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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er statens erstatningsansvar i tilfeller hvor en utlending uriktig får 

avslått sin søknad om asyl etter utlendingsloven1 § 28.  

 

Det er en forutsetning for oppgaven at Utlendingsnemnda (UNE) har truffet et vedtak om av-

slag på søknad om asyl, og at dette vedtaket er uriktig. Med «uriktig» mener jeg for det første 

at det hefter en ugyldighetsgrunn ved UNEs vedtak som innebærer at vedtaket om ikke å inn-

vilge asyl er ugyldig etter ugyldighetslæren. For det andre mener jeg at utlendingen skulle 

vært innvilget asyl, dersom UNE ikke hadde begått feil.  

 

Dersom UNEs vedtak blir kjent ugyldig av domstolene, har domstolene ikke kompetanse til å 

avsi dom for realiteten,2 det vil si at domstolene verken kan innvilge eller avslå asylsøknader. 

UNE må derfor behandle saken på nytt. Resultatet av UNEs etterfølgende behandling kan 

enten være at utlendingen innvilges asyl, eller at UNE kommer til at vilkårene for flykt-

ningstatus og asyl fortsatt ikke er oppfylt. Der UNEs vedtak er kjent ugyldig av domstolene, 

vil utlendingen i de aller fleste tilfeller innvilges beskyttelse etter en ny vurdering av UNE.3 

Jeg forutsetter at UNE ved sin nye behandling av saken ikke bygger på etterfølgende faktiske 

forhold som ikke forelå på vedtakstidspunktet (nye rettsfakta).  

 

UNE kan også omgjøre et endelig vedtak om avslag på søknad om asyl truffet av UNE selv, 

uten noen forutgående domstolsbehandling. I forvaltningsloven4 § 35 er det gitt regler om når 

et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uavhengig av klagereglene. Dersom vedta-

ket er ugyldig, vil det være omgjøringsadgang etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav 

c. Omgjøring kan enten skje ved at UNE av eget tiltak tar saken opp til fornyet vurdering, 

eller ved at utlendingen selv begjærer UNEs vedtak omgjort. Det kan tenkes at utlendingen i 

en omgjøringsbegjæring påpeker slike feil og mangler ved UNEs vedtak, at UNE etter en for-

nyet vurdering finner at utlendingen oppfyller vilkårene for flyktningstatus og asyl, og at det 

opprinnelige vedtaket om å avslå asylsøknaden derfor ikke kan opprettholdes. I de aller fleste 

tilfeller hvor UNE omgjør et vedtak om avslag på asyl, konstaterer ikke UNE uttrykkelig at 

det opprinnelige vedtaket var ugyldig. For at UNE skal ta en omgjøringsbegjæring til følge 

forutsetter det som regel nye opplysninger eller en rettslig argumentasjon som tilsier omgjø-

ring. Ofte vil det være påberopelsen av nye etterfølgende faktiske forhold som fører til at 

UNE omgjør vedtaket, og ikke det at det opprinnelige vedtaket var ugyldig grunnet feil på 

                                                 
1  Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. 
2  Rt. 2001 s. 995 A på side 1003-1004. 
3  Personlig kommunikasjon i e-post med Kristin Mc Pherson i Utlendingsnemnda. 2. oktober 2019.   
4  Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 
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vedtakstidspunktet.5 Dermed vil det erstatningsrettslige vilkåret om årsakssammenheng ofte 

medføre at staten ikke kan idømmes erstatningsplikt.  

 

Oppgaven vil følgelig undersøke når staten etter gjeldende rett kan holdes erstatningsansvarlig 

for UNEs uriktige vedtak om avslag på søknad om asyl. Oppgaven søker i så henseende først 

og fremst å gi en analyse av ansvarsgrunnlaget ved ugyldige asylvedtak.  

 

1.2 Aktualitet 

Hvert år behandler UNE et betydelig antall asylsaker. I 2014 behandlet UNE 8235 asylsaker, i 

2015, 2016 og 2017 lå antallet behandlede asylsaker på over 5500 hvert år, mens i 2018 be-

handlet UNE 2841 asylsaker.6 Tallene gjelder behandlede saker etter klage og omgjøringsbe-

gjæring, og omfatter ikke asylsaker behandlet etter Dublin-prosedyren.  

 

I 2016 behandlet UNE 1962 omgjøringsbegjæringer, hvorav 332 vedtak ble omgjort. I 85 av 

sakene ble utlendingen innvilget beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, 

og i 53 av sakene ble utlendingen innvilget beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav b. I 2017 

behandlet UNE 1432 omgjøringsbegjæringer, hvorav 251 vedtak ble omgjort. I 52 av sakene 

fikk utlendingen beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav a, og i 20 av sakene etter bokstav b. 

I 2018 behandlet UNE 1411 omgjøringsbegjæringer, hvorav 176 vedtak ble omgjort. Utlen-

dingen ble innvilget beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav a i 55 av sakene og etter bok-

stav b i 12 av sakene.7    

 

Bare et begrenset antall av UNEs avgjørelser blir brakt inn for domstolene. I 2016, 2017 og 

2018 mottok UNE henholdsvis 84, 102 og 78 nye stevninger og midlertidige forføyninger 

som gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak/beslutninger i asylsaker.8 I 2016, 2017 og 2018 ble 

henholdsvis 76, 58 og 60 dommer i asylsaker rettskraftige, hvorav utlendingen fikk medhold i 

11 saker i 2016, 12 saker i 2017 og 17 saker i 2018.9  

 

Det dreier seg derfor om forholdsvis få beskyttelsessaker årlig hvor utlendingen gis medhold i 

at UNEs vedtak/beslutninger er ugyldige, sett i lys av det totale antallet asylsaker som UNE 

                                                 
5  Prop. 180 L (2012-2013) s. 17.  
6  UNE (2019). 
7  Personlig kommunikasjon i e-post med Kristin Mc Pherson i Utlendingsnemnda. 7. oktober 2019. Samtlige 

tall som gjelder antallet behandlede omgjøringsbegjæringer og omgjorte vedtak i 2016, 2017 og 2018 er hen-

tet fra den nevnte kommunikasjonen med Mc Pherson. 
8  Personlig kommunikasjon i e-post med Kristin Mc Pherson i Utlendingsnemnda. 2. oktober 2019. Da tallene 

er basert på manuelle registreringer, tar Mc Pherson forbehold om registreringsfeil.   
9  Personlig kommunikasjon i e-post med Kristin Mc Pherson i Utlendingsnemnda. 2. oktober 2019. Også her 

tar Mc Pherson forbehold om registreringsfeil.  
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behandler årlig. Spørsmålet om statens erstatningsansvar for tap som en utlending er påført på 

grunn av et ugyldig vedtak om avslag på søknad om asyl, har imidlertid stor betydning for den 

enkelte som rammes av UNEs feil. Jeg kan ikke se at dette konkrete spørsmålet har blitt be-

handlet noe annet sted tidligere. 

 

1.3 Avgrensninger og presiseringer 

Utlendingsforvaltningen treffer en rekke forskjellige vedtak og beslutninger. Denne oppgaven 

er begrenset til de vedtak og beslutninger som utlendingsforvaltningen treffer i asylsaker. Det 

avgrenses følgelig mot vedtak som utlendingsmyndighetene treffer i andre utlendingssaker 

enn asylsaker, slik som blant annet i saker om familieinnvandring, utvisning, tilbakekall og 

statsborgerskap.   

 

Oppgaven tar ikke sikte på å gi noen analyse av hvorvidt en utlending kan kreve erstatning for 

et eventuelt påført økonomisk tap som følge av at utlendingen får avslag på sin asylsøknad av 

Utlendingsdirektoratet (UDI), men hvor utlendingen etter klage får innvilget asyl enten av 

UDI eller UNE. UDI er førsteinstans i asylsaker. Et vedtak om avslag på asyl kan påklages til 

UNE som er et uavhengig, domstolslignende klageorgan.10 Oppgaven tar således utgangs-

punkt i at UNE har truffet et endelig og uriktig vedtak om avslag på søknad om asyl, og at 

UNEs vedtak blir omgjort av UNE selv, enten etter forutgående rettslig overprøving eller på 

bakgrunn av at utlendingen begjærer vedtaket omgjort. 

 

Spørsmålet om en utlending kan kreve erstatning for påført økonomisk tap, der utlendingsfor-

valtningen har brukt uforsvarlig lang tid på å behandle en asylsøknad, faller utenfor rammene 

for denne oppgaven. 

 

Det avgrenses videre mot reglene om dekning av sakskostnader i forvaltningsloven § 36 og 

reglene i tvisteloven11 kapittel 20 om dekning av sakskostnader i forbindelse med rettssak. 

 

Jeg avgrenser videre mot en behandling av krav om oppreisning for ikke-økonomisk skade, da 

oppgaven ellers ville blitt for vidtgående.   

 

1.4 Begrepsavklaringer 

Med «utlending» menes «enhver som ikke er norsk statsborger», jf. utlendingsloven § 5 første 

ledd.  

 

                                                 
10  Se utlendingsloven §§ 76 og 77.  
11  Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.  
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Jeg benytter begrepet «utlending» fremfor «asylsøker», siden en utlending som har fått ende-

lig avslag på asylsøknaden ikke lenger er å anse som en «asylsøker».  

 

Begrepene «beskyttelse» og «asyl» brukes synonymt.  

 

Med «vedtak» mener jeg enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bok-

stav a. Et vedtak om avslag på søknad om asyl er et enkeltvedtak. Der jeg benytter uttrykket 

«UNEs opprinnelige vedtak» eller «det opprinnelige vedtaket» sikter jeg til UNEs første av-

gjørelse om å avslå utlendingens asylsøknad. Ofte vil det foreligge et vedtak og èn eller flere 

etterfølgende beslutninger truffet av UNE i en og samme asylsak. De avgjørelser UNE treffer 

etter det opprinnelige vedtaket omtales formelt som «beslutninger». En «beslutning» om ikke 

å omgjøre det tidligere vedtaket er ikke et «enkeltvedtak».12 Ved eventuell domstolsprøving, 

er det imidlertid den siste beslutningen som utlendingen har et reelt behov for å få overprøvd, 

jf. tvisteloven § 1-3 annet ledd, jf. Rt. 2013 s. 1101 U avsnitt 24 og 25. For enkelhetsskyld vil 

jeg hovedsakelig benytte begrepet «vedtak» om både UNEs vedtak og beslutninger, men like-

vel slik at jeg benytter begrepet «beslutning» der jeg anser det mest hensiktsmessig. Jeg nev-

ner for ordens skyld at selv om UNEs opprinnelige vedtak ikke er ugyldig, kan èn eller flere 

av de eventuelt etterfølgende beslutningene være det.   

 

1.5 Metode- og kildebruk  

Utlendingsloven inneholder ingen bestemmelse om at det kan kreves erstatning som følge av 

at utlendingsmyndighetene har truffet et vedtak som viser seg å være ugyldig, verken i asylsa-

ker eller i andre saker etter loven. Forarbeidene til någjeldende utlendingslov berører ikke 

spørsmålet om statens erstatningsansvar for ugyldige vedtak truffet etter loven. Forarbeidene 

til utlendingsloven av 198813 inneholder imidlertid enkelte uttalelser om statens ansvar for 

«direkte utgifter» som en utlending er påført som følge av et ugyldig vedtak.  

 

Heller ikke forvaltningsloven inneholder noen regler om erstatning for ugyldige enkeltvedtak, 

og forarbeidene til loven er svært sparsomme med uttalelser om ansvarsgrunnlaget ved ugyl-

dige forvaltningsvedtak. 

 

Statens subjektive ansvar for ugyldige forvaltningsvedtak er regulert av arbeidsgiveransvaret i 

skadeserstatningsloven14 § 2-1. Hva som skal til for at det offentlige skal gå fri for ansvar etter 

skadeserstatningsloven § 2-1, der den påståtte ansvarsbetingende handlingen er et ugyldig 

                                                 
12  Eckhoff og Smith (2018) s. 320.  
13  Lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.  
14  Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.  
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forvaltningsvedtak, må imidlertid avgjøres på bakgrunn av de retningslinjer som er trukket 

opp i rettspraksis.  

  

Objektivt ansvar for ugyldige forvaltningsvedtak er regulert av ulovfestede regler som er ut-

viklet gjennom høyesterettspraksis. Hvorvidt staten har et ulovfestet objektivt ansvar for 

ugyldige vedtak om avslag på søknad om asyl, må avgjøres på bakgrunn av en tolkning av 

den foreliggende rettspraksis.  

 

Per i dag foreligger det ingen norsk høyesterettsdom som direkte tar stilling til spørsmålet om 

statens erstatningsansvar, der utlendingsforvaltningen har truffet et ugyldig vedtak. Det fore-

ligger heller ingen underrettspraksis som direkte tar stilling til spørsmålet om statens erstat-

ningsansvar for ugyldige asylvedtak. Derimot er det flere høyesterettsdommer som gjelder 

spørsmålet om det offentliges erstatningsansvar for ugyldige vedtak på andre områder enn 

utlendingsretten. Flere dommer er av interesse, herunder spesielt Rt. 2010 s. 291 A (Vangen), 

Rt. 2005 s. 416 A (Advokatbevilling) og Rt. 1987 s. 1495 A (Reitgjerdet II). Det følger av det 

som er sagt at høyesterettspraksis er en sentral rettskildefaktor i denne oppgaven.   

 

Etter Vangen-dommen i 2010 er det kommet til en del underrettspraksis som gjelder spørsmå-

let om statens erstatningsansvar som følge av ugyldige forvaltningsvedtak. To av disse dom-

mene, LB-2015-35426 og LB-2016-155971, gjelder spørsmålet om statens erstatningsansvar 

for ugyldige vedtak truffet av utlendingsforvaltningen i andre saker enn asylsaker. Under-

rettspraksis har begrenset rettskildemessig verdi.15 Det er imidlertid interessant å se hen til 

vurderingene i de to nevnte lagmansrettsdommene, siden det ikke foreligger materiale fra 

Høyesterett som berører spørsmålet om statens erstatningsansvar for ugyldige vedtak truffet 

av utlendingsforvaltningen. I tilfeller hvor det ikke foreligger høyesterettspraksis, vil under-

rettsavgjørelser i praksis tillegges vekt i underordnede domstoler.16    

 

I denne oppgaven er reelle hensyn en rettskildefaktor av stor betydning. Dette gjelder først og 

fremst ved vurderingen av om staten har et ulovfestet objektivt ansvar for ugyldige vedtak om 

avslag på søknad om asyl. At reelle hensyn har stor betydning ved vurderingen av om det of-

fentlige har et objektivt ansvar for ugyldige forvaltningsvedtak, følger av Høyesteretts egen 

praksis. Et eventuelt objektivt ansvar for det offentlige, vil nemlig måtte bero på de retnings-

linjer som er trukket opp i rettspraksis, samt en avveining av de reelle hensyn som gjør seg 

                                                 
15  Se Eckhoff (2001) s. 162 som uttaler at «[l]agmannsrettenes og herreds- og byrettenes avgjørelser har langt 

fra så stor autoritet som Høyesteretts». Se også Skoghøy (2018) s. 227 om at «avgjørelser av tingretter eller 

lagmannsretter…[kan] ikke i seg selv ha rettsnormerende kraft». Se videre Høgberg (2019) s. 272 om at «det 

[er] liten tvil om at underrettspraksis påberopes for Høyesterett, og at den vektlegges» og s. 273 om at 

«det…ikke er tradisjon for å tillegge underrettspraksis særlig vekt i seg selv».  
16  Mestad (2019) s. 94. 
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gjeldende på det enkelte området. Jeg presiserer at når reelle hensyn benyttes i denne oppga-

ven, er det som argument for hva som er gjeldende rett, og ikke som argument for hva som 

burde være gjeldende rett.  

 

Det er skrevet en god del om det offentliges erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak 

i juridisk teori. Flere steder i denne oppgaven vil det henvises til juridisk teori. Juridisk teori 

kan ha ganske stor faktisk innflytelse på rettsutviklingen.17 Den rettskildemessige verdien til 

juridisk teori ligger i argumentasjonens overbevisningskraft.18 Spørsmålet om statens erstat-

ningsansvar for ugyldige vedtak i utlendingssaker generelt, og asylsaker spesielt, er etter hva 

jeg kan se, ikke behandlet i den juridiske teorien.  

 

1.6 Fremstillingen videre 

En drøftelse av hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder ved uriktige vedtak om avslag på søknad 

om asyl, krever en kort fremstilling av reglene om flyktningstatus og asyl. Dette gis i kapittel 

2. I kapittel 3 gis det en kort oversikt over de alminnelige vilkårene for erstatning. Kapittel 4 

er oppgavens hoveddel, med en analyse av hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder hvor UNE har 

truffet et uriktig vedtak om avslag på søknad om asyl. Avslutningsvis i oppgavens kapittel 5 

gis det en kort oppsummering av analysen som er gitt i oppgavens kapittel 4, samt noen re-

fleksjoner.  

                                                 
17  Eckhoff (2001) s. 270 og Skoghøy (2018) s. 44 og 216. 
18  Skoghøy (2018) s. 216 og Askeland (2019) s. 456.  



7 

 

 

2 Om vilkårene for asyl etter utlendingsloven § 28 

2.1 Innledende bemerkninger 

I dette kapittelet skal jeg se på forholdet mellom utlendingsloven og internasjonal rett, samt 

vilkårene for flyktningstatus og asyl i utlendingsloven § 28. Dette vil gjøres kort av plasshen-

syn.  

 

2.2 Forholdet mellom utlendingsloven og internasjonal rett  

Norsk rett bygger som hovedregel på det dualistiske prinsipp, som innebærer at norsk rett går 

foran folkeretten ved motstrid.19 På utlendingsrettens område gjelder imidlertid sektormonis-

me, jf. utlendingsloven § 3 som sier at «[l]oven skal anvendes i samsvar med internasjonale 

regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling».20 Bestem-

melsen må ses i lys av Grunnloven21 § 92, som sier at myndighetene skal respektere og sikre 

de menneskerettighetene som Norge er bundet av. 

