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Saken gjelder spørsmål om daglig leder, styreleder og foretaket kan straffes etter en 
dødsulykke i et aluminiumsmelteverk.  
 
Terje Lofthus er født 23.04.1952 og bor i Sigurd Evangs veg på Gjøvik. Han er tidligere 
daglig leder i Metallco Aluminium AS, nå ansatt som seniorkonsulent i selskapet.  
 
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Økokrim 5. november 2020 er han satt under tiltale ved 
Gjøvik tingrett for overtredelse av:  
 

I  Arbeidsmiljøloven § 19 -1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd,  
jf. § 4 -1 første ledd 
for som arbeidsgiver, under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha overtrådt 
bestemmelsen om at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en 
enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på 
arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd, og der standarden for sikkerhet, 
helse og miljø til enhver tid skal utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i 
samfunnet, og fordi det er lagt vekt på om overtredelsen har medført tap av liv og 
alvorlig fare for liv eller helse, og om vedkommende i enhver henseende har opptrådt 
fullt forsvarlig med hensyn til sine plikter etter loven. 

 
Grunnlag: 
 
a) 
I tiden forut for fredag 17. november 2017, i selskapets lokaler i Einavegen 971 i 
Vestre Toten, besørget han som daglig leder at selskapet praktiserte påfyll 
('chargering') av kaldt, ikke garantert tørt skrap på delvis nedsmeltet masse i flere 
omganger underveis i smelteprosessen uten å ha tilstrekkelig kontroll med at 
innesluttet vann eller is i lukkede beholdere, støpte detaljer, Al-støp, presset 
aluminium, gamblåser, Gammel Vals-plater o.l., ikke kom ned i smeltet aluminium. 
 
Praksis med temperaturmåling, visuell kontroll og dandering av skrapet med rake 
utelukket ikke innesluttet vann i smelt, noe jevnlige små smell og 'poffer' viste. Bruk 
av skrape ble ikke praktisert mellom hver chargering. Det var ikke angitt tidsintervall 
mellom hver chargering ut fra type skrap, og det var ikke rutine for å chargere med 
nok sikkert tørt materiale, pause eller stans i chargering eller liknende for det tilfelle at 
nedsmeltingen kom for langt før ny chargering. 

 

Videre var det ikke tilstrekkelig kontroll av skrapet i forkant av chargering, slik at 

fremmedelementer med eksplosiv kraft eller annet risikoskrot kunne komme inn i 
ovnen. 
 
Det ovennevnte medførte fare for kraftig eksplosjon. 
 
17. november 2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på 
smelteovnen, oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Sverre Aandahl 
øyeblikkelig døde av de skader han ble påført. 
 
b) 
På tid og sted som nevnt i post a forholdt han seg som der beskrevet. 
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17. november 2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på 
smelteovnen, oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Amrit Adhikari 
øyeblikkelig døde av de skader han ble påført. 
 
c) 
På tid og sted som nevnt i post a forholdt han seg som der beskrevet. 
17. november 2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på 
smelteovnen, oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Ivar Kanten ble påført 
PTSD, nedsatt hørsel og tinnitus. 
 
d) 
På tid og sted som nevnt i post a forholdt han seg som der beskrevet. 
17. november 2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på 
smelteovnen, oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Johnny Stensvold ble 
påført omfattende brannskader og PTSD. 
 
 

II  Arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd,  
jf. § 3-1 annet ledd bokstav c, jf. tredje ledd, jf. internkontrollforskriften § 5 
første ledd nr 6 
for som innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten, under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha overtrådt bestemmelsen 
om å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, herunder 
vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerens helse og sikkerhet, og fordi det 
særlig legges vekt på om overtredelsen har medført tap av liv og alvorlig fare for liv 
eller helse, og om vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med 
hensyn til sine plikter. 
 
Grunnlag: 
På sted som nevnt i post I, i risikovurdering Metallco Alumium AS v/Terje Lofthus og 
Tom Gusdahl, sist revidert 18. oktober 2017, var Sannsynlighet/Konsekvens for nr. 1 
'Branntilløp ved fylling av ovn' og nr. 5 'Lukkede beholdere med væske' satt til 
henholdsvis 5/1 og 4/2 på 1-5-skala til tross for at begge hendelser ifølge 
risikovurderingen kunne medføre eksplosjon. Hendelsene ble dermed satt til 'Gul 
farge: akseptabelt, krav til kompetanse, instrukser, merking og varsling, 
risikoreduserende tiltak' i risikodiagrammet.  
 
Eksplosjoner i smelteovn for aluminium kan medføre kraftig eksplosjon med store 
materielle skader og tap av menneskeliv beskrevet, slik det inntraff som beskrevet i 
post I. 

 
 
Tord Linnerud er født 10. august 1974 og har adresse Tordenskjolds gate 17 på Gjøvik. Han 
er markedssjef i Oppland Metall AS og styreleder i Metallco Aluminium.  
 
Økokrim utferdiget 17. juli 2020 forelegg mot Linnerud i egenskap av styreleder i Metallco 
Aluminium.  
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Linnerud vedtok ikke forelegget, og saken ble overført til domstolsbehandling. Etter 
straffeprosessloven § 268 trer forelegget i stedet for tiltalebeslutning. Forelegget lyder slik:  
 

Arbeidsmiljøloven § 19 - 1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 3 - 1 annet 
ledd bokstav c, jf. bokstav g, jf. bokstav h, jf. tredje ledd, jf. 
internkontrollforskriften § 5 første ledd, jf. annet ledd 
for som innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten, under særdeles skjerpende omstendigheter å ha overtrådt bestemmelsen 
om å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, sørge for 
løpende kontroll med arbeidsmiljøet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det og 
foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse, miljø og 
sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt, og dette skal dokumenteres 
skriftlig, og fordi det særlig legges vekt på om overtredelsen har medført alvorlig fare 
for liv eller helse, og om vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig 
med hensyn til sine plikter. 
 
Grunnlag 
I perioden april 2016 til november 2017 som styreleder i Metallco Aluminium AS,  
Einavegen 971, Vestre Toten, som  produserer sekundær aluminium ved å smelte om 
aluminiumskrap, unnlot han å følge opp styrets tilsyns- og kontrollansvar for helse- og 
sikkerhetsaspekter, særlig knyttet til risiko for eksplosjoner, herunder skulle han sørget 
for at styret jevnlig hadde fått seg forelagt bedriftens risikoanalyser, hvilke tiltak som 
var iverksatt for å redusere faremomenter så som f eks oppfølging av avviksmeldinger 
og sikkerhetsrutiner, og han skulle sørget for at dette ble behandlet i styret og der 
systematisk kontrollert og skriftlig dokumentert, særlig i lys av arten av virksomheten 
hvor kraftige  eksplosjoner i smelteovn for aluminium kan medføre store materielle 
skader og tap av menneskeliv, slik det inntraff 17. november 2017 i bedriftens lokaler på 
Gjøvik der ansatte Sverre Aandahl og Amrit Adhikari øyeblikkelig døde av de skader de 
ble påført, og Johnny Stensvold ble påført omfattende brannskader og PTSD 
(posttraumatisk stresslidelse) og Ivar Kanten ble påført PTSD, nedsatt hørsel og tinnitus. 

 
Til sist ble det utferdiget forelegg mot Metallco Aluminium AS 17. juli 2020. Heller ikke 
foretaket vedtok forelegget og også denne saken ble overført til domstolsbehandling. 
Forelegget lyder slik:  
 

Post I 
 

Arbeidsmiljøloven § 19 - 1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 4 - 1 
første ledd, jf. strl (2005) § 27, jf. § 28 bokstav a, b, c, e og f 
Idet noen som har handlet på vegne av foretaket skulle ha sikret at arbeidsmiljøet i 
virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og 
velferd, og der standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til enhver tid skal 
utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet, og det foreligger særlig 
skjerpende omstendigheter fordi det særlig er lagt vekt på at overtredelsen har medført 
alvorlig fare for liv eller helse, og det er sett hen til straffens preventive virkning, 
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lovbruddets grovhet, om foretaket ved retningslinjer og kontroll kunne ha forebygget 
lovbruddet, om det har oppnådd noen fordel ved lovbruddet og foretakets økonomiske 
evne. 
 
Grunnlag: 

a) 
I tiden forut for fredag 17. november 2017, i selskapets lokaler i Einavegen 971 i Vestre 
Toten, besørget daglig leder Terje Lofthus at selskapet praktiserte påfyll ("chargering") av 
kaldt, ikke garantert tørt skrap på delvis nedsmeltet masse i flere omganger underveis i 
smelteprosessen uten å ha tilstrekkelig kontroll med at innesluttet vann eller is i lukkede 
beholdere, støpte detaljer, Al-støp, presset aluminium, garnblåser, Gammel Vals-plater o.l. 
ikke kom ned i smeltet aluminium. 
 
Praksis med temperaturmåling, visuell kontroll og dandering av skrapet med rake 
utelukketikke innesluttet vann i smelt, noe jevnlige små smell og "poffer" viste. Bruk av 
skrape ble ikke praktisert mellom hver chargering. Det var ikke angitt tidsintervall mellom 
hverchargering ut fra type  skrap, og det var ikke rutine for å chargere med nok sikkert 
tørtmateriale, pause eller stans i chargering eller liknende for det tilfelle at nedsmeltingen 
komfor langt før ny chargering. 
 
Videre var det ikke tilstrekkelig kontroll av skrapet i forkant av chargering, slik at 
fremmedelementer med eksplosiv kraft eller annet risikoskrot kunne komme inn i ovnen. Det 
ovennevnte medførte fare for kraftig eksplosjon. 
 
17. november 2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på 
smelteovnen, oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Sverre Aandahl øyeblikkelig 
døde av de skader han ble påført. 

b) 
På tid og sted som nevnt i post a forholdt han seg som der beskrevet. 17. november 
2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på smelteovnen, 
oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Amrit Adhikari øyeblikkelig døde av 
de skader han ble påført. 
 
c) 
På tid og sted som nevnt i post a forholdt han seg som der beskrevet. 17. november 
2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på smelteovnen, 
oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Ivar Kanten ble påført PTSD 
(posttraumatisk stresslidelse),nedsatt hørsel og tinnitus. 
 
d) 
På tid og sted som nevnt i post a forholdt han seg som der beskrevet. 17. november 
2017 ca. kl 06.20, få minutter etter at Amrit Adhikari hadde fylt på smelteovnen, 
oppsto en større eksplosjon i smelteovnen, slik at Johnny Stensvold ble 
påførtomfattende brannskader og PTSD. 
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Post II 
 

Arbeidsmiljøloven § 19 - 1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 3 - 1 
annet ledd bokstav c, jf. bokstav g, jf. bokstav h, jf. tredje ledd, jf. 
internkontrollforskriften § 5 første ledd, jf. annet ledd, jf. strl (2005) § 27, jf. § 28, 
bokstav a, b, c, e og f 
Idet noen som har handlet på vegne av foretaket, under særdeles skjerpende 
omstendigheter, har overtrådt bestemmelsen om å kartlegge farer og problemer og på 
denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen, sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet 
når risikoforholdene i virksomheten tilsier det og foreta systematisk overvåking og 
gjennomgang av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det 
fungerer som forutsatt, og dette skal dokumenteres skriftlig, og fordi det særlig legges 
vekt på at overtredelsen har medført alvorlig fare for liv eller helse, og om 
vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med hensyn til sine 
plikter,  og det er sett hen til straffens preventive virkning, lovbruddets grovhet, om 
foretaket ved retningslinjer og kontroll kunne ha forebygget lovbruddet, om det har 
oppnådd noen fordel ved lovbruddet og foretakets økonomiske evne. 
 
