5.2  Veien frem til basistallet - seleksjonskriterier 
 
Jeg har forsøkt å finne samtlige eksisterende dommer som omhandler oppreisningserstatning 
ved familievold. Jeg har søkt i Lovdata etter ordene «oppreisningserstatning» og «familie-
vold» med synonymer. Søket har vært trunkert (med åpen ending) og den nynorske språkvari-
anten har vært inntatt. Søket så slik ut: ( oppreis* , opreis* ) + ( familievald* , familievold* , 
familieforhold* , «nære* relasjon*» ). Søkeresultatet ga totalt 985 treff fra tingretten, lag-
mannsretten og Høyesterett.74  
 
Jeg har avgrenset i forhold til rettsinstans og tid. Tingrettsavgjørelser utelates grunnet de for-
hold som er nærmere beskrevet i punkt 1.3. Ved å avgrense mot tingretten reduseres utvalget 
til 821 avgjørelser. Den tidsmessige avgrensningen innebærer at jeg behandler dommer fra 
2010 og frem til 1. november 2016. Dette medfører at oppgaven blir konsentrert om rettstil-
standen de lege lata og undersøkelsesopplegget blir synkront.75 År 2010 representerer videre 
en nivåheving av strafferammen, som også fikk betydning for oppreisningen, se figur 1. Ved 
den tidsmessige innskrenkningen ble antallet redusert til 591 avgjørelser.  
 
Jeg har gjennomgått de 591 avgjørelsene manuelt. Det brede søket foretatt i Lovdata har med-
ført at mange av treffene ikke er relevante. Alle avgjørelser hvor en variant av søkeordet er 
nevnt minst én gang er omfattet av søket. Eksempler på feiltreff er avgjørelser om samværs-
rett, ærekrenkelser, andre kategorier av oppreisningserstatning og familievoldssaker hvor opp-
reisning ikke behandles.  
 

                                                
74  Sist undersøkt 8. november 2016.  
75  Hellevik (1999) s. 36. 
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Som utgangspunkt har jeg ansett avgjørelsene som relevante når de (1) primært omhandler 
familievold og (2) fornærmede har fått tilkjent oppreisningserstatning etter skl. § 3-5 første 
ledd bokstav a eller bokstav b og (3) oppreisningskravet er behandlet i lagmannsretten eller 
Høyesterett. Disse relevanskriteriene skal gjennomgås grundigere.  
 
Det første kriteriet er at avgjørelsene må omhandle familievold. Dette fører til avgrensninger 
både i forhold til persongruppen og saksforholdet. Persongruppen som omfattes er definert i 
punkt 1.4. Avgrensningen av saksforholdet innebærer at kombinerte typetilfeller utelates. 
Kombinerte typetilfeller foreligger hvis tiltalte har begått handlinger som kvalifiserer til opp-
reisning på flere grunnlag enn familievold. Dette betyr at voldtekt til samleie, drap, seksuelle 
handlinger mot mindreårige og øvrige overtredelser nevnt i skl. § 3-3 utelates. 
 
Kombinerte typetilfeller er tatt bort fordi straff og oppreisning fastsettes ut i fra andre normer enn de rene fami-
lievoldssakene. Analysen skal sammenlikne variablene med hverandre og hvis sammenlikningsgrunnlaget er 
ulikt, vil resultatet bli uegnet. I tillegg vil forsøk på slike handlinger holdes utenfor, fordi straffeutmålingen fast-
settes på andre normer. Det er ikke slik at alle saker med mer enn én straffetiltale er tatt vekk. For eksempel er 
saker inntatt selv om tiltalte også dømmes for motarbeidelse av politiet, narkotikaovertredelser, trafikkovertre-
delser eller liknende. Dette er fordi de ikke gir selvstendige oppreisningskrav og sjelden medfører betydelig 
lengre straffer. 	  
 
Dommer hvor tiltalte er frifunnet for andre typetilfeller er tatt med. Frifinnelsen må som utgangspunkt gjelde 
både straff og oppreisning. Hvis tiltalte dømmes for andre typetilfeller i forhold til oppreisning, inntas dommen 
hvis minst én fornærmet kun har blitt utsatt for familievold. Eksempel på dette er LB-2013-81111. Tiltalte var 
strafferettslig frikjent for seksuelle handlinger mot datteren, men ved oppreisningen ble det funnet sannsynlig-
gjort. Datteren fikk dermed utmålt oppreisning på bakgrunn av de seksuelle handlingene og hennes erstatning er 
utelatt fra analysen. Oppreisningen til sakens øvrige fornærmede er derimot innlemmet, ettersom utmålingen kun 
ble fastsatt på bakgrunn av familievolden.  
 
For det andre er avgjørelsene relevante hvis fornærmede har fått tilkjent oppreisning med 
hjemmel i skl. § 3-5 første ledd bokstav a eller bokstav b. Dette innebærer at tiltalte må ha 
voldt skade på fornærmede (bokstav a) eller overtrådt et av straffebudene det henvises til i skl. 
§ 3-3 (bokstav b). De sentrale straffebudene i familievoldssakene er mishandling i nære rela-
sjoner, jf. strl. §§ 282 og 283, kroppskrenkelser, jf. strl. §§ 271 og 272 og trusler, jf. strl. § 
268. Dette innebærer at oppreisningskrav må ha vært fremsatt og retten må ha funnet vilkåre-
ne for oppreisning oppfylt. Oppreisningen kan imidlertid utmåles lik kroner null, se punkt 
2.3.3. 
 
Dette var tilfellet i blant annet LE-2013-67371 hvor tiltalte hadde mishandlet sin datter. Forholdet var foreldet og 
retten frikjente tiltalte for straff. Oppreisningen var derimot ikke foreldet, men retten kom til at beløpet skulle 
settes lik kroner null etter en rimelighetsvurdering. 
 
Det tredje relevanskriteriet innebærer at oppreisningskravet må ha vært behandlet av lag-
mannsretten eller Høyesterett. Mange avgjørelser har kun gitt treff i søkeresultatet fordi ordet 
«oppreisning» nevnes i forbindelse med tingrettens domsslutning. Dette gjelder lagmanns-
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rettsavgjørelsene hvor oppreisningen fra tingretten ikke ble anket. Retten må selvstendig ta 
stilling til kravet, dermed utelates rene kjennelser. Også opphevede dommer er utelatt. Til 
eksempel kunne LH-2012-120172 vært relevant, men fordi den ble opphevet ved BDSM (Rt. 
2013 s. 879) er den ekskludert fra utvalget. 
 
Disse avgrensningene og relevanskriteriene innebærer at jeg står igjen med 266 avgjørelser. 
Det er den rettskraftige variabelen som analyseres, til tross for at enhetene kan få innslag både 
fra lagmannsretten og Høyesterett. Dette er tilfelle der for eksempel oppreisningsutmålingen 
ble rettskraftig avgjort i lagmannsretten, mens straffeutmålingen ble rettskraftig etter avgjørel-
sen fra Høyesterett.  
 
Til illustrasjon kan det vises til Klokketyveri (LF-2014-47398). Det ble utmålt en straff på ett år og tatt stilling til 
oppreisningskravet. Straffeutmålingen ble anket til Høyesterett, mens oppreisningen ikke ble anket. I Klokkety-
veri (Rt. 2015 s. 872) ble straffen omgjort til ett år og tre måneder. I analysen får enheten innslag fra to instanser; 
oppreisning fra lagmannsrettsdommen og straffen fra Høyesterett. Slik anvendes alltid det rettskraftige resultatet.  
 