 

Utlendingsloven § 3 har større rekkevidde enn menneskerettsloven22 på utlendingsrettens om-

råde, siden utlendingsloven § 3 også omfatter andre konvensjoner (deriblant flyktningkonven-

sjonen) og folkerettslige regler enn de som er nevnt i menneskerettsloven § 2, og som etter 

menneskerettsloven § 3 går foran annen lovgivning.23 Utlendingsloven § 3 er følgelig førende 

for hvordan utlendingsloven skal tolkes.  

 

2.3 Vilkårene for asyl 

2.3.1 Innledning 

Etter flyktningkonvensjonen er Norge ikke forpliktet til å gi asyl, men til å gi vern mot utsen-

delse til forfølgelse, jf. artikkel 33. Hvorvidt flyktninger skal innvilges asyl, beror på statenes 

egen lovgivning.24 I utlendingsloven § 28 er det gitt regler om asyl.   

 

Det er bare «flyktninger» som får asyl, jf. utlendingsloven § 28 annet ledd. I norsk rett har vi 

to alternative rettsgrunnlag for flyktningstatus.25 Det ene rettsgrunnlaget er nedfelt i utlen-

dingsloven § 28 første ledd bokstav a, og tilsvarer den universelle flyktningdefinisjonen i 

flyktningkonvensjonen artikkel 1 A (2). Det andre rettsgrunnlaget for flyktningstatus er ned-

                                                 
19  Rt. 2007 s. 234 A avsnitt 54.  
20  NOU 2004: 20 s. 73. 
21  Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov. 
22  Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 
23  Øyen (2018a) s. 34.  
24  Øyen (2018b) s. 174.  
25  Øyen (2018b) s. 177. 
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felt i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b. Denne bestemmelsen er ikke hentet fra 

flyktningkonvensjonen, men skal ivareta Norges internasjonale forpliktelser etter andre kon-

vensjoner som gir rett til vern mot utsendelse.26 

 

Dersom en utlending oppfyller vilkårene for flyktningstatus i utlendingsloven § 28 første ledd 

bokstav a eller b, «skal» utlendingen anerkjennes som flyktning, og utlendingen har da «rett 

til» asyl, jf. bestemmelsens annet ledd. Utlendingsloven § 28 er følgelig en rettighetsbestem-

melse.  

 

Når en utlending får avslag på sin søknad om asyl, følger det av utlendingsloven § 28 syvende 

ledd at utlendingsmyndighetene av eget tiltak skal vurdere om utlendingen skal innvilges 

opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38. Etter § 38 første ledd «kan [det] 

gis oppholdstillatelse…dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen 

har særlig tilknytning til riket». Det beror således på forvaltningens frie skjønn om en utlen-

ding skal innvilges opphold etter denne bestemmelsen, jf. ordlyden «kan».27 Utlendingsloven 

§ 38 vil ikke omtales nærmere i denne oppgaven, med unntak av en kort bemerkning i kapittel 

4.2.5.   

 

I kapittel 2.3.2 og 2.3.3 vil jeg redegjøre for vilkårene for asyl etter utlendingsloven § 28 førs-

te ledd bokstav a og b, og i kapittel 2.3.4 vil jeg si noe om sur place, som innebærer at beskyt-

telsesbehovet har oppstått etter at utlendingen forlot hjemlandet.  

 

2.3.2 Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a 

For å anerkjennes som flyktning etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a er det fem 

kumulative vilkår som må være oppfylt.  

 

For det første er det et vilkår at personen befinner seg utenfor hjemlandets grenser, samt at 

utlendingen «er i riket eller på norsk grense».  

 

Det er videre et vilkår for flyktningstatus at utlendingen har en «velbegrunnet frykt» for for-

følgelse ved retur til hjemlandet. Det avgjørende spørsmålet i de fleste asylsaker er om dette 

vilkåret er oppfylt.28 Vilkåret innebærer at det må foretas både en bevisvurdering og en risi-

kovurdering.29 Bevisvurderingen handler om hvilket faktum som skal legges til grunn, mens 

                                                 
26  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 93 og 95.  
27  Se også Rt. 2012 s. 1985 P (Lengeværende barn I) avsnitt 142. 
28  Øyen (2018b) s. 182.  
29  NOU 2004: 20 s. 117. 



9 

 

hensikten med risikovurderingen er å avgjøre om det på bakgrunn av det faktum som er lagt 

til grunn, foreligger en fare for forfølgelse dersom asylsøkeren blir returnert til hjemlandet.30  

 

Dersom det ikke er holdepunkter for noe annet i rettskildefaktorene på det enkelte forvalt-

ningsområdet, er utgangspunktet at det kreves sannsynlighetsovervekt for at de faktiske for-

hold som forvaltningen legger til grunn for sitt vedtak, er korrekte.31 Et slikt beviskrav sams-

varer også med utgangpunktet i norsk sivilprosess, som er at det mest sannsynlige faktum 

legges til grunn (overvektsprinsippet).32 I asylsaker er imidlertid beviskravet noe lavere.33 

Dersom det er tvil om faktum, er utgangspunktet at tvilen skal komme asylsøkeren til gode.34 

Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at asylforklaringen er riktig, men forklaringen 

skal legges til grunn dersom den fremstår som «noenlunde sannsynlig», forutsatt at utlen-

dingen har medvirket til å opplyse saken så langt det er «rimelig og mulig» og asylsøkeren 

anses som generelt troverdig, jf. Rt. 2011 s. 1481 A avsnitt 45 og 46 og Rt. 2015 s. 1388 P 

avsnitt 129. Dersom det lempeligere beviskravet ikke kommer til anvendelse, skal det faktum 

som fremstår som mest sannsynlig legges til grunn.  

 

Etter at faktum er fastlagt (bevisvurderingen), må det foretas en risikovurdering, hvor spørs-

målet er om asylsøkeren har en «velbegrunnet» frykt for forfølgelse dersom han blir returnert 

til hjemlandet. Det må foreligge en fremtidig fare for forfølgelse.35 I forarbeidene til utlen-

dingsloven fremgår det at det ikke er noe krav om sannsynlighetsovervekt for at asylsøkeren 

vil bli forfulgt ved retur til hjemlandet, men at risikoen må være «reell».36 En «fjern mulig-

het» for at overgrep kan inntreffe er ikke tilstrekkelig.37 

 

Det er i utgangspunktet asylsøkeren som har ansvaret for å sannsynliggjøre sine asylanførs-

ler.38 Samtidig har myndighetene en generell utredningspliktplikt, jf. forvaltningsloven § 17 

og utlendingsloven § 93 fjerde ledd tredje punktum. Bevisbyrden for at det er trygt å returnere 

påhviler norske myndigheter.39 

 

                                                 
30  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 85, NOU 2004: 20 s. 117.  
31  Se f.eks. Rt. 2012 s. 1556 A avsnitt 38, Eckhoff og Smith (2018) s. 411. 
32  Skoghøy (2017) s. 914. 
33  Øyen (2018b) s. 186. 
34  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88 og 414. 
35  Rt. 2012 s. 139 A avsnitt 48. 
36  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88 og 414.  
37  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 86, NOU 2004: 20 s. 118. 
38  Utlendingsloven § 93 fjerde ledd første punktum, Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88. 
39  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88. 
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Det tredje vilkåret for flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a er at 

utlendingen må risikere «forfølgelse» ved retur til hjemlandet. Det nærmere innholdet i for-

følgelsesbegrepet er presisert i utlendingsloven § 29. I Rt. 2012 s. 494 A avsnitt 35 la Høyes-

terett til grunn at begrepet «forfølgelse» innebærer at frykten må referere seg til «alvorlige 

overgrep». 

 

Det er videre et vilkår at utlendingen risikerer forfølgelse «på grunn av etnisitet, avstemning, 

hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av poli-

tisk oppfatning». I dette ligger et krav om at forfølgelsen må stå i årsakssammenheng med en 

forfølgelsesgrunn.40  

 

Det siste vilkåret for at en utlending skal anerkjennes som flyktning etter utlendingsloven § 28 

første ledd bokstav a er at han ikke kan få beskyttelse i hjemlandet.  

 

2.3.3 Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b  

Dersom en utlending ikke oppfyller vilkårene for flyktningstatus i utlendingsloven § 28 første 

ledd bokstav a, skal han likevel anerkjennes som flyktning dersom han «står i reell fare for å 

bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff» hvis han blir returnert til hjemlandet, jf. utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b. 

 

Som nevnt ovenfor bygger bestemmelsen på folkerettslige regler om forbud mot refoulement, 

slik som blant annet EMK artikkel 2 og 3.41 Paragraf 28 første ledd bokstav b vil for eksempel 

være aktuell for «krigsflyktninger», det vil si personer som risikerer å bli et tilfeldig offer for 

krigshandlinger, samt hvor utlendingen ikke er forfulgt på grunn av en av forfølgelsesgrunne-

ne som er nevnt i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.42 

 

2.3.4 Særlig om sur place 

Det kan tenkes at det oppstår et beskyttelsesbehov på grunn av handlinger som utlendingen 

selv begår i Norge etter at han har fått endelig avslag på sin asylsøknad (subjektiv sur place), 

eller på grunn av endringer i landforholdene i utlendingens hjemland (objektiv sur place).43 

Etter utlendingsloven § 28 fjerde ledd gir både subjektiv og objektiv sur place som hovedregel 

rett til anerkjennelse som flyktning.44  

                                                 
40  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 80.  
41  Vevstad (2010) s. 157.  
42  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 414. 
43  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 99 og HR-2017-569-A avsnitt 41 og 42.  
44  For subjektiv sur place kan det imidlertid gjøres unntak etter «misbruksbestemmelsen» i utlendingsloven § 

28 fjerde ledd annet punktum.  
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Dersom objektiv eller subjektiv sur place fører til at UNE tar en omgjøringsbegjæring til føl-

ge, kan man ikke si at UNEs opprinnelige vedtak om å avslå asylsøknaden var uriktig, forut-

satt at det ikke heftet noen feil eller mangler ved det opprinnelige vedtaket. Dersom det er 

anført subjektiv eller objektiv sur place i en omgjøringsbegjæring, og denne begjæringen ikke 

tas til følge av UNE, kan UNEs beslutning bringes inn for domstolene som kan avsi dom for 

at beslutningen er ugyldig. Dersom beslutningen kjennes ugyldig, og UNE etter en ny vurde-

ring beslutter å omgjøre avslaget, oppstår spørsmålet om staten er ansvarlig for tap påført ut-

lendingen fra det tidspunkt utlendingen skulle vært innvilget asyl, til det tidspunkt utlendingen 

faktisk ble innvilget asyl.   
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3 Om vilkårene for erstatning  

3.1 Innledende bemerkninger  

At forvaltningen har truffet et ugyldig vedtak, er ikke i seg selv tilstrekkelig for at staten skal 

bli erstatningsansvarlig.45 I tillegg til det ugyldige vedtaket må de alminnelige vilkårene for 

erstatning være til stede. At vilkårene for erstatning må foreligge, gjelder for forvaltningsved-

tak generelt og for vedtak om avslag på søknad om asyl spesielt. I dette kapittelet vil jeg der-

for kort redegjøre for vilkårene for erstatning. 

 

Det er tre grunnvilkår som må være oppfylt for at man skal ha rett til erstatning. Det må for 

det første foreligge et ansvarsgrunnlag, for det andre en skade og for det tredje årsakssam-

menheng.46 Det er videre en forutsetning for erstatning at erstatningskravet ikke er foreldet.47   

 

3.2 Ansvarsgrunnlag 

Siden spørsmålet om ansvarsgrunnlag vil behandles inngående i oppgavens kapittel 4, vil jeg 

her begrense meg til å si noe generelt om ansvarsgrunnlag som vilkår for erstatning, herunder 

om terminologien.   

 

Vilkåret om ansvarsgrunnlag innebærer at det må foreligge et rettslig grunnlag for å kreve 

erstatning.48 Det alminnelige ansvarsgrunnlaget i norsk rett er culpaansvaret (skyldan-

svar/ansvar på subjektivt grunnlag).49 Med mindre det er særskilt hjemmel for et annet an-

svarsgrunnlag, gjelder culpaansvaret i alle skadesituasjoner og for alle skadevoldere.50 Ar-

beidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 er en slik særskilt hjemmel. Arbeidsgiver-

ansvaret innebærer at arbeidsgiver blir objektivt ansvarlig for skade voldt forsettlig eller uakt-

somt av hans arbeidstakere. Et annet ansvarsgrunnlag er det ulovfestede objektive ansvaret, 

som betyr at skadevolder blir ansvarlig uten hensyn til skyld.51  

 

                                                 
45  Eckhoff og Smith (2018) s. 488.  
46  Lødrup (2009) s. 53.   
47  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 541.  
48  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 17.  
49  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 68. 
50  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 68.  
51  Lødrup (2009) s. 51.   
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3.3 Skade  

Det er et vilkår for erstatning at det foreligger en skade. Det kan dreie seg om skade på person 

eller ting, eller en ren formuesskade.52 Det er i utgangspunktet den økonomiske skaden som 

erstattes.53  

 

En utlending som uriktig får avslått sin søknad om asyl vil som regel påføres et økonomisk 

tap. Det kan for eksempel dreie seg om inntektstap og tapte trygderettigheter. Jeg går ikke 

nærmere inn på dette her, siden tapet uansett må fastlegges etter en konkret vurdering i hver 

enkelt sak.   

 

3.4 Årsakssammenheng  

Det er videre et vilkår for erstatning at det foreligger årsakssammenheng mellom skaden (ta-

pet) og det påståtte ansvarsbetingende forholdet.54  

 

Siden denne oppgaven omhandler statens erstatningsansvar der en utlending uriktig har fått 

avslag på sin asylsøknad etter utlendingsloven § 28, vil jeg si noe om kravet til årsakssam-

menheng der den påståtte ansvarsbetingende handlingen er et ugyldig forvaltningsvedtak. 

 

Hvilke krav som stilles til årsakssammenheng er forskjellig i en ugyldighetsbedømmelse og i 

en erstatningsrettslig bedømmelse.55 I en ugyldighetsbedømmelse er spørsmålet om feilen kan 

ha virket inn på vedtakets innhold,56 mens i en erstatningsrettslig bedømmelse er spørsmålet 

om det er sannsynlighetsovervekt for at vedtaket ville fått et annet resultat (til gunst for par-

ten), dersom forvaltningen ikke hadde begått feil som førte til ugyldigheten.57 

 

Som nevnt i kapittel 1.1 vil utlendingen i de aller fleste tilfeller hvor UNEs vedtak er kjent 

ugyldig av domstolene, innvilges asyl etter en ny vurdering av UNE. I slike tilfeller kommer 

ikke kravet til årsakssammenheng på spissen, forutsatt at UNE ikke bygger på nye rettsfakta 

ved den nye vurderingen.  

 

Der UNE ikke gir beskyttelse etter en ny vurdering, kan det for eksempel skyldes at domsto-

len kun vurderte faktum i saken og ikke utlendingens beskyttelsesbehov. Etter en ny vurde-

ring, hvor UNE legger til grunn faktum i henhold til den rettskraftige dommen, kan UNE 

                                                 
52  Nygaard (2007) s. 59.  
53  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 47.   
54  Nygaard (2007) s. 322. 
55  Graver (2015) s. 550.  
56  Se f.eks. Rt. 2009 s. 661 A avsnitt 71, Rt. 2015 s. 1388 P avsnitt 282 og HR-2017-2247-A avsnitt 97.  
57  Se f.eks. Rt. 1995 s. 781 A (Peelorg) på s. 792 og Rt. 2002 s. 683 A (Vassøy Canning) på s. 694.  
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konkludere med at det ikke er reell risiko for forfølgelse ved retur til hjemlandet. UNE vil 

dermed opprettholde tidligere avslagsvedtak. Selv om UNE hadde lagt korrekt faktum til 

grunn i det opprinnelige avslagsvedtaket, ville søknaden blitt avslått, fordi vilkårene for flykt-

ningstatus i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a eller bokstav b uansett ikke ville vært 

oppfylt.58 Utlendingen ville dermed ikke hatt rettskrav på asyl, jf. § 28 annet ledd. I en slik 

situasjon er det ikke grunnlag for å tilkjenne utlendingen erstatning for de feil som var begått i 

tilknytning til det opprinnelige vedtaket. Grunnen til dette er at i en erstatningsrettslig be-

dømmelse er kravet til årsakssammenheng mellom det ugyldige vedtaket og tapet, ikke opp-

fylt. 

                                                 
58  Forutsatt at risikovurderingen ville vært den samme på det opprinnelige vedtakstidspunktet, om korrekt 

faktum hadde vært lagt til grunn.  



15 

 

 

4 Ansvarsgrunnlag 

4.1 Innledning 

I den følgende fremstillingen vil jeg gi en analyse av ansvarsgrunnlaget, hvor UNE har truffet 

et ugyldig vedtak om avslag på søknad om asyl. UNE er en statlig nemnd, slik at spørsmålet 

er om staten kan holdes ansvarlig for UNEs ugyldige vedtak.  

 

Jeg vil først se på det lovfestede arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1, i oppga-

vens kapittel 4.2. I kapittel 4.3 vil jeg se på spørsmålet om staten kan holdes erstatningsan-

svarlig på ulovfestet objektivt grunnlag. Jeg vil deretter knytte noen korte bemerkninger til 

EMK artikkel 13 i oppgavens kapittel 4.4.  