Grunnlag: 
På sted som nevnt i post I, i risikovurdering for Metallco Alumium AS v/ daglig leder 
Terje Lofthus og Tom Gusdahl, sist revidert 18. oktober 2017, var 
Sannsynlighet/Konsekvens for nr. 1 "Branntilløp ved fylling av ovn" og nr. 5 
"Lukkede beholdere med væske" satt til henholdsvis 5/1 og 4/2 på 1-5-skala til tross 
for at begge hendelser ifølge risikovurderingen kunne medføre eksplosjon. Hendelsene 
ble dermed satt til "Gul farge: akseptabelt, krav til kompetanse, instrukser, merking og 
varsling, risikoreduserende tiltak" i risikodiagrammet. Eksplosjoner i smelteovn for 
aluminium kan medføre kraftig eksplosjon med store materielle skader og tap av 
menneskeliv beskrevet, slik det inntraff som beskrevet i post I. 
 
I perioden april 2016 til november 2017 som styreleder i Metallco Aluminium AS, 
Einavegen 971, Vestre Toten, som produserer sekundær aluminium ved å smelte om 
aluminiumskrap, unnlot styrelederTord Linnerud å følge opp styrets tilsyns- og 
kontrollansvar for helse- og sikkerhetsaspekter, særlig knyttet til risiko for 
eksplosjoner, herunder skulle han sørget for at styret jevnlig hadde fått seg forelagt 
bedriftens risikoanalyser, hvilke tiltak som var iverksatt for å redusere faremomenter 
så som f eks oppfølging av avviksmeldinger og sikkerhetsrutiner, og han skulle sørget 
for at dette ble behandlet i styret, og systematisk kontrollert og skriftlig dokumentert, 
særlig i lys av arten av virksomheten hvor kraftige eksplosjoner i smelteovn for 
aluminium kan medføre store materielle skader og tap av menneskeliv, slik det inntraff 
17. november 2017 i bedriftens lokaler på Gjøvik der ansatte Sverre Aandahl og Amrit 
Adhikari øyeblikkelig døde av de skader de ble påført, og Johnny Stensvold ble påført 
omfattende brannskader og PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og Ivar Kanten ble 
påført PTSD, nedsatt hørsel og tinnitus. 

 
 
Sakene er forent til felles behandling, jf. straffeprosessloven § 13.  
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Hovedforhandling ble holdt i Gjøvik tingrett over til sammen tolv rettsdager i perioden fra 30. 
november 2020 til 8. januar 2021. De tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter 
tiltalebeslutningen/ foreleggene. For Metallco Aluminium møtte styremedlem Inge Morten 
Kveen.  
 
Retten mottok forklaring fra 23 vitner, hvorav 5 sakkyndige vitner, og det ble foretatt slik 
dokumentasjon som framgår av rettsboken.  
 
Aktor la ned påstand om at tiltalte nr. 1 Lofthus, dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til 
fengsel i ett år og fire måneder.  
 
Aktor la ned påstand om at tiltalte nr. 2 Linnerud, dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen 
til en bot stor kr 120 000, subsidiært fengsel i 20 dager.  
 
Aktor la til sist ned påstand om at tiltalte nr. 3 Metallco Aluminium AS, dømmes i samsvar 
med tiltalebeslutningen til en bot stor kr 5 300 000.  
 
Forsvarer til Lofthus la ned påstand om at han frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste 
måte. 
 
Forsvarer til Linnerud la ned påstand om at han frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste 
måte. 
 
Forsvarer til Metallco Aluminium AS la ned påstand om at selskapet frifinnes, subsidiært at 
det anses på mildeste måte. 
 
De sivile kravene var forlikt og bistandsadvokatene la derfor ikke ned påstand om erstatning.  
 

Rettens vurdering 
Innledning 
Bakgrunnen for tiltalene 
Ca kl. 0620 fredag 17. november 2017 skjedde det en eksplosjon i lokalene til Metallco 
Aluminium på Eina i Vestre Toten kommune. To personer omkom og to andre ble skadet.  
 
Etter ulykken har Økokrim tatt ut tiltale mot tidligere daglig leder i selskapet, Terje Lofthus, 
for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 første, andre og tredje ledd jf. § 4-1 første ledd 
(post I) og § 3-1 annet ledd bokstav c, jf. tredje ledd, jf. internkontrollforskriften § 5 annet 
ledd nr. 6 (post II). Foretaket er ilagt foretaksstraff på samme grunnlag.  
 
Lofthus og Metallco Aluminium bebreides for under særlig skjerpende omstendigheter ikke å 
ha levd opp til arbeidsmiljølovens generelle krav til arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven § 4-1. 
Etter denne bestemmelsen skal arbeidsmiljøet i virksomheten være fullt forsvarlig ut fra en 
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enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på 
arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.  
 
I tillegg er det utferdiget forelegg mot styreleder, Tord Linnerud. Forelegget mot Linnerud 
bygger på at han ikke besørget at risikovurdering av selskapets virksomhet ble utført av 
eksterne med spesialkompetanse på risikovurdering, og at det ble satt i verk tilstrekkelige 
tiltak som følge av gul farge eller liknende. 
 
Før retten vurderer skyldspørsmålet, gis det en beskrivelse av en del faktiske forhold av 
betydning for saken. Beskrivelsene bygger på det som fremkom i retten og er i liten grad 
omtvistet. Dersom noe er omtvistet, vil det fremkomme uttrykkelig sammen med rettens 
vurdering. Når det i dommen skrives at retten har funnet noe bevist eller lignende, menes at 
forholdet er bevist utover rimelig tvil, slik det kreves i strafferetten.  
 
Metallco Aluminium AS og Metallco AS 
Metallco Aluminium er et såkalt sekundærsmelteverk som driver med gjenvinning av 
aluminium. Metallco Aluminium vil i det følgende ofte bli kalt selskapet, bedriften eller 
virksomheten. I 1989 startet Lofthus virksomhet med omsmelting av aluminium på adressen 
Einavegen 981 på Eina. Denne bedriften gikk konkurs i 1992, men Lofthus fikk inn nye eiere 
og virksomheten fortsatte i nytt selskap som fikk navnet Toten Metallgjenvinning AS. I 2002 
ble selskapet kjøpt opp av Oppland Metall som den gang var eid av familien Linnerud. I 2004 
byttet selskapet navn til Toten Metall AS. I 2014 fusjonerte Oppland Metall med Metallco AS 
og ble en del av Metallco-konsernet. Metallco Aluminium inngår i dag i dette konsernet og er 
heleid datterselskap av Metallco Oppland AS som igjen eies av Metallco AS. Etter fusjonen 
endret Toten Metall AS navn til Metallco Aluminium AS. Lofthus har vært daglig leder i 
selskapet fra oppstarten og frem til høsten 2020. Han er nå seniorkonsulent i selskapet.  
 
Metallco AS er et gjenvinningskonsern som tar imot alle typer jern, metaller og kabler fra 
private og bedrifter. Konsernet tar også imot gamle biler og EE-avfall på en rekke mottak i 
hele Norge.  
 
Metallco Aluminium tar imot aluminiumskrap fra de øvrige bedriftene i konsernet, men 
kjøper også fra eksterne som skraphandlere, bedrifter som fabrikkerer i aluminium og andre 
som leverer skrap fra produksjon. Skrapet smeltes om og støpes i barrer som selges til industri 
som bruker omsmeltet aluminium. Metallco Aluminium er det eneste smelteverket i Norge 
som gjenvinner denne typen skrap. Tilsvarende smelteverk finnes blant annet i Sverige og 
Finland, og også i resten av verden.  
 
Metallco Aluminium har i overkant av 20 ansatte, hvorav de fleste i produksjonen. Selskapet 
kjører døgnkontinuerlig drift i en fireskifts-ordning med tre mann pr skift, hvorav to 
operatører på smelte/støpeovnene og støpemaskin/pakkemaskin. Det er dessuten ansatte som 
har ansvar for mottak av skrap, en ansatt reparatør og til sist 4-5 ansatte i ledelsen.  
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På tidspunktet for ulykken besto anlegget av en verkstedhall, et kontorbygg og et 
utendørsanlegg for mottak av skrap. Det var ti binger som ble brukt til lagring av skrapet. 
Bingene var ikke nummerert. De var delvis overbygde.  
 
Type skrap og håndtering av dette 
Skrap deles inn i ulike typer. Nedenfor følger en beskrivelse av ulike former for skrap som ble 
håndtert på anlegget på Eina.  
 
Gammelvals (GV) er materiale fra profiler fra bygg som er revet, skilt og lignende. I følge 
Lofthus kommer GV ofte fra gjenvinningsstasjoner via skraphandlere som sorterer ut det 
fineste. Resten presses i pakker på 30x30 cm. GV-pakker må tørkes i en regulert prosess før 
det smeltes.  
 
Al-støp er blant annet brukte motordeler, brannslukkingsapparat, gassflasker, garnblåser ol.  
 
Sugge er et stort aluminiumstykke på 500-800 kg. En sugge består av aluminium som er 
smeltet av aluminiumslagg hos et annet støperi før det returneres til Metallco Aluminium som 
smelter det på nytt.  
 
Klipp er skrot som kommer fra produsenter som bruker aluminium til å lage plater, skilter og 
lignende.  
 
Fragmentert (fragg) er biter av metall fra for eksempel bilhoggerier som sorterer skrap i ulike 
metallfraksjoner. Lofthus forklarte at Metallco Aluminium i liten grad mottok fragmentert 
skrot.  
 
Spon er aluminiumrester som oppstår når man sager eller freser aluminium. Metallco mottok 
mye spon og det var dette man kjøpte mest av ved siden av GV. Spon ble brukt til å fylle i 
bunnen av ovnene. 
 
Ovnene  
Ovnene til Metallco Aluminium er såkalte smelte- og holdeovner. Metallco Aluminium hadde 
to smelteovner og en induksjonsovn da ulykken fant sted. Hver smelteovn var ca 2,4 m x 
5,5 m. De hadde vegger av ildfast masse kledd med isolasjon, og var utvendig dekket av 10 
mm stålplater. I den ene kortenden var det en dør og i den andre en luke med en magnetlås. 
Påfyll skjedde gjennom døren. En ovn hadde tre paraply-brennere montert i taket på ovnen. 
Brennerne var styrt av en termostat som var innstilt på 950° C. Smelting skjedde ovenfra og 
ned slik at det siste som skulle bli smeltet var skrapet som lå i bunnen av ovnen. Hver ovn 
hadde en totalkapasitet på 20 tonn og kunne smelte ca 1500 kg skrap pr time. 
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Ulykken  
Ulykke som er den direkte årsaken til at det ble tatt ut tiltaler i saken, skjedde som nevnt rundt 
kl. 0620 den 17. november 2017. Natten frem til ulykken var det tre ansatte på jobb: Sverre 
Aandahl og Amrit Adhikari som hadde jobbet på Metallco Aluminium i hhv. 20 og 5 år. I 
tillegg var Johnny Stensvold på opplæring sammen med dem. Han hadde vært ansatt seks 
uker på ulykkestidspunktet. Retten har forstått det slik at Aandahl og Adhikari utgjorde et fast 
arbeidslag. Det var Aandahl som var skiftleder. I tillegg var Bård Pettersen en del av dette 
laget, men han hadde vært sykemeldt en periode forut for ulykken. Induksjonsovnen av ute av 
drift og det var derfor ikke behov for å erstatte Pettersen. Ulykken skjedde fredag morgen, 
siste natt i en periode med nattskift for dette arbeidslaget.  
 
