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A N N O N S E

UTENLANDSK VOGNTOG  TRAFIKK  STRAFFELOVEN  ULYKKE

Slik mener de useriøse transportselskaper kan stoppes: – Det
ligger godt innenfor hva man kan gjøre

 Av Sissel Wessel-Hansen , Eskil Mehren , Torgrim Rath Olsen og Andreas B. Høyer

Artikkelen er over 1 år gammel

Over tid vil det være preventivt, mener trafikkofferet og hans advokat.

TALSMANN: Håkon Brox sier han ikke er glad i medieoppmerksomhet. - Men i denne saken har jeg tenkt at jeg må bidra, sier
Brox, som ble hardt kvestet i kollisjonen med et vogntog i 2015. Foto: Foto:Torgrim Rath Olsen
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Den ene, Håkon Brox, var o�er i den alvorlige vogntogulykken. Den andre, Per Krokan, var bistandsadvokat da
rettssaken mot den polske vogntogsjåføren gikk i Nord-Troms tingrett.

Den polske sjåføren ble fradømt retten til å kjøre på norske veier i to år. Han måtte også sone i fengsel. Selskapet
han kjørte for �kk ingen reaksjon, og opplevde ikke noe økonomisk tap.

Nå står de sammen for å få oppmerksomhet om en felles sak de brenner for: Sikkerheten på norske veier, og
mer konkret: Hvordan man kan stoppe transportselskapene som driver useriøst og som er med på utsette
egne og andre sjåfører for farer.

LES OGSÅ

Et år etter dette kvester den polske sjåføren to til i en ny ulykke

Foretaksstra�
– Problemstillingen vi gjerne vil få satt på dagsorden, er hvorvidt påtalemyndigheten i saker av denne typen, i tillegg
til stra�esak mot sjåfør, bør vurdere å bruke reglene om foretaksstra� mot de selskapene som eier vogntogene som
er involvert i ulykkene, sier Krokan i advokatene Leiros & Olsen.

Krokan har i tolv års erfaring i påtalemyndigheten og i drøye sju år som advokat. De siste årene har han i stor grad
jobbet med personskadesaker og bilsaker, som NAF-advokat.

– Jeg kan ikke huske at det å stra�e et transport�rma for kroppskrenkelser etter tra�kkulykker i det hele
tatt har vært på dagsorden. Etter det jeg kan huske, har man utelukkende gått på sjåføren, sier Krokan.

A N N O N S E

DEL
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Tradisjonelt har man tenkt at årsaken til vogntogulykkene først og fremst skyldes førerfeil alene, mener han.

– Og i de tilfellene, der sjåføren utvilsomt har skylda, er det selvsagt ikke rimelig å stra�e foretaket. Man kan aldri ta
fra sjåføren ansvaret om utrustning på bilen. Men jeg mener situasjonen blir en helt annen i de ulykkene der viktige
årsaksfaktorer kan knyttes til selskapet som har sendt sjåføren ut på veiene.

– Hvilke årsaksfaktorer, for eksempel?

– Mangelfull dekkutrustning, tekniske mangler ved vogntoget og uholdbare stramme tidsplaner for oppdraget
sjåføren sendes ut på. Eller tilfeller der arbeidsgiver sender sjåfører ut på vanskelige føreforhold de ikke er vant med
uten opplæring, sier han.

Dersom årsaken til ulykken delvis eller helt kan peke tilbake på selskapet, mener Krokan det er naturlig at
påtalemyndigheten vurderer om foretaksstra� kan anvendes.

– Jeg sier kan da foretaksstra� er fakultativt, sier han.

– Om man skulle komme til at disse reglene ikke er anvendelig, vil det være et politisk spørsmål å vurdere om
regelverket er godt nok.

Foretaksstra� paragraf 27/28:

§ 27.  Stra� for foretak

Når et stra�ebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket stra�es. Det gjelder selv
om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet, jf. § 20. 

Med foretak menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, 
bo eller o�entlig virksomhet.

FORETAKSSTRAFF: - Dersom årsaken til ulykken delvis eller helt kan peke tilbake på selskapet, mener Krokan det er naturlig at

påtalemyndigheten vurderer om foretaksstra� kan anvendes, sier Per Krokan. Foto: Foto:Torgrim Rath Olsen
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Stra�en er bot.  Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former,
jf. § 56, og ilegges inndragning, jf. kapittel 13.