 

4.2 Arbeidsgiveransvaret 

4.2.1 Generelt 

Det alminnelige arbeidsgiveransvaret er lovfestet i skadeserstatningsloven § 2-1. Etter skades-

erstatningsloven § 2-1 nr. 1 første punktum svarer arbeidsgiver for «skade som voldes forsett-

lig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet 

hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, 

er tilsidesatt». 

 

Arbeidsgiveransvaret gjelder for «det offentlige», jf. § 2-1 nr. 2, slik at både stat og kommune 

er omfattet.59 Det offentliges arbeidsgiveransvar omfatter også ansvar for myndighetshand-

linger.60 Et vedtak eller en beslutning om avslag på søknad om asyl truffet av UNE, er en 

«myndighetshandling». 

 

Etter skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 første punktum har arbeidsgiver et objektivt ansvar 

dersom arbeidstaker «forsettlig eller uaktsomt» har voldt skade. Vurderingen av om arbeids-

taker har utvist subjektiv skyld (jf. «forsettlig eller uaktsomt») beror i utgangspunktet på den 

alminnelige culparegelen.61 Samtidig som arbeidsgiver er ansvarlig på objektivt grunnlag, vil 

arbeidstaker som hovedregel være personlig ansvarlig etter det alminnelige culpaansvaret (på 

skyldgrunnlag).62 Arbeidsgiver vil også kunne være ansvarlig selv om arbeidstaker ikke per-

sonlig kan holdes erstatningsansvarlig, siden arbeidsgiver hefter for anonyme og kumulative 

feil.63 At arbeidsgiver hefter for slike feil, er ifølge forarbeidene til bestemmelsen ment å 

                                                 
59  Lødrup (2009) s. 217.   
60  Rt. 2010 s. 291 A avsnitt 29. 
61  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 218.   
62  Nygaard (2007) s. 220. 
63  Nygaard (2007) s. 220. 
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komme til uttrykk gjennom formuleringen om at det skal tas hensyn til «om de krav skadelid-

te med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt».64 Ved «anonyme 

feil» er det ikke nødvendig å påvise hvem som har voldt skaden, og ved «kumulative feil» kan 

flere arbeidstakere ha begått feil som ikke alene er tilstrekkelig til å karakterisere handlingen 

som uaktsom, men som til sammen er erstatningsbetingende.65 Der den påståtte ansvarsbe-

tingende handlingen er et ugyldig forvaltningsvedtak, er det dermed ikke nødvendig å identi-

fisere hvem som begikk feilen som medførte ugyldigheten, og det er heller ikke nødvendig at 

en konkret saksbehandler har utvist skyld, så fremt det samlet er begått slike feil som gjør at 

det foreligger skyld.   

 

At skaden må være voldt «forsettlig eller uaktsomt… idet hensyn tas til om de krav skadelidte 

med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt» innebærer at det er et 

vilkår for ansvar etter § 2-1, at den påståtte ansvarsbetingende handlingen er «rettsstridig» i 

forhold til skadelidte.66 Dersom handlingen er objektivt rettsstridig er utgangspunktet at det er 

grunnlag for bebreidelse og dermed tilstrekkelig for å pådra erstatningsansvar.67 Der den ska-

devoldende handlingen er et ugyldig forvaltningsvedtak, er kravet om rettsstrid i forhold til 

skadelidte oppfylt, siden ugyldige forvaltningsvedtak er rettsstridige.68 Utgangspunktet er 

dermed at et ugyldig forvaltningsvedtak medfører erstatningsplikt overfor skadelidte. Imidler-

tid gir uttrykket «forsettlig eller uaktsomt» i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 første 

punktum rom for visse unnskyldningsgrunner, selv om den påståtte ansvarsbetingende hand-

lingen er objektivt rettsstridig.69  

 

Der UNE har truffet et ugyldig vedtak om avslag på søknad om asyl, må det følgelig foreligge 

en unnskyldningsgrunn for at UNE skal gå fri for ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1.    

 

4.2.2 Unnskyldelig rettsvillfarelse 

Når et forvaltningsvedtak er ugyldig på grunn av feil lovforståelse, følger det av rettspraksis at 

unnskyldelig rettsvillfarelse fritar det offentlige for ansvar, jf. Rt. 1972 s. 578 A (Randaberg), 

Rt. 1987 s. 199 A (Shinco), Rt. 1995 s. 781 A (Peelorg), Rt. 1999 s. 1273 A (Schweigaardsga-

te 58), Rt. 2009 s. 354 A (Kvinnherad) og Rt. 2010 s. 291 A (Vangen). Aktsomhetsnormen er 

                                                 
64  Ot.prp. nr. 48 (1965-1966) s. 78-79.  
65  Ot.prp. nr. 48 (1965-1966) s. 78-79.  
66  Ot.prp. nr. 48 (1965-1966) s. 42-43, Innst. O. XIII. (1968-1969) s. 5, Nygaard (2007) s. 236. 
67  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 139.  
68  Hagstrøm (1987) s. 52, Lødrup (2009) s. 223, Eckhoff og Smith (2018) s. 488.  
69  Nygaard (2007) s. 237.  
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imidlertid «streng», og det avgjørende er om forvaltningens lovforståelse har vært «forsvar-

lig».70 

 

Samtlige av dommene som det er vist til i foregående avsnitt gjaldt direkte spørsmålet om 

kommuners erstatningsansvar, og ikke statens, med unntak av Kvinnherad-dommen. I teorien 

har det blitt fremholdt at det ikke finnes tilfeller hvor Høyesterett uttrykkelig har frifunnet 

staten på grunn av unnskyldelig rettsvillfarelse,71 hvilket kan tilsi at ansvaret for staten er så 

strengt at en rettsvillfarelse aldri vil være unnskyldelig.  

 

Det foreligger imidlertid rettspraksis som indikerer at også staten kan være ansvarsfri dersom 

rettsvillfarelsen har vært unnskyldelig. I Kvinnherad-dommen, som gjaldt spørsmålet om sta-

tens erstatningsansvar for et vedtak som var kjent ugyldig på grunn av feil lovforståelse, uttal-

te førstvoterende med tilslutning fra de øvrige dommerne, at «[d]et har i praksis vært stilt rela-

tivt strenge krav for at offentlige myndigheters rettsvillfarelse skal kunne anses som unnskyl-

delig, jf. Rt-1999-1273 på side 1280 med henvisning til tidligere praksis».72 Følgelig la Høy-

esterett, i en sak som gjaldt spørsmålet om statens erstatningsansvar, til grunn at unnskyldelig 

rettsvillfarelse kan føre til at staten går fri for ansvar. Det er også grunn til å merke seg at 

Høyesterett viste til «Rt-1999-1273 på side 1280 med henvisning til tidligere praksis». Som 

påpekt rett ovenfor gjaldt Rt. 1999 s. 1273 A en kommunes erstatningsansvar, og det gjorde 

også de dommene som det ble henvist til i Rt. 1999 s. 1273 A på side 1280. Også Vangen-

dommen må forstås slik at Høyesterett legger til grunn av både stat og kommune kan fritas for 

erstatningsansvar dersom rettsvillfarelsen er unnskyldelig.73  

 

At staten kan gå fri for ansvar dersom rettsvillfarelsen er unnskyldelig underbygges også av 

Rt. 1987 s. 1495 A (Reitgjerdet II) og Rt. 2005 s. 416 A (Advokatbevilling), som er de eneste 

høyesterettsdommene hvor staten uttrykkelig har blitt pålagt objektivt ansvar for uriktig myn-

dighetsutøvelse. I begge sakene var det subsidiært anført at det var opptrådt ansvarsbetingen-

de uaktsomt, slik at Høyesterett ikke var prosessuelt avskåret fra å vurdere spørsmålet. Når 

Høyesterett likevel ikke gikk inn på spørsmålet, men konstaterte objektivt ansvar, kan det 

indikere at Høyesterett mente at det ikke var opptrådt ansvarsbetingende uaktsomt. Dissense-

ne i Reitgjerdet II-dommen og Advokatbevillingsdommen markerer at det var faglig forsvar-

lig tvil om rekkevidden og forståelsen av rettsreglene, slik at staten trolig ikke ville blitt an-

                                                 
70  Rt. 2010 s. 291 A avsnitt 42 og 49. Se også Rt. 1999 s. 1273 A på s. 1280, hvor førstvoterende uttalte at «det 

skal mye til for at en kommune skal frifinnes på grunnlag av unnskyldelig rettsvillfarelse» (min kursivering), 

samt også Rt. 2009 s. 354 A (Kvinnherad) avsnitt 74 om at «[d]et har i praksis vært stilt relativt strenge 

krav…» (min kursivering).  
71  Eckhoff og Smith (2018) s. 489.  
72  Rt. 2009 s. 354 A avsnitt 74.  
73  Se kapittel 4.3.2. 
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svarlig etter arbeidsgiveransvaret, fordi det subjektivt sett ikke forelå noe uforsvarlig for-

hold.74  

 

Etter dette må det legges til grunn at der UNEs rettsvillfarelse har vært unnskyldelig, vil UNE 

ikke kunne idømmes erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven § 2-1. I vurderingen av om 

rettsvillfarelsen har vært unnskyldelig, er det særlig grunn til å påpeke at utlendingsretten ge-

nerelt er et komplekst rettsområde. En rekke internasjonale konvensjoner som Norge er bun-

det av og avgjørelser fra internasjonale organer, deriblant Den europeiske menneskerettig-

hetsdomstol (EMD), vil i stor grad være avgjørende for rettstilstanden på utlendingsfeltet, og 

bidra til en dynamisk utvikling på dette rettsområdet.75   

 

4.2.3 Unnskyldelig faktisk villfarelse 

I saker hvor feil faktum ligger til grunn for det offentliges vedtak, må også unnskyldelig fak-

tisk villfarelse kunne føre til at staten går fri for ansvar. I Rt. 1987 s. 199 A (Shinco) frem-

holdt Høyesterett at det dreide seg om «en ekstraordinært vanskelig situasjon både med hen-

syn til klarleggingen av de faktiske forhold og anvendelsen av rettsreglene» (s. 204), og i Rt. 

1995 s. 781 A (Peelorg) ble det fremholdt at det var «en meget uklar situasjon både rettslig og 

faktisk» (s. 792). Også i teorien er det lagt til grunn at forvaltningens feilbedømmelse av fak-

tum vil kunne føre til at staten ikke er ansvarlig på subjektivt grunnlag.76 

 

En vanlig grunn til at UNEs vedtak om avslag på asylsøknad kjennes ugyldige av domstolene, 

er at UNE har lagt feil faktum til grunn for vedtaket, herunder at UNE ikke har ansett utlen-

dingens asylforklaring som tilstrekkelig sannsynliggjort (uriktig bevisvurdering). Bevistemaet 

i asylsaker er vanskelig. Det lempede beviskravet er i seg selv uttrykk for det. For å avgjøre 

om asylforklaringen er «noenlunde sannsynlig» må UNE foreta en troverdighetsvurdering. 

Hvorvidt asylforklaringen er troverdig beror på en konkret helhetsvurdering av en rekke mo-

menter, herunder utlendingens generelle troverdighet, om utlendingen har gitt en detaljert og 

sammenhengende forklaring, om forklaringen samsvarer med landinformasjon, om det er 

fremlagt dokumentasjon som underbygger forklaringen, om forklaringen gradvis tilpasses og 

suppleres av nye forhold, samt utlendingens kunnskap og refleksjoner.77 Dessuten forekom-

mer en rekke feilkilder,78 som kan føre til uriktige slutninger om utlendingens asylforklaring. 

Det følger således av det som er sagt at asylvurderinger ofte er kompliserte, samt preget av 

                                                 
74  Hoel Lie (2012) s. 411-413. 
75  Øyen (2018c) s. 24. 
76  Hagstrøm (1987) s. 108-109, Hagstrøm (2010) s. 291, Graver (2015) s. 554. Eckhoff og Smith (2018) s. 488 

legger tilsynelatende til grunn at unnskyldelig rettsvillfarelse er eneste unnskyldningsgrunn.   
77  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 85, Rt. 2011 s. 1481 A avsnitt 37 og 46, Øyen (2018b) s. 189-190. 
78  Øyen (2018b) s. 190-192.  
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hypoteser og vanskelige avveininger.79 I forarbeidene til utlendingsloven er det fremholdt at 

«[d]et er en særegenhet ved asylsaker at de ofte må avgjøres på grunnlag av mangelfulle be-

vis».80 At UNE står i en svært vanskelig og uklar situasjon med hensyn til hvilket faktum som 

skal legges til grunn, er et moment som taler for at UNEs bevisvurdering ikke har vært ufor-

svarlig, selv om domstolene senere kommer til at asylforklaringen skulle vært lagt til grunn 

som «noenlunde sannsynlig».   

 

Der UNEs vedtak om avslag på søknad om asyl bringes inn for domstolskontroll, kan det 

hende at tingretten og lagmannsretten kommer til ulike konklusjoner med hensyn til om asyl-

forklaringen skal legges til grunn. Dette er et ytterligere moment som taler for at UNEs bevis-

vurdering ikke har vært uforsvarlig. Dersom lagmannsretten i motsetning til tingretten skulle 

konkludere med at UNEs bevisvurdering var uriktig, kan dette ikke i seg selv være et moment 

for at UNEs bevisvurdering var uforsvarlig.81 

 

Når UNEs vedtak er ugyldig på grunn av feil i faktum, kan man imidlertid ikke vurdere 

spørsmålet om UNEs bevisbedømmelse har vært uforsvarlig, uten å også se bevisbedømmel-

sen i lys av UNEs plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven § 

17 og utlendingsloven § 93 fjerde ledd tredje punktum.82 Dersom vedtaket er ugyldig på 

grunn av feil i faktum, og det er svakheter ved UNEs utredningsplikt, herunder at UNE burde 

ha gått lenger i å opplyse saken, tilsier det at UNEs bevisbedømmelse ikke har vært forsvarlig 

og dermed at staten er ansvarlig etter skadeserstatningsloven § 2-1.  

 

I motsetning til hva som er tilfellet ved feil lovanvendelse, kan feil i faktum være et resultat 

av utlendingens egne forhold. I asylsaker kan det tenkes at utlendingen gir mangelfulle eller 

uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen, og at villfarelsen om faktum dermed skyldes 

utlendingen selv. Som nevnt i kapittel 2.3.2 er det i utgangspunktet asylsøkeren som har an-

svaret for å sannsynliggjøre sine asylanførsler, slik at det er utlending som er nærmest til å 

sørge for at utlendingsforvaltningen har et korrekt faktagrunnlag med hensyn til hva utlen-

dingen har opplevd i hjemlandet. Der utlendingen kan lastes for at UNE la feil faktum til 

grunn, må UNE i en etterfølgende erstatningssak kunne anføre faktisk villfarelse som unn-

skyldningsgrunn, eventuelt at erstatningen må falle bort som følge av utlendingens egen med-

virkning, jf. skadeserstatningsloven § 5-1.83  

 

                                                 
79  Øyen (2018c) s. 24.  
80  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88. 
81  Sml. LB-2016-155971.  
82  Sml. LB-2015-35426.  
83  Sml. Haukeland Fredriksen (2013) s. 405.  
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I de tilfeller hvor UNE har foretatt en forsvarlig bevisvurdering, men likevel grepet feil med 

hensyn til hvilket faktum som skal legges til grunn for vedtaket, vil staten etter dette ikke 

være ansvarlig etter skadeserstatningsloven § 2-1 for UNEs uriktige asylvedtak.  

 

4.2.4 Saksbehandlingsfeil  

I dette delkapittelet vil jeg se på ansvarsgrunnlaget der det foreligger feil ved UNEs saksbe-

handling.  

 

Med «saksbehandlingsfeil» siktes det til brudd på lovfestede saksbehandlingsregler, slik som 

reglene i forvaltningsloven, eller brudd på ulovfestede saksbehandlingsregler.84 Dersom for-

valtningen har feiltolket en saksbehandlingsregel, gjelder det som er sagt ovenfor i kapittel 

4.2.2 om rettsvillfarelse. Som påpekt av Hagstrøm og Stenvik vil det imidlertid nærmest være 

utenkelig at feiltolkning av en saksbehandlingsregel kan anses for å være unnskyldelig.85  

 

Saksbehandlingsreglene er viktige for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet.86 I asylsaker er 

forvaltningsloven § 17 om forvaltningsorganets utredningsplikt, samt den korresponderende 

bestemmelsen i utlendingsloven § 93 fjerde ledd tredje punktum, av spesielt stor betydning. 

Dette har sin bakgrunn i at det vil kunne få fatale konsekvenser for den enkelte asylsøker som 

blir returnert på et uriktig eller ufullstendig grunnlag, slik at et avslag forutsetter at «myn-

dighetene har foretatt en grundig saksbehandling og ved behov innhentet opplysninger som er 

nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig vurdering».87 

 

I Rt. 2009 s. 354 A (Kvinnherad) kjente Høyesterett fylkesmannens vedtak om stansing av 

anleggsarbeider etter plan- og bygningsloven ugyldig, fordi vedtaket var basert på en uriktig 

lovforståelse. I avsnitt 74 påpekte Høyesterett at «ansvarsgrunnlaget i dette tilfellet er feil 

forståelse og anvendelse av plan- og bygningsloven», og at rettsvillfarelsen måtte være «unn-

skyldelig» for å frita for ansvar. Høyesterett uttalte deretter i avsnitt 77 at «saksbehandlingen 

ikke tilfredsstill[te] de krav Kvinnherad Energi med rimelighet [kunne] stille til sentrale stat-

lige myndighetsorganer», og konkluderte med at staten var erstatningsansvarlig etter skades-

erstatningsloven § 2-1.  