Stensvold forklarte i retten at Aandahl drev med støping, noe han hadde gjort hele uken. 
Adhikari var operatør på smelteprosessen. Han hadde ansvar for å fylle på ovnen, men hentet 
også noe skrot. Stensvold hentet kun skrot til påfyll. Det siste lasset med skrot var det 
Adhikari som hadde hentet. Stensvoll kunne ikke si noe hva slags skrot som ble fylt på rett 
forut for eksplosjonen.  
 
Ivar Kanten er ansatt som reparatør i bedriften. Han jobbet (og jobber) kun dagtid med 
oppstart kl. 0600. Kanten forklarte at han pleide å komme på jobb rundt kl. 0545 og at han 
normalt tok en kaffe sammen med nattskiftet før han gikk inn og skiftet til arbeidstøy. Det 
gjorde han også denne morgenen. Da ulykken skjedde hadde han akkurat kommet tilbake i 
produksjonshallen etter å ha skiftet og var i gang med å reparere induksjonsovnen som ikke 
sto i samme rom som smelteovnene, men i et tilstøtende rom. Kanten forklarte at han så at 
Adhikari satt seg i chargeringsmaskinen og fylte på skrot i ovnen kort tid etter at Kanten kom 
ned. Kanten var ganske sikker på at dette var den første chargering etter at han kom på jobb. 
Heller ikke Kanten visste hva slags skrot Adhikari fylte på i den siste chargeringen.  
 
Politiet har i ettertid tidfestet denne chargeringen til kl. 0615, noe retten oppfatter at det er 
enighet om.  
 
Kanten forklarte videre at han en liten stund etter chargeringen hørte at det begynte å små-
smelle i ovnen. I følge Kanten var det ikke helt uvanlig med slike smell fra ovnene, men han 
tenkte likevel at han skulle spørre Adhikari hva som nettopp var fylt i ovnene fordi det skulle 

smelle. Han forklarte at han ikke visste om andre typer skrot som smeller. Kanten rakk 
imidlertid ikke å spørre Adhikari før ovnen eksploderte.  
 
Eksplosjonen skjedde ca kl. 0621. Adhikari og Aandahl befant seg inne i produksjonshallen i 
området bak ovnene. Begge to omkom som følge av eksplosjonen. Levningene av de 
omkomne ble funnet sterkt forkullet og nesten oppbrent liggende litt fra hverandre noen meter 
bak ovnen, inn mot veggen til kontorbygget.  
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Også Stensvoll var inne i produksjonshallen. Da eksplosjonen fant sted arbeidet han med 
innvending rengjøring av en truck som sto parkert på skrått bak ovnen. Bakveggen av ovnen 
la seg innover i rommet mot trucken, opp på induktoren, på en slik måte at veggen ble 
liggende med en skrå vinkel mot trucken. Det medførte sannsynligvis at mesteparten av både 
sjokk- og trykkbølgen gikk over taket på trucken og reddet antageligvis Stensvolds liv. Han 
ble imidlertid påført omfattende brannskader og er i tillegg diagnostisert med PTSD. Han har 
vært sykemeldt siden ulykken og er fortsatt ikke tilbake i arbeid.  
 
Kanten som befant seg i en tilstøtende hall, ble kastet et par meter opp en trapp av 
trykkbølgen fra eksplosjonen. Han fikk hørselsskader og tinnitus samt PTSD. Han er tilbake i 
50 % jobb på Metallco og har for øvrig arbeidsavklaringspenger.  
 
Etter ulykken 
Politiet i Innlandet foretok åstedsundersøkelser etter ulykken. I en av bingene på anlegget ble 
det funnet Al-støp, blant annet garnblåser, brannslukkingsapparat ol. 21 garnblåser ble tatt 
med for videre undersøkelser. I fem av disse fant man væske, til sammen 717 gram. Væsken 

væske.  
 
Etter ulykken nedsatte Metallco Aluminium etter pålegg fra Arbeidstilsynet en 
granskingsgruppe som skulle forsøke å kartlegge årsaken til eksplosjonen. Medlemmene i 
gruppen ble plukket ut av Lofthus. Gruppen besto av ni medlemmer, hvorav fem fra Metallco 
Aluminium. Tidligere vice president i Norsk Hydro, Davur Jacobsen, ledet gruppen. Gruppen 
avga rapport 27. februar 2018. Granskingsrapporten ble dokumentert for retten, og Jacobsen 
og Geir Pedersen fra Gexcon avga forklaring.  
 
Rapporten var enstemmig da den ble avgitt, men under sine forklaringer i retten forklarte alle 
de ansatte i Metallco Aluminium som hadde deltatt i granskingsgruppen, at de ikke var enige i 
konklusjonen. De forklarte videre at arbeidsgruppen arbeidet under tidspress og at den 
endelige rapporten fra Pedersen/Gexcon, som var vedlagt granskingsgruppens rapport, først 
forelå dagen før granskingsrapporten ble fremlagt.  
 
Andre vitner, som Jacobsen og Åge Walter Inderdahl som den gang jobbet i Arbeidstilsynet 
og hadde ansvar for å følge opp ulykken på Eina, forklarte imidlertid at tidsfristen ble utsatt 
flere ganger og at det viktigste med granskingen var å kartlegge ulykken, ikke at rapporten ble 
avgitt innen en bestemt frist. Inderdahl forklarte for øvrig at morselskapet opererte med en 
strengere frist enn Arbeidstilsynet. Videre ble det forklart at selv om Gexcon-rapporten forelå 
sent, var innholdet i den vel kjent for gruppen fordi Pedersen som skrev rapporten, var 
medlem i granskingsgruppen og hadde redegjort for sitt arbeid på flere møter. Retten har 
ingen grunn til å betvile dette og legger til grunn at arbeidet med granskingsrapporten var 
grundig og tilfredsstillende, og at alle relevante hensyn og meninger ble tilstrekkelig belyst.  
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Etter bevisførselen må det legges til grunn at det ikke har vært mulig å konkludere entydig om 
årsaken til eksplosjonen, men det er rettens vurdering at det mest sannsynlige 
hendelsesforløpet er at det har kommet innesluttet vann i flytende aluminium, slik det 
konkluderes med i granskingsrapporten. Konklusjonen støttes av forklaringene fra flere av de 
sakkyndige vitnene. Retten viser særlig til forklaringen til Pedersen som har kompetanse på 
eksplosjoner. Det var hans klare oppfatning at det ikke var andre, sannsynlige årsaker til en 
eksplosjon som denne. Selv om flere vitner, herunder de tiltaltes sakkyndige vitne, 
seniorforsker Anne Kvithyld ved SINTEF, mente det var helt usannsynlig at det var flytende 
aluminium i ovnen på eksplosjonstidspunktet, var det ingen som kunne tilby en sannsynlig 
alternativ forklaring på eksplosjonen. Det kunne heller ikke noen av de ansatte i Metallco 
Aluminium. Konklusjonen støttes av at det ble funnet garnblåser med væske i en av bingene. 
Det er dermed ikke tvilsomt at det på ulykkestidspunktet var skrap på anlegget som kunne 
forårsake en eksplosjon under de rette forhold. Retten kan heller ikke se at det er alternative 
forklaringer på eksplosjonen som fremstår som mer eller i alle fall like sannsynlige som at det 
har kommet beholdere med vann i flytende aluminium.  
 
Slik tiltalen lyder er det imidlertid ikke nødvendig for retten å ta stilling til hva som forårsaket 
eksplosjonen. Det sentrale for rettens vurdering er at det ikke kan være tvil om at 
eksplosjonen skjedde inni smelteovnen. Dette er for øvrig ikke bestridt av de tiltalte. Det må 
legges til grunn at en eksplosjon som denne ikke bare skjer «av seg selv», men er forårsaket 
av noe. 
derfor hvilke rutiner selskapet hadde for å sikre seg mot forhold som kunne medføre denne 
typen eksplosjoner, uavhengig av om det var innesluttet vann eller et annet fremmedelement 
som forårsaket eksplosjonen. Retten er for øvrig enig med aktor i man trygt kan se bort fra at 
eksplosjonen skyldtes sabotasje, terrorisme ol. idet dette må anses som så fjerntliggende at 
man er over i den hypotetiske tvilen. De tiltalte har heller ikke hevdet at slike forhold kan 
være årsaken til eksplosjonen.  
 
Retten går etter dette over til å vurdere hvorvidt de tiltalte er skyldige etter tiltalene.  
 

Tiltalen mot Lofthus 
Skyldspørsmålet 
Post I 
Tiltalen post I gjelder hvorvidt Lofthus har sørget for at det har vært et fullt tilfredsstillende 
arbeidsmiljø i bedriften, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd.  
 
Det er ikke tvil om, og heller ikke uomtvistet at daglig leder omfattes av personkretsen som 
kan straffes etter arbeidsmiljøloven § 19-1.  
 
Arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd angir at arbeidsgiver har plikt til å sikre at hensynet til 
arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, ved å sørge for at det utføres systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Gjerningsbeskrivelsen i 
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tiltalebeslutningen er knyttet opp mot en beskrivelse av hvordan smelteprosessen foregikk 
samt mottak og kontroll av skrapet som ble brukt. Retten må derfor vurdere om det er bevist 
utover rimelig tvil at bedriftens rutiner på disse områdene ikke var gode nok til å sikre 
arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø.  
 
Av lovkommentar til arbeidsmiljøloven side 183-184 om § 4-1, fremgår at bestemmelsen først 
og fremst krever at «virksomheten skal innrettes og arbeidet skal være organisert på en slik 
måte at arbeidstakerne er sikret mot ulykker og helseskader så langt dette rent praktisk lar seg 
gjennomføre.». Det heter videre at forsvarlighetskravet er basert på skjønnsmessige kriterier 
basert på den til enhver tid faglige ekspertise og den alminnelige samfunnsoppfatning.  
 
Det objektive innholdet i bestemmelsen konkretiseres gjerne av krav som fastsettes gjennom 
Arbeidstilsynets og departementets vedtak, men normen er uansett generell og overordnet.  
 
Det stilles andre og strengere krav til en virksomhet som Metallco Aluminium, som driver 
med potensielt svært farlige prosesser, enn for eksempel en kontorbedrift.  
 
Hva gjelder smelteprosedyrene hadde Metallco Aluminium på ulykkestidspunktet én skrevet 
rutine for smelteprosessen; Drift av støpelegeringslinje (dok.nr. PRO 4.1).  
 
