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Høringsnotat om EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om 
produktansvar og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for 
skader forårsaket av kunstig intelligens 

1 Innledning 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens 
forslag til to nye EU-direktiver om henholdsvis produktansvar og 
erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for skader forårsaket av kunstig 
intelligens. Direktivforslagene ble lagt frem av EU-kommisjonen 28. september 
2022.  

Regjeringen har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til konsekvensene av en 
eventuell gjennomføring av direktivene i norsk rett. Det er ventet at forslagene fra 
EU-kommisjonen vil bli gjenstand for endringer i det videre lovarbeidet i EU. 
Justis- og beredskapsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i 
direktivforslagene og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett. 
Eventuelle senere forslag til lov- eller forskriftsendringer vil bli sendt på høring på 
vanlig måte. 

I det følgende redegjøres det kort for hovedinnholdet i direktivene og forholdet til 
norsk rett. 

2 Direktivforslag COM(2022) 495 om produktansvar 
(produktansvarsdirektivet)  

2.1 Innledning 
Direktivforslaget COM(2022) 495 har tittelen «Directive on liability for defective 
products». 

Kommisjonens forslag til et nytt produktansvarsdirektiv fastsetter felles regler for 
næringsdrivendes ansvar for skader forårsaket av defekte produkter. 
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Direktivforslaget skal erstatte det gjeldende produktansvarsdirektivet (direktiv 
85/374/EØF). Formålet er å tilpasse produktansvaret til den digitale utviklingen og 
en sirkulær økonomi med fremvekst av nye produkter, markedsaktører og økt 
gjenbruk av allerede omsatte produkter. Dette skal sikre et velfungerende indre 
marked samt et høyt beskyttelsesnivå for forbrukere. 

Forslaget viderefører det objektive ansvaret for skader forårsaket av defekte 
produkter, men endrer flere sentrale definisjoner. For eksempel presiseres det at 
«produkt» også omfatter digitale produksjonsfiler og software. Det foreslås også at 
kretsen av ansvarlige næringsdrivende utvides. Videre foreslås flere regler om 
bevis, herunder regler som gir en presumsjon for at et produkt er defekt, og 
årsakssammenheng mellom produktets defekt og en eventuell skade. 

I norsk rett reguleres produktansvar hovedsakelig av lov 23. desember 1988 nr. 
104 om produktansvar, som gjennomfører det gjeldende produktansvarsdirektivet. 
I den grad direktivforslaget innebærer endringer sammenlignet med det gjeldende 
produktansvarsdirektivet og harmoniseringsnivået krever det, vil det også være 
behov for lovendringer. 

2.2 Innhold 
Direktivforslaget består av 20 artikler. 

Artikkel 1 angir direktivets formål om å fastsette felles regler for 
næringsdrivendes ansvar for skader som rammer fysiske personer forårsaket av 
defekte produkter (i produktansvarsloven betegnet som sikkerhetsmangler). 

Artikkel 2 fastlegger direktivets anvendelsesområde – produkter som omsettes 
eller tas i bruk 12 måneder etter direktivets ikrafttredelse. I hovedsak viderefører 
direktivet det gjeldende produktansvarsdirektivets anvendelsesområde. Direktivet 
berører for eksempel ikke nasjonale regler om rett til regress mellom to eller flere 
næringsdrivende som hefter solidarisk for produktansvaret etter direktivet. Det 
berører heller ikke skadelidtes eventuelle rettigheter etter nasjonale regler om 
ansvar i eller utenfor kontraktsforhold, herunder det alminnelige skyldansvaret 
eller AI-ansvarsdirektivet.  

Artikkel 3 omhandler direktivets harmoniseringsnivå. Etter bestemmelsen er det 
ikke adgang til å opprettholde eller innføre reguleringer som fraviker direktivet, 
for å oppnå et annet forbrukerbeskyttelsesnivå, med mindre noe annet følger av 
direktivet. Forslaget innebærer altså som utgangspunkt totalharmonisering, i 
motsetning til en såkalt minimumsharmonisering der medlemsstatene står fritt til å 
fastsette et høyere forbrukerbeskyttelsesnivå i nasjonal rett. 

Artikkel 4 inneholder en rekke definisjoner. Termene «produkt» og «skade» 
videreføres, men legaldefinisjonenes innhold oppdateres. Direktivforslaget 
benytter (i den danske språkversjonen) «producent» enkelte steder, men dette 
begrepet avløses i hovedsak av flere definisjoner som angir pliktsubjekter etter 
direktivet, herunder «fabrikant», «bemyndiget repræsentant», «importør», 
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«distributør» og «erhvervsdrivende». Definisjonen av «landbrugsraavare» 
videreføres ikke i direktivforslaget. Samtidig introduseres nye definisjoner som 
«digital produktionsfil» og «onlineplatform».  

Artikkel 5 gir uttrykk for medlemsstatenes plikt til å sikre skadelidtes rett til 
erstatning.  