 

Jeg forstår dommen slik at siden fylkesmannen ikke hadde oppfylt sin plikt til å utrede sakens 

rettslige sider,88 kunne heller ikke rettsvillfarelsen anses unnskyldelig. Dommen er at argu-

                                                 
84  Woxholth (2011) s. 592. 
85  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 259.  
86  Dette er blant annet fremholdt i forarbeidene til ny forvaltningslov, NOU 2019: 5 s. 139.  
87  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88.  
88  Avsnitt 76. 
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ment for at forvaltningens uriktige lovforståelse ikke vil være unnskyldelig, der forvaltningen 

ikke har oppfylt sin utredningsplikt. I slike tilfeller vil skyldkravet i skadeserstatningsloven § 

2-1 være oppfylt. Dermed får spørsmålet om objektivt ansvar liten betydning. Tilsvarende må 

gjelde der forvaltningen har lagt feil faktum til grunn for vedtaket, og dette er et resultat av at 

forvaltningen ikke har oppfylt sin plikt til å påse at sakens faktiske sider er så godt opplyst 

som mulig. Dette har støtte i Rt. 2013 s. 1424 U, hvor det i avsnitt 29 ble uttalt at «[o]fte vil 

årsaken til at forvaltningen har lagt til grunn feil faktum være at forvaltningen ikke har utredet 

saken tilstrekkelig», men at et vedtak som bygger på et uriktig faktisk grunnlag, 

«kan…kjennes ugyldig selv om forvaltningen ikke kan klandres for sin feiltakelse». Uttalel-

sen synes å forutsette at forvaltningen som utgangspunktet har opptrådt klanderverdig, der 

forvaltningen ikke har utredet sakens faktiske sider tilstrekkelig, og dette har ført til at vedta-

ket bygger på et uriktig faktum og feilen kan ha virket inn på vedtaket.  

 

Også avgjørelsen i Rt. 1961 s. 1049 A (Huttiheita) underbygger at ansvaret ved saksbehand-

lingsfeil er strengt. I denne dommen kom Høyesterett til at forvaltningen ikke kunne sette som 

vilkår for drosjebevilling at drosjeeierens kjøring skulle foregå fra en så avsidesliggende hol-

deplass at bevillingen ble «verdiløs». Vedtakene var dermed ugyldige (s. 1053). Pålegget 

skyldtes imidlertid forvaltningens manglende undersøkelser med hensyn til om det var øko-

nomisk mulig for drosjeeieren å livnære seg med holdeplass på det avsidesliggende stedet. I 

tillegg bemerket Høyesterett at forvaltningen som et ledd i undersøkelsesplikten, også burde 

ha innhentet en forhåndsuttalelse fra drosjeeieren. Høyesterett konkluderte deretter med at 

«[d]en saksbehandlingsfeil som her foreligger må…føre til erstatningsansvar for staten» (s. 

1054). I likhet med hva som var tilfellet i Kvinnherad-dommen, forelå det også i Huttiheita-

dommen brudd på utredningsplikten, hvilket førte til det uriktige avgjørelsesgrunnlaget.  

 

Høyesterettsavgjørelsene tyder på at brudd på utredningsplikten som har påvirket vedtakets 

innhold, som utgangspunktet innebærer at forvaltningen har opptrådt ansvarsbetingende uakt-

somt.  

 

Også i teorien synes oppfatningen å være at vilkårene for skyldansvar som hovedregel er opp-

fylt, der forvaltningen har begått saksbehandlingsfeil som har påvirket vedtakets innhold og 

påført skadelidte tap.89  

 

Etter dette legger jeg til grunn at det normalt ikke vil ha noen betydning om ansvaret er sub-

jektivt eller objektivt, der UNE har begått saksbehandlingsfeil som har virket inn på det mate-

                                                 
89  Bernt (1980) s. 610, Eckhoff (1988) s. 315, Hagstrøm (2010) s. 291, Hoel Lie (2012) s. 411, Graver (2015) 

s. 554, Skoghøy (2016) s. 480-481.  
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riellrettslige resultatet. I slike tilfeller vil skyldkravet i skadeserstatningsloven § 2-1 som regel 

måtte anses oppfylt.  

 

4.2.5 Myndighetsmisbruk 

Uttrykket «myndighetsmisbruk» sikter til at et vedtak kan kjennes ugyldig av domstolene 

dersom forvaltningen har tatt utenforliggende hensyn, om vedtaket innebærer en usaklig for-

skjellsbehandling, eller dersom vedtaket er vilkårlig eller grovt urimelig.90 Hvis det foreligger 

myndighetsmisbruk, har forvaltningen gått utenfor grensene for sin skjønnsmessige kompe-

tanse.91 I teorien er det fremholdt at det offentlige som regel vil være ansvarlig etter arbeids-

giveransvaret, dersom det foreligger myndighetsmisbruk.92   

 

Utlendingsforvaltningens avgjørelser etter utlendingsloven § 28 er lovbundne. Utlendingsfor-

valtningen har ikke myndighet til å avslå en asylsøknad dersom vilkårene for flyktningstatus 

er til stede. Domstolene har full kompetanse til å prøve om vilkårene for asyl er oppfylt,93 slik 

at myndighetsmisbrukslæren ikke får noen betydning når domstolene prøver gyldigheten av 

UNEs vedtak om avslag på asyl. Derimot beror det på forvaltningens frie skjønn om en utlen-

ding skal innvilges oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38.94 Et vedtak om ikke å innvil-

ge oppholdstillatelse etter § 38 kan dermed kjennes ugyldig dersom utlendingsforvaltningen 

har overskredet sin skjønnsmessige kompetanse.   

 

4.2.6 Oppsummering 

Spørsmålet om gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om asyl, faller sammen 

med spørsmålet om rettsstrid. Når det er slått fast at UNEs vedtak er ugyldig, er det i utgangs-

punktet grunnlag for bebreidelse og tilstrekkelig for ansvar, med mindre det foreligger en 

unnskyldningsgrunn.95 Hvis det ikke foreligger noen subjektiv unnskyldningsgrunn i den 

konkrete saken, vil ansvarsspørsmålet være avgjort når ugyldigheten er konstatert.96 Dersom 

det foreligger en subjektiv unnskyldningsgrunn vil UNE gå fri for ansvar, med mindre UNE 

kan holdes ansvarlig på objektivt grunnlag. Av forarbeidene til skadeserstatningsloven frem-

går det at loven «ikke [tar] sikte på å gi noen som helst regulering av objektivt erstatningsan-

                                                 
90  Graver (2015) s. 115, Eckhoff og Smith (2018) s. 401-407 og 410.  
91  Eckhoff og Smith (2018) s. 410 og Graver (2015) s. 114.  
92  Hoel Lie (2012) s. 411, Graver (2015) s. 554.  
93  Rt. 2011 s. 1481 A avsnitt 48 og Rt. 2015 s. 1388 P avsnitt 226. 
94  Dette følger av ordlyden i utlendingsloven § 38, jf. «kan», og er dessuten konstatert i rettspraksis, jf. blant 

annet Rt. 2012 s. 1985 P avsnitt 142. 
95  Sml. Hagstrøm (1987) s. 44. 
96  Sml. Hagstrøm (1987) s. 44.  
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svar» og at «[d]ersom det – hva enten i kraft av lovfestet eller ulovfestet rett - foreligger ob-

jektivt ansvar på vedkommende område, berøres ikke denne rettstilstand av loven».97  

 

Hvorvidt det er grunnlag for objektivt ansvar ved ugyldige vedtak om avslag på asyl, vil be-

handles i det følgende.    

 

4.3 Objektivt ansvar 

4.3.1 Generelt 

Spørsmålet i kapittel 4.3 er om det er holdepunkter i det foreliggende rettskildematerialet for 

at staten etter gjeldende rett kan være erstatningsansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag, 

der UNE har truffet et uriktig vedtak om avslag på søknad om asyl.  

 

Slik det fremgår i kapittel 4.2.1 er det et vilkår for at det offentlige skal bli erstatningsansvar-

lig etter skadeserstatningsloven § 2-1 at myndighetsutøvelsen har vært rettsstridig (ulovlig). 

Vilkåret om rettsstridig gjelder imidlertid også der det er spørsmål om ansvar på objektivt 

grunnlag. Dette følger av blant annet Rt. 1992 s. 453 A (Furunkulose-dommen), hvor først-

voterende uttalte at [n]ormalt må ulovlig myndighetsutøvelse…være et vilkår for at det skal 

kunne gis erstatning for skade forårsaket av myndighetsutøvelsen» (s. 476). 

 

Som nevnt i kapittel 1.5 inneholder utlendingsloven ingen regler som sier noe om hvilket an-

svarsgrunnlag som gjelder, der utlendingsforvaltningen har truffet et ugyldig vedtak.  

 

I forarbeidene til någjeldende utlendingslov er spørsmålet om utlendingsforvaltningens even-

tuelle erstatningsansvar ikke berørt.98 

 

Før nåværende utlendingslov, gjaldt utlendingsloven av 1988. I forarbeidene til utlendingslo-

ven av 1988, i NOU 1983: 47, foreslo lovutvalget en ny regel om objektivt erstatningsansvar 

for staten for «utgifter» påført en utlending ved vedtak etter fremmedloven, når vedtaket ble 

endret etter klage eller domstolsprøving.99 Det objektive ansvaret skulle imidlertid være be-

grenset til «direkte utgifter», slik som reiseutgifter og utgifter til juridisk bistand, mens for 

eksempel tapt arbeidsinntekt ikke skulle være omfattet av ansvaret.100   

 

Fremmedlovutvalgets forslag ble imidlertid forkastet av departementet, jf. Ot.prp. nr. 46 

(1986-1987) side 180, og forslaget ble ikke tatt inn i utlendingsloven av 1988.  

                                                 
97  Ot.prp. nr. 48 (1965-1966) s. 84.  
98  De sentrale forarbeider er NOU 2004: 20, Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) og Innst. O. nr. 42 (2007-2008).  
99  NOU 1983: 47 s. 369 og 370. 
100  NOU 1983: 47 s. 370. 
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Det er grunn til å merke seg at forslaget til Fremmedlovutvalget var begrenset til «direkte ut-

gifter», slik at tapt arbeidsinntekt, tapte trygderettigheter og lignende tap, ikke var omfattet av 

forslaget. Det er tap av sistnevnte karakter, og ikke «utgifter» som en utlending har hatt for å 

få endret et uriktig vedtak, som denne oppgaven omhandler. At lovgiver forkastet Fremmed-

lovutvalgets forslag om å innføre et objektivt ansvar for «direkte utgifter», kan imidlertid tilsi 

at lovgiver ikke har ønsket noe objektivt ansvar for staten for feil begått i utlendingsforvalt-

ningen.101  

 

På den annen side kan uttalelsene i forarbeidene ikke tillegges særlig vekt. Departementets 

begrunnelse for ikke å innføre en slik regel som Fremmedlovutvalget hadde foreslått, var for 

det første at et negativt vedtak «i første instans» kan være en konsekvens av utlendingens eg-

ne forhold, som for eksempel at utlendingen har gitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 

Ifølge departementet vil utlendingen «i slike tilfeller…ikke [ha] noe berettiget krav på dek-

ning av utgiftene» (min kursivering).102 Således synes departementet å sikte til en annen situa-

sjon enn det som er utgangspunktet for denne oppgaven, nemlig at UNE som klageinstans (og 

ikke UDI som førsteinstans) har truffet et uriktig vedtak. Departementet synes også å legge til 

grunn at utlendingen kan bebreides for det uriktige vedtaket. At utlendingen i slike tilfeller 

ikke vil ha noen berettiget forventning om å få dekket sine utgifter, er klart nok. Men det kan 

hevdes at i de tilfeller der det negative vedtaket ikke er en konsekvens av utlendingens egne 

forhold, men utelukkende skyldes utlendingsforvaltningens feilaktige vurdering, vil utlen-

dingen ha en berettiget forventning om å få dekket ikke bare sine utgifter, men også påført 

økonomiske tap.  

 

Av større betydning for hvorfor uttalelsene i forarbeidene ikke kan tillegges særlig vekt, er at 

departementet mente at «forvaltningsloven § 36 supplert med alminnelig erstatningsrett [var 

tilstrekkelig] når et vedtak etter utlendingsloven [ble] endret til gunst for utlendingen».103 Så-

ledes avviste ikke departementet at det kan være grunnlag for objektivt ansvar for staten. De-

partementet avviste bare det konkrete lovforslaget. Spørsmålet om det var grunnlag for objek-

tivt erstatningsansvar etter ulovfestet rett, ble nemlig ikke vurdert av departementet.104 Følge-

lig avgjør ikke forarbeidene til 1988-loven spørsmålet om staten kan bli ansvarlig på ulovfes-

tet objektivt grunnlag der utlendingsforvaltningen har truffet et uriktig vedtak, men bekrefter 

at spørsmålet må vurderes etter alminnelige erstatningsrettslige regler.  

 

                                                 
101  Sml. LB-2015-35426. 
102  Ot.prp. nr. 46 (1986-1987) s. 180. 
103  Ot.prp. nr. 46 (1986-1987) side 180. 
104  Sml. LB-2015-35426. 
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Videre gir forarbeidene til forvaltningsloven liten veiledning for spørsmålet om statens erstat-

ningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak. I forarbeidene til forvaltningsloven § 36 som 

gjelder en parts rett til å få dekket sine sakskostnader når et vedtak endres til gunst for parten, 

heter det at «det offentlige [vil] være erstatningsansvarlig iallfall dersom det foreligger ufor-

svarlig atferd fra noen tjenestemanns side» og at «[d]et er et uklart spørsmål om det offentlige 

vil kunne bli holdt ansvarlig på objektivt grunnlag for tap voldt ved ugyldige forvaltningsved-

tak…».105 Ut over dette er spørsmålet om ansvarsgrunnlag overhodet ikke berørt i forarbeide-

ne til forvaltningsloven. Følgelig gir forarbeidene til forvaltningsloven ingen veiledning med 

hensyn til spørsmålet om objektivt ansvar, der forvaltningen har truffet et ugyldig vedtak.   

 

I mars 2019 la Forvaltningslovutvalget frem utkast til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5. Ut-

valget forslår at spørsmålet om forvaltningens erstatningsansvar ved feil, ikke skal reguleres i 

ny forvaltningslov.106  

 

4.3.2 Arbeidsgiveransvar som hovedregel og objektivt ansvar dersom «særlige 

hensyn»  

På nåværende tidspunkt er Rt. 2010 s. 291 A (Vangen) den siste dommen som Høyesterett har 

avsagt, hva gjelder spørsmålet om det offentliges erstatningsansvar for ugyldige forvaltnings-

vedtak.107  

 

I Vangen-dommen vurderte Høyesterett spørsmålet om Trondheim kommune var erstatnings-

ansvarlig overfor Vangen Eiendom AS for et ugyldig vedtak om å nekte bruksendring etter 

plan- og bygningsloven av 1985 § 93 første ledd bokstav c. Kommunen hadde feiltolket be-

stemmelsen, og Frostating lagmannsrett hadde ved rettskraftig dom kjent kommunens vedtak 

ugyldig, grunnet manglende lovhjemmel. Lagmannsretten hadde også tilkjent Vangen Eien-

dom AS over 18 millioner kroner i erstatning grunnet det ugyldige vedtaket, jf. skadeserstat-

ningsloven § 2-1 nr. 1.108 Trondheim kommune anket dommen til Høyesterett, som enstem-

mig kom til at kommunen ikke var erstatningsansvarlig, verken på objektivt grunnlag eller 

etter det alminnelige arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.  

 

I avsnitt 29 uttalte førstvoterende at «det offentlige» på «enkelte områder» har blitt pålagt 

objektivt ansvar, og han viste til Rt. 1987 s. 1495 A (Reitgjerdet II) og Rt. 2005 s. 416 A (Ad-

                                                 
105  Ot.prp. nr. 27 (1968-1969) s. 23.  
106  NOU 2019: 5 s. 536. 
107  Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. august 2019, HR-2019-1578-U, har ankeutvalget tillatt frem-

met anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-154457, hvor staten ble frifunnet for krav om erstat-

ning for et vedtak om å omgjøre tidligere vedtak om å tildele fisketillatelse og fiskekvoter, som ved retts-

kraftig dom var kjent ugyldig av lagmannsretten. Saken er berammet til desember 2019. 
108  Se LF-2008-117518. 
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vokatbevilling) som eksempler. I avsnitt 32 uttalte førstvoterende at disse dommene «er be-

grunnet i de særlige hensyn som gjør seg gjeldende for de aktuelle typer av forvaltningsved-

tak». I samme avsnitt konstaterte førstvoterende at det ikke er noen tilfeller der det offentlige 

har blitt pålagt erstatningsansvar på objektivt grunnlag for ulovhjemlet myndighetsutøvelse 

innenfor plan- og bygningsretten. Denne uttalelsen ble fulgt opp med en uttalelse om at de 

dommer som gjelder det offentliges ansvar for ugyldige vedtak innenfor plan- og bygningsret-

ten bygger på arbeidsgiveransvaret, og som eksempel på det ble nevnt Rt. 2009 s. 354 A 

(Kvinnherad).  

 

Førstvoterende uttalte deretter i avsnitt 33: 

 

«Ut fra den rettspraksis som foreligger, må det legges til grunn at det ikke gjelder noen 

generell regel om objektivt ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse. Ulovhjemlet 

myndighetsutøvelse som består i at forvaltningen har feiltolket en hjemmelslov, står 

imidlertid i en særstilling, og det kan reises spørsmål om det offentlige bør hefte på 

objektivt grunnlag for feil av denne karakter.» 

 

På bakgrunn av en avveining av reelle hensyn la Høyesterett til grunn at «[det fremsto] som 

den best balanserte løsning å la det offentliges ansvar for feiltolking av hjemmelslov som ho-

vedregel bli regulert av det alminnelige arbeidsgiveransvar», jf. avsnitt 34.  