 
5.3  Straffeovertredelsene 
 
I denne analysen er dommene inndelt etter hvilken straffeovertredelse tiltalte er dømt for. De 
ulike overtredelsene representerer grader av grovhet og skadevirkninger. Ved å sammenlikne 
oppreisningen som tilkjennes ved de ulike overtredelsene kan den reelle betydningen av kren-
kelsens objektive side og skadevirkninger utledes. Først må det redegjøres for hvordan innde-
lingen er foretatt. Grupperingene og antall saker i hver gruppe fremgår av kakestykkene, i 
antall (over) og prosent (under): 

Diagram 1. Dommene fordelt på de ulike overtredelsene  
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Alle de 266 enhetene er inntatt i analysene og de er dermed gjensidig utelukkende. Dette in-
nebærer at hvert tilfelle plasseres i én kategori, og at klassifiseringen er uttømmende.76  
 
De tre første gruppene er sentrale straffeovertredelser i familiesakene. Hjemmelen for opp-
reisning følger av skl. § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3. Gruppene kan sies å representere 
grader av familievold. Kroppskrenkelser og trusler utgjør det laveste alvorlighetsnivået, jf. 
strl. §§ 271, 272, 263 og 264. Deretter følger henholdsvis simpel og grov mishandling i nære 
relasjoner, jf. strl. §§ 282 og 283. Dette underbygges av bestemmelsenes strafferammer. Den 
fjerde gruppen omfatter påførte skader. Oppreisningskravet er hjemlet i skl. § 3-5 første ledd 
bokstav a. Straffeovertredelsene vil stort sett gjelde kroppsskade, jf. strl. §§ 273 og 274. Også 
andre straffeovertredelser kan omfattes, som hensettelse i hjelpeløs tilstand, jf. strl. § 288. I 
den femte gruppen er alle de strafferettslige frifinnelsene samlet. Tiltalte er frikjent strafferett-
slig, men funnet skyldig i relasjon til oppreisningen.  
 
Inndelingen viser at 93 % av dommene faller inn under en av de tre første gruppene. Analyse-
grunnlaget for disse er dermed solid. I de to siste gruppene er det kun et fåtall dommer, og det 
må derfor utvises varsomhet med å trekke slutninger fra disse. Den gjennomsnittlige oppreis-
ningsutmålingen for grupperingene følger av diagrammet under.  
 
  

 
 
Diagram 2. Gjennomsnittlig utmålt oppreisning inndelt etter straffeovertredelsen  
 
 

                                                
76  Undheim (1996) s. 58. 
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Diagrammet illustrerer at retten utmåler ulik gjennomsnittlig oppreisning ved de forskjellige 
deliktene. Gjennomsnittlig utmålt beløp er 66 000 kroner for overtredelse av mishandling i 
nære relasjoner. Ved grovere overtredelser er beløpet høyere, i gjennomsnitt 98 000 kroner. 
Ved de mindre alvorlige forbrytelser som kroppskrenkelser og trusler utmåles det normalt 
lavere oppreisningsbeløp, i gjennomsnittet 25 000 kroner. Utmålingen i den fjerde gruppen er 
høy. Ettersom det er et vilkår at fornærmede er påført skade, kan statistikken tas til inntekt for 
at skadevirkninger medfører betydelig oppreisningserstatning, se punkt 3.5.1. Det ser ikke ut 
til å få store konsekvenser for oppreisningen at tiltalte er strafferettslig frifunnet. 
 
Fastsettelsen av straffeovertredelsen har medført tolkningstvil. For det første har jeg tatt ut-
gangspunkt i den primære straffeovertredelsen der tiltalte dømmes for flere forhold. Den pri-
mære overtredelsen er som regel den som oppføres først i tiltalen og domsslutningen, har 
lengst strafferamme og har vært sentral i saken. For det andre kan strafferammen i gruppe-
ringene være forskjellige. Retten tar stilling til strafferammen på tidspunktet for overtredelsen, 
som kan ha vært i en annen tid hvor strafferammen var lavere. For det tredje fastsettes straffe-
overtredelsene ut i fra flere forhold enn krenkelsens grovhet og skadevirkninger. Validitets-
betraktninger tilsier dermed at det ikke kan trekkes sikre slutninger om momentenes reelle 
vekt. Analysen viser imidlertid tendenser.  
 
Analysen har vist at gjennomsnittsoppreisningen varierer mellom de ulike straffebudene. De 
tre første gruppene representerer ulike nivåer av grovhet. Ettersom oppreisningen fastsettes 
høyere ved grovere krenkelser, kan analysen tas til inntekt for at krenkelsens objektive side 
reelt sett tillegges vekt ved beløpsfastsettelsen.  
 
I gruppen «andre overtredelser» stilles det krav til at fornærmede er påført skade. Den høye 
gjennomsnittsutmålingen i denne gruppen tyder på at skadevirkninger får reell vekt ved utmå-
lingen. I vurderingen av om mishandlingen har vært grov etter strl. § 283, skal det blant annet 
ses hen til om fornærmede er påført betydelig skade. Også ved grov mishandling er utmåling-
en gjennomsnittlig svært høy. Tendensen er dermed at også skadevirkninger reelt sett vekt-
legges.  
 
 
5.4 Straffeutmålingens lengde 
 
I dette punktet skal straffens lengde settes opp mot oppreisningsutmålingen og illustrere 
sammenheng (korrelasjon). Korrelasjon betyr ikke automatisk kausalitet, det vil si en sam-
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menheng mellom årsak-virkning.77 I oppgavens juridiske del har det allerede vært vist til 
sammenhenger mellom straff og oppreisning. Høyesterett har lagt til grunn at straffeutmåling-
en kan få betydning for oppreisningsutmålingen, se punkt 4.2. Formålet er dermed å undersø-
ke om slik sammenheng også kan påvises i den reelle retten. 
 
Både utmålt oppreisning og straff er metriske variabler. Dette innebærer at de representerer 
faktiske tall, i motsetning kategorier eller rangordninger der tallene er grupperte.78 To metris-
ke variabler illustreres best i et punktdiagram. Punktdiagrammet viser forholdet mellom opp-
reisningsutmålingen i kroner (vertikal akse) og straffeutmålingen avrundet i antall måneder 
(horisontal akse). De blå prikkenes plassering viser hver enkelt dom, mens den svarte lineære 
linjen (trendlinjen) viser gjennomsnittsøkningen. Hvor pålitelig trendlinjen er angis ved tallet 
«R2». Dersom tallet er nært opp mot 1 er trendlinjen nøyaktig, hvis tallet nærmer seg 0 er til-
pasningen dårlig. Analysen befinner seg et sted midt i mellom, hvilket innebærer at det er en 
rekke unntak fra den lineære stigningen mellom oppreisning og utmålt straff. Diagrammet sier 
dermed både noe om sammenhengens form og sammenhengens styrke.79 
 

 
Diagram 3. Sammenheng mellom utmålt straff og utmålt oppreisning  

                                                
77  Undheim (1996) s. 142 og 151. 
78  Jacobsen (2015) s. 256. 
79  Holme (1991) s. 263. 
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Analysen viser sammenhengen mellom oppreisning og straff. I gjennomsnitt utmåles det høy-
ere oppreisning ved høyere straff. Det er imidlertid ingen automatisk sammenheng som kan 
leses ut av analysen. Diagrammet kan ikke leses slik at utmålt beløp på eksempelvis kroner 
200 000 kroner, vil medføre straff på 80 måneder (ca. 6,5 år), selv om den lineære linjen fører 
til dette resultatet. Unntakene illustreres ved at prikkene befinner seg på avstand fra den line-
ære linjen. Den prikken som befinner seg øverst i tabellen er Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769). 
Det ble her utmålt 300 000 (322 000) kroner, mens straffen ble fastsatt til 36 måneder (3 år). 
Den høyeste utmålte straffen vises ved prikken lengst til høyre i diagrammet. Dette er LB-
2009-196744. Straffen ble i denne dommen fastsatt til 120 måneder (10 år). Det ble utmålt et 
beløp på 200 000 (217 000) kroner. Dommene illustrerer atypiske saker hvor sammenhengen 
mellom straff og utmålt beløp fraviker fra det gjennomsnittlige. Alle saker tatt i betraktning er 
gjennomsnittsstraffen ca. 14 måneder, mens gjennomsnittsoppreisningen er ca. 67 000 kroner. 
Dette kan ikke leses ut av diagrammet.  
 