Artikkel 6 angir når et produkt anses for å ha en sikkerhetsmangel. 
Direktivforslaget viderefører det gjeldende produktansvarsdirektivet artikkel 6, 
men tilføyer en rekke nye omstendigheter som kan tillegges vekt ved vurderingen. 
Det kan for eksempel tas hensyn til produktsikkerhetskrav, herunder 
sikkerhetsrelevante cybersikkerhetskrav. 

Artikkel 7 gir uttrykk for medlemsstatenes plikt til å sørge for at pliktsubjektene 
kan holdes ansvarlig. Forslaget innebærer en utvidelse av kretsen pliktsubjekter 
sammenlignet med det gjeldende produktansvarsdirektivet. Etter forslaget er i 
utgangspunktet «fabrikanten» av et produkt eller en komponent med en 
sikkerhetsmangel ansvarlig for en eventuell skade forårsaket av produktet. Hvis 
«fabrikanten» er etablert utenfor unionen, er imidlertid «importøren» og 
«fabrikantens bemyndige ræpresentant» ansvarlig. Dersom verken «importøren» 
eller «fabrikantens bemyndige ræpresentant» lar seg identifisere, holdes 
«udbyderen av distributionstjenester» ansvarlig. Om ingen av de ovennevnte lar 
seg identifisere, eller «fabrikanten» oppholder seg utenfor unionen, kan 
distributørene eller «udbyder af en onlineplatform» holdes ansvarlig om visse 
vilkår er oppfylt. Til dette kommer at enhver fysisk eller juridisk person som 
vesentlig endrer et produkt i bruk eller omsetning, regnes som «fabrikant». 

Artikkel 8 regulerer adgangen til bevismateriale. Det foreslås at retten skal kunne 
pålegge den saksøkte å fremlegge bestemte opplysninger hvor den skadelidte på 
visse vilkår har anmodet om det. Domstolenes videreformidling av opplysningene 
skal begrenses til det som er nødvendig og forholdsmessig for å underbygge den 
skadelidtes krav. Ved vurderingen skal domstolene blant annet ta hensyn til 
behovet for å sikre fortrolige opplysninger og forretningshemmeligheter. Den 
foreslåtte adgangen til bevismateriale er antakelig allerede ivaretatt gjennom den 
nåværende reguleringen i tvisteloven kapittel 21, 22 og 26, likevel slik at selve 
avveiningen i saker som er omfattet av direktivet, potensielt kan slå noe 
annerledes ut. 

Artikkel 9 gir regler om bevisbyrde. Som etter gjeldende rett skal den skadelidte 
bevise skaden, sikkerhetsmangelen og årsakssammenhengen mellom disse. 
Direktivforslaget supplerer dette utgangspunktet med presumsjonsregler med 
adgang til å føre motbevis om at det foreligger en årsakssammenheng eller 
sikkerhetsmangel. For eksempel antas det at et produkt har en sikkerhetsmangel 
hvis den skadelidte godtgjør at produktet ikke oppfyller lovpålagte sikkerhetskrav 
som søker å beskytte mot den aktuelle skaden. 
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Artikkel 10 viderefører i hovedsak vilkårene for ansvarsfrihet i det gjeldende 
produktansvarsdirektiv artikkel 7, med unntak av artikkel 7 bokstav c om at 
produktet verken var produsert for salg, annen distribusjon med økonomisk formål 
eller produsert eller distribuert innenfor rammen av vedkommendes 
forretningsmessige virksomhet. Samtidig foreslås det i artikkel 10 nr. 1 bokstav g 
at personer som vesentlig endrer et produkt, jf. artikkel 7, fritas for ansvar, såfremt 
sikkerhetsmangelen som forårsaket skaden, har sammenheng med en del av 
produktet som ikke ble endret. 

Artikkel 11 forplikter medlemsstatene til å sikre at flere næringsdrivende hefter 
solidarisk når de er ansvarlige for samme skade etter direktivforslaget. 

Artikkel 12 gjelder reduksjon av den næringsdrivendes ansvar.  

Artikkel 13 fastslår at den næringsdrivendes ansvar overfor den skadelidte etter 
direktivet ikke skal begrenses ved avtale eller nasjonal lovgivning. 

Artikkel 14 regulerer foreldelsesfrister. Forslaget viderefører hovedsakelig den 
relative og absolutte foreldelsesfristen i det gjeldende produktansvarsdirektivet på 
henholdsvis 3 og 10 år. I direktivforslaget artikkel 14 nr. 3 foreslås en absolutt 
foreldelsesfrist på 15 år om skadelidte ikke har overholdt 10-årsfristen på grunn av 
personskadens latenstid. 

Artikkel 15 forplikter medlemsstatene til å offentliggjøre endelige dommer om 
produktansvarsdirektivet eller som har relevans for produktansvaret, i et lett 
tilgjengelig og elektronisk format. Etter artikkelen kan Kommisjonen opprette og 
vedlikeholde en offentlig tilgjengelig database med de nevnte dommene. 