 

Førstvoterende viste til at i de tilfeller hvor Høyesterett har pålagt det offentlige objektivt an-

svar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse, har det vært på områder hvor det gjør seg gjeldende 

«særlige hensyn», jf. avsnitt 35. Ifølge Høyesterett forelå det «ikke tilstrekkelig tungtveiende 

grunner for at det offentlige skal ha objektivt ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse in-

nenfor plan- og bygningsretten», jf. avsnitt 35.  

 

Vangen-dommen dreide seg direkte om erstatningskrav mot en kommune. Førstvoterendes 

presisering i avsnitt èn av at «problemstillingen for Høyesterett er hvor strengt ansvar kom-

munen har for ulovhjemlet myndighetsutøvelse innenfor plan- og bygningsretten» (min kursi-

vering), tilsier at man bør være tilbakeholden med å trekke for vidtgående slutninger med 

hensyn til hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder for staten, idet formuleringen av problemstil-

lingen synes å avgrenses mot statens ansvar.109 

 

Imidlertid anvender førstvoterende begrepet «det offentlige», og etter en naturlig språklig 

forståelse omfatter dette begrepet både kommune og stat. Slik skal også begrepet «det offent-

                                                 
109  Hoel Lie (2012) s. 416, Liisberg (2014) s. 50.  
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lige» i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 2 forstås.110 Dersom førstvoterende ikke hadde til hen-

sikt å også uttale seg om statens ansvar er det nærliggende at han ville benyttet begrepet 

«kommunen/e».  

 

Videre trekker førstvoterendes gjennomgang av rettspraksis i retning av at dommen også har 

gyldighet for statens ansvar, siden Reitgjerdet II-dommen, Advokatbevillingsdommen og 

Kvinnherad-dommen alle angår statens ansvar.111 Det var etter gjennomgangen av de nevnte 

dommene at førstvoterende konkluderte med at det «[u]t fra…rettspraksis» ikke gjelder noen 

generell regel om objektivt ansvar ved ulovhjemlet myndighetsutøvelse. Dessuten oppstilte 

førstvoterende hovedregelen om hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder, uten at det ble tatt noe 

forbehold om at denne hovedregelen ikke også gjelder for statens ansvar.112  

 

Selv om kommunen særskilt hadde anført at det ikke kunne stilles like strenge aktsomhetskrav 

til en kommune som til staten,113 ble dette overhodet ikke berørt av førstvoterende. Også dette 

trekker i retning av at Høyesterett ønsket å formulere seg generelt om ansvarsgrunnlaget.  

 

I underrettspraksis er det konsekvent lagt til grunn at Vangen-dommen er relevant hvor det er 

spørsmål om statens erstatningsansvar som følge av ugyldig forvaltningsvedtak, samt at 

Vangen-dommen også har relevans på andre rettsområder enn plan- og bygningsretten.114  

 

Etter min oppfatning må det legges til grunn at det følger av en tolkning av Vangen-dommen 

at den rettsoppfatning som kommer til uttrykk, også er relevant hvor det er spørsmål om sta-

tens erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak. Jeg legger derfor dette til grunn i det 

følgende.  

 

                                                 
110  Se kapittel 4.2.1.  
111  Hoel Lie (2012) s. 417. Motsatt Liisberg (2014) s. 50 note 20.  
112  Hoel Lie (2012) s. 417. 
113  Rt. 2010 s. 291 A avsnitt 16. 
114  Se LF-2010-108453, LB-2010-12206, LB-2012-64996, LB-2015-13945, LB-2015-70297, LB-2017-154457 

og LB-2018-20261, hvor skadelidte var næringsdrivende. Ingen av erstatningskravene førte frem, med unn-

tak av i LB-2012-64996, hvor lagmannsretten kom til at staten var erstatningsansvarlig etter skadeserstat-

ningsloven § 2-1. I LB-2015-13945 kom lagmannsretten til at det forelå ansvarsgrunnlag etter skadeserstat-

ningsloven § 2-1, men staten ble frifunnet fordi det ikke forelå årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnla-

get og tapet. Se også LB-2018-64201, hvor lagmannsretten la til grunn at staten var ansvarlig etter skadeser-

statningsloven § 2-1 for ugyldig vedtak om ikke å godkjenne en leges turnustjeneste. Se videre LB-2015-

35426 og LB-2016-155971, der staten ble frifunnet for krav om erstatning som følge av ugyldig vedtak om 

henholdsvis utvisning og vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap og utvisning. Fra tingretten kan 

nevnes TOSLO-2010-66809, hvor staten ble ansvarlig på objektivt grunnlag for ugyldig vedtak om tilbake-

kall av legeautorisasjon.  
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På bakgrunn av Vangen-dommen må det legges til grunn at det «som hovedregel» gjelder et 

skyldansvar (arbeidsgiveransvar, jf. skadeserstatningsloven § 2-1), for ulovhjemlet myndi-

ghetsutøvelse. Fra denne hovedregelen gjøres det unntak, dersom det gjør seg gjeldende «sær-

lige hensyn» på det aktuelle området.   

 

I samme avsnitt som Høyesterett oppstilte kriteriet om at det må foreligge «særlige hensyn» 

konkluderte Høyesterett med at «det ikke [forelå] tilstrekkelig tungtveiende grunner for at det 

offentlige skal ha objektivt ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse innenfor plan- og byg-

ningsretten» (avsnitt 35) (min kursivering). Rent språklig kan det hevdes at «særlige hensyn» 

og «tungtveiende grunner» ikke betyr det samme. Imidlertid må dommen forstås slik at det er 

«særlige hensyn» som er det sentrale kriteriet. «Tungtveiende grunner» er noe som kan utgjø-

re slike «særlige hensyn», dersom «grunnene» er tilstrekkelig «tungtveiende». I Vangen-

dommen var imidlertid ikke de potensielle «grunnene» tilstrekkelig «tungtveiende». Spørsmå-

let blir derfor om det foreligger «særlige hensyn», hvilket er tilfellet når «grunnene» i den 

konkrete saken eller på det aktuelle (retts)området er over en viss terskel for «tungtveiende».  

 

At unntaket om «særlige hensyn» åpner for at det kan statueres objektivt ansvar også for 

andre forvaltningsvedtak enn tvangsmessig tilbakeholdelse i psykiatrisk sykehus og tilbake-

holdelse av advokatbevilling, følger av at Høyesterett konkret vurderte om et slikt ansvars-

grunnlag kunne oppstilles i den foreliggende saken. Dessuten viste førstvoterende bare til 

Reitgjerdet II-dommen og Advokatbevillingsdommen «[s]om eksempler fra rettspraksis» (av-

snitt 29) (min kursivering). Dommene som førstvoterende henviste til innebærer dermed ing-

en uttømmende oppramsing av tilfeller hvor staten har eller kan ha et objektivt ansvar.115 

Vangen-dommen avklarer imidlertid ikke generelt på hvilke områder det gjelder et objektivt 

ansvar. Det Vangen-dommen derimot avgjør er at plan- og bygningsretten ikke er et slikt om-

råde hvor «særlige hensyn» gjør seg gjeldende. Det må følgelig foretas en konkret vurdering 

av om det i det foreliggende tilfellet gjør seg gjeldende slike «særlige hensyn» som kan be-

grunne et objektivt ansvar for staten.116 Dersom dette besvares benektende, faller man tilbake 

på hovedregelen om arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.  

 

I samtlige av underrettsavgjørelsene som det er vist til note 114 på side 27, er lagt til grunn at 

det følger av Vangen-dommen at det som hovedregel må foreligge arbeidsgiveransvar etter 

skadeserstatningsloven § 2-1 for at staten skal bli erstatningsansvarlig for skade som følge av 

et ugyldig forvaltningsvedtak, men at ansvarsgrunnlaget er objektivt der det foreligger «særli-

ge hensyn». Også i juridisk teori synes det å være enighet om at Vangen-dommen knesetter et 

                                                 
115  Liisberg (2014) s. 63.  
116  Hoel Lie (2012) s. 423. Motsatt Nisja og Sørli (2013) s. 312 og 315-316.  
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arbeidsgiveransvar som hovedregel, og ulovfestet objektivt ansvar som unntaksregel, hvor det 

gjør seg gjeldende «særlige hensyn».117  

 

I avsnitt 34 i Vangen-dommen fortar førstvoterende en vurdering av reelle hensyn som taler 

henholdsvis for og mot et objektivt ansvar. Denne vurderingen er knyttet til det tilfellet at 

forvaltningen har feiltolket en hjemmelslov. Hensynene lar seg imidlertid også i stor grad 

overføre til de tilfeller hvor et vedtak er ugyldig som følge av feil i faktum eller en annen 

ugyldighetsgrunn. 

 

Hensynet til hvem som er nærmest til å bære konsekvensene av feiltolkingen av hjemmelslo-

ven, fremholdes som et hensyn for objektivt ansvar. Argumentet har karakter av risikobe-

traktning der tanken er at det forvaltningsorgan som er satt til å håndheve et regelverk, er 

nærmest til å bære risikoen dersom organet tar feil av reglene.118 Videre må det antas at først-

voterende også mente at rimelighetshensyn talte for å pålegge det offentlige ansvaret. Dersom 

et forvaltningsorgan tar feil av reglene det forvalter, er det rimelig at det offentlige også bærer 

det tap som den enkelte påføres. At skadevolder pålegges ansvaret, vil dessuten kunne bidra 

til å forebygge at skade blir voldt (prevensjon). Prevensjonshensynet er, ved siden av gjenopp-

rettelseshensynet, et grunnleggende hensyn som erstatningsretten bygger på.119 Tanken bak 

prevensjonshensynet er at påleggelse av erstatningsplikt vil gi mulige skadevoldere et insentiv 

til å forebygge eller hindre at skade blir voldt.120  

 

Førstvoterende anfører dessuten at tapet som den enkelte påføres vil ha karakter av «driftsom-

kostninger» ved myndighetsutøvelsen, og at slike kostnader bør bæres av samfunnet og ikke 

det enkeltindivid som tilfeldigvis rammes. Tanken om tap som «driftsomkostninger» må ses i 

sammenheng med pulveriseringshensynet.121 Det offentlige (spesielt staten) kan fordele tapet 

ut over borgerne gjennom beskatning, mens skadelidte som tilfeldigvis er påført tap som følge 

av forvaltningens rettsstridige myndighetsutøvelse, må bære hele tapet selv. At tapet flyttes til 

det offentlige som har mulighet til å bære tapet, vil dessuten oppfattes som rettferdig og rime-

lig. Ved å velte tapet over på det offentlige vil også skaden gjenopprettes (gjenopprettelses-

hensynet).  

 

                                                 
117  Hagstrøm (2010) s. 285-291, Hoel Lie (2012) s. 420 og 423, Grøndalen (2013) s. 143, Nisja og Sørli (2013) 

s. 315, Haukeland Fredriksen (2013) s. 399, Skoghøy (2016) s. 486-488. Liisberg mener derimot at Vangen-

dommen ikke har betydning for statens ansvar, se Liisberg (2010) s. 307-311 og Liisberg (2014) s. 46-56.   
118  Hensynet er også anført i teorien, se f.eks. Eckhoff og Smith (2018) s. 489 og Nygaard (2007) s. 254. 
119  NOU 1977: 33 s. 23.  
120  NOU 1977: 33 s. 23, Nygaard (2007) s. 20.  
121  Hoel Lie (2012) s. 418-419.  
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Ved vurderingen av de reelle hensyn sondrer tilsynelatende ikke førstvoterende mellom hvem 

som er skadelidt, selv om en slik sondring er av betydning for hvordan de enkelte hensyn kan 

spille inn i det konkrete tilfellet. Der skadelidte er en profesjonell næringsdrivende gjør ikke 

pulveriseringshensynet seg gjeldende på samme måte som der skadelidte er en enkeltperson. 

En næringsdrivende har mulighet til å pulverisere tapet og dessuten ta høyde for tapet som en 

driftsomkostning ved næringsvirksomheten.122 

 

Som argument mot objektivt ansvar fremholder førstvoterende at et slikt ansvar kan føre til at 

forvaltningen blir for «tilbakeholden» i sin myndighetsutøvelse og dermed at «viktige sam-

funnsmessige hensyn [vil] kunne bli skadelidende». Førstvoterende begrunner ikke dette 

nærmere, men poenget må være at forvaltningen i frykt for å pådra seg et erstatningsansvar 

blir alt for forsiktig i rettsanvendelsen, slik at samfunnsmessige målsettinger på de enkelte 

forvaltningsområder ikke blir realisert slik som forutsatt av lovgiver.123     

 

Som argument mot å statuere et objektivt ansvar la førstvoterende også vekt på at borgerne i 

tilfeller hvor det er «forstandig tvil» om hvordan hjemmelsloven skal tolkes, ikke har hatt «et 

beskyttelsesverdig grunnlag for å innrette seg på en bestemt tolking». Argumentet gjorde seg 

gjeldende i den konkrete saken, fordi domspremissene antyder at Høyesterett var av den opp-

fatning at kommunen hadde tolket loven riktig, slik at Høyesterett mente at kommunens ved-

tak egentlig var gyldig.124 

 

Et annet argument som førstvoterende anførte mot objektivt ansvar var at «[d]et…ikke [er] 

nødvendig med rent objektivt ansvar for å gi borgerne en tilfredsstillende beskyttelse, [fordi 

borgerne] er…beskyttet av det offentliges arbeidsgiveransvar». Det er noe uklart hva først-

voterende sikter til. Det er imidlertid nærliggende å anta at førstvoterende sikter til at arbeids-

giveransvaret er en fleksibel regel som gir skadelidte tilstrekkelig vern, blant annet fordi kra-

vet til aktsomhet avhenger av de konkrete omstendighetene i saken, og fordi ansvaret er 

strengt.125 Det kan imidlertid innvendes at det vil være tilfeller hvor skadeserstatningsloven § 

2-1 ikke vil gi tilstrekkelig beskyttelse, der forvaltningens lovforståelse har vært «forsvarlig» 

og hvor gode grunner taler for at skadelidte tilkjennes erstatning.  

 

                                                 
122  Liisberg (2010) s. 304. Sml. Rt. 1992 s. 64 A (P-pille II) på s. 79, hvor førstvoterende uttalte at «…tapet for 

de få brukere som rammes katastrofalt, bør dekkes av produsenten som kan kalkulere dette som en omkost-

ning.» 
123  Hoel Lie (2012) s. 417.  
124  Liisberg (2010) s. 284 og Hoel Lie (2012) s. 419. 
125  Sml. LB-2015-35426.  
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4.3.3 Tilfeller der Høyesterett har pålagt staten objektivt ansvar for uriktig 

myndighetsutøvelse 

Rt. 1987 s. 1495 A (Reitgjerdet II) og Rt. 2005 s. 416 A (Advokatbevilling) er de eneste høy-

esterettsdommene hvor staten uttrykkelig har blitt pålagt objektivt erstatningsansvar for urik-

tig offentlig myndighetsutøvelse.    

 

I Reitgjerdet II-dommen ble en tidligere pasient ved Reitgjerdet sykehus tilkjent erstatning for 

urettmessig tvangsinnleggelse og tilbakeholdelse i sykehuset i ni og et halvt år. Dommen er 

avsagt under dissens 4-1. Flertallet mente at pasienten for hele, eller den vesentligste del av 

oppholdet ikke hadde oppfylt grunnvilkåret i daværende psykisk helsevernlov, om at han måt-

te ha en «alvorlig sinnslidelse». Tvangsinnleggelsen manglet således hjemmel i loven. Mind-

retallet, som i likhet med førstvoterende fant avgjørelsen «vanskelig og tvilsom», mente der-

imot at pasienten hadde oppfylt vilkåret om «alvorlig sinnslidelse», og at staten av denne 

grunn ikke kunne holdes erstatningsansvarlig.126 

 

Om ansvarsgrunnlaget konstaterte førstvoterende innledningsvis at «[s]pørsmålet om objek-

tivt ansvar er…ikke avgjort i rettspraksis» (s. 1506).  

 

Deretter uttalte førstvoterende med tilslutning av hele flertallet, følgende:  

 

«Tvangsmessig tilbakeholdelse i psykiatrisk sykehus er et særdeles vidtgående inngrep 

i den enkeltes mest vesentlige rettsgoder. Etter min mening må iallfall utgangspunktet 

og hovedregelen være at når et slikt inngrep er blitt iverksatt uten at lovens vilkår 

forelå, må det medføre et objektivt erstatningsansvar overfor den som ble utsatt for 

inngrepet. Om en slik regel kan oppstilles helt uten reservasjoner, tar jeg ikke stand-

punkt til. I den foreliggende sak er jeg kommet til at bedømmelsen av A som alvorlig 

sinnslidende ikke var holdbar…For denne feil finner jeg at Staten som den ansvarlige 

for sykehuset må ha et objektivt ansvar.» (s. 1507) 

 

I Reitgjerdet II-dommen oppstilte Høyesterett ingen generell regel om hvilket ansvarsgrunn-

lag som gjelder for staten, og dommen er intet prejudikat for at staten har et generelt objektivt 

ansvar.127 Høyesterett bygget ansvaret på at det ugyldige vedtaket om tvangsinnleggelse var et 

alvorlig inngrep i den personlige frihet («et særdeles vidtgående inngrep i den enkeltes mest 

vesentlige rettsgoder»).128 Siden det dreide seg om et upresist vilkår i lovteksten, hvor det er 

                                                 
126  Rt. 1987 s. 1495 A på s. 1508-1512. 
127  Hoel Lie (2012) s. 415.  
128  Hagstrøm (1988) s. 325.  
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lett å ta feil, tilsa rettssikkerhetshensyn at det var behov for et objektivt ansvar.129 Høyesteretts 

uttalelse om at «hovedregelen og utgangspunktet» var at ulovhjemlet tvangsmessig tilbake-

holdelse i psykiatrisk sykehus måtte medføre et objektivt erstatningsansvar, og at Høyesterett 

ikke tok standpunkt til «[o]m en slik regel kan oppstilles helt uten reservasjoner», tilsier at det 

var både inngrepets art (frihetsberøvelse) og inngrepets lengde (ni og et halvt år) som begrun-

net karakteristikken «et særdeles vidtgående inngrep» og dermed et objektivt ansvar.130  

 

Dommen kan tas til inntekt for at ansvarsgrunnlaget er objektivt der det dreier seg om ulov-

hjemlet langvarig frihetsberøvelse. I tillegg sier dommen generelt at det er objektivt ansvar for 

«særdeles vidtgående inngrep i den enkeltes mest vesentlige rettsgoder», og at jo mer «vidt-

gående» et inngrep er og jo mer «vesentlig» et rettsgode er, jo større grunn er det til å statuere 

et objektivt ansvar.  