Rutinen er utarbeidet av Lofthus og datert 10. juni 2013. Det fremgår ikke av rutinen at den er 
godkjent av andre, hverken internt eller eksternt. Den delen av rutinen som har betydning for 
denne saken lyder som følger:  
 

1. Plasser chargeringsmaskinen foran ovnen, fyll skrap opp i skuffa, åpne døra på ovnen 
og kjør inn skrapet i ovnen. Kjør ut igjen skuffa og lukk døra. Kun en skuffe om 
gangen, bortsett fra oppstarten. 

2. Brennerne justerer seg ned når ovnsdøra åpnes, og opp igjen når døra lukkes. 
3. La skrapet smelte nesten ned. 
4. Repeter fra pkt 1 til ovnen er ca 3/4 full. 
5. Når ovnen er ca 3/4 full, røres det godt og metallet kjøres opp i temperatur. Deretter 

tas det en analyseprøve.  
 
Granskingsgruppen bemerket at det var avvik mellom skrevne prosedyrer og praksis i 
bedriften. Det ble videre bemerket at den praksis som ble fulgt av operatørene ble vurdert å 
være bedre enn de beskrevne. Retten finner derfor grunn til å gi en nærmere beskrivelse av 
hvordan smelteprosessen foregikk.  
 
I korte trekk er det beskrevet gjennom ulike forklaringer at all produksjon av aluminium hos 
Metallco Aluminium skjer på bakgrunn av bestillinger fra kunder og ut fra hva slags skrot 
som til enhver tid er tilgjengelig. Rent praktisk foregikk dette i 2017 ved at produksjonssjefen 
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lagde en oppskrift som operatørene jobbet ut fra når de begynte smelteprosessen. Av denne 
oppskriften fremgikk i detalj hva slags skrot som skulle fylles på og i hvilken rekkefølge.  
 
Påfyll i smelteovnen kalles chargering og kjøretøyet som brukes kalles en chargeringsmaskin. 
På chargeringsmaskinen er det påmontert en skuffe på ca 3 meter; chargeringsskuffen. 
Chargeringsmaskinen kan heves og senkes slik at operatøren kan se både skuffen og ovnen.  
 
Ved oppstart av en smeltesyklus var ovnen er så godt som tom, med unntak av en smeltet rest 
av aluminium i bunnen av ovnen, også kalt sump eller base. På denne basen ble det først lagt 
to-tre skuffer tørr spon slik at restsmelten fra forrige utstøp størknet.  
 
Etter at operatørene visuelt hadde kontrollert at sponet hadde blitt bundet opp i flytende 
restsmelte, fortsatte prosessen med den første chargeringen. 
 
Eksempel på skrap som ble fylt på i den første fyllingen er Al-støp, som garnblåser, korrodert 
materiale eller brannslukkingsapparater (også betegnet som risikoskrot), men også andre 
former for skrap. Skrapet ble hentet med hjullaster og fylt i chargeringsskuffen. I første 
chargering ble det fylt på anslagsvis 8 tonn skrap slik at ovnen ble tilnærmet full. Lofthus 
beskrev at en typisk første fylling kunne bestå av en skuffe spon, to skuffer Al-støp, en skuffe 
klipp og deretter 2-5 skuffer gammel vals, totalt 7-9 skuffer med skrap. Når ovnen var full, ble 
dørene lukket og brennerne satt på fullt.  
 
Etter ca 1,5 time sjekket operatøren innholdet i ovnen visuelt for å kontrollere om metallet 
hadde falt sammen og om noe var blitt flytende. Ovnen ble deretter sjekket ca hvert tiende 
minutt basert på en konkret og fortløpende vurdering av hva slags skrot som var fylt på og 
tilstanden til skrotet. Når første fylling var smeltet ned, normalt etter 3-4 timer, ble skrapet 
dandert ved at operatøren kjørte chargeringsskuffen inn i ovnen og dro skrapet utover med 
skuffen slik at man fikk en stor og jevn flate (seng) å legge neste skuffe på. Nedsmeltingen 
fortsatte deretter ved at det ble tilsatt nytt skrap ca hvert 10.-30. minutt. Denne prosessen ble 
gjentatte inntil man hadde fylt ca 16-18 tonn skrap i ovnen, noe som normalt tok 6-7 timer. 
Når ovnen var fylt og skrapet smeltet ned, ble massen legert og flytende aluminium ble støpt 
til barrer.  
 
Lofthus forklarte at det kun var ved den første chargeringen at det ble benyttet risikoskrot. 
Lofthus var av den oppfatning at den rutinen som ble praktisert sammenholdt med ovnenes 
beskaffenhet gjorde det umulig å få flytende aluminium i ovnen før man begynte en 
kontrollert nedsmelting. Dersom det mot formodning skulle skje at aluminium ble flytende for 
tidlig, ble det ikke på dette stadiet i prosessen fylt på risikoskrot som kunne føre til en 
vanndampeksplosjon. I stedet ble det fylt på med spon for å kjøle ned metallet slik at det 
størknet igjen. Hvis man ikke hadde passende spon, ble chargeringen avsluttet og man startet 
prosessen med legering og deretter utstøping selv om ovnen ikke var full.  
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Retten mener imidlertid forklaringene til operatørene viser at man ikke sjelden fikk flytende 
aluminium i ovnen underveis i prosessen. Retten viser her til forklaringene til blant annet Jørn 
Loeng, Steinar Dalhaug og Geir Midtbu. Retten viser særlig til Loengs forklaring om at det 
skjedde jevnlig, kanskje en gang i måneden, at aluminiumen ble flytende fordi man hadde 
vært for lenge borte fra ovnen, for eksempel hvis man opphengt i noe annet. Som eksempel 
nevnte han hvis det ble levert skrap eller man måtte hjelpe noen på pakkemaskinen. Dette 
kunne skje når man var i siste fase når ovnen nærmet seg full, kanskje 7-8 timer etter oppstart. 
Man kunne se at det hadde gått for lang tid når man åpnet ovnen. Dette skjedde som oftest på 
nattskiftene fordi man var trøttere og tok lengre pauser enn man skulle. Også de øvrig 
operatørene hadde lignende forklaringer på hvorfor man fikk flytende aluminium i ovnen før 
tiden. Retten har ingen grunn til å betvile forklaringene deres.  
 
Loeng forklarte også at det kunne bli fylt på risikoskrot dersom nedsmeltingen hadde kommet 
for langt slik at aluminiumen ble flytende, men det ikke var spon tilgjengelig som kunne 
fylles på. Man måtte i tilfelle være svært forsiktig var fordi dette var påfyll av feil type skrot 
hvis det hadde blitt flytende innerst i ovnen. I slike tilfeller kjørte han skuffen inn i ovnen og 
la skrotet forsiktig ut. Alternativt måtte man smelte ned ovnen. 
 
Loeng forklarte videre at man egentlig ikke skulle gjøre dette og at ledelsen neppe ville likt 
det om de hadde blitt kjent med det. Han forklarte at dette ble gjort fordi det var negativt om 
man ikke hadde en god grunn for å smelte ned en halvfull ovn. Han antok at det var flere enn 
ham selv som gjorde det på denne måten uten at han kunne si det med sikkerhet. Ingen av de 
øvrige ansatte i Metallco Aluminium forklarte at de bevisst brøt rutinene på denne måten.  
 
Det er ikke ført bevis for at man fra bedriftens side stilletiende aksepterte at en eller flere 
ansatte brøt de etter hvert etablerte rutinene som gjaldt for smelteprosessen. Det må følgelig 
legges til grunn at det var uttrykkelig sagt at risikoskrot kun skulle brukes i første chargering, 
men ikke senere. Imidlertid er retten enig med aktor i at det å lage en «seng» av tørt skrap, 
slik Lofthus beskrev, ikke ville være en tilstrekkelig garanti for at lukkende beholdere med 
vann eller andre fremmedelementer ikke kom ned i smeltet aluminium. Man kunne ikke 
basere seg på at sengen faktisk var heldekkende og eller at bæreevnen var god nok. Dersom 
ansatte brøt rutinene, slik Loeng forklarte at han gjorde med jevne mellomrom, var det 
åpenbart stor risiko for eksplosjoner. Retten viser her til Aluminum Association sine 
retningslinjer for behandling av smeltet aluminium (Guidelines for Handling Molten 
Aluminum) pkt. 14 som har følgende ordlyd (i oversatt versjon):  
 

Chargering av vått materiale på en tilstrekkelig stor seng av tørt materiale som tidligere 
har vært chargert ned på en smeltet rest, gitt at chargeringen utføres på en måte som 
sikrer at det våte materialet ikke faller eller velter ned i den smeltede resten, og at det er 
tørt før det kommer ned i denne resten under smelteprosessen. Det er viktig å merke seg 
at denne chargeringsmetoden innebærer en del risiko, noe man har erfart ved 
eksplosjoner som skyldes at det våte chargematerialet har falt for tidlig ned fra sengen 
av tørt skrap og kommet i kontakt med det smeltede metallet. 
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Det var uenighet i retten om Metallco Aluminiums prosedyrer var i strid med Aluminum 

 eller ikke. De tiltalte anførte med styrke at smelteprosessen slik 
den skulle praktiseres hos Metallco Aluminium var i tråd med disse retningslinjene, mens 
blant annet Curt Wells fra Aluminum Association og Jacobsen var av en annen oppfatning, 
slik de hadde fått prosedyrene beskrevet.  
 
Etter Jacobsens oppfatning var det heller ikke heldig med risikoskrap på tørr ovn fordi man 
med en slik prosess risikerer at dette skrapet ikke har smeltet/sprekker før det fylles på mer 
skrot. En beholder kunne dermed ifølge ham bli innesluttet av flytende aluminium på et 
senere tidspunkt. Dette var det imidlertid noe uenighet om blant de fagkyndige vitnene, slik 
retten oppfattet dem. Slik retten har forstått det, vil aluminium miste formen lenge før den når 
smeltepunktet. Muligheten for at en lukket beholder forblir lukket så lenge at den til slutt kan 
havne i flytende aluminium, er beskrevet som liten.  
 
Retten har funnet spørsmålet vanskelig, men sett hen til det strenge beviskrav som gjelder på 
strafferettens område er det alt i alt vanskelig for retten å se at de rutinene for påfyll som 
skulle praktiseres ikke var innenfor det akseptable.  
 
Retten går etter dette over til å vurdere rutinene for mottak og kontroll av skrap.  
 
På tidspunktet for ulykken hadde Metallco Aluminium følgende skriftlige rutiner for mottak 
og kontroll av skrap (Mottak, veiing og kontroll, dok. PRO 4.4):  
 

Mottak av varer, herunder spesielt råvarer. 
1.1 Normalt skal det foreligge en bestilling for alt som skal mottas. Kopi av bestillingen 
skal gis til: Operatør lager og mottak. 
1.2 Alle råvarer skal veies, unntak er de fleste tilsatsmetaller, som Silisium, Magnesium, 
Titan etc. Alt skrap skal veies. 
1.3 Alt aluminiumskrap som mottas skal veies. Det er da en del faktorer som en må 
passe på slik at det blir registrert riktig vekt. Veiingen foregår på bilvekt for 
semitrailer. 
1.3.1 Sjekkpunkter: Sitter sjåføren inni bilen under innveiing? 