§ 28.  Momenter ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges stra�

Ved avgjørelsen om et foretak skal stra�es etter § 27, og ved utmålingen av stra�en, skal det blant annet tas hensyn
til

a) stra�ens preventive virkning,

b) lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld,

c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget lovbruddet,

d) om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser,

e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved lovbruddet,

f) foretakets økonomiske evne,

g) om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant
annet om noen enkeltperson blir ilagt stra�, og

h) om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstra�.

– Vil holde saken varm
Den siste tida har vært utenfor normalen for Håkon Brox. For to uker siden fortalte Nordlys om ulykken han ble
utsatt for i januar 2015, som skadet trebarnsfaren for livet. Siden har historien gått landet rundt, toppet med at han
deltok i Debatten på NRK tidligere denne uka.

– Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet. Samtidig har oppmerksomheten fra media vært bra. Da får jeg
fremmet mine synspunkter. Denne saken er viktig og jeg er glad den kommer på dagsorden. Jeg mener det er
viktig at den holdes varm, sier Håkon Brox.

VIRKEMIDLER: - Jeg tenker foretaksstra�

kan være et virkemiddel som virker

preventivt, sier Håkon Brox. Foto:

Foto:Torgrim Rath Olsen
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– Skal man si hva man mener, er tidspunktet nå. Derfor har jeg sagt ja til henvendelsene.

Det er tidlig formiddag på advokatkontoret på Storgatbakken i Tromsø. Håkon Brox brenner for at også
transportselskapene skal stra�eforfølges.

Begge mener foretaksstra� ligger godt innenfor det påtalemyndigheten kan gjøre.

Mener selskapene ikke stoppes av at sjåføren stra�es
 – Det er viktig å gjøre det man kan for å stra�eforfølge useriøse selskaper. De stoppes ikke om man tar sjåføren.
Vogntoget vil være her uansett, bare med en ny sjåfør. Foretaksstra� vil over tid virke preventivt, sier han.

LES OGSÅ

Robert (49) har skadet tre mennesker for livet på norske veier: –
Hver eneste dag håper jeg og ber om at de skal bli helt friske

Stra�elovens paragrafer 27–28 har bestemmelser om foretaksstra�. Slik stra� kan etter paragraf 27 brukes «når et
stra�ebud er overtrådt på vegne av et foretak, kan foretaket stra�es. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har
utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet.»

– Som i alle stra�esaker er det påtalemyndigheten som må starte en slik sak ved utferdigelse av forelegg eller ved at
saken bringes inn for retten.

OM SAKEN: - Alle slike ulykker er trasige, sier

Per Krokan. - Men man må gjøre hva man

kan for å gjøre noe, slik at det ikke skjer igjen.

I 2016 var han bistandadvokaten til Håkon

Brox i rettssaken der en polsk vogntogsjåfør

ble fradømt retten til å kjøre på norske veier i

to år. Foto: Foto:Torgrim Rath Olsen

https://www.nordlys.no/krim/balsfjord/elverum/robert-49-har-skadet-tre-mennesker-for-livet-pa-norske-veier-hver-eneste-dag-haper-jeg-og-ber-om-at-de-skal-bli-helt-friske/s/5-34-1053373


19.8.2020 Nordlys - Slik mener de useriøse transportselskaper kan stoppes: – Det ligger godt innenfor hva man kan gjøre

https://www.nordlys.no/utenlandsk-vogntog/trafikk/straffeloven/slik-mener-de-useriose-transportselskaper-kan-stoppes-det-ligger-godt-innenfor-hv… 6/8

De mener det er gode grunner til å vurdere bruk av foretaksstra� i slike saker.

Ønsket om økonomisk vekst
– Noe av årsaken til stramme tidsplaner, bruk av eldre kjøretøyer og mangelfull dekkutrustning ligger vel som oftest i
ønsket om maksimal økonomisk gevinst. Å plassere det stra�erettslige ansvaret der pengene havner, vil kunne ha en
betydelig allmennpreventiv e�ekt, sier Krokan.