Artikkel 16 gir uttrykk for kommisjonens ansvar for å gjennomgå direktivet.  

Artikkel 17 omhandler opphevelse av det gjeldende produktansvarsdirektivet og 
overgangsbestemmelser. 

Artikkel 18 fastlegger medlemsstatenes frist til å gjennomføre direktivet. 

Artikkel 19 fastsetter datoen for direktivets ikrafttredelse. 

Artikkel 20 angir at direktivet er rettet til medlemsstatene. 

3 Direktivforslag COM(2022) 496 om tilpasning av 
reglene om sivilrettslig ansvar utenfor 
kontraktsforhold til kunstig intelligens (AI-
ansvarsdirektivet 

3.1 Innledning 
Direktivforslaget COM(2022) 496 har tittelen «Directive on adapting non-
contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive)». 
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Kommisjonens forslag til et AI-ansvarsdirektiv gjelder sivilrettslig 
erstatningsansvar utenfor kontrakt når skaden forårsakes av et kunstig intelligent 
system. Direktivforslaget fastsetter felles regler for fremleggelse av 
dokumentasjon for høyrisikosystemer med kunstig intelligens for å gjøre det mulig 
for en saksøker å underbygge et eventuelt erstatningsansvar. Videre gir direktivet 
felles regler for bevisbyrden ved skyldansvar for skader forårsaket av et kunstig 
intelligent system.  

Relevante norske regler om erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for skader 
forårsaket av kunstig intelligente systemer finnes særlig i skadeserstatningsloven, 
produktansvarsloven og ulovfestet rett. Fremleggelse av bevis er regulert i 
tvisteloven. 

3.2 Innhold 
Direktivforslaget består av ni artikler. 

Artikkel 1 fastslår direktivforslagets gjenstand og anvendelsesområde. Forslaget 
innebærer felles regler om bevisfremleggelse og bevisbyrde i saker om 
erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold hvor skaden er forårsaket av et kunstig 
intelligent system. Forslaget berører blant annet ikke strafferettslig ansvar, 
produktansvar eller øvrige nasjonale krav til bevisbyrde, beviskrav og skyldansvar. 
Videre er det adgang til å vedta eller opprettholde nasjonale regler som er 
gunstigere for skadelidte. 

Artikkel 2 inneholder en rekke definisjoner som i stor grad sammenfaller med 
forordningsforslaget om kunstig intelligens (COM(2021) 206). 

Artikkel 3 regulerer adgangen til bevismateriale og gir en presumsjon hvor det er 
adgang til å føre motbevis. 

I likhet med direktivforslaget om produktansvar foreslås det at retten skal kunne 
pålegge fremleggelse av bestemte opplysninger hvor den skadelidte på visse vilkår 
har anmodet om det. Domstolene skal begrense fremleggelsen til det som er 
nødvendig og forholdsmessig for å underbygge et potensielt krav eller et 
erstatningskrav. Behovet for å sikre fortrolige opplysninger og 
forretningshemmeligheter skal tillegges vekt ved vurderingen. Igjen er den 
foreslåtte adgangen til bevismateriale antakelig allerede ivaretatt gjennom den 
nåværende reguleringen i tvisteloven, likevel slik at selve avveiningen i saker 
omfattet av direktivet potensielt kan slå noe annerledes ut.  

Om den saksøkte ikke imøtekommer en nasjonal domstols pålegg om å fremlegge 
bestemte opplysninger, foreslås en legal presumsjon om at den saksøkte ikke har 
utvist tilstrekkelig aktsomhet, særlig vedrørende omstendighetene nevnt i 
direktivforslaget artikkel 4 nr. 2 og 3. Den saksøkte skal likevel gis adgang til å 
føre motbevis for å avkrefte presumsjonen. En tilsvarende presumsjon i norsk rett 
fordrer trolig lovendringer. 
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Artikkel 4 innebærer en presumsjon for årsakssammenheng mellom den saksøktes 
feil og utdata som det kunstige intelligente systemet genererer eller ikke genererer, 
om visse betingelser er oppfylt. Den saksøkte gis adgang til å føre motbevis for å 
avkrefte en slik presumsjon. En tilsvarende presumsjon i norsk rett krever trolig 
lovendringer. 

Artikkel 5 gir uttrykk for kommisjonens ansvar for å gjennomgå direktivet. 
Kommisjonen skal revurdere forslaget etter fem år, herunder om et objektivt 
ansvar er hensiktsmessig, behovet for forsikringsdekning og konsekvensene for 
implementering av kunstig intelligente systemer; medlemslandene skal årlig 
meddele relevante data til Kommisjonen. 

Artikkel 6 omhandler nødvendige endringer av annen EU-lovgivning. 

Artikkel 7 fastlegger medlemsstatenes frist til å gjennomføre direktivet. 

Artikkel 8 fastsetter datoen for direktivets ikrafttredelse. 

Artikkel 9 angir at direktivet er rettet til medlemsstatene. 
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