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DOM  

 

Saken gjelder erstatningskrav for utgifter påført kjøper i forbindelse med produsenten sin 

sikkerhetsoppdatering av modemer. 

 

Framstilling av saken 

Simula Research Laboratory AS (heretter kalt Simula) kjøpte 800 modem fra ZTE Sweden 

AB i 2016, gjennom de norske forhandlerne Tech Data As og Ingram Micro AS. ZTE 

Corporation Limited Ltd (Heretter kalt ZTE Corp) er produsenten til modemene. ZTE 

Sweden AB (heretter kalt ZTE Sweden) er svensk selskap som selger modemene i Norden.  

 

Modemene var av typen MF910 som er en oppladbar 4G-ruter for forbrukermarkedet. 

MF910 kobler seg til et 4G nettverk eller andre nettverk ved bruk av et sim-kort på samme 

måte som en mobiltelefon. MF910 har en skjerm med informasjon om nettverkskoblingen, 

samt informasjon om oppdateringer.  

 

Simula skulle bruke modemene til forskningsprosjektet Monroe. Monroe målte 

nettbåndskapasitet i ulike land i Europa. Forskere fikk mulighet til å logge seg inn på 

terminaler, med modemene som internettkilde, og hente ut forskningstall. 

Forskningsprosjektet var EU finansiert. Modemene var knyttet til en pc og enhetene var 

spredt rundt på busser, tog og kontorer i Europa. I alt var det rundt 800 i Europa, hvorav 

225 i Norge.   

 

ZTE Sweden AB mottok i 2016 meldinger fra kunder om flere tilfeller av at 

uvedkommende ved svindelforsøk hadde brukt MF910 for å sende ut store mengder sms-

meldinger. Det ble igangsatt undersøkelser om årsaksforholdet både av ZTE Sweden og 

ZTE Corp. Basert på disse undersøkelsene ble det avdekket to svakheter ved modemene. 

Det ene var at modemene var utstyrt med samme standardpassord på kontrollpanelet og det 

andre var at utviklingsverktøy ikke var skrudd av. Disse svakhetene gjorde at modemene 

kunne misbrukes av tredjepersoner. ZTE Corp gjennomførte først en tvungen 

sikkerhetsoppdateringer på 200 modemer uten at de fikk feilmeldinger. Deretter foretok 

ZTE Corp en tvungen sikkerhetsoppdatering den 3. november 2016 på samtlige modemer. 

Dette gjaldt i alt 200 000 til 300 000 modemer på verdensbasis.  

 

Sikkerhetsoppdateringen førte til at brukeren måtte logge seg inn på modemene på nytt 

med passord/brukernavn som stod på baksiden av modemene. Ettersom Simula benyttet en 

innstilling på modemene som medførte at Simula kunne fjernstyre disse sentralt, endret 

sikkerhetsoppdateringen også muligheten til å benytte denne innstillingen.  Umiddelbart 

etter sikkerhetsoppdateringen mistet Simulas kunder tilgang til modemene da de ikke fikk 

logget seg på. Ettersom Simulas modemer var spredt over store deler av Europa oppnådde 

Simula ikke kontakt med sine modemer, da Simula ikke hadde fysisk tilgang til disse.  
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Basert på dette brukte Simula store ressurser på å avdekke hva som var årsaken til at de 

ikke fikk logget seg inn på modemene. Simula sendte e-post den 07.11.2016 til ZTE 

Sweden og ba om bistand fra teknikere for å avdekke årsaken til feilen. Det ble i denne e-

posten også informert ZTE Sweden om at Simula ikke hadde fysisk tilgang til sine 

modemer og at modemene ble administrert «remote». ZTE Sweden informerte i e-post 

samme dag at det var gjennomført en sikkerhetsoppdatering pga avdekkede 

sikkerhetssvakheter. Partene hadde ytterligere kommunikasjon og ZTE Sweden sendte 

Simula IMEI nummer med passord tilhørende modemene som var online. Simula kunne 

ikke bruke dette da påloggingen måtte skje fysisk på hver enhet. ZTE Sweden sendte 

deretter en e-post 22. desember 2016 hvor de tilbød å tilbakestille modemene til Simula til 

den gamle innstillingen. Denne e-posten ble ikke besvart av Simula. Partene hadde deretter 

videre diskusjoner i 2017. Den 9. januar 2017 sendte Simula en hevingserklæring på kjøpet 

av modemene. Det oppstod deretter tvist mellom partene. Oslo tingrett mottok stevning fra 

Simula den 13. juni 2018 med søksmål mot ZTE Sweden. Tilsvar innkom etter 

fristutsettelser den 16. september 2018. Av tilsvaret fremkom det begjæring om avvisning 

pga feil verneting. Partene innga flere prosesskriv og retten avsa kjennelse den 12. 

desember 2018 med følgende slutning:  

 

1. Oslo tingrett avviser saken hva gjelder: 

- Erstatningskrav direktekrav. 