Da skal han sitte inni under utveiingen også. 
Tara? Noter hvor mange paller og karmer det er på lasset på   
vektseddelen, type tara, husk at våte og tørre paller har forskjellig 
vekt, trekk alltid så mye på tara at du er sikker på at vi ikke betaler 
aluminiumspris for tara. 
Fuktighet: Er det presset aluminium med fuktighet? Noter dette på 
vektseddelen. Er det spon? Må fuktighetsprøve tas? Hvis sponen er 
tørr, tas det ikke fuktighetsprøve. 
Er det fremmedelementer i skrapet? Jamfør med "Produktblad 
Aluminium". 
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Rutinen er utarbeidet av Lofthus i 2005 og revidert av ham i 2016. Den er ikke godkjent eller 
kvalitetssikret av andre.  
 
Det må legges til grunn som bevist at det som skjedde i praksis også på dette området var mer 
detaljert enn det som fremgikk av de skriftlige rutinene. Retten viser her til Lofthus sin 
forklaring. Metallco Aluminium hadde ifølge Lofthus rutiner for å sjekke skrapet for 
fremmedelementer selv om disse ikke var skriftliggjort. Bilen som leverte skrapet ble anvist 
hvilken binge skrotet skulle inn i, og tippet det der etter innveiing. Skrotet ble plassert i binger 
ut fra type skrap, men ulike typer skrap ble også tippet i samme binge, noe Lofthus mente var 
uproblematisk. Alt skrot unntatt spon, skulle sjekkes. Lasten ble tippet i bingen, ca 1/3 ad 
gangen. Deretter skuffet/dyttet en ansatt skrapet innover med hjullaster og sjekket samtidig 
skrapet visuelt. Dette ble gjort hver mellom gang lastebilen tippet av deler av lasset. De 
ansatte hadde godt oversyn med skraphaugen og Lofthus mente man i denne prosessen ville 
se om det var gjenstander i skrapet som ikke skulle være der. Etter hans oppfatning var det 
helt hypotetisk at den som foretok kontrollen ikke skulle oppdage uønsket skrap, lukkede 
beholdere ol. Uønsket skrap ble sortert ut på stedet og trukket ut fra vekten av lasset slik at 
man ikke betalte for mer enn man fikk. Det viktigste var å sjekke for lukkede beholdere, som 
for eksempel gassflasker. Tilsvarende kontroll skjedde med støpt gods.  
 
Lofthus forklarte videre at skrap i all hovedsak ble levert på dagtid, mellom kl. 0700-1500, og 
veldig sjelden på kvelden. Tommy Skaugerud, som har vært ansatt i Metallco Aluminium 
siden 1993 og nå har stilling som formann, var den som i all hovedsak tok imot skrap og 
kontrollerte dette ved ankomst. Det kunne imidlertid hende at de tok imot skrot frem til kl. 
1800 og fra Oppland Metall helt frem til kl. 2100, men dette var skrot som skulle i 
induksjonsovnen. På kvelden var det skiftleder som inspiserte skrotet som kom. Lofthus var 
av den oppfatning at det var like lett å undersøke skrotet på kvelden som på dagtid.  
 
Under forhandlingene ble det dokumentert et bilde av en gul flaske som var funnet i skrapet i 
mai 2017. Det er på det rene at Skaugerud ikke oppdaget den ved mottak, men han oppdaget 
den dagen etter. Lofthus forklarte om denne flasken at den var en uønsket gjenstand fordi den 
kunne eksplodert om den hadde kommet i smelta. For Lofthus var det helt uforståelig at 
Skaugerud ikke hadde oppdaget den umiddelbart. Det var også uforståelig at en slik flaske 
skal ha ligget i et lass med felger fra Metallco på Alnabru.  
 
Til spørsmål om det var andre måter i inspisere skrapet på, som for eksempel et rullebånd, 
forklarte Lofthus at dette ville gjort det lettere å inspisere blant annet fragmentert skrap, men 
at det ikke ville egnet seg for alle typer skrap.  
 
I tillegg til kontrollen ved mottak ble skrapet også kontrollert ved henting og når det ble tippet 
fra hjullaster og over i chargeringsskuffen. Lofthus anslo at det var 6-7 ulike operasjoner der 
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skrapet ble sjekket, noe som i sum så godt som eliminerte faren for at uønskede gjenstander 
skulle komme i ovnen og forårsake uhell/ulykker.  
 
Selv om Lofthus mente prosessen med kontroll av skrapet ved mottak var god nok, forklarte 
han også han i ettertid innså at det kunne vært et poeng å ha bedre skriftlige rutiner.   
 
Retten har funnet det bevist at det som er beskrevet ovenfor ikke var tilstrekkelig til å 
forhindre at uønsket skrap havnet i smelteovnene, noe som er av særdeles stor betydning for 
en bedrift som Metallco Aluminium. Prosessen var i for stor grad basert på at ulike ansatte 
klarte å fange opp farlige gjenstander. At dette ikke var tilstrekkelig, er utvilsomt, noe 
ulykken viser.  
 
Retten bygger ved sin vurdering her blant annet på at det ikke medfører riktighet at 
risikoskrap bare ble mottatt og kontrollert på dagtid. Retten viser her til at forklaringen fra 
vitnet Eirik Pedersen Flaaten som leverte skrap på Eina senest kvelden før ulykken. Han 
forklarte i politiavhør kort tid etter ulykken at dette lasset besto av to kontainere  en med felg 
og en med støp. I retten forklarte han at han trodde det utelukkende dreide seg om felg, men 
hans forklaring til politiet underbygges av dokumenterte vektsedler hvor det fremgår at det ble 
levert 10 800 kg støp og 9460 kg felg. Det kan følgelig legges til grunn som utvilsomt at det 
ble levert risikoskrap også på kveldstid.  
 
Dette innebærer at risikoskrap ikke bare ble inspisert av den erfarne ansatte Skaugerud som 
hadde hovedansvaret for dette, men også av andre ansatte som tilfeldigvis var på jobb når 
skrapet ankom. Selv om det må legges til grunn at det i all hovedsak var skiftledere som 
foretok inspeksjon, slik Lofthus forklarte, er det allerede her betydelig økt fare for 
menneskelig svikt siden disse ansatte inspiserte skrap vesentlig sjeldnere enn Skaugerud og 
dermed hadde mindre erfaring. Bare dette økte slik retten ser det, faren for at uønskede 
elementer skulle havne i ovnen betydelig. Selv om Skaugerud foretok en ny inspeksjon av 
skrotet når han kom på jobb om morgenen, ville vært svært vanskelig å fange opp uønsket 
skrot fordi skrotet da lå i hauger.  
 
Heller ikke prosessen for henting av skrap i bingene var etter rettens oppfatning tilstrekkelig 
til å forhindre at fremmedelementer kom inn i ovnen. Blant annet viser retten til at Stensvold, 
som kun hadde jobbet i bedriften i seks uker og fortsatt var på opplæring, forklarte at han 
hentet skrot den aktuelle natten, men at han ikke gjorde noen visuell kontroll av skrapet når 
han hentet det. Hvorvidt dette berodde på mangelfull opplæring eller noe annet, er uklart for 
retten, men det må i alle fall legges til grunn som bevist at det skjedde slik Stensvold har 
forklart. Det er ingen grunn til å betvile hans forklaring på dette området.  
 
Retten viser videre til at opplasting av skrot med hjullaster umulig kan bli finmasket nok til at 
sjåføren av hjullasteren har mulighet til å fange opp om det skulle være farlige gjenstander i 
skrotet. Det samme gjelder når skrotet helles over i chargeringsskuffen. Heller ikke her kunne 
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man være sikker på at sjåføren eller operatøren av chargeringsmaskinen ville oppdage slike 
ting. Retten viser her til videoen fra YouTube som ble vist i retten. Videoen er laget av 
avdøde Aandahl og viser deler av produksjonsprosessen, blant annet lasting av skrot fra 
hjullaster til chargeringsskuffen. Selv om retten er enig med forsvarerne i at filmen ikke 
ubetinget kan tas til inntekt for hva operatørene kunne se på grunn av blant annet lysforhold 
under filmingen, vinkelen det er filmet fra og filmutstyr, gir den etter rettens oppfatning 
likevel et svært godt bilde av mengden skrot som lastes over og hastigheten på operasjonen. 
Dette etterlater ikke tvil hos retten om at man ikke kunne basere seg på at operatørene ville 
fange opp fremmedelementer under denne arbeidsoperasjonen.   
 
Retten viser for øvrig til forklaringen til Dalhaug, om at man ved en anledning hadde en 
hendelse med en air bag-detonator som var med i skrotet og ble fylt på i ovnen fordi den var 
helt lik det øvrige skrotet og dermed ikke ble oppdaget. Dette ble rapportert som en uønsket 
hendelse fordi det ble mye bråk da detonatoren smalt og det sprutet skrot ut ovnsdøren. 
Gjenstanden hadde ikke blitt fragmentert godt nok og ble derfor med inn i ovnen. Dette viser 
etter rettens skjønn med all tydelighet at rutinene angående mottakskontroll var mangelfulle 
selv om det den gang ikke fikk alvorlige konsekvenser.  
 
Måten skrapet ble lagret i bingene ute og anleggets utforming, sikret heller ikke godt nok at 
det ble hentet riktig type skrap. Retten viser her til at skrap ikke ble lagret i faste binger ut fra 
type skrap, men i den til enhver tid ledige bingen, slik retten har forstått det. Selv om det i og 
for seg kunne være forståelig ut fra kapasiteten og størrelsen på anlegget, er det rettens klare 
oppfatning at det økte faren for misforståelser. Bingene var heller ikke nummerert, noe som 
utvilsomt gjorde at det var fare for kommunikasjonssvikt og misforståelser ved henting av 
skrap. Retten viser også her til Stensvolds forklaring om at beskjeder om hvor han skulle 
hente skrap ble gitt på ulike måter. Noen ganger ble det skrevet på en lapp. Retten bemerker at 
det særlig i slike situasjoner var av avgjørende betydning at det ikke var rom for 
misforståelser med tanke på type skrap som skulle hentes og hvor det skulle hentes fra. 
Metallco Aluminium hadde slik retten ser det, ikke tilfredsstillende rutiner for å unngå 
menneskelige feil og å sikre seg at det ble hentet riktig type skrap fra riktig binge. Dette må 
for øvrig ses i sammenheng med det Stensvold forklarte om opplæringen, som ifølge ham 
ikke var skriftlig, men basert på at man fulgte med en erfaren ansatt og lærte av 
vedkommende. Dette er i og for seg ikke nødvendigvis klanderverdig når arbeidsprosessen i 
stor grad var erfaringsbasert, som her, men det innebærer uansett at man ikke i tilstrekkelig 
grad kvalitetssikret at nyansatte fikk den opplæringen de trengte for å sikre en trygg 
smelteprosess.  
 