 

I Advokatbevillingsdommen hadde Advokatbevillingsnemnda tilbakekalt en advokats bevil-

ling, på grunn av manglende innsending av regnskap og revisorerklæring til Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet. Selv om forholdet ble brakt i orden, avslo Advokatbevillingsnemnda ad-

vokatens søknad om ny bevilling, idet Advokatbevillingsnemnda hadde bestemt at det måtte 

gå ett år før ny bevilling kunne utstedes. Høyesterett delte seg i et flertall (4) og et mindretall 

(1) når det gjaldt spørsmålet om domstolloven ga hjemmel til å nekte å utstede bevilling når 

forholdet som førte til tilbakekallet, var brakt i orden. Førstvoterende som var talsmann for 

flertallet kom til at Advokatbevillingsnemndas vedtak var ugyldig, fordi domstolloven ikke ga 

den nødvendige hjemmel til å oppstille en frist på ett år for såkalte «formalovertredelser» slik 

som Advokatbevillingsnemnda hadde gjort (avsnitt 59 og 62). Mindretallet mente derimot at 

domstolloven ga den nødvendige hjemmel og at vedtaket derfor var gyldig (avsnitt 88).  

 

Høyesterett tok deretter stilling til om staten som følge av det ugyldige vedtaket var erstat-

ningsansvarlig. I avsnitt 65 uttalte førstvoterende følgende: 

 

«Jeg finner det unødvendig å ta et generelt standpunkt til vilkårene for ansvar i tilfeller 

der et statlig organ har grepet feil i forståelsen av de reglene organet forvalter, med 

den konsekvens at det er truffet et ugyldig vedtak.» 

 

Deretter konstaterte førstvoterende i samme avsnitt at: 

 

                                                 
129  Hagstrøm (1987) s. 239. 
130  Liisberg (2010) s. 292. 
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«Nærværende sak dreier seg om en ulovhjemlet myndighetsutøvelse som fratok [ad-

vokaten] hans mulighet for å utøve sitt yrke, og der avslaget…hadde et pønalt preg. I 

et slikt tilfelle finner jeg at staten må ha et objektivt ansvar.»  

 

Dommeren som var i mindretall bemerket at dersom han i likhet med flertallet hadde lagt til 

grunn at vedtaket var ulovhjemlet, var han enig i førstvoterendes vurdering av erstatnings-

spørsmålet (avsnitt 89). 

 

I likhet med hva som var tilfellet i Reitgjerdet II-dommen oppstilte Høyesterett ikke noen 

generell regel om hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder for staten, jf. at dette var noe Høyeste-

rett ikke fant det nødvendig å ta et generelt standpunkt til. Dermed er Advokatbevillings-

dommen heller ikke noe prejudikat for at staten har et objektivt ansvar for ulovhjemlet myn-

dighetsutøvelse. På den annen side avviste Høyesterett verken i Reitgjerdet II-dommen eller i 

Advokatbevillingsdommen at det ikke gjelder noen generell regel om objektivt ansvar for sta-

ten. At staten ble ansvarlig på objektivt grunnlag i Advokatbevillingsdommen og Reitgjerdet 

II-dommen, var resultat av en konkret vurdering.131 

 

I Advokatbevillingsdommen la Høyesterett vekt på at vedtaket fratok advokaten muligheten 

til å utøve sitt yrke og at fratakelsen hadde et pønalt preg. Tap av mulighet til å utøve yrke og 

tap av yrkesinntekt angår helt fundamentale velferdsinteresser, slik at det kan hevdes at den 

skadelidte interesse talte for objektivt ansvar. Å bli ilagt en straffelignende reaksjon uten at 

det foreligger hjemmel, er dessuten infamerende.  

 

Dommen kan tas til inntekt for at det gjelder et objektivt ansvar for ulovhjemlet myndighets-

utøvelse som fratar en person muligheten til å utøve sitt yrke og der fratakelsen har et pønalt 

preg. Det er imidlertid, slik som med Reitgjerdet II-dommen, vanskelig å generalisere fra 

dommen.  

 

4.3.4 Statens ansvar ved rettsvillfarelse og ved feil i faktum  

I Vangen-dommen er det lagt til grunn at det ikke gjelder noen generell regel om objektivt 

ansvar for «ulovhjemlet myndighetsutøvelse». I Vangen-dommen besto den ulovhjemlede 

myndighetsutøvelsen i at forvaltningen hadde feiltolket hjemmelsloven. Etter en naturlig 

språklig forståelse omfatter uttrykket «ulovhjemlet myndighetsutøvelse» ikke bare de tilfeller 

der forvaltningen har feiltolket en rettsregel, men også andre feil ved rettsanvendelsen, slik 

                                                 
131  Hoel Lie (2012) s. 415.  
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som når regelen er anvendt feil på faktum i det konkrete tilfellet (uriktig subsumsjon) eller når 

det foreligger en annen materiell kompetansemangel.132 

 

Spørsmålet er om hovedregelen om arbeidsgiveransvaret og unntaket om objektivt ansvar 

dersom det gjør seg gjeldende «særlige hensyn», også gjelder der ugyldighetsgrunnen er feil i 

faktum. Jeg forutsetter her at forvaltningen har lagt feil faktum til grunn for vedtaket, uten at 

det feilaktige faktumet kan føres tilbake til noen saksbehandlingsfeil, slik som mangelfull 

utredning. 

 

I HR-2016-2017-A avsnitt 63 uttalte Høyesterett at «[n]år et vedtak bygger på et uriktig fak-

tisk grunnlag, foreligger en innholdsmangel» og det «klare utgangspunkt[et] er at slike inn-

holdsmangler medfører ugyldighet». At det skal lite til før feil i det faktiske grunnlaget for 

vedtaket fører til ugyldighet, følger også av Rt. 2009 s. 851 A. Her ble UNEs vedtak om å 

nekte arbeids- og oppholdstillatelse kjent ugyldig, fordi UNE ikke hadde vurdert, eventuelt 

feilvurdert, en rekke forhold av betydning for retur av en skilt indisk kasteløs kvinne. En en-

stemmig Høyesterett la til grunn at UNEs avgjørelser bygde på «et uriktig eller mangelfullt 

faktisk grunnlag», og at det var «klart at feilen [kunne] ha virket bestemmende inn på avgjø-

relsens innhold», hvilket innebar at vedtakene måtte kjennes ugyldige (avsnitt 86). 

 

For at et vedtak skal kjennes ugyldig på grunn av feil i faktum, forutsetter det at forvaltningen 

tok feil av faktum slik det forelå på vedtakstidspunktet, jf. Rt. 2012 s. 1985 P (avsnitt 98). 

Domstolene er dermed avskåret fra å ta i betraktning nye rettsfakta, det vil si nye faktiske for-

hold som ikke forelå på vedtakstidspunktet og som har direkte og umiddelbare rettslige føl-

ger.133 Domstolene har derimot adgang til å ta i betraktning nye bevisfata, det vil si bevis som 

kaster lys over situasjonen på vedtakstidspunktet.134 Dersom UNEs vedtak begjæres omgjort, 

og omgjøringsbegjæringen realitetsbehandles, må UNE vurdere betydningen av eventuelle 

nye rettsfakta som påberopes. Sistnevnte innebærer at kravet til årsakssammenheng ikke nød-

vendigvis vil være oppfylt, og at et eventuelt erstatningskrav av den grunn ikke vil kunne føre 

frem.   

 

Det foreligger begrenset med rettspraksis for så vidt gjelder spørsmålet om statens erstat-

ningsansvar for vedtak som er ugyldige på grunn av feil i faktum. Rt. 1960 s. 1374 A (Drosje-

eier) er imidlertid av interesse.  

 

                                                 
132  Se om rettsanvendelsesfeil Skoghøy (2018) s. 16 og Eckhoff og Smith (2018) s. 463-464.  
133  Rt. 2012 s. 1985 P avsnitt 50 med videre henvisning til tvistelovens forarbeider.  
134  Rt. 2012 s. 1985 P avsnitt 50.  
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I denne dommen kom Høyesterett enstemmig til at staten var erstatningsansvarlig overfor en 

drosjeeier, som ved ugyldige beslutninger av Samferdselsdepartementet hadde fått avslått sin 

søknad om fornyelse av to drosjebevillinger. Høyesterett anså beslutningene for ugyldige, 

fordi de hvilte på et «sviktende faktisk grunnlag» (s. 1377 og 1378). Departementet hadde 

avslått drosjeeierens søknad med den begrunnelse at drosjeeieren hadde holdt drosjene i dårlig 

stand, hvilket bygget på opplysninger fra Statens bilsakkyndige og skriftlige erklæringer fra 

drosjesjåfører. Høyesterett mente at dette var et uriktig faktum, siden det under saken hadde 

fremkommet at det ikke hadde vært noe å utsette på drosjeeierens vedlikehold av bilene. Vi-

dere la Høyesterett til grunn at søknaden ville blitt innvilget, dersom Samferdselsdepartemen-

tet hadde basert beslutningene på et riktig faktisk grunnlag (s. 1377). Førstvoterende tilføyde 

at «det uriktige faktiske grunnlag i virkeligheten [var] resultatet av en feilaktig saksbehand-

ling», men at han «[ikke behøvde] å ta standpunkt til om allerede disse saksbehandlingsfeil 

var tilstrekkelige til å gjøre avgjørelsen ugyldig», og påpekte at han nevnte forholdet «først og 

fremst for å presisere at manglene ved departementets avgjørelsesgrunnlag ikke kan legges 

[drosjeeieren] til last» (s. 1377). Hva gjaldt spørsmålet om bevillingsnektelsen medførte er-

statningsplikt for staten, la Høyesterett til grunn at siden bevillingsnektelsen var ugyldig og 

dermed rettsstridig, hadde drosjeeieren krav på erstatning (s. 1379). 

 

Slik det fremgår foretok Høyesterett ikke noen vurdering av om departementet hadde opptrådt 

uaktsomt, hvilket kan tilsi at Høyesterett etablerte et objektivt ansvar der forvaltningens ved-

tak er ugyldige på grunn av feil i faktum.135 På den annen side påpekte Høyesterett flere sub-

jektivt, klanderverdige forhold hos forvaltningen under ugyldighetsdrøftelsen, herunder at 

erklæringene ikke var innhentet på en forsvarlig måte, manglende kontradiksjon, samt at det 

uriktige faktiske grunnlaget ikke kunne legges drosjeeieren til last.136 Følgelig var ikke saks-

behandlingen forsvarlig, og vilkårene for skyldansvar forelå.137 Dessuten uttalte Høyesterett 

ikke uttrykkelig at ansvaret var objektivt, hvilket tilsier at man bør være forsiktig med å an-

vende dommen som argument for at det gjelder et generelt objektivt ansvar der forvaltningen 

har feilbedømt faktum. Jeg er derfor enig med Hagstrøm når han fremholder at dommen ikke 

er noe prejudikat for objektivt ansvar for unnskyldelig faktisk villfarelse.138 

 

Drosjeeier-dommen har etter mitt syn liten overføringsverdi til de tilfeller hvor UNE legger 

feil faktum til grunn for et vedtak om avslag på søknad om asyl, og der det feilaktige faktumet 

ikke kan føres tilbake til direkte feil i det faktiske grunnlaget for vedtaket. Når UNE feilaktig 

                                                 
135  Jervell (2013) s. 204. Se også Bernt (1980) s. 613 som hevder at «[dommen må] oppfattes som et nokså 

sterkt prejudikat for objektivt ansvar for feil på grunn av faktisk villfarelse».  
136  Jervell (2013) s. 204-205.   
137  Hagstrøm (1987) s. 78. 
138  Hagstrøm (1987) s. 76 og 78. 
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legger til grunn at utlendingens asylforklaring ikke er «noenlunde sannsynlig»,139 innebærer 

det at UNE uriktig har lagt til grunn at asylforklaringen ikke er troverdig. Ofte vil tilfellet 

være at UNE etter en konkret helhetsvurdering av en rekke momenter som er relevante i en 

troverdighetsvurdering,140 har konkludert med at asylforklaringen ikke kan legges til grunn. 

Der UNE på bakgrunn av korrekte faktiske opplysninger har vektet bevisene annerledes enn 

hva domstolene senere gjør i en sak om vedtakets gyldighet, er situasjonen således en annen 

enn det som var tilfellet i Drosjeeier-dommen, hvor det var direkte feil i det faktiske grunnla-

get for departementets vedtak, og hvor det uriktige faktiske grunnlaget skyldtes saksbehand-

lingsfeil.141  

 

Drosjeeier-dommen er dessuten gammel, og det finnes ingen senere høyesterettsdommer som 

direkte gjelder spørsmålet om det offentliges erstatningsansvar for vedtak som er ugyldige på 

grunn av feil i faktum.  

 

Slik det fremgår i kapittel 4.3.2 og som påpekt innledningsvis i dette kapittelet gjaldt Vangen-

dommen ansvarsgrunnlaget for «ulovhjemlet myndighetsutøvelse». Det kan reises spørsmål 

om hva Høyesterett egentlig legger i dette uttrykket, herunder om feil i faktum også er omfat-

tet.142 Etter en naturlig språklig forståelse kan det anføres at feil i faktum ikke er samme ugyl-

dighetsgrunn som «ulovhjemlet myndighetsutøvelse».143 På den annen side kan feil i faktum 

føre til at et vedtak blir ulovhjemlet, slik at det derfor kan hevdes at denne ugyldighetsgrun-

nen også er omfattet av uttrykket.144 Det kan tenkes at Høyesterett med uttrykket «ulovhjem-

let myndighetsutøvelse» siktet til urettmessig myndighetsutøvelse mer generelt. Som frem-

holdt av Jervell gir imidlertid ikke Vangen-dommen et klart svar på hva som er ansvarsgrunn-

laget, der et vedtak er ugyldig som følge av feil i faktum.145   

 

Hensynet til konsekvens i regelverket tilsier imidlertid at ansvarsgrunnlaget bør være det 

samme enten vedtaket er ugyldig på grunn av at forvaltningen har feiltolket hjemmelsloven 

eller at forvaltningen har lagt feil faktum til grunn for vedtaket.146 I så fall innebærer det at 

ansvarsgrunnlaget ved feil i faktum som hovedregel er arbeidsgiveransvaret, og at det gjelder 

et ulovfestet objektivt ansvar som unntaksregel, hvor det gjør seg gjeldende «særlige hensyn».  

                                                 
139  Eventuelt at asylforklaringen ikke fremstår som mest sannsynlig, dersom det lempende beviskravet ikke 

kommer til anvendelse, jf. kapittel 2.3.2. 
140  Se om disse momentene i kapittel 4.2.3. 
141  Sml. LB-2016-155971. 
142  Jervell (2013) s. 208. 
143  Jervell (2013) s. 208.  
144  Jervell (2013) s. 208. 
145  Jervell (2013) s. 209. 
146  Jervell (2013) s. 209.  
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Dette samsvarer med det Hagstrøm legger til grunn. Ifølge Hagstrøm «utsier [Vangen-

dommen] også noe om ansvaret for andre ugyldighetsgrunner».147 Han fremholder at ved 

ugyldighet som skyldes feil i faktum vil arbeidsgiveransvaret som hovedregel gi borgerne 

tilstrekkelig beskyttelse, men at det kan være områder hvor «særlige hensyn» gjør seg gjel-

dende.148 Som eksempel på et tilfelle hvor man ikke kan utelukke objektivt ansvar, nevner han 

hvor de faktiske forhold er spesielt uklare, slik at det er lett for forvaltningen å gjøre en unn-

skyldelig feil, samtidig som vedtaket er inngripende for den som rammes.149 Jeg forstår også 

Skoghøy dithen at det offentliges ansvar for vedtak som er ugyldige på grunn av feil i faktum 

eller en annen ugyldighetsgrunn, som hovedregel reguleres av arbeidsgiveransvaret, men at 

ansvaret er objektivt dersom det gjør seg gjeldende «særlige hensyn».150  

 

4.3.5 Nærmere om «særlige hensyn» 

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på når der foreligger slike «særlige hensyn» som kan be-

grunne et ulovfestet objektivt ansvar for staten.  

   

Vangen-dommen sier ikke noe uttrykkelig om når det foreligger slike «særlige hensyn» som 

kan begrunnet et objektivt ansvar.   

 

Rent språklig legger uttrykket «særlige hensyn» opp til at det må foretas en skjønnsmessig 

vurdering av om det samlet sett foreligger slike hensyn som tilsier at det er nødvendig med et 

objektivt ansvar for å gi skadelidte tilstrekkelig beskyttelse i det aktuelle tilfellet. At hensyne-

ne må være «særlige» tilsier at det må dreie seg om hensyn som ikke generelt gjør seg gjel-

dende ved de fleste typer av enkeltvedtak.   

 

Hvorvidt slike «særlige hensyn» foreligger må bero på en vurdering av den foreliggende 

rettspraksis, samt om staten bør ha et objektivt ansvar ut fra de reelle hensyn som gjør seg 

gjeldende i den konkrete saken eller på det aktuelle området.151 

 

Rettspraksis gir veiledning med tanke på hvilke momenter det kan være relevant å legge vekt 

på i vurderingen av om det er grunnlag for å oppstille et ulovfestet objektivt ansvar.  