- Erstatningskrav utenfor kontrakt for modemene plassert i Sverige, Italia og 

Spania. 

For øvrig fremmes saken til behandling. 

2. Krav om erstatning for saksomkostninger utsettes til behandling av hovedsaken. 

 

Saken som behandles i nærværende dom gjelder derfor erstatningskrav utenfor kontrakt for 

tap Simula har hatt i forbindelse med sikkerhetsoppdateringen av de modemene som befant 

seg i Norge på tidspunkt for sikkerhetsoppdateringen.  

 

Simula trakk deretter inn ZTE Corp som saksøkt i prosesskriv av 18. januar 2019. Tilsvar 

fra ZTE Corp innkom 12. februar 2019. Planmøte ble gjennomført 1. mars 2019.  

Hovedforhandling ble berammet til 23. april 2019, som senere ble endret til rettsmekling 

etter ønske fra partene. Rettsmekling ble senere omberammet til 13. mai 2019. ZTE Corp 

og ZTE Sweden avlyste rettsmeklingen i prosesskriv av 9. mai 2019 da mekling ble 

vurdert som ikke hensiktsmessig.  

 

Simula trakk sitt krav mot ZTE Sweden under hovedforhandlingen. Motparten samtykket 

til at kravet ble trukket, men har bedt retten ta stilling til sakskostandsspørsmålet.  

 

Saksøkerens påstandsgrunnlag 

Det påberopes skadeerstatningsloven § 2-1 og videre det ulovfestede organansvaret som 

ansvarsgrunnlag for erstatningskravet. ZTE Corp har opptrådt grovt uaktsom ved å 

gjennomføre tvungen sikkerhetsoppdatering. ZTE Corp har i strid med bransjepraksis brutt 
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seg inn i sikkerhetsinnstillinger på modemene og endret systeminnstillingene. Dette hindret 

at Simulas modemer fungerte da Simula ikke hadde brukernavn og passord for innlogging 

på modemene. ZTE Corp har unnlatt å implementere nødvendige prosedyrer og 

kontrollrutiner knyttet til IT sikkerhet og modemene konkret. ZTE Corp varslet heller ikke 

i forkant Simula om den tvungne sikkerhetsoppdateringen. For det tilfelle at grov 

uaktsomhet ikke kan konstateres, anføres at det foreligger simpel uaktsomhet. 

Skaderisikoen kunne vært eliminert ved enkle virkemidler. Det forelå klare 

handlingsalternativer. ZTE Corp kunne ha varslet Simula i forkant av oppdateringen. Slikt 

varsel kunne også vært gitt umiddelbart etter oppdateringen. Det foreligger adekvat 

årsakssammenheng da oppdateringen er årsaken til at Simulas modemer ikke lenger kunne 

brukes av Simula. Det økonomiske tapet Simula har lidt er utgifter til feilsøk, feilretting og 

utvikling av ny teknologisk løsning. Kravets størrelse er på 2 146 181 kroner.  

 

Saksøkerens påstand 

1. ZTE Corporation Ltd. dømmes til å betale erstatning til Simula Research Laboratory AS 

fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kroner 2 146 181, med tillegg av lovens 

forsinkelsesrenter fra forfall frem til betaling skjer. 

2. ZTE Corporation Ltd. dømmes til å betale sakens omkostninger til Simula Research 

Laboratory AS.  

 

Saksøktes påstandsgrunnlag 

ZTE Corp bestrider at de har handlet uaktsomt. ZTE Corp utførte en nødvendig 

sikkerhetsoppdatering for å forhindre skade og tap for brukere av MF910. Det eksisterte 

ingen relevante handlingsalternativer for ZTE Corp. ZTE Corp utførte oppdateringen i tråd 

med bransjepraksis for slike kritiske oppdateringer, herunder ved varsel om oppdateringen 

på enhetens skjerm. ZTE Corp var ikke kjent med at Simula hadde foretatt modifikasjoner 

i programvaren for å kunne fjernstyre modemene. Sikkerhetsoppdateringer har ingen 

særlig skadeevne ved normale forhold, og ingen andre kunder har opplevd feil etter 

sikkerhetsoppdateringen. ZTE Corp tok de nødvendige sikkerhetsvurderingene ved først å 

foreta oppdateringen til et begrenset antall enheter, før de implementerte for samtlige 

modemer. ZTE Corp hadde derfor ingen mulighet for å ta dette i betraktning ved utforming 

og gjennomføring av oppdateringen. 