Retten finner det bevist utover rimelig tvil at Metallco Aluminium i for stor grad baserte seg 
på at de ansatte gjorde jobben sin godt nok, og at man i for liten grad tok høyde for at 
mennesker gjør feil. At dette ikke var tilstrekkelig fremstår som åpenbart. Til støtte for dette 
viser retten til forklaringen fra Inderdahl fra Arbeidstilsynet. Han forklarte at 80-90 % av alle 
ulykker innen industri og transport skyldes menneskelig svikt/feil, noe retten ikke har grunn 
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til å betvile. Inderdahl forklarte videre at risikotenkning handler om å ha barrierer. Begge 
Metallco Aluminiums barrierer  mottakskontroll og bevissthet rundt hva man puttet i ovnen 
 var prisgitt menneskelige faktorer, noe som gjorde dem sårbare. Som eksempel viste han til 

at mottakskontrollen i utgangspunktet var basert på en person. Det var Inderdahls oppfatning 
at Metallco Aluminium burde vurdert å innføre tekniske barrierer i tillegg, for å forebygge 
menneskelig svikt. 
 
Retten er enig i dette. En slik teknisk barriere kunne for eksempel vært et rullebånd som 
skrotet ble tippet på og deretter inspisert. Dette ville slik retten ser det, klart redusert risikoen 
for at man fikk uønsket skrap inn på anlegget. Klarere rutiner, og overholdelse av disse, slik at 
skrot for eksempel aldri ble mottatt på kveldstid, kunne også forebygget menneskelige feil i 
mottakskontrollen. En fragmenteringsmaskin, som nå er innkjøpt, må klart anses som en god 
teknisk barriere for å forhindre at uønsket skrap kommer i ovnen, selv om retten legger til 
grunn at heller ikke dette fullt ut utelukker slike hendelser fordi ikke alt skrot kan 
fragmenteres. Et alternativ kunne også vært å ansatte flere i mottakskontrollen.  
 
Aktor dokumenterte styreprotokoller fra styremøtene i Metallco Aluminium de to siste årene 
før ulykken. Det fremgår ikke av noen av disse referatene at man på noe tidspunkt vurderte å 
gå til anskaffelse av infrastruktur som kunne fungere som barrierer mot menneskelig feil. Det 
er ikke annen dokumentasjon som viser at det likevel var et tema, og retten legger derfor til 
grunn at slike spørsmål ikke ble drøftet i særlig grad.  
 
Ansvaret for en forsvarlig mottakskontroll påhvilte utvilsomt Lofthus som daglig leder.  
 
Det er videre rettens vurdering at Metallco Aluminium/Lofthus heller ikke sørget for å ha 
tilstrekkelig gode rutiner for opplæring. Som nevnt ovenfor var opplæringen i all hovedsak 
erfaringsbasert og «learning by doing». Samtidig ble det også forklart at det var punkter nye 
ansatte skulle innom etter en fastsatt plan. Retten har i og for seg ingen innvendinger mot at 
opplæringen foregikk på denne måten. Alle som forklarte seg om smelteprosessen forklarte at 
dette i stor grad ikke noe var noe man kunne lese seg til, men at man måtte lære det. På den 
annen side mener retten det ikke er tvil om at opplæringen likevel burde ha vært 
kvalitetssikret, skriftliggjort og standardisert i langt større grad enn det man må kunne legge 
til grunn at Metallco Aluminium gjorde. Retten viser her til forklaringene fra flere av de 
ansatte som viser at rutinene for opplæring fremsto som sprikende og tilfeldige. En 
systematisk og kvalitetssikret rutine for opplæring, der man forsikret seg om at nyansatte til 
enhver tid var gitt all relevant informasjon, ville etter rettens syn klart ha kunnet forebygge 
ulykker. Tilfredsstillende opplæring har direkte betydning for hvordan smelteprosessen 
utføres og det ligger derfor innenfor rammen av tiltalebeslutning å legge vekt på dette. Også 
ansvaret for opplæringen påhvilte først og fremst Lofthus.  
 
Videre skal retten bemerke at Metallco Aluminium ikke hadde et tilfredsstillende 
avvikssystem som i tilstrekkelig grad kunne fanget opp uønskede hendelser. For det første 
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viser retten til at det fremgikk av forklaringene til så vel Lofthus som flere av operatørene at 
det var få hendelser som ble rapport som avvik, selv om de utvilsomt skulle ha vært rapport. 
Det ble videre forklart at man, dersom man opplevde avvik, enten sa fra til en overordnet som 
tok det videre til Kveen eller Lofthus som skrev det inn i systemet, eller at det ble skrevet på 
en tavle på spise/møterommet. Retten bemerker at dette klart ikke var god nok håndtering av 
avvik. Eter bevisførselen fremsto også oppfølging av rapporterte avvik som tilfeldig. Et for 
dårlig avvikssystem hadde åpenbart også følger for hvordan smelteprosessen ble gjennomført 
og har derfor også betydning for vurdering av skyldspørsmålet. Også ansvaret for at 
avvikssystemet var godt nok, lå hos Lofthus. Retten vurderer at det ligger innenfor rammen 
tiltalebeslutningen å se hen til avvikshåndteringen hos Metallco Aluminium fordi 
avvikshåndtering har direkte betydning både mottakskontroll og smelteprosessen.  
 
Til sist skal retten bemerke at det er funnet bevist at Lofthus ikke i tilstrekkelig grad hadde 
fokus på at sikkerhetskulturen i bedriften.  
 
Retten viser her til Loengs forklaring om hvordan han fylte på skrap i strid med rutinene, jf. 
ovenfor, selv om ingen av de andre ansatte forklarte at de brøt rutinene for smelteprosessen 
slik Loeng beskrev. Tove Solbakken Aandahl som er enke etter Sverre Aandahl forklarte 
imidlertid at flere ansatte, blant andre Loeng, Midtbu og Vegard Lundhagebakken, hadde 
henvendt seg til henne etter ulykken og fortalt henne om dårlig sikkerhet for de ansatte på 
Metallco Aluminium. Hverken Midtbu eller Lundhagebakken ville bekrefte dette i retten, men 
i politiavhør etter ulykken forklarte Lundhagebakken at det var stort fokus på å få smeltet 
mest mulig, og at det var lite gehør hos ledelsen dersom man forsøkte å ta opp 
sikkerhetsmangler, dårlig skrot, dårlig vedlikehold mv. Retten har ingen grunn til å betvile 
hans forklaring på dette punktet.   
 
Selv om det Loeng beskrev må anses for å være et rutinebrudd som arbeidsgiver i 
utgangspunktet ikke svarer for, skal retten bemerke at en slik holdning til arbeidsprosessen 
åpenbart skyldes en overordnet mangel på sikkerhetskultur. Retten viser her til Loengs 
forklaring om at man måtte ha en god forklaring dersom man smeltet ned en halvfull ovn og 
at dette var årsaken til han kunne velge å fylle på med risikoskrot i strid med rutinene. I tillegg 
forklarte flere ansatte seg om mindre ulykker og hendelser, som for eksempel aluminiumsprut 
som forårsaket mindre brannskader, som ikke ble tatt på alvor. Retten skal også bemerke at 
det ikke er grunn til å betvile at de ansatte som snakket med Tove Aandahl i tiden etter 
ulykken snakket sant fordi noe annet fremstår som meningsløst. Det hun forklarte støttes for 
øvrig av videoen fra YouTube. Her ser man ansatte på Metallco Aluminium som ikke er iført 
pålagt verneutstyr. Videoen underbygger at det var en manglende sikkerhetskultur. 
 
Som det fremgår av Rt-2012-770 avsnitt 42, har man som arbeidsgiver plikt til å kontrollere at 
prosessene faktisk blir utført slik de skal, blant annet i forbindelse med vernerunder. Det 
samme synspunktet er lagt til grunn i Rt-1995-278. I Arbeidsmiljøloven, kommentarer og 
praksis, 3. utg. side 1223 heter det at utgangspunktet er at arbeidsgiver har ansvar for å sikre 
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seg mot at arbeidstakerne utsetter seg for fare ved å velge enkle og mer risikable løsninger, jf. 
for eksempel avgjørelsen inntatt i Rt-1995-278. Lofthus kunne dermed ikke slå seg til ro med 
at de ansatte praktiserte en sikker smelteprosess og for øvrig overhold bedriftens rutiner, men 
hadde plikt til å følge opp at rutinene ble fulgt.  
 
I tilknytning til sikkerhetskulturen hos Metallco Aluminium skal retten også bemerke at det 
ble funnet avvik da Vestre Toten kommune gjennomførte brannvern-tilsyn hos virksomheten 
15. november 2016. Det fremgår av rapport etter tilsynet at det ble gitt anmerkninger på grunn 
av mangelfulle risikovurderinger. Blant annet heter det at «Risikovurderingen har ingen 
handlingsplan som beskriver tiltak for å begrense risikoen.» Under kommentarer i tilknytning 
til avviket fremgår at «Forrige tilsyn påpekte som avvik at risikovurderingen var mangelfull. 
Risikovurderingen har siden forrige tilsyn blitt gjennomgått med handlingsplanen er ikke 
klar.» 
 
Selv om man lukket avviket innen fristen som ble satt i 2016, mener retten det er alvorlig at 
dette ikke allerede var lukket når det også var påpekt tidligere.  
 
I tillegg ble det anmerket at rutiner for utførelse av vernerunder ikke var fulgt. Under 
kommentarer i tilknytning til dette heter det: «Forrige tilsyn påpekte at dokumentasjonen på 
vernerundene ikke var tilfredsstillende. Bedriften har hatt en gjennomgang av 
dokumentasjonen men den ene vernerunden som var planlagt i 2016 er ikke utført.» 
 
Videre er det bemerket at planlagt brannøvelse ikke ble gjennomført i 2016. Dette var 
imidlertid ikke et avvik, men like fullt et brudd på Metallco Aluminiums egne rutiner.  
 
Avvikene som ble påpekt under brannverntilsynet var et ledelsesansvar.  
 
Også under Miljødirektoratets tilsyn i 2016 ble det notert avvik. Ingen av dem gjaldt direkte 
spørsmål som har betydning for tiltalen, men viser likevel mangler ved HMS-arbeidet i 
virksomheten.  
 
Alt i alt finner retten det bevist utover rimelig tvil at Metallco Aluminium ikke hadde 
tilstrekkelig rutiner hverken for mottakskontroll, opplæring, avvikshåndtering eller oppfølging 

nok rutiner på disse områdene, sikret de ikke sine arbeidstakere ett fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Det har da mindre betydning om rutinene for smelteprosessen var gode nok eller 
ikke, herunder om de ble fulgt av de ansatte. Retten finner uansett at arbeidsmiljøloven § 4-1 
objektivt sett er overtrådt. 
 
Skyldkravet etter arbeidsmiljøloven § 19-1 er forsett eller uaktsomhet. Det følger av tredje 
ledd at der det har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse, straffes 
vedkommende med mindre han i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med hensyn 
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til sine plikter etter loven. Ordlyden innebærer at det gjelder et skjerpet aktsomhetskrav i slike 
situasjoner selv om det ikke gjelder et objektivt ansvar. I denne saken førte unnlatelsene som 
er beskrevet ovenfor til dødsfall og alvorlig personskade og tredje ledd kommer til 
anvendelse.  
 
I tilknytning til forsvarernes anførsel om at det er uryddig å nevne dødsfallene mv. i tiltalen 
fordi arbeidsmiljøloven § 19-1 ikke er et skadedelikt, skal retten bemerke at det er dødsfallene 
og de alvorlige personskadene som eventuelt gjør at annet og tredje ledd kommer til 
anvendelse. Det er derfor relevant å medta følgene i grunnlagsbeskrivelsen.  
 