 

                                                 
147  Hagstrøm (2010) s. 291.  
148  Hagstrøm (2010) s. 291. Se også Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 260. 
149  Hagstrøm (2010) s. 291. Se også Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 260.  
150  Skoghøy (2016) s. 486-488.  
151  Liisberg (2014) s. 71.  
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Reitgjerdet II-dommen gjaldt «et særdeles vidtgående inngrep i den enkeltes mest vesentlige 

rettsgoder», og tilsier isolert sett at terskelen for å etablere et objektivt ansvar er høy. Dom-

men har imidlertid liten overføringsverdi til andre forvaltningsområder, siden det dreide seg 

om langvarig ulovhjemlet frihetsberøvelse. Dommen sier likevel, som nevnt i kapittel 4.3.3, at 

jo mer «vidtgående» et inngrep er og jo mer «vesentlig» et rettsgode er, jo større grunn er det 

til å statuere et objektivt ansvar. 

 

Inngrepsstyrken i Advokatbevillingsdommen står på sin side i sterk kontrast til inngrepsstyr-

ken i Reitgjerdet II-dommen. Både inngrepets art (yrkesforbud) og inngrepets varighet (om-

trent fire og en halv måned med yrkesforbud) var samlet sett langt mindre inngripende, enn 

hva som var tilfellet i Reitgjerdet II-dommen.152 Vedtaket i Advokatbevillingsdommen hadde 

imidlertid et «pønalt preg». På den annen side må det være av betydning at inngrepets varig-

het «bare» var ca. fire og en halv måned, og at advokatbevillingen i utgangspunktet var lovlig 

tilbakekalt, som en konsekvens av advokatens manglende innsending av regnskap og revisor-

erklæring.153 Dessuten mistet ikke advokaten muligheten til å arbeide som jurist.    

 

Dersom man sammenligner inngrepet i Advokatbevillingsdommen med inngrep i næringsin-

teresser, synes inngrepet vesentlig.154 Hvis man derimot sammenligner inngrepet med inngrep 

overfor privatpersoner, kan inngrepet, slik Liisberg fremholder, karakteriseres som «forholds-

vis moderat».155 Dette kan begrunnes med at en stor del av de vedtak som forvaltningen fatter 

vil være inngripende for dem det gjelder, slik at det derfor skal forholdsvis mye til før man 

kan si at et konkret inngrep har en inngrepsstyrke som overstiger det som i alminnelighet vil 

være tilfellet.156  

 

I Rt. 1972 s. 578 A (Randaberg) kom Høyesterett til at Randaberg kommune ikke var erstat-

ningsansvarlig som følge av et ugyldig vedtak om å nekte samtykke til fradeling av tomt. Et-

ter at flertallet i Høyesterett hadde konstatert at det ikke forelå noe subjektivt klanderverdig 

forhold, la flertallet til grunn at det ikke var grunnlag for objektivt ansvar for kommunen «[i] 

en sak av denne art hvor vedtakets ugyldighet alene skyldes at bygningsrådet har grepet feil 

med hensyn til et vanskelig tolkingsspørsmål, og hvor det dessuten gjaldt en lov som nettopp 

var trådt i kraft og som inneholdt mange nye regler på området» (s. 585). Sitatet indikerer at 

hvis det offentlige griper feil med hensyn til et vanskelig lovtolkningsspørsmål, er dette et 

tungtveiende moment mot objektivt ansvar. Momentet har både betydning i en bedømmelse 

                                                 
152  Liisberg (2010) s. 292-293. 
153  Haukeland Fredriksen (2013) s. 399.  
154  Liisberg (2010) s. 293. 
155  Liisberg (2010) s. 293. 
156  Liisberg (2010) s. 293-294.  
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av om rettsvillfarelsen har vært unnskyldelig, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 og i en vurde-

ring av om det er grunnlag for objektivt ansvar. Det er imidlertid grunn til å merke seg at det 

ligger en reservasjon i uttrykket «[i] en sak av denne art», altså i en sak om fradeling av tomt 

etter bygningsloven. I en sak av en annen art, kan derfor momentet måtte vektes annerledes.   

 

I Rt. 1999 s. 1273 A (Schweigaardsgate 58) ble Oslo kommune frifunnet under dissens 3-2 for 

krav om erstatning som var fremsatt på bakgrunn av at lagmannsretten i en rettskraftig dom 

hadde fastslått at bystyrets vedtak om å gjøre forkjøpsrett til en leiegård gjeldende, var ugyl-

dig (fordi loven var feiltolket). Av flertallet mente førstvoterende dommer Coward og dom-

mer Gussgard at kommunens rettsvillfarelse hadde vært unnskyldelig, og at det heller ikke var 

grunnlag for objektivt ansvar for kommunen (s. 1280). Dommer Bugge som også mente at 

kommunen måtte frifinnes, begrunnet dette med at kommunen etter hans vurdering ikke had-

de opptrådt rettsstridig (s. 1283). Førstvoterende fremhevet en rekke momenter som hun men-

te talte mot å anlegge en spesielt streng aktsomhetsnorm, herunder at kommunen ikke handlet 

til fordel for egne interesser, at borgerens interesse gjaldt en ren næringsinntekt, at det ikke 

dreide seg om et inngrep i et bestående eierforhold, at borgeren var forberedt på at kommunen 

ville gjøre forkjøpsretten gjeldende, at borgeren hadde fått dekket sine utlegg, samt at tolk-

ningsspørsmålet var vanskelig og tvilsomt (s. 1280). Etter å ha konkludert med at kommunens 

rettsvillfarelse var unnskyldelig uttalte førstvoterende at «[e]n rekke av momentene som får 

betydning for aktsomhetsnormen ved bedømmelsen av rettsvillfarelsen, [dessuten er] relevan-

te når man skal avgjøre om det gjelder et objektivt ansvar» (s. 1280).  

 

I likhet med hva som var tilfellet i både Vangen-dommen og Randaberg-dommen ser vi at det 

også i Schweigaardsgate 58-dommen legges vekt på, som moment mot objektivt ansvar, om 

det offentlige har grepet feil med hensyn til et vanskelig og tvilsomt lovtolkningsspørsmål. 

Samlet gir derfor rettspraksis støtte for at dette momentet har stor betydning i vurderingen av 

om det er grunnlag for objektivt ansvar. Videre ble momentet om borgernes berettigede for-

ventninger, på samme måte som i Vangen-dommen, brukt som argument mot objektivt ansvar 

i Schweigaardsgate 58-dommen. Jeg bemerker allerede her at jeg ikke kan se at et slikt innret-

telsesargument skulle gjøre seg gjeldende i asylsaker. 

 

Rettspraksis gir også støtte for at det som moment mot objektivt ansvar, kan legges vekt på 

om forvaltningen har stått i en svært vanskelig situasjon med hensyn til kartleggingen av de 

faktiske forholdene i saken, jf. Rt. 1987 s. 199 A (Shinco) og Rt. 1995 s. 781 A (Peelorg). I 

LB-2016-155971, som jeg kommer tilbake til i kapittel 4.3.6, vektla lagmannsretten at det 

dreide seg om en vanskelig bevisvurdering. 

 



40 

 

I Advokatbevillingsdommen påpekte førstvoterende i vurderingen av ansvarsgrunnlaget at det 

ikke dreide seg om «et vedtak som staten…[hadde] truffet i egen interesse»,157 slik som først-

voterende i Schweigaardsgate 58-dommen også vektla. Da offentlig myndighetsutøvelse i 

prinsippet skal tjene fellesskapets interesser, og ikke det offentliges egne interesser, kan jeg 

ikke se at et slikt generelt synspunkt tilsier at risikoen for feil begått under utøving av offent-

lig myndighet bør plasseres hos den enkelte skadelidte og ikke det offentlige.158 Der felles-

skapet har interessen av et tiltak, tilsier interessehensynet at fellesskapet er nærmest til å bære 

eventuelle tap, og ikke skadelidte som tilfeldigvis rammes.159 

 

Etter rettspraksis synes momenter som hvilket område man befinner seg på, inngrepets karak-

ter, hvordan vedtaket rammer skadelidte og hvor tyngende vedtaket er overfor skadelidte, å 

være av betydning i vurderingen av om det foreligger «særlige hensyn» som kan begrunne et 

objektivt erstatningsansvar for staten.160 Videre er det av vesentlig betydning om tolknings-

spørsmålet er vanskelig og tvilsomt, samt om vurderingen av faktum i saken har vært svært 

vanskelig.  

 

Videre må det kunne legges vekt på hvem skadelidte er, samt typen av den skadede interes-

se.161 I Randaberg-dommen, Schweigaardsgate 58-dommen, Reitgjerdet II-dommen og Advo-

katbevillingsdommen var det enkeltindivider på skadelidtesiden, men slik at de skadede inter-

esser var helt forskjellige. I Randaberg-dommen og Schweigaardsgate 58-dommen var det 

alene enkeltindividets økonomiske interesser som ble skadelidende på grunn av de ugyldige 

vedtakene, og ikke enkeltindividets fundamentale velferdsinteresser. I tilfeller hvor det er et 

enkeltindivid som påføres tap som følge av ulovhjemlet myndighetsutøvelse, og det ikke er 

økonomiske interesser som blir berørt, synes skadelidtes verneverdige interesse å være sterke-

re, enn der skadelidte er en profesjonell næringsdrivende (slik som et aksjeselskap), og det 

kun er økonomiske interesser som blir berørt.162 For en næringsvirksomhet vil dessuten tapet 

ha karater av «driftskostnader». 

 

Selv om inngrepsintensiteten i Randaberg-dommen og Schweigaardsgate 58-dommen var 

vesensforskjellig fra hva som var tilfellet i Reitgjerdet II-dommen og Advokatbevillings-

dommen, og således kunne begrunne de ulike konklusjoner Høyesterett kom til med hensyn 

                                                 
157  Rt. 2005 s. 416 avsnitt 65. 
158  Sml. Hagstrøm (1987) s. 103 og 215. 
159  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 190 og 192. 
160  Liisberg (2010) s. 305, Graver (2015) s. 557.  
161  I Rt. 2010 s. 291 A (Vangen) taler Høyesterett imidlertid generelt om «borgerne» og «enkeltindivid[et]» i 

avsnitt 34, selv om saken gjaldt erstatningskrav fremsatt av et aksjeselskap.   
162  Liisberg (2010) s. 304. 
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til spørsmålet om ansvarsgrunnlag, kan dommene tilsi at det gjelder et strengere ansvar for 

staten enn for kommunene.163 Det foreligger ingen høyesterettsdom hvor staten er fritatt for 

ansvar på grunn av unnskyldelig rettsvillfarelse.164 Et moment som man bør kunne trekke inn 

i vurderingen av om det foreligger «særlige hensyn» er dermed om det ugyldige vedtaket er 

truffet av et statlig eller et kommunalt organ.165 I teorien er det blant annet fremholdt som 

argument for at statens ansvar er strengere enn kommunenes, at staten har bedre forutset-

ninger for å pulverisere tapet enn kommunene, samt at staten som regelprodusent står nær-

mest til å bære risikoen for tap som er en følge av uklare regler.166 

 

En slik nyansert vurdering av ansvarsgrunnlaget hvor en rekke momenter trekkes inn, samsva-

rer med det relative legalitetsprinsippet i forvaltningsretten, jf. Rt. 1995 s. 530 A (Fjord-

laks)167 og etterfølgende praksis.168  

 

Jeg viser også til redegjørelsen for førstvoterendes vurdering av de reelle hensyn i Vangen-

dommen ovenfor i kapittel 4.3.2, hvor en rekke relevante momenter i ansvarsvurderingen er 

fremhevet.  

 

4.3.6 Hvorvidt det foreligger «særlige hensyn» ved uriktige asylvedtak  

På bakgrunn av Vangen-dommen blir spørsmålet om et ugyldig vedtak om avslag på søknad 

om asyl truffet av UNE, er et tilfelle hvor det gjør seg gjeldende slike «særlige hensyn», som 

begrunner et ulovfestet objektivt erstatningsansvar for staten. 

 

Som nevnt i kapittel 1.5 foreligger det to dommer fra Borgarting lagmannsrett, LB-2015-

35426 og LB-2016-155971, som gjelder spørsmålet om statens erstatningsansvar for ugyldige 

vedtak truffet av utlendingsforvaltningen i andre saker enn asylsaker. I begge dommene leg-

ges det til grunn at det ikke gjelder noen generell regel om objektivt ansvar for ugyldige ved-

tak på utlendingsrettens område. Dette er jeg enig i. Utlendingsforvaltningen treffer en rekke 

vedtak av svært ulik art, der det gjør seg gjeldene forskjellige hensyn avhengig av hva slags 

                                                 
163  Hoel Lie (2012) s. 412, 413 og 415. Se også Bernt (1980) s. 620 som på bakgrunn av eldre rettspraksis me-

ner at det er «mye» som taler for at staten er ansvarlig på objektivt grunnlag for feil rettsanvendelse. Også 

Eckhoff (1988) s. 310-311 fremholder at rettspraksis ikke gir støtte for at staten kan frifinnes på grunn av 

unnskyldelig rettsvillfarelse. 
164  Eckhoff og Smith (2018) s. 489, Hoel Lie (2012) s. 413. 
165  Liisberg (2010) s. 301-302, Haukeland Fredriksen (2013) s. 399.  
166  Eckhoff og Smith (2018) s. 489 og Hoel Lie (2012) s. 420-421.  
167  Se Rt. 1995 s. 530 A på s. 537, hvor Høyesterett uttalte at «kravet til lovhjemmel må nyanseres blant annet 

ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er 

overfor den som rammes.» 
168  Graver (2015) s. 557.  
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type vedtak det dreier seg om. For øvrig er det ingen av dommene som utelukker objektivt 

erstatningsansvar for staten ved ugyldige vedtak om avslag på søknad om asyl.  

 

Siden det ikke foreligger noen dommer fra Høyesterett som berører spørsmålet om statens 

erstatningsansvar for ugyldige vedtak truffet av utlendingsforvaltningen, er det interessant å 

undersøke hvilke momenter lagmannsretten vektla i de to nevnte dommene. En slik undersø-

kelse gjør det også mulig å påpeke sentrale forskjeller mellom saksforholdene i de nevnte 

dommene fra lagmannsretten og det foreliggende tilfellet, og dermed belyse ulikheter ved 

ansvarsvurderingen.  

 

I LB-2015-35426 kom lagmannsretten enstemmig til at staten måtte frifinnes for krav om er-

statning som følge av ugyldig vedtak om utvisning. Utvisningsvedtaket var fattet på bakgrunn 

av at utlendingen var dømt til 13 måneders fengsel for alvorlige straffbare handlinger. Oslo 

tingrett hadde ved rettskraftig dom kjent UNEs utvisningsvedtak ugyldig, med den begrunnel-

se at utvisning var et «uforholdsmessig tiltak», jf. utlendingsloven § 70. Lagmannsretten kom 

til at det ikke var grunnlag for noen generell regel om objektivt ansvar for ugyldige vedtak på 

utlendingsrettens område eller for utvisningsvedtak spesielt, og avviste dessuten at det var 

grunnlag for objektivt ansvar «ut fra særlige forhold knyttet til det konkrete utvisningsvedta-

ket» (min kursivering). Ei heller var det grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven § 

2-1.  

 

I vurderingen av om det kunne statueres ulovfestet objektivt ansvar la lagmannsretten blant 

annet vekt på at den ulovhjemlede myndighetsutøvelsen «[var] resultat av et konkret sub-

sumsjonsskjønn», og ikke at UNE hadde feiltolket utlendingsloven § 70. Dermed dreide det 

seg om en annen type feil enn i Advokatbevillingsdommen, som gjaldt feiltolking av hjem-

melsloven. Bestemmelsene i utlendingsloven § 70 og utlendingsloven § 28 er av forskjellig 

karakter. Utlendingsloven § 70 gir anvisning på en vurdering av utpreget skjønnsmessig art, 

hvor det må foretas en interesseavveining. Til forskjell gir utlendingsloven § 28 første ledd og 

annet ledd ikke anvisning på noen skjønnsmessig vurdering. Paragraf 28 er en rettighetsbe-

stemmelse. Utlendinger som oppfyller vilkårene for flyktningstatus «skal» anerkjennes som 

flyktning, og har krav på asyl. At utlendingsloven § 28 er en rettighetsbestemmelse taler for et 

sterkere erstatningsrettslig vern, og dermed for objektivt ansvar.  

 

I tilfeller hvor en utlending blir utvist vil dette alltid være en konsekvens av utlendingens egne 

lovbrudd, jf. grunnvilkårene for utvisning i utlendingsloven §§ 66 til 68.169 I slike tilfeller vil 

                                                 
169  Utvisning kan skje ved brudd på utlendingslovens regler eller fordi utlendingen begår straffbare handlinger. 

Utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som ikke returnerer til hjemlandet, vil kunne bli utvist 
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det, som fremholdt av lagmannsretten, «kunne støte an mot den alminnelige rettsoppfatning» 

dersom forvaltningen skal bli erstatningsansvarlig, når utlendingsforvaltningens forholdsmes-

sighetsvurdering har vært forsvarlig. Etter min mening er dette et vektig argument mot å sta-

tuere et generelt objektivt ansvar i utvisningssaker. Argumentet gjør seg derimot ikke gjel-

dende i asylsaker. I asylsaker kan det hevdes at rimelighetshensyn og rettferdshensyn tilsier at 

utlendingen får dekket sitt tap, når utlendingen tilfeldigvis rammes av UNEs feil. Dessuten vil 

et objektivt erstatningsansvar for staten, bidra til at utlendingen holdes skadesløs (gjenoppret-

telseshensynet), såfremt utlendingen ikke er returnert til hjemlandet og utsatt for alvorlige 

overgrep.   