 

Det foreligger ikke adekvat årsakssammenheng mellom ZTE Corps sikkerhetsoppdatering 

og Simulas anførte tap. Størsteparten av Simulas krav knytter seg til kostnader ved 

utvikling av en alternativ løsning, som ikke er noen nødvendig kostnad som følge av 

sikkerhetsoppdateringen. ZTE Corp tilbød seg blant annet å trekke tilbake 

sikkerhetsoppdateringen for Simulas enheter, men Simula avslo tilbudet. ZTE Corp kunne 

tilbudt alternative produkter og løsninger for å løse problemet. Det var ikke behov 

for en fullstendig ny utvikling av Simulas system. ZTE Corp fikk aldri anledning til 

dette da Simula hevet kjøpet. Simula ønsket å utvikle en alternativ løsning. Kostnadene 

ved dette kan ikke føres tilbake til ZTE Corps sikkerhetsoppdatering. 
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Simulas anførte kostnader utgjør ikke et påregnelig erstatningsmessig tap. Det kan derfor 

uansett ikke kreves erstattet. Simulas kostnader er ikke tilstrekkelig konkretisert, til tross 

for flere oppfordringer fra saksøkte. Tilnærmet uspesifiserte fakturaer gjør det umulig å 

vurdere hva de anførte kostnadene knytter seg til, og om de kan anses som nødvendige 

kostnader som følge av sikkerhetsoppdateringen. Simulas anførte kostnader var ikke en 

påregnelig følge av ZTE Corp sikkerhetsoppdatering. Simula har medvirket til sitt eget tap 

ved ikke å opplyse ZTE Corp om sin uvanlige bruk og misligholdt sin 

tapsbegrensningsplikt ved å nekte ZTE Corp å bistå med å løse Simulas utfordringer etter 

sikkerhetsoppdateringen. ZTE Corp kunne løst problemene med enkle midler og langt 

lavere kostnader sammenlignet med Simulas utvikling av en helt ny løsning. Et eventuelt 

erstatningsansvar for ZTE Corp må i alle tilfeller lempes.  

 

Saksøktes påstand 

1. ZTE Corporation Ltd frifinnes. 

2. ZTE Sweden AB og ZTE Corporation Ltd tilkjennes sakskostnader. 

 

Rettens vurdering 

Det er på det rene at Simula hadde koblet tre modemer til en pc som målte bredbåndsnettet 

i prosjektet. Det var modemene som ga kontakt til internett. Det er ikke omtvistet at 

modemene var produsert som et forbrukerprodukt, som i utgangspunktet var ment å gi 

forbrukeren et mobilt nettverk til for eksempel bruk på hytta.  

 

Simula kjøpte modemene av norske underleverandører av ZTE Sverige, som er et 

skandinavisk salgskontor for ZTE Corp sine produkter i Skandinavia. Det fremkommer av 

bevisførselen at det var et møte med ZTEs norske representant Hans-Jørgen Siljan og 

Audun Hansen. Hansen bistod Simula i forbindelse med den tekniske løsningen for 

Monroe prosjektet i forkant av kjøpet. Hansen har ment at han der informerte ZTE Norge 

om planen for hvordan Simula skulle bruke modemene. Dette er ikke bekreftet av Siljan 

eller av ZTEs Swedens representant Nicklas Sivander. Sivander er salgsansvarlig for ZTE 

Norden. Det er uomtvistet at det aldri har vært direkte kontakt mellom Simula og ZTE 

Corp. Hvorvidt Simulas representanter ga informasjon om Simulas planlagte bruk av 

modemene til noen av ZTE nordiske samarbeidspartnere fremstår som bevismessig 

usikkert, og det er ikke fremlagt tilstrekkelig bevis for dette, slik at retten ikke kan legge til 

grunn som bevist med sannsynlighetsovervekt at denne informasjon ble gitt.  