Ved aktsomhetsvurderingen skal retten ta utgangspunkt i den tiltaltes personlige 
forutsetninger, jf. straffeloven § 23.  
 
Retten finner at Lofthus ikke har opptrådt så aktsomt som han skulle. Han har ut fra sine 
personlige forutsetninger ikke i enhver henseende opptrådt fullt forsvarlig, slik 
arbeidsmiljøloven § 19-1 tredje ledd krever av en daglig leder. Lofthus hadde gode personlige 
forutsetninger for ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte i Metallco Aluminium. 
Han var en erfaren bedriftsleder med lang erfaring på området. Han hadde god kjennskap til 
smelteprosessen og virksomheten generelt, herunder alle faremomentene som forelå.  
 
På denne bakgrunn mener retten det var grovt uaktsomt av ham å basere seg på at 
menneskelig kontroll ved mottak av skrap ville være tilstrekkelig. Det er det åpenbart ikke i 
en bedrift som driver med potensielt svært farlig virksomhet, noe Lofthus måtte vite. Det 
fantes tekniske barrierer som kunne og burde vært tatt i bruk slik at man ikke bare baserte seg 
på menneskelig kontroll. Retten viser til det som er sagt ovenfor om dette. Lofthus forklarte i 
retten at han var kjent med alternativene.  
 
Videre har retten lagt stor vekt på at den skriftlige rutinen for mottakskontroll fremstår som 
særdeles kortfattet og med lite fokus på sikkerhet. Hverken den skriftlige rutinene eller det 
som ble praktisert var godt nok, og viser at det ikke var tilstrekkelig fokus på HMS-arbeid. 
For en produksjonsbedrift som Metallco Aluminium er det av avgjørende betydning med et 
godt, tydelig, detaljert og ikke minst skriftlig rammeverk for virksomheten. Slike rutiner som 
også var tilgjengelig for de ansatte, hadde ikke Metallco Aluminium på noen områder. Det 
hjelper ikke at man sørget for ISO-sertifisering på områdene miljø og kvalitet så lenge dette 
ikke ble fulgt opp av skriftlige instrukser som de ansatte var kjent med. Retten viser her til 
Hydro Holmestrands rutiner hvor instruksverket revideres minimum annethvert år og hvor de 
ansatte har plikt til å lese oppdateringer og kvittere for at dette er gjort. Rutinene fra Hydro 
som retten fikk dokumentert, fremstår videre som svært detaljerte og informative, og er etter 
rettens skjønn et godt eksempel på «best practice». Lofthus burde sørget for å holde seg 
oppdatert på hva andre i bransjen gjorde, for eksempel hvordan Hydro Holmestrand utformet 
sitt instruksverk, selv om de ikke drev fullt ut sammenlignbare smelteverk.  
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Lofthus som daglig leder i bedriften, hadde blant annet det overordnede ansvaret for HMS, 
slik det fremgår av udatert stillingsinstruks for daglig leder. I en liten bedrift som Metallco 
Aluminium med ca 20 ansatte, hvorav de aller fleste i produksjonen, øker ansvaret til daglig 
leder i den forstand at det må forventes at han er «hands on» hva gjelder de aller fleste 
virksomhetsområder. Selv om Metallco Aluminium kjøpte kvalitets- og HMS-tjenester fra 
søsterselskapet Oppland Metall, fritar ikke dette Lofthus fra ansvaret for å følge opp HMS-
arbeidet i bedriften. At han faktisk også var involvert i dette arbeidet vises ved at han 
utarbeidet de aller fleste rutinene i Metallco Aluminium, og videre ved at han var med på å 
utarbeide den risikoanalysen som danner grunnlaget for tiltalens post II.  
 
Til sist skal retten bemerke at Lotfhus også hadde ansvaret for å følge opp sikkerhetskulturen i 
bedriften. Han kunne som nevnt ikke slå seg til ro med at de ansatte fulgte instrukser og 
rutiner, men måtte følge opp dette. Forklaringene fra Tove Aandahl, Loeng og 
Lundhagebakken etterlater et klart inntrykk av dette ikke ble gjort.  
 
Samlet finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at Lofthus har utvist den nødvendige 
subjektive skyld ved at han har vært grovt uaktsom. Lofthus dømmes i samsvar med tiltalens 
post I.  
 
Hvorvidt det foreligger særlige skjerpende omstendigheter, jf. § 19-1 annet ledd, hører til 
straffespørsmålet og vil bli behandlet nedenfor under straffeutmålingen.  
 
Post II 
Post II gjelder overtredelse av arbeidsmiljøloven § 3-1 jf. internkontrollforskiften § 5 første 
ledd nr. 6.  
 
Bestemmelsen angir at arbeidsgiver mv. har plikt til å kartlegge farer og problemer og på 
denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak 
for å redusere risikoen, herunder vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerens helse 
og sikkerhet.  
 
Bestemmelsen utfylles av internkontrollforskriften § 5 nr. 6, som gjelder innholdet i det 
systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet, og stiller krav om dokumentasjon av planer 
og tiltak for å redusere risikoen. For øvrig er det ikke formalkrav.  
 
Det springende punkt hva gjelder denne tiltaleposten knytter seg til spørsmålet om Lofthus 
som daglig leder hadde oppfylt kravene til tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering.  
 
Det er på det rene og for så vidt uomtvistet, at det er foretatt risikoanalyser/vurderinger av 
virksomheten til Metallco Aluminium. Lofthus og Tom Gusdal, miljø- og kvalitetssjef i 
Oppland Metall og Metallco Aluminium, foretok blant annet en risikovurdering 29. august 
2016 og reviderte den 18. oktober 2017. Denne ble dokumentert under hovedforhandlingen. 
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Dokumentet angir at det gjelder «Kartlegging av arbeidsoperasjoner og risiko, eget ark 
tidligere risikovurdering utført.» Kartleggingen tar for seg lokasjoner og arbeidsoperasjoner. 
Lokasjonene er gitt egne nummer som deretter er risikovurdert. Av betydning for denne saken 
er de tre lokasjonene som er gitt nr. 1.3, 2.1 og 3.1. Disse gjelder hhv. ved mottak av vare, 
fylling i gassovn og fylling i induksjonsovn. Alle tre lokasjonene er risikovurdert i forbindelse 
med to uønskede hendelser basert på ulike årsaker/premisser. Punkt 1 angir at det på alle disse 
tre lokasjonene kan oppstå branntilløp ved fylling av ovn fordi «Is eller oksyderte metaller 
kan medføre eksplosjon. Brann ved spredning av flytende aluminium i lokalet.» På en skala 
fra 1-5 er det angitt at sannsynligheten for at dette skal skje er 5, mens konsekvensen er satt til 
1. Dette innebærer at summen er 5.  
 
Punkt 5 vurderer også «uønsket hendelse brann» på de samme tre lokasjonene. 
Risikoanalysen angir som årsak/premiss at lukkede beholdere med væske kan eksplodere ved 
rette forhold. Her er sannsynligheten satt til 4, mens konsekvensen er satt til 2, slik at summen 
blir 8.  
 
Det fremgår av forklaring på sannsynlighet og konsekvens som er vedlagt analysen at 
konsekvenser på 1 og 2 innebærer hhv. at hendelsen anses som ufarlig (ingen skader) og lite 
farlig, mindre skader.  
 
Begge vurderingene innebærer at risikoen på dette området kom innenfor gul farge, noe som 
innebærer at risikoen var akseptabel, men at den stilte krav til kompetanse, instrukser, 
merking og varsling, samt at risikovurderende tiltak burde iverksettes.  
 
Av handlingsplanen som følger analysen, er det på status for begge områder angitt at dette er 
«ok». 
 
Forsvarerne har anført at denne risikovurderingen gjelder en annen type risiko og dermed ikke 
er et eksempel på at man vurderte den aktuelle risikoen feil.  
 
Retten kan ikke forstå den fremlagte dokumentasjonen annerledes enn at den gjelder nettopp 
den type hendelser som faktisk fant sted 17. november 2017. Det er ikke opplysninger i den 
fremlagte risikoanalysen som tilsier at den gjelder andre typer risiki. Tvert imot fremstår 
denne risikoanalysen som en omfattende analyse som gjaldt hele virksomheten.  
 
Selv om det på generelt grunnlag ikke er grunn til å betvile at så vel Lofthus som øvrig ledelse 
og de ansatte var vel kjent med risikoen ved smelting, herunder at det var særdeles viktig at 
det ikke kom beholdere med innesluttet vann i flytende aluminium, er de formelle vurderinger 
som gjøres av stor betydning for det systematiske HMS-arbeidet virksomheten hadde plikt til 
å gjøre.  
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Slik retten ser det, er det hevet over enhver rimelig tvil at Lofthus ikke foretok en tilstrekkelig 
god risikoanalyse på de områdene som er beskrevet ovenfor. Det kan ikke være tvil om at 
konsekvensene ved den type hendelser som er beskrevet skulle vært vurdert som langt mer 
alvorlige enn faregrad 1 og 2. Det er rettens klare oppfatning at konsekvensen som et 
minimum burde vært satt til «4  Kritisk. Vesentlige skader», eller til og med «5  
Katastrofal. Totalskade  død». På den annen side kan det se ut til at sannsynligheten er 
vurdert for høyt, men selv med en noe lavere sannsynlighet, for eksempel 3 som angir en slik 
hendelse ca en gang pr. 10. år, ville man kommet over i rød farge på diagrammet. Rød farge 
innebærer at risikoen ikke var akseptabel og at risikoreduserende tiltak måtte prioriteres. Når 
risikoanalysen ikke var tilfredsstillende, ble det heller ikke iverksatt nødvendige tiltak. Det 
kan ikke være tvil om at Lofthus med sine kunnskaper om farene ved å uønskede objekter i 
ovnen/smeltet aluminium i alle fall handlet grovt uaktsomt da han risikovurderte disse 
hendelsene til å ligge innenfor akseptabel risiko og at bedriftens tiltak og planer var 
tilstrekkelig. Så vel de subjektive som de objektive vilkårene for å domfelle er til stede og 
Lofthus dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen post II.  
 
Straffeutmåling 
Retten skal etter dette utmåle en straff for to overtredelser av arbeidsmiljøloven § 19-1. 
Straffeloven § 79 bokstav a) kommer til anvendelse.  
 
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 19-1 
annet ledd. Det vises her til at overtredelsen medførte så vel tap av liv som alvorlig fare for liv 
eller helse. Strafferammen er derfor fengsel i inntil tre år.  
 
Lofthus er en 68 år gammel tidligere ustraffet mann. Aktor har lagt ned påstand om at han 
dømmes til fengsel i ett år og fire måneder.  
 
Retten har som det fremgår ovenfor, funnet det bevist at det var store mangler ved sikkerheten 
i Metallco Aluminium. Det øverste ansvaret for dette påhvilte Lofthus. Når han ikke sørget 
for at det ble praktisert en sikker mottakskontroll, og heller ikke i tilstrekkelig grad hadde 
fokus på sikkerhet og HMS-arbeid, oppsto en konkret og nærliggende fare for ulykker som 
kan medføre alvorlig fare for liv eller helse. I denne saken materialiserte faren seg.  
 