Ved å overføre straffens lengde til metriske tallvariabler har det oppstått tolkningsproblemer. 
Det er en forutsetning for hele den kvantitative metoden at egenskaper kan brytes ned i tall-
størrelser.80 I analysen har det ikke vært skilt mellom betinget og ubetinget straff. Videre an-
gis subsidiær straff hvis straffen har vært fastsatt på vilkår som ikke har vært overførbare til 
antall måneder. Det har heller ikke vært mulig å ta hensyn til formildende og skjerpende om-
stendigheter. Straffen kan for eksempel ha blitt mildere fordi tiltalte er ung, har rusproblemer 
og gode rehabiliteringsmuligheter, har omsorgen for barn, har tilstått eller saksbehandlingsti-
den har vært uforholdsmessig lang uten at dette skyldes forhold på tiltaltes side. Tilsvarende 
kan straffen skjerpes der tiltalte for eksempel har begått tilsvarende straffbare handlinger tid-
ligere eller motarbeidet politiet. Faktorene medfører at straffens lengde er upresis og reliabili-
teten er på dette punkt noe svekket.  
 
Diagrammet viser at utmålt straff og oppreisning gjennomsnittlig øker parallelt. Sammen-
hengen mellom variablene kan begrunnes direkte og indirekte. Det kan være direkte samsvar 
fordi retten ved fastsettelse av oppreisningen kan se hen til straffeutmålingen, se Familievold 
III (Rt. 2005 s. 1749). Oppreisningsnivået blir dermed direkte påvirket av straffeutmålingen, 
se punkt 4.2. Det kan også være begrunnet indirekte, ettersom kompensasjonshensynet og det 
pønale motiv både gjelder ved straff og oppreisning. Dette medfører at de samme momentene 
vektlegges ved utmålingene. Sammenhengen mellom variablene blir dermed indirekte ved at 
de samme vurderingsnormer anvendes.  
 

                                                
80  Holme (1991) s. 161. 
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5.5   Mishandlingens lengde 
 
Denne analysen skal undersøke sammenhengen mellom utmålt oppreisning og mishandlings-
forholdets lengde. I punkt 3.2.2 ble det vist til at mishandlingens varighet ofte tillegges stor 
vekt ved utmålingen.  
 
Jeg har utarbeidet en fordelingsanalyse som illustrerer de tendenser som finnes i datamateria-
let.81 Mishandlingens lengde er delt inn i tre nivåer. Det første nivået viser enkeltovertredelser 
og mishandling med varighet på under et halvt år. Det andre nivået gjelder kortvarige mis-
handlingsforhold, mens det tredje nivået gjelder langvarige mishandlingsforhold. Skillet mel-
lom kortvarig og langvarig mishandlingsforhold er satt ved to og et halvt år. Grensen er fast-
satt på bakgrunn av Høyesteretts uttalelse i Langvarig mishandling (Rt. 2010 s. 129), hvor det 
ble lagt til grunn at mishandling i to og et halvt år var å anse som en relativt lang periode. 
Dette synspunktet har vært fulgt opp i senere praksis.  
 
 

 
 
Diagram 4. Gjennomsnittlig utmålt oppreisning fordelt etter mishandlingens varighet  
 
 

                                                
81  Holme (1991) s. 192. 
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Diagrammet illustrerer at det i gjennomsnitt utmåles høyere oppreisning ved lengre mishand-
lingsforhold og lavere oppreisning ved enkeltovertredelser. I den første gruppen utmåles i 
gjennomsnitt 41 000 kroner til fornærmede. I den andre gruppen utmåles gjennomsnittlig 68 
000 kroner, og i den tredje gruppen har fornærmede i gjennomsnitt fått tilkjent 83 000 kroner. 
For øvrig kan det nevnes at den gjennomsnittlige mishandlingslengde totalt er 3,5 år. Dette 
fremkommer ikke av diagrammet. Antall saker i de ulike gruppene er fordelt relativt jevnt, 
hvilket innebærer sikrere konklusjoner. I den første gruppen er det 70 dommer (26 %), i den 
andre er det 87 dommer (33 %) og i den tredje er det 109 dommer (41 %).  
 
Mishandlingens lengde fremkommer normalt av avgjørelsens faktum. Hvis det ikke har frem-
kommet hvilken varighet retten anser som bevist, har jeg tatt utgangspunkt i tiltalen. Retten er 
svært omtrentlig når mishandlingens varighet angis, dermed blir også analysen omtrentlig. 
Mishandlingens lengde fremstilles i antall år og er avrundet til nærmeste halvår. Som det 
fremgår av punktene 3.2.1 og 3.2.2, får også antallet og arten av krenkelsene betydning ved 
utmålingen. Det har ikke vært mulig å fremstille dette empirisk.  
 
En av grunnene til at oppreisningsutmålingen er høyere ved lengre mishandlingsforhold, er at 
mishandlingen anses som mer alvorlig jo lengre den har vart. Det er imidlertid flere forhold 
som spiller inn. Lengre mishandlingsforhold kan også medføre større skadevirkninger. Dette 
innebærer at skadevirkningene kan føre til høyere oppreisning ved lengre mishandlingsfor-
hold. Videre kan et langvarig mishandlingsforhold gjelde et fåtall mindre betydelige krenkel-
ser. Dette kan føre til lavere utmålingen enn lengden alene skulle tilsi, slik at gjennomsnittet i 
gruppe tre trekkes ned. Det er flere avvik fra hovedregelen om at lengre mishandlingsforhold 
fører til høyere oppreisning. For eksempel er dommen med høyest oppreisningsutmåling en 
enkeltovertredelse, se Hjerneskade (Rt. 2011 s. 769).  
 
 
5.6  Tiltaltes kjønn og relasjon til fornærmede 
 
I det siste punktet skal variabler knyttet til subjektene analyseres. Jeg har undersøkt tiltaltes 
kjønn og fornærmedes relasjon til tiltalte. Dette skal ses i sammenheng med oppreisningen og 
de øvrige variablene. 
 
Inndelingen etter tiltaltes kjønn utgjør tre grupperinger. I den tredje gruppen er dommer hvor 
både mann og kvinne er tiltalt for mishandling. Dette vil jevnt over være tilfellet der foreldre 
mishandler sine barn. I tabellen nedenfor er kjønn satt opp mot henholdsvis gjennomsnittlig 
oppreisning og gjennomsnittlig straff. Den totale kjønnsfordelingen i tall fremkommer i ko-
lonnen lengst mot høyre.  
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 Oppreisning (kroner) Straff (måneder) Antall (totalt) 

Menn 68 000 15 218 

Kvinner 63 000 12 33 

Begge 64 000 12,5 15 
 
Tabell 1. Oppreisning, straff og det totale antall fordelt etter tiltaltes kjønn  
 
 
Kjønnsfordelingen viser at det i hovedsak er menn som dømmes for mishandling. Dette er i 
overensstemmelse med gjeldende oppfatning i samfunnet. Menn er tiltalt i 82 % av dommene, 
kvinner er tiltalt i 12 % av dommene, mens begge er tiltalte i 8 % av dommene. Tabellen viser 
at menn gjennomsnittlig idømmes noe høyere oppreisning og straff enn kvinner. Et annet in-
teressant trekk som ikke fremkommer i tabellen, er at menn stort sett mishandler sine ektefel-
ler/samboere, mens kvinner oftest mishandler sine barn. I gruppen med begge kjønn er det 
utelukkende barn som mishandles. 
 