 

Det er videre uomtvistet at det var ansatte i ZTE Corp som gjennomførte 

sikkerhetsoppdateringen 3. november 2016. Det er fremlagt erklæringer for retten om 

hvem som faktisk gjorde dette. Dette er også bekreftet gjennom Bruce Lee sin 

partsforklaring, hvor det fremkom at det var ansatte i ZTE Corp i Kina som laget 

sikkerhetsoppdateringen, tok beslutning om sikkerhetsoppdateringen og også gjennomførte 

selve sikkerhetsoppdateringen.  
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Saksøker har anført organansvar. Organansvaret innebærer at uaktsomme handlinger og 

unnlatelser begått av ledende personer eller kollegiale organer, behandles som om de var 

begått av selskapet selv, jf. Rt. 1996 s. 742. Ulovfestet organansvar er ikke mer omfattende 

enn arbeidsgiveransvaret materielt sett, men rettet mot organet som sådan, der man ikke 

direkte kan knytte skaden til en konkret skadevolder i selskapet.  

 

Basert på at det synes som uomtvistet at det var ansatte i ZTE Corp som gjennomførte 

sikkerhetsoppdateringen, drøfter retten kun hvorvidt det tradisjonelle arbeidsgiveransvaret 

etter skl § 2-1 kan gi Simula medhold.  

 

Et mulig erstatningsansvar for ZTE Corp må vurderes ut fra arbeidsgiveransvaret i 

skadeserstatningsloven § 2-1. Bestemmelsen pålegger arbeidsgiveren objektivt ansvar for 

skade voldt ved forsett eller uaktsomhet av arbeidstakeren under utføring av arbeid for 

arbeidsgiveren.  

 

Det sentrale vurderingstemaet i denne saken er om ansatte hos ZTE Corp har handlet 

uaktsomt. Det er ikke anført forsett. Arbeidsgiveransvaret kan omfatte anonyme og 

kumulative feil. Det vil si at det ikke er nødvendig for å konstatere ansvar at skadelidte 

peker ut hvem som har voldt skaden så lenge det er en arbeidstaker som har forårsaket den. 

Videre kan arbeidsgiver holdes ansvarlig dersom flere arbeidstakere har vært sammen om 

feilen, eller dersom flere feil til sammen oppfyller skyldkravet. Bestemmelsen gjelder for 

enhver arbeidsgiver som har noen i sin tjeneste, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 annet ledd.  

 

Ved vurderingen av hvor stor skaderisikoen må være for at et forhold skal anses 

uforsvarlig i medhold av skadeserstatningsloven § 2-1 skal det tas hensyn til «om de krav 

skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt». Dette 

medfører at aktsomhetskravet varierer fra område til område, jf. Rt-2002-654. Dette skal 

etter sikker rett, normalt vurderes etter den alminnelige ulovfestede culpanormen. Det er 

den klanderverdige handlingen som utløser erstatningsansvar. Det sentrale spørsmålet er 

hvorvidt ZTE Corp handlet culpøst ved å gjennomføre tvungen sikkerhetsoppdatering på 

Simulas modemer. Sentrale momenter i denne vurderingen er i henhold til rettspraksis 

graden av risiko, risikoens art, om risikoen for skade var synbar eller påregnelig, samt om 

det forelå effektive og praktisk gjennomførbare handlingsalternativer. I vurderingen kan 

det være relevant om bransjepraksis ble overtrådt. Retten skal foreta en konkret 

helhetsvurdering av om ZTE Corps handlemåte var uaktsom. 

 

Forut for sikkerhetsoppdateringen, hadde det vært irregulær bruk av modemene, blant 

annet ved at tredjepersoner hadde logget seg inn på enkelte av modemene og sendt store 

mengder med sms. Dette fremkommer av e-poster av 22. mars og 24. oktober 2016. 

Sikkerhetshullene som ble avdekket av ZTE Corp var at samtlige modemer hadde samme 

standardpassord på kontrollpanelet og at utviklingsverktøyet Android Debug Bridge ikke 

var stengt før modemene ble distribuert til kundene. ZTE Corp laget en  
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sikkerhetsoppdatering som endret standardpassordet og skrudde av muligheten til å bruke 

utviklingsverktøyet. Med andre ord avdekket ZTE Corp feilen og lagde en 

sikkerhetsoppdatering for å fjerne de svakheter som var avdekket. Deretter gjennomførte 

ZTE Corp først en sikkerhetsoppdatering på 200 enheter. Dette ble gjennomført 15. juni 

2016. Da ZTE Corp ikke mottok feilmeldinger på den første delen av 

sikkerhetsoppdateringen, gjennomførte de den tvungne sikkerhetsoppdateringen 3. 

november 2016 på samtlige solgte enheter på verdensbasis, som er anslått til å være 

200 000 til 300 000 modemer. Det fremkom på displayet til modemene at 

sikkerhetsoppdatering ble gjennomført og installert kort tid forut for selve oppdateringen. 