 I slike stra�esaker vil man i tillegg til bøtestra� mot foretaket, også kunne bruke stra�elovens regler om inndragning
av utbytte, eller kjøretøyet. I tillegg vil foretaket kunne bli pålagt å betale oppreisning til fornærmede eller
fornærmedes etterlatte, mener Krokan.

Han tror praksisen vil føre til bedre konkurransevilkår.

– I dag er kanskje situasjonen den at disse i stor grad blir utkonkurrert av useriøse aktører. Det kan igjen medføre en
uheldig «spirale�ekt».

Prioriteringer
– Men dette vil vel være svært ressurskrevende. Selskapene be�nner seg jo ofte i andre land?

– Det er snakk om prioriteringer, men det trenger ikke være så ressurskrevende. Det er klart det vil kreve en økt
ressursbruk, men det er helt klart gjennomførbart.

– Om man kan unngå bare en slik ulykke gjennom en endret påtalepraksis, burde prioriteringen gi seg selv, sier
Krokan.

Anne Grøstad, førstestatsadvokat hos Riksadvokatembetet, bekrefter i en e-post til Nordlys at stra�elovens
paragrafer 26–27 gir anledning til å ilegge selskaper foretaksstra�.

– Foretaksstra� kan anvendes overfor utenlandske selskaper når vi har norsk jurisdiksjon i saken, som vi har når
lovovertredelsen er skjedd i Norge, sier hun.
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Flere saker

Les mer om: Utenlandsk vogntog tra�kk stra�eloven ulykke

- HJELPE: Det var vondt å høre konsekvensene ulykkene �kk for Håkon, sier bistandsadvokaten hans Per Krokan. - Samtidig er

det jo godt at man kan bistå med hjelp, sier han. Foto: Foto:Torgrim Rath Olsen

Se kommentarer

– De har kobla ut alle kabler og lyskryss

A N N O N S E

Her møter du stengte gater og omkjøringer i Tromsø
de neste nettene

https://www.nordlys.no/utenlandsk-vogntog
https://www.nordlys.no/trafikk
https://www.nordlys.no/straffeloven
https://www.nordlys.no/ulykke
https://www.nordlys.no/de-har-kobla-ut-alle-kabler-og-lyskryss/s/5-34-1341304
https://www.nordlys.no/her-moter-du-stengte-gater-og-omkjoringer-i-tromso-de-neste-nettene/s/5-34-1341408
https://www.nordlys.no/politiet-har-blitt-nedringt-pa-grunn-av-denne-bilen/s/5-34-1340556


19.8.2020 Nordlys - Slik mener de useriøse transportselskaper kan stoppes: – Det ligger godt innenfor hva man kan gjøre

https://www.nordlys.no/utenlandsk-vogntog/trafikk/straffeloven/slik-mener-de-useriose-transportselskaper-kan-stoppes-det-ligger-godt-innenfor-hv… 8/8

Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760 • Annonser: Bedrift/nett: Annonseavdelingen • Annonser: Privat: Tlf 915 07760

• Sjefredaktør: Helge Nitteberg • Adm.dir: Marit Skog • Personvernpolicy / Informasjonskapsler • PFU • Nordlys i samfunnet

© 2020

Kommentarer til denne saken

Politiet har blitt nedringt på grunn av denne bilen

Derfor blinker �ere av lyskryssene i Tromsø
sentrum oransje

Kollisjon i Tromsø sentrum

Til toppen

https://www.nordlys.no/
mailto:kundesenter@nordlys.no
mailto:annonse@nordlys.no
mailto:annonse@nordlys.no
mailto:helge.nitteberg@nordlys.no
mailto:marit.skog@nordlys.no
https://personvern.amedia.no/
http://www.pfu.no/
https://www.nored.no/Redaktoeransvar
https://www.nordlys.no/politiet-har-blitt-nedringt-pa-grunn-av-denne-bilen/s/5-34-1340556
https://www.nordlys.no/derfor-blinker-flere-av-lyskryssene-i-tromso-sentrum-oransje/s/5-34-1340504
https://www.nordlys.no/kollisjon-i-tromso-sentrum/s/5-34-1340111