Ved innsamling av data om tiltaltes kjønn har det ikke oppstått tolkningsproblematikk. Kjønn 
fremkommer av alle dommene. Der den ene forelder er frifunnet strafferettslig, men begge 
anses erstatningspliktig i relasjon til oppreisningen, har jeg gruppert saken som «begge 
kjønn». Tabellen viser relativt små forskjeller i gjennomsnittlig utmålt straff og oppreisning 
fordelt etter kjønn. Det kan dermed ikke utelukkes å skyldes tilfeldigheter. Av denne grunn vil 
sikre slutninger om sammenhenger ikke kunne påvises. Tabellen er klarere hva gjelder den 
totale kjønnsfordelingen. Analysen bekrefter at menn oftest er tiltalt for mishandling. Etter-
som relevanskriteriene i punkt 5.2 medfører avgrensninger i utvalget, kan heller ikke dette 
funnet anvendes ukritisk. 
 
Fornærmedes relasjon til tiltalte er inndelt i fire grupper. I den første gruppen er tiltaltes nå-
værende og tidligere ektefelle og samboer. I den andre gruppen er tiltaltes barn, stebarn, adop-
tivbarn og fosterbarn. Den tredje gruppen omfatter flere fornærmede med tilhørighet til flere 
grupper, typisk der ektefelle og barn begge har blitt mishandlet. I den fjerde gruppen er andre 
fornærmede, som besteforeldre og søsken. Den sistnevnte gruppen består av fire dommer og 
er kun inntatt for å vise helheten. Gruppen vil ikke bli ytterligere kommentert. 
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Diagram 5. Gjennomsnittlig oppreisning gruppert etter fornærmedes relasjon til tiltalte  
 
 
Diagrammet viser at fornærmet ektefelle/samboer og fornærmet barn, i gjennomsnitt får ut-
målt det samme i oppreisningserstatning. I punkt 4.5 ble det undersøkt om oppreisningsnivået 
settes høyere der fornærmede er barn. Diagrammet ovenfor kan ikke tas til inntekt for dette, 
ettersom det viser at oppreisningen i gjennomsnitt er lik for barn og voksne. Analysen tar 
imidlertid ikke hensyn til alle faktorer, og det kan være andre grunner til at oppreisningen 
gjennomsnittlig er lik. I gruppen «begge», gis det gjennomsnittlig høyere oppreisning til den 
primære fornærmede. Dette kan sees på bakgrunn av at mishandling mot flere forverrer situa-
sjonen for de fornærmede, slik at retten finner grunn til å legge vekt på dette. Det kan for ek-
sempel ha oppstått et «trusselregime», eller en tilleggsbelastning ved å oppleve at de man er 
glad i også blir mishandlet.  
 
 

6  Samlede betraktninger 
 
6.1 Oppsummering 
 
Innledningsvis ble det gjort gjeldende at oppreisning ved familievold er et underbehandlet 
tema i juridisk teori. I fremstillingen har det vært undersøkt hvordan utmålingen fastsettes ved 
å se på momentene og forholdene som får betydning for nivået. Argumentasjonsmønstrene er 
primært utledet fra høyesterettspraksis, men også fra lagmannsrettspraksis der denne har vært 
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entydig. Dette har bidratt til å kartlegge den formelle retten. Gjennom empiri har den reelle 
retten vært analysert. Oppsummeringen samler trådene ved å sette den formelle og den reelle 
retten opp mot hverandre. Figuren nedenfor oppsummerer visuelt. 
 
 

 
Figur 2.82 Oppsummerende flytskjema over argumentasjonsmønstre i utmålingspraksis 
 
 
De hvite boksene betegner momentene som er relevante ved oppreisningsutmålingen, mens de 
blå boksene er forholdene som knytter seg til oppreisningsnivået. Fra hver boks peker en pil 
mot «argumentasjonsmønstre i utmålingspraksis». Dette signaliserer at momentene og forhol-
dene får betydning for fastsettelsen av utmålingen. Ovenfor hver pil henvises det til punktet 

                                                
82  Inspirasjon til figuren er hentet fra Kjelland (2013) s. 364 (figur 9). 
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hvor den formelle retten er kartlagt. Nedenfor pilene vises det til fremstillingen av den reelle 
retten. Som redegjort for i empiridelen har ikke alle momentene og forholdene egnet seg for 
empirisk analyse. Derfor har kun noen av boksene en henvisning under pilen. De brede pilene 
under hver boks angir rekkefølgen de er blitt fremstilt i. 
 
Krenkelsens objektive side trekkes gjennomgående frem i rettspraksis. Momentet fremstår 
som sentralt ved utmålingen og tillegges betydning uavhengig av saksforholdet. Den empiris-
ke analysen av straffedeliktene indikerer at det utmåles høyere oppreisning jo grovere straffe-
overtredelsen er. Dette kan blant annet tas til inntekt for at momentet har reell vekt. Den ob-
jektive side bygger på krenkelsens art, varighet og hyppighet. Mens arten er sentral ved en-
keltovertredelser får varighet og hyppighet størst betydning ved langvarige mishandlingsfor-
hold. Den juridiske analysen etterlater et inntrykk av at varighet får stor vekt ved utmålingen. 
Også empirien underbygger dette. Tendensen er at utmålingen blir høyere ved lengre mis-
handlingsforhold. 
 
Analysen har også kartlagt betydningen av skadevolders skyld og krenkelsens subjektive side. 
Momentene tillegges vekt ved utmålingen, men fremstår som mer bundet av saksforholdet. 
Generell vekt har dermed vært vanskeligere å påvise. Konsekvent lagmannsrettspraksis taler 
for at særlig sårbarhet får selvstendig betydning. Generelt har momentets vekt vært ansett som 
beskjedent. I familievoldssakene har skadevolder ofte hatt kjennskap til sårbarheten. De be-
tenkelighetene som gjør seg gjeldende ved de andre typetilfellene er dermed ikke til stede i 
familievoldssakene. Momentene har ikke egnet seg for empirisk analyse. 
 
Skadevirkningene har gjennomgående vært sentrale ved fastsettelsen av oppreisningen. Der-
som det ikke har oppstått skade, kan potensielle skadevirkninger trekkes frem. Et av hjem-
melsgrunnlagene for oppreisning stiller som vilkår at skade er oppstått. Empirien viser at det i 
slike tilfeller gjennomsnittlig utmåles høyere oppreisning enn ellers. Det samme gjelder straf-
febestemmelsen om grov mishandling, hvor skademomentet får betydning for om bestemmel-
sen kan anvendes. Dette indikerer skadevirkningenes reelle betydning ved fastsettelsen av 
utmålingen.  
 
Det siste momentet som ble undersøkt var økonomihensynet. Gjeldende rett er at skadevol-
ders dårlige økonomi kan anses som relevant, men vekten er i beste fall liten. Den reelle be-
tydningen har ikke vært undersøkt. Dette ville krevd andre strategier og er utenfor formålet 
med oppgaven.  
 
Flere forhold påvirker oppreisningsnivået. Heving av straffenivået er ett av forholdene som 
har bidratt til en generell økning av utmålingen. I empirien ble sammenhengen mellom straf-
fens lengde og oppreisningen undersøkt. Analysen viste at variablene gjennomsnittlig øker 
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tilnærmet parallelt. Straffenivået kan påvirke oppreisningsnivået direkte, men også indirekte 
ved at flere av de samme momentene gjør seg gjeldende både ved straff og oppreisning. 
 