Videre fremkom det informasjon på kontrollpanelet hvordan brukeren skulle logge seg inn 

på nytt dvs hvordan brukeren skulle få tilgang til brukernavn og passord. Passordet 

fremkom på baksiden av modemet. 

 

For ordinær bruk av modemene innebar sikkerhetsoppdateringen ikke annen skadeevne 

enn at brukeren på nytt måtte logge seg inn på modem/kontrollpanel med nytt passord som 

var gjort tilgjengelig på baksiden av modemet. ZTE Corp la til grunn at brukeren hadde 

fysisk tilgang til modemene og sendte varsel og passord gjennom modemene som 

kommunikasjonskanal. Det fremkom av Lee sin partsforklaring at ZTE Corp ikke har 

mottatt negative tilbakemeldinger på sikkerhetsoppdateringen fra andre enn Simulas 

modemer.  

 

Saksøkers anførsel er at den tvungne sikkerhetsoppdateringen utgjorde den skadevoldende 

handlingen, da den medførte at Simula ikke fikk tilgang til sine modemer. Dette fordi 

Simula ikke hadde fysisk tilgang til enhetene da modemene var plassert på busser, tog mm. 

MF910 er opprinnelig et forbrukerprodukt, men dette har liten betydning for rettens 

vurdering. Det sentrale for retten er at modemet har en operativ skjerm, som i dette tilfellet 

ble brukt av ZTE Corp for å kommunisere varsel om sikkerhetsoppdatering, samt hvordan 

brukeren skulle logge seg på etter oppdateringen. Både med tanke på at det var et produkt 

for forbrukermarkedet og at modemet var utstyrt med skjerm, legger retten til grunn at den 

normale bruken av disse modemene var å ha de fysisk tilgjengelig. Dette innebærer at 

under normale omstendigheter ville ikke sikkerhetsoppdateringen medført annen skade enn 

at brukeren måtte logge seg på modemet på nytt, noe retten anser som liten merkbar 

konsekvens i et normalt brukerperspektiv. Dette må sees i sammenheng med ZTE Corps 

vurderinger før de gjennomførte sikkerhetsoppdateringen. Basert på måten produktet var 

utformet på, var det således ikke forventbart for ZTE Corp at modemene ikke var fysisk 

tilgjengelige for brukeren. Dersom ZTE Corp hadde kjent til eller burde ha kjent til 

risikoen for skade for Simula, har de opptrådt culpøst. Etter rettens vurdering kan retten 

trygt legge til grunn at ZTE Corp ikke hadde kunnskap om Simulas bruk av modemene da 

dette ikke var kommunisert. Retten finner heller ikke grunnlag for å mene at ZTE Corp 

burde hatt slik kunnskap sett opp mot hvordan modemene var laget, nettopp for fysisk 

tilgjengelighet.  
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Retten legger til grunn at det var nødvendig å gjennomføre sikkerhetsoppdateringen for å 

tette de ovennevnte sikkerhetshull. Saksøkte har anført at dette gjorde de kun for kunden 

og helt uten egeninteresse. Retten deler ikke dette utelukkende da ZTE Corp hadde en klar 

fordel av å kvalitetssikre produktet sitt som var solgt i det omfang som her var gjort. Det 

sentrale er likevel at sikkerhetsoppdateringen medførte en klar nytteverdi for veldig mange, 

og også samfunnsmessig verdi med tanke på å forhindre misbruk av modemene og mulig 

kriminalitet. 

 

Det har fremkommet av bevisførselen, både av Torgeir Waterhouse, som er direktør i IKT 

Norge sin vitneforklaring og Lee sin forklaring, at en frivillig oppdatering normalt 

gjennomføres av rundt 5 % av brukerne. I dette tilfellet, hvor det forelå sikkerhetsbrister 

ved produktet, ville det basert på denne statistikk, være lite formålstjenlig med en frivillig 

oppdatering da dette ikke ville løst sikkerhetsutforingen som modemene representerte. 