 

I nær tilknytning til det nevnte kan det også anføres at risikobetraktninger tilsier at utlen-

dingen er nærmest til å bære risikoen for et ugyldig utvisningsvedtak, siden vedtaket er en 

direkte konsekvens av utlendingens egne lovbrudd. I asylsaker kan det derimot anføres at risi-

kobetraktninger tilsier at det er staten som er nærmest til å bære risikoen for den feil som er 

begått, og som tilfeldigvis rammer utlendingen. Argumentet har nær sammenheng med pre-

vensjonshensynet. I utvisningssaker kan det hevdes at prevensjonshensynet taler mot en regel 

om objektivt ansvar for staten. I asylsaker kan jeg derimot ikke se at prevensjonshensynet skal 

være et argument mot objektivt ansvar for staten. Jeg kan imidlertid heller ikke se at det skulle 

være et tungtveiende argument for objektivt ansvar. Grunnen til dette er at man befinner seg 

på et område hvor det er særdeles viktig at utlendingsforvaltningens vedtak er korrekte, grun-

net de alvorlige konsekvensene et uriktig asylvedtak vil kunne få for den enkelte utlendingen. 

Om et objektivt ansvar vil føre til en skjerpet aktpågivenhet, er etter min mening derfor høyst 

usikkert.  

 

Videre kan det hevdes at en utlending som bryter norsk lov og der lovbruddet kvalifiserer til 

utvisning, ikke vil ha en berettiget forventning om å få bli i landet, idet utlendingen er kjent 

med at utvisning er en sanksjon som utlendingsforvaltningen kan benytte seg av. Både i 

Schweigaardsgate 58-dommen og Vangen-dommen la Høyesterett vekt på den enkeltes beret-

tigede forventninger, jf. kapittel 4.3.5. En utlending som søker om asyl på grunn av risiko for 

forfølgelse i hjemlandet, vil på sin side ha en berettiget forventning om at han eller hun inn-

vilges nødvendig beskyttelse.  

 

En konsekvens av et vedtak om avslag på asylsøknad og et utvisningsvedtak er at utlendingen 

plikter å forlate Norge. Siden et utvisningsvedtak innebærer at enhver gyldig tillatelse til opp-

hold i riket opphører å gjelde, jf. utlendingsloven § 71 første ledd, er et utvisningsvedtak et 

                                                                                                                                                         

på grunn av brudd på utlendingslovens regler, jf. utlendingsloven § 66. Dersom asylvedtaket er ugyldig, vil 

også utvisningsvedtaket være det.  
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inngrep i en etablert rettsposisjon. Et slik inngrep er omfattet av legalitetsprinsippet. Dette kan 

tale for et sterkere erstatningsrettslig vern, enn ved uriktige asylvedtak, siden en som har søkt 

om asyl og fått avslag aldri vil ha hatt noen midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i 

Norge.170 Det kan imidlertid anføres at et avslag på søknad om en tillatelse som man har retts-

krav på dersom vilkårene er oppfylt, slik som avslag på søknad om asyl, er et inngrep i dette 

rettskravet.171  

 

Den mest essensielle rettigheten som tilkommer en flyktning, er retten til ikke å bli returnert 

til et område hvor flyktningens liv eller sikkerhet vil være i fare, jf. non refoulement-

prinsippet i flyktningkonvensjonen artikkel 33.172 Dersom utlendingen ikke oppfyller vilkåre-

ne for flyktningstatus i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, som tilsvarer den univer-

selle flyktningdefinisjonen i flyktningkonvensjonen artikkel 1 A (2), kan utlendingen likevel 

ha rett til vern mot utsendelse etter andre konvensjoner som Norge er bundet av, deriblant 

EMK. Slik som fremhevet i forarbeidene til utlendingsloven er «[d]et sentrale poeng at 

det…dreier seg om personer som risikerer å miste livet eller bli utsatt for andre alvorlige 

krenkelser ved retur».173 Dersom utlendingsforvaltningen uriktig avslår en asylsøknad, kan 

det altså få fatale konsekvenser for den enkelte som rammes. Man befinner seg således på et 

område hvor det er særdeles viktig at forvaltningen treffer korrekte vedtak.  

 

Når en utlending får avslag på asylsøknaden plikter vedkommende å forlate Norge og 

Schengenområdet frivillig, med mindre utlendingen har annet grunnlag for opphold i Norge 

eller i et annet Schengenland, jf. utlendingsforskriften174 § 17-14a. Utlendinger som ikke 

overholder utreiseplikten risikerer å bli tvangsreturnert til hjemlandet. De som ikke returnerer 

til hjemlandet i frykt for alvorlige overgrep, vil ikke ha noen rettigheter i Norge. Herunder vil 

de ikke ha rett til å delta i introduksjonsprogrammet, de vil ikke kunne ta utdanning eller ar-

beide,175 og de vil ikke ha tilgang til helsetjenester eller øvrige velferdsgoder, banktjenester, 

kunne kjøpe fast eiendom og så videre. De blir følgelig stående utenfor samfunnet. Mange har 

dessuten psykiske problemer grunnet traumer fra hjemlandet, og mange får også psykiske 

problemer grunnet den prekære livssituasjonen de befinner seg i. Et uriktig avslagsvedtak får 

av de nevnte grunner særdeles vidtgående konsekvenser for det enkeltmennesket som ram-

mes. Det er med andre ord tale om et vedtak som er meget inngripende og alvorlig for den det 

gjelder. Dette taler for objektivt ansvar.  

                                                 
170  Utlendingen har imidlertid lovlig opphold i perioden fra søknaden fremsettes til den blir avslått. 
171  Liisberg (2014) s. 67.  
172  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 68.  
173  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 72.  
174  Forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.  
175  Arbeidstillatelse forutsetter at utlendingen har oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 55 første ledd.  
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Som argument mot objektivt ansvar kan det anføres at utlendingsforvaltningen vil kunne bli 

for tilbakeholden i sin myndighetsutøvelse dersom staten holdes ansvarlig på objektivt grunn-

lag for forsvarlige vedtak, hvilket kan føre til at viktige samfunnsmessige hensyn blir skadeli-

dende, jf. Vangen-dommen. UNE er et masseforvaltningsorgan. Hvert år behandles et stort 

antall asylsaker, og vedtak treffes innenfor rammen av begrensede (men forsvarlige) ressurser. 

Jeg viser her til statistikken som er presentert i kapittel 1.2. At det dreier seg om massefor-

valtning stiller ansvarsspørsmålet i et annet lys.176 At UNE er et masseforvaltningsorgan er 

etter min mening et særdeles tungtveiende argument mot at staten skal ha et objektivt erstat-

ningsansvar for ugyldige asylvedtak.  

 

Det kan hevdes at et objektivt ansvar vil kunne føre til at utlendingsforvaltningen i frykt for å 

pådra staten et erstatningsansvar, blir så forsiktig i sin regelanvendelse at forvaltningen inn-

vilger asyl til personer som ikke har et reelt beskyttelsesbehov. Dette vil i så fall ikke være i 

samsvar med formålet til utlendingsloven, og de innvandringsregulerende hensyn som det i 

formålsbestemmelsen i § 1 fremkommer at loven skal ivareta. I forarbeidene til utlendingslo-

ven § 28 fremgår det dessuten at «[d]et er…en målsetting at det skal treffes riktige vedtak, og 

at det av hensyn til innvandringskontroll og likebehandling ikke innvilges beskyttelse til per-

soner som ikke trenger det».177 På den annen side er det et begrenset antall vedtak om avslag 

på søknad om asyl som kjennes ugyldige av domstolene hvert år.178 Videre kreves det som 

regel nye opplysninger for at en omgjøringsbegjæring skal tas til følge, slik at det derfor sjel-

den vil bli aktuelt å tilkjenne erstatning hvor en omgjøringsbegjæring tas til følge. Dette skulle 

dermed tilsi at et objektivt ansvar ikke vil føre til spesielt store erstatningsutbetalinger for 

staten. Noe vektig argument for objektivt ansvar synes jeg imidlertid ikke at dette er.  

 

Videre kan det anføres at et objektivt ansvar vil kunne få store administrative konsekvenser, 

idet utlendingsforvaltningen vil kunne bruke uforholdsmessig store ressurser på en og samme 

sak, noe som kan svekke effektiviteten i utlendingsforvaltningen.   

 

Der UNEs vedtak er ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse, kan rettsområdets kompleksitet 

anføres som argument mot objektivt ansvar, jf. Randaberg-dommen, Schweigaardsgate 58-

dommen og Vangen-dommen. Særlig grunnet Norges internasjonale forpliktelser, jf. utlen-

dingsloven § 3, vil UNE kunne stå i en svært vanskelig situasjon med hensyn til anvendelsen 

av rettsreglene. Argumentet har også betydning i forhold til spørsmålet om subjektivt ansvar, 

                                                 
176  Sml. LB-2015-35426.  
177  Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) s. 88. 
178  Se statistikk i kapittel 1.2. 
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og jeg viser derfor til omtalen av dette argumentet i kapittel 4.2.2 om unnskyldelig rettsvillfa-

relse.  

 

Tilsvarende vil kompleksiteten i bevisvurderingen i en asylsak kunne anføres som argument 

mot objektivt ansvar, der UNEs vedtak er ugyldig på grunn av feil i faktum. Siden argumentet 

også har betydning i forhold til spørsmålet om subjektivt ansvar, viser jeg til omtalen av dette 

argumentet i kapittel 4.2.3 om unnskyldelig faktisk villfarelse. Jeg tilføyer imidlertid at lag-

mannsretten i LB-2016-155971 vektla at det dreide seg om en vanskelig bevisvurdering. I 

denne dommen kom lagmannsretten til at staten ikke var objektivt ansvarlig for tap påført 

skadelidte på grunn av ugyldig vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap og utvisning. 

Utlendingen hadde opprinnelig fått innvilget oppholdstillatelse i familieinnvandring med 

norsk ektefelle, og han fikk senere innvilget norsk statsborgerskap. Han og ektefellen ble der-

etter skilt, og det ble fattet vedtak om tilbakekall av hans norske statsborgerskap, fordi utlen-

dingsmyndighetene mente at ekteskapet var et omgåelsesekteskap (proforma). Vedtakene ble 

brakt inn for domstolen, hvoretter tingretten kom til at vedtakene var gyldige, mens lagmanns-

retten kom til at vedtakene var ugyldige på grunn av feil faktum. I den etterfølgende erstat-

ningssaken fremhevet lagmannsretten som moment mot objektivt ansvar, at vurderingen av 

om et ekteskap er et omgåelsesekteskap «er til dels skjønnsmessig og ofte vanskelig», samt at 

«[b]eviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt».  

 

Etter dette må det foretas en avveining av hensynene som taler henholdsvis for og mot objek-

tivt ansvar. Slik jeg ser det er det ikke opplagt om det gjør seg gjeldende slike «særlige hen-

syn» som rettspraksis gir anvisning på, og som kan begrunne et ulovfestet objektivt erstat-

ningsansvar for staten. 

 

I nærværende sak dreier det som et inngrep av en helt annen karakter enn hva som var tilfellet 

i Reitgjerdet II-dommen. På den annen side må det legges til grunn at et vedtak om avslag på 

søknad om asyl er langt mer inngripende enn et vedtak som innebærer et kortvarig yrkesfor-

bud, slik tilfellet var i Advokatbevillingsdommen. Men i Advokatbevillingsdommen hadde 

vedtaket et pønalt preg, hvilket et vedtak om avslag på søknad om asyl ikke har. I både Reit-

gjerdet II-dommen og Advokatbevillingsdommen dreide det seg om forvaltningsområder hvor 

det treffes relativt få vedtak årlig. Argumentet om at viktige samfunnsmessige hensyn kan bli 

skadelidende dersom staten holdes ansvarlig på objektivt grunnlag for forsvarlige vedtak, gjør 

seg dermed heller ikke gjeldende på disse områdene. I Vangen-dommen var det derimot et 

vektig moment mot objektivt ansvar at viktige samfunnsmessige hensyn kunne bli skadeli-

dende med et objektivt ansvar innenfor plan- og bygningsretten.  

 

Slik jeg ser det er det gode grunner som taler for objektivt ansvar ved ugyldige asylvedtak. 

Jeg mener imidlertid at grunnene som taler for objektivt ansvar ikke er tilstrekkelig tungtvei-
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ende. Etter min mening må det legges avgjørende vekt på rettsområdets kompleksitet, både 

med hensyn til de rettslige og faktiske sider i en asylsak, samt at viktige samfunnsmessige 

hensyn kan bli skadelidende dersom staten holdes ansvarlig på objektivt grunnlag. Jeg er der-

for kommet til at det ikke foreligger «særlige hensyn» som begrunner et objektivt ansvar for 

staten, der UNEs asylvedtak er ugyldige.  

 

Jeg presiserer imidlertid at der UNE har lagt feil rettsanvendelse eller feil faktum til grunn for 

vedtaket, og dette kan føres tilbake til brudd på UNEs plikt til å påse at sakens rettslige eller 

faktiske sider er så godt opplyst som mulig før vedtaket treffes, vil i utgangspunktet vilkårene 

for arbeidsgiveransvar i skadeserstatningsloven § 2-1 være oppfylt, jf. kapittel 4.2.4. 

 

4.4 EMK artikkel 13 

I dette kapittelet vil jeg knytte noen korte bemerkninger til EMK artikkel 13. EMK gjelder 

som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2.  

 

Etter EMK artikkel 13 har den som mener å ha fått sine konvensjonsrettigheter krenket, rett til 

«en effektiv prøvingsrett» («an effective remedy»). Artikkel 13 gjelder ikke direkte statenes 

erstatningsansvar.179 Det følger av EMDs praksis at nasjonale myndigheter i utgangspunktet 

står fritt til å bestemme hvilke rettsmidler som skal tilbys for å reparere krenkelser av konven-

sjonsrettighetene, men likevel slik at arten av konvensjonsbruddet vil ha betydning for hvilket 

rettsmiddel statene må tilby, jf. blant annet EMDs storkammerdom av 30. november 2004 i 

Öneryildiz mot Tyrkia avsnitt 146 og 147. EMD har lagt til grunn at statene i prinsippet plik-

ter å tilby erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap «in appropriate cases», jf. blant 

annet EMDs storkammerdom av 10. mai 2001 i T.P. og K.M. mot Storbritannia avsnitt 107. 

 

I Vangen-dommen la Høyesterett til grunn at skadeserstatningsloven § 2-1 er «åpenbart til-

strekkelig» for å tilfredsstille artikkel 13, og at statene ikke har noen generell forpliktelse til å 

etablere ordninger med objektivt erstatningsansvar der konvensjonsrettighetene er krenket 

(avsnitt 39). Denne konklusjonen er imidlertid ikke opplagt.180 

 

En utlending som har fått avslag på sin søknad om asyl, men som ikke har blitt returnert til 

hjemlandet, er imidlertid ikke et offer for en konvensjonskrenkelse, og EMK artikkel 13 vil da 

heller ikke gi grunnlag for krav om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

                                                 
179  Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 270.  
180  Se Hoel Lie (2012) s. 422-423 og Vaaler (2017) s. 311. 
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5 Avsluttende bemerkninger 

Oppgaven har undersøkt når staten etter gjeldende rett kan holdes erstatningsansvarlig for 

UNEs uriktige asylvedtak. Oppgaven har i så henseende først og fremst søkt å gi en analyse 

av ansvarsgrunnlaget. Analysen har vist at det på bakgrunn av det foreliggende rettskildema-

terialet ikke gjelder et ulovfestet objektivt ansvar for staten ved ugyldige asylvedtak. Dersom 

staten skal bli erstatningsansvarlig for UNEs ugyldige asylvedtak, må ansvaret bygges på ar-

beidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.  

 

Selv om ansvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1 er strengt og det skal mye til før staten 

går fri for ansvar, vil jeg likevel påstå at det skal en del til før staten vil bli ansvarlig på grunn-

lag av arbeidsgiveransvaret, der UNE har fattet et ugyldig asylvedtak. Dette skyldes komplek-

siteten i de rettslige og faktiske vurderinger som UNE må foreta. I LB-2016-155971, som jeg 

har omtalt ovenfor, la lagmannsretten vekt på at det dreide seg om et vanskelig bevistema og 

at bevismomentene ofte er av forskjellig karakter, samt at det er mange momenter som må 

holdes sammen. Dette er også tilfellet i asylsaker. Lagmannsretten mente at disse momentene 

tilsa at aktsomhetsnormen ikke måtte være særlig streng. I den nevnte lagmannsrettsdommen 

påpekte også retten at tingretten og lagmannsretten hadde kommet til ulike konklusjoner hva 

gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak, noe retten mente at var et moment som tilsa at UNEs be-

visvurdering ikke hadde vært uforsvarlig. Også i asylsaker hender det at tingretten og lag-

mannsretten kommer til ulike konklusjoner med hensyn til gyldigheten av UNEs vedtak. Der 

UNE har begått saksbehandlingsfeil, herunder ikke oppfylt sin utredningsplikt, og dette har 

ført til at vedtaket bygger på et uriktig rettslig eller faktisk grunnlag, vil imidlertid skyldan-

svar som utgangspunktet foreligge.  

 

Det kan på denne bakgrunn hevdes at skadeserstatningsloven § 2-1 ikke gir utlendingen til-

fredsstillende beskyttelse i asylsaker. Siden et uriktig vedtak om avslag på asylsøknad er 

svært inngripende og får meget alvorlige konsekvenser for den enkelte som rammes av feilen, 

kan det spørres om staten bør ha et objektivt ansvar for tap som en utlending blir påført som 

følge av UNEs uriktige vedtak. På bakgrunn av det jeg har kommet frem til, krever en endring 

av dagens rettstilstanden at lovgiver kommer på banen, for eksempel ved at det lovfestes en 

regel om objektivt erstatningsansvar i utlendingsloven.  
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