En generell nivåheving av voldtektsnormen har også fått betydning for familievoldssakene. 
Gjennomsnittlig ligger nivået ved familievold godt under voldtektsnormen. Dersom retts-
anvenderen anser mishandlingen i en konkret sak som like alvorlig som en enkeltstående 
voldtekt, kan normen også anvendes mer analogisk. Retten anvender også begrepet «trussel-
regime» for å gradere karakteren av mishandlingen. Der et slikt regime har oppstått utmåles 
det høyere oppreisning enn der det ikke anses for å være etablert. Analysen av den formelle 
retten viser at både voldtektsnormen og «trusselregime» har innflytelse på nivået, både i den 
enkelte sak og generelt. Forholdene har ikke egnet seg for en empirisk fremstilling og den 
reelle retten er ikke kartlagt på disse punktene.  
 
Det er fremdeles uklart om det er etablert en nivåforskjell mellom utmålingen til fornærmede 
barn og voksne. På dette punkt ser det ut til at den formelle retten avviker fra den reelle. Em-
pirien har vist at barn og voksne gjennomsnittlig har fått tilkjent like beløp fra 2010 og frem 
til i dag. Videre har analysen bekreftet at menn oftest dømmes for mishandling, men den gir 
ikke gode nok holdepunkter for å trekke slutninger om at de idømmes strengere straffer og 
høyere oppreisning. Det kan ikke utelukkes at dette skyldes tilfeldigheter. 
 
Den juridiske analysen etterlater et inntrykk av at de gjennomgående momentene tillegges 
størst vekt. I det vesentlige bekrefter empirien den juridiske fremstillingen på de fleste under-
søkte punktene, samt gjeldende oppfatninger i samfunnet. De generelle særtrekk ved familie-
voldssakene er den nære relasjonen mellom subjektene og varig mishandling som har skjedd 
skjult i hjemmet. Momenter og veiledende nivåer som er utviklet gjennom rettspraksis har 
tilpasset seg særtrekkene, slik at vekten og innholdet må forstås på bakgrunn av dette. Der 
saken omhandler enkeltovertredelse vil andre momenter kunne være mer sentrale. Forholdene 
som påvirker nivået bidrar til å skille mellom grader av grovhet i familievoldssakene og til at 
oppreisningsutmålingen øker i tråd med samfunnets oppfatninger om straffverdigheten.  
 
 
6.2 Refleksjoner 
 
Som konstatert innledningsvis spilte Kvinnevoldsutvalgets utredning fra 2003 en sentral rolle 
for økt fokus på familievold. Kartleggingen av den reelle oppreisningsutmålingen viser at 
oppreisningen i dag bedre ivaretar noen av de målsetningene utvalget fastslo at måtte tilstre-
bes. Ett av de konkrete forslagene var å øke oppreisningsutmålingen betydelig. Det ble frem-
holdt at «kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner kommer dårlig ut» (punkt 9.5.7.). 
Økte strafferammer og økt forståelse av skadevirkninger har medført flere nivåhevinger av 
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oppreisningen de siste årene. Høyere oppreisning gjenspeiler kompensasjonshensynet, styrker 
fornærmedes posisjon i straffesaken og uttrykker samfunnets misbilligelse av familievold.  
 
Riksadvokaten erklærte at vold mot barn og mishandling i nære relasjoner skulle være blant 
de prioriterte saker i 2016. Prioriteringen uttrykker et rettspolitisk behov for å bedre barns 
vern mot vold. Målet kan nås på flere måter, men én fremgangsmåte kan være økt oppreisning 
til denne gruppen. Denne de lege ferenda-betraktningen ser også ut til å kunne ha noe støtte i 
den formelle retten. Analysen har vist at oppreisningen reelt sett ikke gir barn et bedre vern.  
 
Fremstillingen har vist at den skjønnsmessige adgangen til å fastsette utmålingen etterlater 
ulik praksis. En løsning for en mer konsis og forutsigbar rettstilstand vil kunne være å norme-
re familievoldssakene. En av grunnene til at utmålingen ved voldtekt ble normert var nettopp 
at oppreisningen ofte kom i bakgrunnen av straffeutmålingen, og dermed ikke ble tilstrekkelig 
belyst, se Normeringsdom I (Rt. 1988 s. 532).  
 
I rettspraksis er det lagt til grunn at familievoldssakene ikke egner seg for normering, fordi 
sakene spenner vidt. Imidlertid benyttes voldtektsnormen hyppig – en norm som gjelder et 
annet typetilfelle. Dette sender et signal om at rettsanvenderen trenger en norm å forholde seg 
til. Også konstatering av «trusselregime» vitner om behov for etablerte nivåer. Selv om sake-
ne er av vidt forskjellig karakter, vil en familievolds-norm i det minste gi et riktigere utgangs-
punkt enn voldtektsnormen. Saksforholdenes ulikheter kan løses med en større adgang til 
skjønnsmessige fravikelse av normen, enn det som er tilfelle for voldtektsnormen. En for stor 
adgang til fravikelse vil imidlertid svekke normeringens funksjon, se Normeringsdom I (Rt. 
1988 s. 532).  
 
På den annen side har kartleggingen vist at rettsanvenderen allerede har etablerte retnings-
linjer å forholde seg til. Gjennom rettspraksis på området har det utkrystallisert seg et nett av 
momenter og veiledende normer for nivået. Dette kan gi en grovinndeling basert på graden av 
mishandlingen samt anvendes på ulikeartet faktum. En svakhet ved dette «nettet» har vært 
manglende kartlegging. Oppgaven har forsøkt å systematisere mangfoldet av momenter og 
normer for å bidra til å klargjøre den formelle og reelle retten. Med økt oppmerksomhet fra 
flere hold vil de allerede etablerte retningslinjene lettere kunne anvendes og behovet for nor-
mering vil dermed minskes.  
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7.2   Lover 

1902  Opphevd lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlige 
straffelov.  

1902  Opphevd lov 22. mai 1902 nr. 11 om den almindelige 
borgerlige Straffelovs Ikrafttræden.  

1950 Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. novem-
ber 1950 (EMK). 

1969 Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeser-
statningsloven).  

1981 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffe-
saker (straffeprosessloven).  

2001 Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for 
personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsof-
fererstatningsloven). 

2005     Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).  

 
 
7.3   Forarbeider 
 
NOU 2003: 31  Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i 

nære relasjoner. 
 
NOU 2016: 9     Rettferdig og forutsigbar. Voldsskadeerstatning. 
 
 
Ot.prp. nr. 20 (1991–1992)  Om endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven 

m.m (seksuelle overgrep mot barn). 
 
Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om end-

ringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i næ-
re relasjoner mv.). 

 
Ot.prp. nr. 22 (2008–2009)  Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 

(siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og til-
pasning av annen lovgivning). 

 

Ot.prp. nr. 104 (2008–2009)  Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bo-
sted, samvær, vold mv.). 
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Prop. 64 L (2014–2015)  Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens 
ikraftsettingslov).  

 
Prop. 97 L (2009–2010)  Endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen 

for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd). 
 

Meld. St. 15 (2012-2013)  Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 
Det handler om å leve. 