Ettersom modemene forut for sikkerhetsoppdatering er vurdert til å inneholde en betydelig 

risiko for brukeren, var det etter rettens vurdering nødvendig å gjennomføre en tvungen 

sikkerhetsoppdateringen.  

 

Retten har fått fremlagte ulike eksempler fra hvordan andre større internasjonale selskaper 

forholder seg til tvungne sikkerhetsoppdateringer. Basert på Waterhouse sin 

vitneforklaring fremstår det som at bransjepraksisen ved sikkerhetsoppdateringer primært 

er at det er brukeren selv som bestemmer hvorvidt man ønsker oppdatering av softwaren 

eller ikke. Dette gjøres ved at brukeren selv enten velger å laste ned oppdatering eller at 

man på forhånd har akseptert løpende oppdateringer gjennom en eller annen form for 

avtale. Selv om Waterhouse var relativt klar, tok han forbehold for at det foregår en 

politisk prosess internasjonalt, særlig begrunnet i samfunnssikkerhet, som går i retning av 

at man flytter ansvaret fra brukeren over på produsent og leverandør ved nødvendige 

oppdateringer. Fordi man i denne saken ikke har en klart regulert praksis og at 

bransjepraksisen synes varierende og under utvikling, vektlegges bransjepraksis mindre 

ved rettens vurdering.  

 

Det er videre på det rene at Simula hadde installert sine modemer slik at det ikke kunne 

gjøres oppdateringer av ny versjon av programvaren. Dette ved å innstille modemene slik 

at man ikke aksepterte oppdatering av ny versjon av softwaren. Ut fra det retten kan forstå 

gjaldt dette generelle programvareoppdateringer når nye versjoner blir laget. Retten kan 

ikke ut ifra en objektiv ordlydstolkning, strekke dette så langt at det også gjaldt 

sikkerhetsoppdateringer, som i dette tilfellet, var begrunnet i risiko for brukernes egen 

sikkerhet.  Bevisførselen har vist at Simula endret mode på modemene som medførte at de 

sentralt kunne kommunisere med samtlige modemer. Det vises til fremlagt artikkel om 

dette. En slik måte å bruke modemene på var heller ikke kommunisert til ZTE Corp. Etter 

Waterhouse sin vitneforklaring, er det innenfor bransjekutyme å bruke produktene sånn 

man vil. Dette begrunnet i at alternative bruksmåter også bidrar til den teknologiske 

utviklingen. Det er slikt sett ikke grunnlag for retten å si at Simula har handlet rettstridig 
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eller på annen måte klanderverdig ved sin bruk av modemene. Det sentrale for retten er 

dog at Simulas bruk ikke var kjent for ZTE Corp og at bruken var uvanlig ut ifra 

produktets beskaffenhet.  

 

Av Waterhouse sin forklaring fremgikk at det ved sikkerhetsoppdateringer normalt sendes 

ut varsler til brukerne i forkant. I dette tilfellet ble varselet sendt i forkant, men fremkom 

på displayet til modemene som Simula ikke hadde tilgang til. ZTE Corp hadde ikke 

kontaktinformasjon til hver enkelt bruker. Det var solgt 200-300 000 modemer på 

verdensbasis. Modemene var også solgt gjennom ulike distributører. Det var sånn sett 

vanskelig, om ikke umulig, å henvende seg og varsle sikkerhetsoppdateringen per e-post. 

ZTE Corp kunne varslet sikkerhetsoppdateringen på sin hjemmeside, men ettersom 

oppdateringen skulle tette sikkerhetshull kunne ikke et slik varsel sendes ut lang tid i 

forkant pga risiko for misbruk av sikkerhetshullene som var avdekket. Etter rettens 

vurdering kunne skaden, i form av at Simula mistet sin tilgang til modemene, ikke vært 

unngått selv om Simula hadde fått varsel, på annen måte enn på displayet, i forkant av 

oppdateringen da Simula uansett ikke kunne logget seg på. Det eneste som kunne 

forhindret påloggingsvanskelighetene var at Simula basert på varselet, fikk orientert ZTE 

Corp i forkant av oppdateringen, slik at Simulas modemer ikke ble oppdatert ved at de 

eksplisitt ble holdt utenfor oppdateringen. På bakgrunn av Simulas uvanlige måte å bruke 

modemene på, vurderer retten at det var praktisk mulig å varsle Simula på denne måten, 

men anser ikke det som rimelig å kreve av ZTE Corp ettersom Simula selv ikke hadde vært 

tydelig på å kommunisere sin bruk av modemene, og bruken vurderes som utenfor hva som 

var forventbart for ZTE Corp. Etter rettens vurdering var varselet som fremkom på 

modemene en tilstrekkelig måte å kommunisere med brukeren på, når man først måtte 

tvinge igjennom en sikkerhetsoppdatering.  