 
7.4   Rettspraksis – Høyesterett 
 
Rt. 1988 s. 532    Normeringsdom I 

Rt. 1999 s. 1363   Karmøy 

Rt. 1999 s. 887    Akbari 

Rt. 2003 s. 1580    Normeringsdom II 

Rt. 2004 s. 595    Familievold I 

Rt. 2004 s. 884   Trusselregime 

Rt. 2004 s. 1794    Familievold II  

Rt. 2005 s. 104   Psykotisk person I 

Rt. 2005 s. 1365   Finanger II 

Rt. 2005 s. 1567   Klapsekjennelsen 

Rt. 2005 s. 1749    Familievold III 

Rt. 2005 s. 289    Bilbombe 

Rt. 2007 s. 843   Festvold 

Rt. 2007 s. 1537    Familievold IV 

Rt. 2009 s. 6    Parkeringslomme 

Rt. 2010 s. 129   Langvarig mishandling 

Rt. 2010 s. 949    Familievold V 

Rt. 2011 s. 34    Mobiltelefonlader 

Rt. 2011 s. 743    Normeringsdom III 

Rt. 2011 s. 769    Hjerneskade 

Rt. 2012 s. 1576   Pengeinnkreving 

Rt. 2013 s. 879   BDSM 

Rt. 2014 s. 392    Familievold VI 

Rt. 2014 s. 745   Softgun 
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Rt. 2015 s. 872   Klokketyveri 

Rt. 2014 s. 1134   Innflytningsfest i Askim 

Rt. 2015 s. 1115   Familieøkonomi 

 
 
7.5   Rettspraksis – lagmannsrett 
 
Frostating lagmannsrett, 24. september 2003   LF-2003-2422 
Borgarting lagmannsrett, 16. desember 2003   LB-2003-739 
 
Agder lagmannsrett, 8. januar 2010    LA-2009-162202 
Gulating lagmannsrett, 8. februar 2010   LG-2009-119884 
Borgarting lagmannsrett, 5. mars 2010   LB-2009-89303 
Agder lagmannsrett, 19. mars 2010    LA-2009-182052 
Hålogaland lagmannsrett, 19. mars 2010   LH-2009-177913 
Eidsivating lagmannsrett, 24. mars 2010   LE-2009-204611 
Borgarting lagmannsrett, 26. mars 2010   LB-2009-173412 
Borgarting lagmannsrett, 12. april 2010   LB-2009-196744 
Hålogaland lagmannsrett, 22. april 2010   LH-2009-197497 
Gulating lagmannsrett, 3. mai 2010    LG-2009-144976 
Borgarting lagmannsrett, 12. mai 2010   LB-2009-184914 
Gulating lagmannsrett, 18. mai 2010    LG-2009-116825 
Borgarting lagmannsrett, 28. mai 2010   LB-2010-42632 
Agder lagmannsrett, 4. juni 2010    LA-2010-8547 
Gulating lagmannsrett, 16. juni 2010    LG-2009-157194 
Gulating lagmannsrett, 23. juni 2010    LG-2009-149079 
Borgarting lagmannsrett, 24. august 2010   LB-2010-96663 
Borgarting lagmannsrett, 5. oktober 2010   LB-2010-049022 
Borgarting lagmannsrett, 7. oktober 2010   LB-2010-91499 
Borgarting lagmannsrett, 18. oktober 2010   LB-2010-10020 
Agder lagmannsrett, 29. oktober 2010   LA-2010-60398 
Agder lagmannsrett, 5. november 2010   LA-2010-79789 
Hålogaland lagmannsrett, 22. november 2010  LH-2010-73248 
Frostating lagmannsrett, 6. desember 2010   LF-2010-87410 
Hålogaland lagmannsrett, 9. desember 2010   LH-2010-128704 
 
Frostating lagmannsrett, 11. januar 2011   LF-2010-94866 
Borgarting lagmannsrett, 9. februar 2011   LB-2010-55859 
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Borgarting lagmannsrett, 7. mars 2011   LB-2010-193870 
Gulating lagmannsrett, 7. mars 2011    LG-2010-707 
Agder lagmannsrett, 11. mars 2011    LA-2010-123044 
Borgarting lagmannsrett, 28. mars 2011   LB-2010-58075 
Hålogaland lagmannsrett, 7. april 2011   LH-2011-4134 
Frostating lagmannsrett, 6. mai 2011    LF-2010-150350 
Gulating lagmannsrett, 1. juni 2011    LG-2010-147896 
Frostating lagmannsrett, 16. juni 2011   LF-2011-15781 
Borgarting lagmannsrett, 21. juni 2011   LB-2010-163832 
Agder lagmannsrett, 22. september 2011   LA-2011-107582 
Hålogaland lagmannsrett, 22. september 2011  LH-2011-53938 
Borgarting lagmannsrett, 3. oktober 2011   LB-2011-39489 
Borgarting lagmannsrett, 12. oktober 2011   LB-2011-18038 
Agder lagmannsrett, 17. oktober 2011   LA-2011-84367 
Agder lagmannsrett, 21. oktober 2011   LA-2011-63787 
Borgarting lagmannsrett, 27. oktober 2011   LB-2011-48367 
Eidsivating lagmannsrett, 14. november 2011  LE-2011-105939 
Gulating lagmannsrett, 18. november 2011   LG-2010-201262 
Agder lagmannsrett, 25. november 2011   LA-2011-93567 
Borgarting lagmannsrett, 8. desember 2011   LB-2010-182226-2 
Borgarting lagmannsrett, 16. desember 2011   LB-2011-95064 
Borgarting lagmannsrett, 21. desember 2011   LB-2011-66728 
 
Frostating lagmannsrett, 11. januar 2012   LF-2011-122740 
Agder lagmannsrett, 12. januar 2012    LA-2011-108228 
Frostating lagmannsrett, 19. januar 2012   LF-2011-140241 
Frostating lagmannsrett, 26. januar 2012   LF-2011-101826 
Agder lagmannsrett, 2. februar 2012    LA-2011-155452 
Borgarting lagmannsrett, 5. mars 2012   LB-2011-113262 
Hålogaland lagmannsrett, 8. mars 2012   LH-2011-160147 
Agder lagmannsrett, 16. mars 2012    LA-2011-182066 
Gulating lagmannsrett, 21. mars 2012   LG-2011-88904 
Frostating lagmannsrett, 23. mars 2012   LF-2011-178240 
Frostating lagmannsrett, 2. april 2012   LF-2011-182122 
Borgarting lagmannsrett, 12. april 2012   LB-2011-163215 
Borgarting lagmannsrett, 13. april 2012   LB-2011-179896 
Hålogaland lagmannsrett, 4. mai 2012   LH-2011-206411 
Agder lagmannsrett, 11. mai 2012    LA-2012-1290 
Borgarting lagmannsrett, 29. mai 2012   LB-2011-184015 
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Frostating lagmannsrett, 18. juni 2012   LF-2012-74760 
Frostating lagmannsrett, 20. juni 2012   LF-2011-184010 
Borgarting lagmannsrett, 21. juni 2012   LB-2011-190619 
Borgarting lagmannsrett, 28. juni 2012   LB-2011-184000 
Gulating lagmannsrett, 28. juni 2012    LG-2011-160849 
Borgarting lagmannsrett, 23. juli 2012   LB-2011-196942 
Borgarting lagmannsrett, 20. august 2012   LB-2012-1825 
Frostating lagmannsrett, 30. august 2012   LF-2012-38535 
Frostating lagmannsrett, 7. september 2012   LF-2011-171946 
Borgarting lagmannsrett, 17. september 2012  LB-2011-196962 
Borgarting lagmannsrett, 1. oktober 2012   LB-2012-9504 
Gulating lagmannsrett, 1. oktober 2012   LG-2012-826 
Borgarting lagmannsrett, 8. oktober 2012   LB-2012-80296 
Hålogaland lagmannsrett, 17. oktober 2012   LH-2012-70458 
Borgarting lagmannsrett, 23. oktober 2012   LB-2012-77986 
Frostating lagmannsrett, 23. oktober 2012   LF-2012-56893 
Agder lagmannsrett, 5. november 2012   LA-2012-132987 
Gulating lagmannsrett, 14. november 2012   LG-2012-60861 
Hålogaland lagmannsrett, 15. november 2012  LH-2012-87385 
Frostating lagmannsrett, 21. november 2012   LF-2012-92118 
Agder lagmannsrett, 22. november 2012   LA-2012-99876 
Hålogaland lagmannsrett, 22. november 2012  LH-2012-120172 
Gulating lagmannsrett, 12. desember 2012   LG-2012-38386 
 
Borgarting lagmannsrett, 8. januar 2013   LB-2012-175943 
Eidsivating lagmannsrett, 22. januar 2013   LE-2012-154127 
Borgarting lagmannsrett, 5. februar 2013   LB-2012-198026 
Borgarting lagmannsrett, 14. februar 2013   LB-2012-90263 
Frostating lagmannsrett, 14. mars 2013   LF-2012-143630 
Gulating lagmannsrett, 14. mars 2013   LG-2012-113027 
Borgarting lagmannsrett, 18. mars 2013   LB-2012-124995 
Borgarting lagmannsrett, 4. april 2013   LB-2012-163693 
Borgarting lagmannsrett, 5. april 2013   LB-2012-169806 
Borgarting lagmannsrett, 7. mai 2013    LB-2012-195584 
Gulating lagmannsrett, 21. mai 2013    LG-2012-172346 
Borgarting lagmannsrett, 24. mai 2013   LB-2013-38284 
Frostating lagmannsrett, 6. juni 2013    LF-2012-170904 
Gulating lagmannsrett, 7. juni 2013    LG-2012-172350 
Frostating lagmannsrett, 11. juni 2013   LF-2013-4354 
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Borgarting lagmannsrett, 13. juni 2013   LB-2013-11613 
Hålogaland lagmannsrett, 13. juni 2013   LH-2013-9505 
Frostating lagmannsrett, 17. juni 2013   LF-2012-174881 
Borgarting lagmannsrett, 20. juni 2013   LB-2013-42082 
Gulating lagmannsrett, 20. august 2013   LG-2013-63583 
Hålogaland lagmannsrett, 22. august 2013   LH-2013-44467 
Frostating lagmannsrett, 23. august 2013   LF-2012-203031 
Borgarting lagmannsrett, 29. august 2013   LB-2013-79043 
Borgarting lagmannsrett, 17. september 2013  LB-2013-51528 
Borgarting lagmannsrett, 25. september 2013  LB-2013-81111 
Gulating lagmannsrett, 26. september 2013   LG-2012-93024 
Frostating lagmannsrett, 27. september 2013   LF-2013-9826 
Hålogaland lagmannsrett, 1. oktober 2013   LH-2013-57748 
Borgarting lagmannsrett, 9. oktober 2013   LB-2013-42001 
Agder lagmannsrett, 31. oktober 2013   LA-2013-95585 
Agder lagmannsrett, 1. november 2013   LA-2013-80992 
Frostating lagmannsrett, 12. november 2013   LF-2013-59544 
Frostating lagmannsrett, 20. november 2013   LF-2013-67347 
Eidsivating lagmannsrett, 22. november 2013  LE-2013-67371 
Hålogaland lagmannsrett, 22. november 2013  LH-2013-85257 
Agder lagmannsrett, 5. desember 2013   LA-2013-88923 
Borgarting lagmannsrett, 11. desember 2013   LB-2013-78323 
 
Gulating lagmannsrett, 9. januar 2014   LG-2013-121147 
Gulating lagmannsrett, 9. januar 2014   LG-2013-130129 
Agder lagmannsrett, 10. januar 2014    LA-2013-56193 
Agder lagmannsrett, 17. januar 2014    LA-2013-123645 
Agder lagmannsrett, 23. januar 2014    LA-2013-118571-2 
Hålogaland lagmannsrett, 23. januar 2014   LH-2013-136935 
Borgarting lagmannsrett, 29. januar 2014   LB-2013-112463 
Borgarting lagmannsrett, 24. februar 2014   LB-2013-180696 
Agder lagmannsrett, 28. februar 2014   LA-2013-166293 
Agder lagmannsrett, 7. mars 2014    LA-2013-162109 
Gulating lagmannsrett, 26. mars 2014   LG-2014-21431 
Borgarting lagmannsrett, 27. mars 2014   LB-2013-129305 
Frostating lagmannsrett, 3. april 2014   LF-2013-142685 
Eidsivating lagmannsrett, 25. april 2014   LE-2013-200213 
Eidsivating lagmannsrett, 12. mai 2014   LE-2014-3149 
Frostating lagmannsrett, 26. mai 2014   LF-2013-81106 
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Hålogaland lagmannsrett, 27. mai 2014   LH-2013-188431 
Agder lagmannsrett, 6. juni 2014    LA-2014-16382 
Frostating lagmannsrett, 6. juni 2014    LF-2014-2419 
Borgarting lagmannsrett, 16. juni 2014   LB-2013-186553 
Agder lagmannsrett, 19. juni 2014    LA-2013-209020 
Agder lagmannsrett, 27. juni 2014    LA-2014-35623 
Borgarting lagmannsrett, 2. juli 2014    LB-2014-2899 
Borgarting lagmannsrett, 29. august 2014   LB-2014-21645 
Hålogaland lagmannsrett, 10. september 2014  LH-2014-51141 
Borgarting lagmannsrett, 25. september 2014  LB-2014-19874 
Eidsivating lagmannsrett, 8. oktober 2014   LE-2013-189278 
Borgarting lagmannsrett, 13. oktober 2014   LB-2014-13067 
Hålogaland lagmannsrett, 22. oktober 2014   LH-2014-73532 
Borgarting lagmannsrett, 27. oktober 2014   LB-2014-95850 
Hålogaland lagmannsrett, 27. oktober 2014   LH-2014-32775 
Borgarting lagmannsrett, 3. november 2014   LB-2014-52616 
Eidsivating lagmannsrett, 7. november 2014   LE-2014-75505 
Gulating lagmannsrett, 7. november 2014   LG-2014-49715 
Borgarting lagmannsrett, 19. november 2014   LB-2014-49049 
Hålogaland lagmannsrett, 19. november 2014  LH-2014-89236 
Eidsivating lagmannsrett, 20. november 2014  LE-2014-21543 
Borgarting lagmannsrett, 25. november 2014   LB-2014-61232 
Frostating lagmannsrett, 2. desember 2014   LF-2014-88904 
Borgarting lagmannsrett, 8. desember 2014   LB-2014-59494 
Hålogaland lagmannsrett, 11. desember 2014  LH-2014-115515 
Agder lagmannsrett, 15. desember 2014   LA-2014-157007 
 