 

Saksøker har anført at det er kritikkverdig at ZTE Corp ikke hadde skriftlige rutiner for 

gjennomføringen av sikkerhetsoppdateringen. Lee har i sin partsforklaring redegjort for 

rutinen. Det fremgikk av denne at man først avdekket av feilen og deretter utarbeidet en 

oppdateringen. ZTE Corp besluttet å sende oppdateringen til en mindre gruppe først for å 

avvente feilmeldinger fra oppdateringen. Først 5 måneder etter den opprinnelige 

utsendelsen ble samtlige modemer oppdatert, da med varsel som fremkom på displayet til 

modemene. Dette er etter rettens skjønn en tilstrekkelig håndtering. Hvorvidt denne rutinen 

var nedfelt skriftlig eller ikke, får mindre betydning.  

 

Retten finner etter dette at det verken er sannsynliggjort at ZTE Corp har handlet grovt 

uaktsom eller uaktsom i forbindelse med den gjennomførte tvungne 

sikkerhetsoppdateringen. Det vurderes at sikkerhetsoppdateringen var høyst nødvendig og 

hadde begrenset skadeevne. Skaden som oppstod var nært knyttet til hvordan Simula selv 

hadde innordnet seg med bruken av sine modemer og denne bruken var ikke kommunisert 

til ZTE Corp og heller ikke forventbar for ZTE Corp. Det foreligger da ikke 

ansvarsgrunnlag.  
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Selv om erstatningsvilkårene er kumulative vil retten knytte noen kommentarer til både 

kravet om adekvans og økonomisk tap.  

 

Et vilkår for erstatning er at det er årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og 

skaden. Årsakskravet er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om 

handlingen eller unnlatelsen tenkes bort. Handlingen eller unnlatelsen er da en nødvendig 

betingelse for at skaden inntrer, jf. Rt-1992-64. Det er videre slik at den uaktsomme 

handlemåte må fremstå som et såpass vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig å 

knytte ansvar til den, jf. Rt-2001-320. Det er også et krav om at skadefølgen må være 

adekvat, og at skadefølgen ikke må være for fjern og avledet, jf. bl.a. Rt-2000-418.  

 

For retten fremstår det for ZTE Corp som upåregnelig at Simula ikke hadde fysisk tilgang 

til modemene. Både måten modemene var bygget opp på med display på forsiden, som 

ZTE Corp kunne kommunisere gjennom, og med påloggingsinformasjon på undersiden, 

illustrerer en forventning om at brukeren hadde fysisk tilgang til modemene. Også prisen 

på produktet, og at dette i utgangspunktet var ment for forbrukermarkedet, taler for dette. 

Ved sin håndtering av sikkerhetssituasjonen som oppstod, måtte derfor ZTE Corp legge til 

grunn, at brukeren hadde en fysisk nærhet til modemene. Utfra bevisførselen er det ikke 

tilstrekkelig sannsynliggjort at Simulas særegne bruk ble kommunisert til ZTE Corp. Som 

profesjonell aktør stiller retten spørsmål til hvorfor Simulas bruk av modemene ikke ble 

kommunisert til ZTE Corp nettopp fordi modemene skulle brukes til et prosjekt med 

profesjonelt preg. Retten finner det derfor upåregnelig at en slik skade som Simula 

opplevde, skulle oppstå som følge av sikkerhetsoppdateringen.  

 

Retten bemerker også at ZTE Corp tilbød å reversere sikkerhetsoppdatering for Simulas 

modemer, uten at de mottok svar fra Simula. Dette fremkom av e-post fra ZTE Corp av 

22.12.2016. Det fremkom også av Lees forklaring at ZTE Corp hadde hatt muligheten til å 

utvikle et bedre produkt for Simula, hvis de hadde blitt gitt muligheten til dette. Når 

Simula, til tross for dette, valgte å bruke store ressurser på å utvikle et helt nytt system, 

finner retten at Simula ikke kan vinne frem med dette da disse kostnadene ikke utgjør et 

påregnelig økonomisk tap. Basert på bevisførselen utgjorde kostnadene til å utvikle et nytt 

system på rundt 1 300 000 kroner.   