Borgarting lagmannsrett, 12. januar 2015   LB-2014-98010 
Frostating lagmannsrett, 16. januar 2015   LF-2014-47398 
Gulating lagmannsrett, 27. januar 2015   LG-2014-112811 
Gulating lagmannsrett, 30. januar 2015   LG-2013-765 
Hålogaland lagmannsrett, 6. februar 2015   LH-2014-157177 
Gulating lagmannsrett, 12. februar 2015   LG-2014-131571 
Hålogaland lagmannsrett, 16. februar 2015   LH-2014-153493 
Frostating lagmannsrett, 23. februar 2015   LF-2014-90687 
Borgarting lagmannsrett, 3. mars 2015   LB-2014-118433 
Hålogaland lagmannsrett, 3. mars 2015   LH-2014-174255 
Eidsivating lagmannsrett, 6. mars 2015   LE-2014-185681 
Borgarting lagmannsrett, 9. mars 2015   LB-2014-185737 
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Hålogaland lagmannsrett, 13. mars 2015   LH-2015-4377 
Borgarting lagmannsrett, 18. mars 2015   LB-2014-187508 
Agder lagmannsrett, 23. mars 2015    LA-2015-439 
Frostating lagmannsrett, 8. april 2015   LF-2014-188275 
Hålogaland lagmannsrett, 10. april 2015   LH-2014-204359 
Frostating lagmannsrett, 22. april 2015   LF-2014-69978 
Frostating lagmannsrett, 30. april 2015   LF-2014-120474 
Frostating lagmannsrett, 8. mai 2015    LF-2014-185751 
Borgarting lagmannsrett, 11. mai 2015   LB-2014-202462 
Hålogaland lagmannsrett, 12. mai 2015   LH-2015-32258 
Eidsivating lagmannsrett, 13. mai 2015   LE-2015-58445 
Agder lagmannsrett, 18. mai 2015    LA-2015-12003 
Borgarting lagmannsrett, 21. mai 2015   LB-2014-173968 
Borgarting lagmannsrett, 21. mai 2015   LB-2015-5865 
Eidsivating lagmannsrett, 26. mai 2015   LE-2014-204944 
Frostating lagmannsrett, 4. juni 2015    LF-2015-12243 
Agder lagmannsrett, 5. juni 2015    LA-2015-13849 
Agder lagmannsrett, 5. juni 2015    LA-2015-60675 
Eidsivating lagmannsrett, 19. juni 2015   LE-2015-19077 
Frostating lagmannsrett, 23. juni 2015   LF-2015-24142 
Eidsivating lagmannsrett, 29. juni 2015   LE-2015-77753 
Gulating lagmannsrett, 26. august 2015   LG-2015-2792 
Hålogaland lagmannsrett, 31. august 2015   LH-2015-38453 
Agder lagmannsrett, 4. september 2015   LA-2015-47747 
Eidsivating lagmannsrett, 4. september 2015   LE-2015-25177 
Frostating lagmannsrett, 9. september 2015   LF-2015-34482 
Borgarting lagmannsrett, 15. september 2015  LB-2014-202480 
Agder lagmannsrett, 8. oktober 2015    LA-2015-92150 
Hålogaland lagmannsrett, 14. oktober 2015   LH-2015-19404 
Borgarting lagmannsrett, 19. oktober 2015   LB-2015-32681 
Hålogaland lagmannsrett, 19. oktober 2015   LH-2015-74701 
Borgarting lagmannsrett, 26. oktober 2015   LB-2015-59503 
Frostating lagmannsrett, 29. oktober 2015   LF-2015-80603 
Eidsivating lagmannsrett, 30. oktober 2015   LE-2015-70155 
Hålogaland lagmannsrett, 4. november 2015   LH-2015-78426 
Borgarting lagmannsrett, 13. november 2015   LB-2015-89297 
Hålogaland lagmannsrett, 20. november 2015  LH-2015-63490  
Borgarting lagmannsrett, 24. november 2015   LB-2015-72874 
Hålogaland lagmannsrett, 26. november 2015  LH-2015-100836 



 
 

61 

Borgarting lagmannsrett, 1. desember 2015   LB-2015-114439 
Frostating lagmannsrett, 4. desember 2015   LF-2015-84733 
Borgarting lagmannsrett, 18. desember 2015   LB-2015-66836 
Borgarting lagmannsrett, 23. desember 2015   LB-2015-164927 
 
Eidsivating lagmannsrett, 22. januar 2016   LE-2015-92215 
Gulating lagmannsrett, 1. februar 2016   LG-2015-101060 
Eidsivating lagmannsrett, 4. februar 2016   LE-2015-110592 
Eidsivating lagmannsrett, 8. februar 2016   LE-2015-110720 
Agder lagmannsrett, 12. februar 2016   LA-2015-163030 
Eidsivating lagmannsrett, 12. februar 2016   LE-2015-113642 
Agder lagmannsrett, 15. februar 2016   LA-2015-194112 
Agder lagmannsrett, 18. februar 2016   LA-2015-197847 
Agder lagmannsrett, 18. februar 2016   LA-2015-198714 
Frostating lagmannsrett, 18. februar 2016   LF-2015-177269 
Agder lagmannsrett, 19. februar 2016   LA-2015-116061 
Gulating lagmannsrett, 25. februar 2016   LG-2015-110186 
Gulating lagmannsrett, 16. mars 2016   LG-2015-98086 
Eidsivating lagmannsrett, 18. mars 2016   LE-2016-13883 
Agder lagmannsrett, 6. april 2016    LA-2015-201852 
Frostating lagmannsrett, 7. april 2016   LF-2015-204675 
Eidsivating lagmannsrett, 8. april 2016   LE-2015-143577 
Gulating lagmannsrett, 19. april 2016    LG-2015-162721 
Borgarting lagmannsrett, 4. mai 2016    LB-2016-35875 
Hålogaland lagmannsrett, 10. mai 2016   LH-2015-206706 
Gulating lagmannsrett, 12. mai 2016    LG-2016-2836 
Borgarting lagmannsrett, 18. mai 2016   LB-2015-122384 
Frostating lagmannsrett, 25. mai 2016   LF-2015-205401 
Eidsivating lagmannsrett, 2. juni 2016   LE-2015-206082 
Borgarting lagmannsrett, 7. juni 2016   LB-2016-32774 
Borgarting lagmannsrett, 10. juni 2016   LB-2016-3876 
Gulating lagmannsrett, 17. juni 2016    LG-2016-3190 
Borgarting lagmannsrett, 23. juni 2016   LB-2015-161973 
Agder lagmannsrett, 24. juni 2016    LA-2015-200448 
Gulating lagmannsrett, 28. juni 2016    LG-2016-7643 
Eidsivating lagmannsrett, 30. juni 2016   LE-2016-33628 
Agder lagmannsrett, 1. juli 2016    LA-2015-197854 
Borgarting lagmannsrett, 1. juli 2016    LB-2015-155477 
Borgarting lagmannsrett, 1. juli 2016    LB-2015-171245 
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Borgarting lagmannsrett, 24. august 2016   LB-2015-206958 
Eidsivating lagmannsrett, 29. august 2016   LE-2016-16862 
Borgarting lagmannsrett, 1. september 2016   LB-2015-193130 
Frostating lagmannsrett, 5. september 2016   LF-2016-51489 
Borgarting lagmannsrett, 9. september 2016   LB-2015-136924 
Borgarting lagmannsrett, 21. september 2016  LB-2016-26997 
Agder lagmannsrett, 23. september 2016   LA-2015-193340 
Eidsivating lagmannsrett, 30. september 2016  LE-2016-28945 
Agder lagmannsrett, 6. oktober 2016    LA-2016-65822 
Gulating lagmannsrett, 6. oktober 2016   LG-2016-57093 
Hålogaland lagmannsrett, 6. oktober 2016   LH-2016-68000 
Borgarting lagmannsrett, 17. oktober 2016   LB-2016-63870 
 
 
7.6  Muntlige kilder og personlig kommunikasjon 
 
Agder lagmannsrett  Saksbehandler Siv Strømodden, e-post, 9. november 

2016. 
 
Borgarting lagmannsrett  Seniorkonsulent Kristin Nybråten, e-post, 9. november 

2016. 
 
Eidsivating lagmannsrett  Lagmann Torolv Groseth, telefonsamtale, 14. november 

2016. 
 
Frostating lagmannsrett  Administrasjonssjef Lars Kirksæther, telefonsamtale, 15. 

november 2016. 
 
Gulating lagmannsrett  Rådgiver Jannicke K. Vognstølen, e-post, 15. november 

2016. 
 
Hålogaland lagmannsrett  Administrasjonssjef Inger-Ann Lahm, e-post, 9. novem-

ber 2016. 
 
Lovdata Informasjonsforvalter Gudrun Wikheim Amble, e-post, 

16. november 2016. 
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7.7   Øvrige kilder 
 
Statistisk sentralbyrå Anmeldte lovbrudd 2014, publisert 15. April 2015. 

http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-
kriminalitet/statistikker/lovbrudda [Sitert: 15. september 
2016]. 

 
Statistisk sentralbyrå Konsumprisindeksen, http://www.ssb.no/kpi?fokus=true 

[Sitert: 18. september 2016].  

Rundskriv nr. 3/2008 Rundskriv fra Riksadvokaten, nr. 3/2008. Familievold.  

Rundskriv nr. 1/2016 Rundskriv fra Riksadvokaten, nr. 1/2016. Mål og priori-
teringer for straffesaksbehandlingen i 2016 – politiet og 
statsadvokatene. 

Justis- og beredskapsdepartementet  Et liv uten vold. Handlingsplan fra Justis- og bered-
skapsdepartementet, publisert 16. august 2013.  