 

Vilkårene for erstatning er ikke oppfylt. ZTE Corp frifinnes.  

 

Erstatningskravet mot ZTE Sweden 

Simula frafalt sitt krav mot ZTE Sweden under rettsforhandlingene ved oppstart av 

prosedyren i hovedforhandlingen. Det følger av tvisteloven § 18-4 at når et krav trekkes 

tilbake fra behandling før rettens avgjørelse er truffet, blir kravet regnet som oppgitt. 

Retten finner at vilkårene for å avsi frifinnelsesdom er til stede. ZTE Sweden blir etter 

dette å frifinne for kravene om erstatning fra Simula. Sakskostnadsspørsmålet blir drøftet 

nærmere nedenfor.  
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Sakskostnader 

ZTE Sweden har nedlagt påstand om at Simula dømmes til å betale påløpte sakskostnader 

frem til rettens kjennelse av 12. desember 2018 om verneting. Beløpet utgjør 320 000 

kroner. Utover det har både ZTE Sweden AB og ZTE Corporation Ltd krevet at Simula 

erstatter deres kostnader påløpt etter rettens kjennelse av 11. desember 2018 frem til 

hovedforhandling. Dette beløper seg til 408 900 kroner. Det kreves totalt erstatning for 

728 900 kroner i sakskostnader fra de to saksøkte. 

 

ZTE Sweden og Corp har vunnet saken fullt ut og skal tilkjennes sine saksomkostninger i 

medhold av tvisteloven § 20-2 annet ledd. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene i 

tredje ledd, men funnet at de ikke kommer til anvendelse i denne saken. ZTE Sweden og 

Corp har fremlagt et omkostningskrav på totalt 728 900 kroner. Advokat Bakjord har hatt 

innsigelse til selve kravet.   

 

Hovedforhandling ble gjennomført på en dag. Saksmengden og tidsbruken har, etter rettens 

skjønn, vært normal. Retten vurderer en sakskostnadsoppgave på 728 900 kroner som høyt 

for en en-dag sak, på et generelt grunnlag. Omkostninger på 320 000 kroner knytter seg til 

nedlagt arbeid i forbindelse med tvisten rundt verneting, hvor Oslo tingrett avsa en 

kjennelse uten å ta stilling til saksomkostningsspørsmålet. Kostnader som knytter seg til 

prosessuelle krav som ikke leder til en avsluttende avgjørelse inngår i den samlede 

sakskostnaden for tingrettens behandling etter § 20-2, jf § 20-8. Arbeid knyttet til verneting 

ansees som nødvendig for saken og komplisert rettslig. Samtidig har saken dreid seg om et 

relativt komplisert teknisk faktum. Retten finner at erstatning for sakskostnader skal 

tilkjennes i det vesentligste, men at det skal nedjusteres med totalt 100 000 kroner. Det 

vurderes at det øvrige anses som rimelig og nødvendig etter sakens art. Retten nedjusterer 

derfor omkostningskravet med 100 000 kroner, fordelt med et fradrag på 50 000 kroner for 

vernetingsspørsmålet og 50 000 kroner for hovedforhandlingen.  

 

Dette innebærer at Simula dømmes til å betale 270 000 kroner i saksomkostninger til ZTE 

Sweden og 358 900 kroner til ZTE Sweden og ZTE Corp samlet for omkostninger ved 

hovedforhandlingen. Kravet forfaller innen 2 uker fra forkynnelse av dommen, jf 

tvisteloven § 20-2 annet ledd.     

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er dommerens arbeidsmengde.   
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DOMSSLUTNING 

1. ZTE Sweden frifinnes.  

2. ZTE Corp frifinnes.  

3. Simula Research Laboratory AS dømmes til å betale ZTE Zweden AB 

sakskostnader på til sammen 270 000- tohundreogsytti- kroner, innen 2-to uker fra 

forkynnelse av dommen.  

4. Simula Research Laboratory AS dømmes til å betale ZTE Zweden AB og ZTE 

ZTE Corporation Limited Ltd sakskostnader på til sammen 358 900-

trehundreogfemtiåttetusennihundre- kroner, innen 2-to uker fra forkynnelse av 

dommen. 

 
Retten hevet 

 

 

 

 

  Cathrine Brække Hrasky   

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