Det er skjerpende at det ble funnet avvik da Vestre Toten kommune gjennomførte brannvern-
tilsyn hos Metallco Aluminium 15. november 2016 selv om avvikene ble lukket etter tilsynet.  
 
I formildende retning er det ingen ting å bemerke. Saken er riktignok blitt noe gammel, men 
det må legges til grunn at dette i all hovedsak skyldes kompleksiteten og at det har tatt lang tid 
å avklare alle faktiske forhold. Det er ikke opplyst om ren liggetid som skal gi fradrag i 
straffen.  
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Når det gjelder den konkrete straffeutmålingen, er det lite sammenlignbar rettspraksis. Retten 
har ikke funnet andre avgjørelser som gjelder tilsvarende saksforhold.  
 
I Prop. 48 L (2014-2015) som gjelder den økningen strafferammene i arbeidsmiljøloven som 
gjelder nå, uttaler departementet blant annet at «strafferammene i arbeidsmiljøregelverket skal 
signalisere alvorligheten av å overtre regelverket. Dette vil bidra til å styrke 
straffebestemmelsenes allmennpreventive og individualpreventive effekt for aktørene i 
arbeidslivet.» Videre uttales det at  
 

«En strafferamme på bøter eller fengsel inntil ett år, og inntil tre år ved særlig 
skjerpende omstendigheter, vil, slik departementet ser det, gi påtalemyndighet og 
domstoler tilstrekkelig fleksibilitet til å tilpasse straffen i forhold til overtredelsens 
alvorlighetsgrad. Dersom det er tale om svært alvorlige brudd på 
sikkerhetsbestemmelser som har ført til eller kunne ha ført til fare for liv og helse, bør 
det etter departementets syn vurderes om den øvre delen av strafferammen skal tas i 
bruk.» 

 
I HR-2020-358 uttaler Høyesterett at når forarbeidene gir begrenset veiledning for utmålingen 
tilsier «hensynet til forutsigbarhet og likebehandling at domstolene er varsomme med å endre 
straffenivået i for store sprang. Jeg viser i denne sammenheng til at det som nevnt heller ikke 
tidligere er idømt fengselsstraff for denne typen overtredelser. Men når det er foretatt en 
lovendring som tok sikte på å skjerpe straffenivået, står domstolene friere enn ellers til å 
skjerpe straffenivået for på denne måten å gjennomføre formålet med lovendringen, jf. HR-
2016-295-A avsnitt 29 sammenholdt med avsnitt 15 følgende.» 
 
Retten legger disse synspunktene til grunn for de videre vurderinger.  
 
Retten finner det klart at det må reageres med ubetinget fengsel av ikke helt kort varighet. 
Aktors påstand fremstår dog noe for streng også om man tar i betraktning lovgivers ønske om 
å skjerpe straffenivået på området.  
 
LG-2010-98238 (Vest Tank) kan gi en viss veiledning for straffenivået. Daglig leder ble dømt 
til fengsel i ett år og seks måneder for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og 
brann- og eksplosjonsvernloven. Det hadde blitt behandlet 180 000 m3 bensinprodukt uten 
tillatelse fra Klif og DSB. Driften førte til eksplosjon og brann i tankanlegget. Lovbruddene 
var imidlertid av vesentlig større omfang enn i den foreliggende saken. Samtidig er 
avgjørelsen fra tiden før straffeskjerpelsen i arbeidsmiljøloven.  
 
Retten har funnet spørsmålet vanskelig, men etter en skjønnsmessig vurdering finner retten at 
straffen for Lofthus passende kan settes til fengsel i 10 måneder.  
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Tord Linnerud 
Skyldspørsmålet  
Linnerud er satt under tiltale i egenskap av styreleder i Metallco Aluminium da ulykken 
skjedde. Han er tiltalt for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 3-1 annet ledd bokstav c, jf. 
bokstav g, jf. bokstav h, jf. tredje ledd jf. internkontrollforskriften § 5 første ledd jf. annet 
ledd. Det følger av bestemmelsen at  systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer 
at arbeidsgiver blant annet skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere 
risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, 
sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i 
virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, og foreta systematisk overvåking og gjennomgang av 
det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.  
 
Påtalemyndigheten har anført at Linnerud unnlot å følge opp styrets tilsyns- og kontrollansvar 
for helse- og sikkerhetsaspekter, særlig knyttet til risiko for eksplosjoner, herunder skulle han 
sørget for at styret jevnlig hadde fått seg forelagt bedriftens risikoanalyser, hvilke tiltak som 
var iverksatt for å redusere faremomenter så som for eksempel oppfølging av avviksmeldinger 
og sikkerhetsrutiner, og han skulle sørget for at dette ble behandlet i styret og der systematisk 
kontrollert og skriftlig dokumentert.  
 
Styrets ansvar for virksomheten, plikten til å holde seg orientert om denne, samt plikt til å føre 
tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig fremgår blant annet av aksjeloven 
§§ 6-12 og 6-13. Det er imidlertid ikke tvilsomt at styreleder kan holdes ansvarlig for 
overtredelser av arbeidsmiljøloven. Dette følger blant annet av LG-2011-60302.  
 
Retten må ta stilling til hvor langt styreleders ansvar strekker seg i forhold til handlinger 
daglig leder har foretatt seg. Dette beror på en konkret vurdering og må vurderes på bakgrunn 
av hans mulighet til å ha innsikt i og påvirke virksomheten, hva slags type virksomhet det er 
tale om, virksomhetens omfang, oversiktlighet og den kunnskap styreleder rent faktisk hadde 
eller burde hatt. Momentene er ikke uttømmende, jf. LG-2011-60302.  
 
Objektivt sett er det ikke tvil om at Linnerud hadde svært god kjennskap til virksomheten i 
Metallco Aluminium. Retten viser til at han har vært inne på eiersiden siden 2003 og også 
sittet i styret siden familien gikk inn som eiere. Han jobber som markedssjef i Oppland Metall 
som er søsterselskapet til Metallco Aluminium. Oppland Metall tar imot skrap og selger 
videre til blant annet Metallco Aluminium. Oppland Metall har vært i familien Linneruds eie 
siden 1971. Linnerud har dessuten styreverv i andre selskaper i konsernet, blant annet Norsk 
Metallfragmentering og Metallco AS. Han har følgelig også svært god kjennskap til 
tilgrensende deler av virksomheten i Metallco Aluminium.  
 
Det er heller ingen tvil om at Linnerud også har svært god kjennskap til skrap og utfordringer 
med ulike typer skrap. Retten viser til hans forklaring om at han var oppvokst i bransjen og at 
han omtalte seg selv som skraphandler. Linnerud forklarte for øvrig at det skjedde ofte at han 
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sto for innkjøp av skrap til Metallco Aluminium. Videre forklarte han at det hele tiden var en 
diskusjon om hvilke råvarer man skulle ha inn på Eina og hva som ikke passet inn i profilen 
der. Han forklarte videre at han var godt kjent med risikofaktorene på et sekundærsmelteverk 
som Metallco Aluminium, men at de ulike risikofaktorene etter hans oppfatning var godt 
ivaretatt av ledelsen.  
 
Aktor dokumenterte som nevnt ovenfor styreprotokoller fra de to siste årene før ulykken. 
HMS-arbeid/sikkerhet er ikke behandlet som et eget punkt i noen av disse styremøtene.  
 
Til dette forklarte Linnerud at sikkerhet og risikovurderinger ikke var et eget tema på 
styremøtene fordi det var en del av den daglige driften og noe man uansett hadde fokus på 
hele tiden. Uavhengig av styrevervet var han ukentlig på anlegget og hadde aldri grunn til å 
betvile at sikkerheten var ivaretatt som den burde. Også resten av styret var godt kjent med 
utfordringene med ulike råvarer. I politiavhør etter ulykke forklarte han imidlertid at man ikke 
diskuterte HMS på styremøtene så lenge det ikke skjedde alvorlige ulykker, men at typen 
bedrift gjorde at man hadde fokus på sikkerhet og at skader ville ha blitt fulgt opp.  
 
Det er rettens oppfatning at det ikke fritar for straff at Linnerud (og resten av styret) var av 
den oppfatning at man hadde gode prosesser for håndtering av skrap. Han kunne heller ikke 
slå seg til ro med at han visste at det ble foretatt risikovurderinger, slik han forklarte. I en så 
risikoutsatt virksomhet som Metallco Aluminium stilles det skjerpede krav til 
risikovurderinger, rutineverket og HMS-arbeidet. Linnerud skulle derfor sørget for at HMS-
arbeidet generelt og rutinene og risikovurderinger spesielt med jevne mellomrom var et tema 
på styremøtene. Bare slik kunne han som styreleder sikre seg at det var et stadig fokus på 
nødvendig sikkerhetsarbeid. Han kunne heller ikke slå seg til ro med at bedriften var ISO-
sertifisert og at dette i hovedsak ivaretok kravene til HMS-arbeid så lenge han ikke også 
hadde sørget for å sikre seg at bedriften etterlevde sertifiseringen. Uansett dreide Metallco 
Aluminium sine sertifiseringer seg om andre forhold enn det indre arbeidsmiljøet.  
 
Retten har alt i alt funnet det bevist at Linnerud var godt orientert om driften og videre at han 
både hadde innsikt i, og mulighet til å påvirke virksomheten. I en så risikoutsatt bransje som 
Metallco Aluminium stilles det strengere krav til styret enn for andre virksomheter. Når styret 
i løpet av to år ikke kan dokumentere at man behandlet risikovurderinger eller HMS-arbeid, 
har Linnerud som styreleder ikke overholdt sine plikter hverken etter aksjeloven eller 
arbeidsmiljøloven. De objektive vilkårene for å domfelle ham er dermed til stede.  
 
Også de subjektive vilkårene for å domfelle er til stede. Når Linnerud ikke fulgte opp 
risikovurderinger mv. har han ikke gjort det man i enhver henseende kunne forvente av ham 
som styreleder. Han har dermed utvist den nødvendige subjektive skyld. Linneruds personlige 
forutsetninger tilsier utvilsomt at han burde vært langt mer «hands on» på HMS-området enn 
det han faktisk var. Når han ikke sørget for at Lofthus i tilstrekkelig grad foretok 
risikovurderinger og i nødvendig grad ivaretok HMS-arbeidet, handlet han ut fra sine 
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forutsetninger grovt uaktsomt, særlig sett hen til virksomhetens karakter. Linnerud blir etter 
dette å domfelle i samsvar med tiltalen.  
 
Straffeutmåling 
Retten skal utmåle straff for en overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd jf. annet 
ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 jf. internkontrollforskriften § 5. Det foreligger særlig 
skjerpende omstendigheter også for Linnerud. Retten viser til det som er sagt ovenfor om 
Lofthus idet det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende.  
 
Aktor har lagt ned påstand om Linnerud dømmes til å betale en bot på kr 120 000, subsidiært 
fengsel i 20 dager.  
 
Linnerud er 46 år gammel mann. Han er tidligere domfelt/botlagt for overtredelser av 
vegtrafikkloven, men har ellers ikke forstraffer av betydning for straffeutmålingen i denne 
saken.  
 
Ved utmåling av bot skal det blant annet tas hensyns til domfeltes økonomi, jf. straffeloven § 
53. Linnerud hadde i 2019 en inntekt på i overkant av kr 2 000 000 og en formue på i ca kr 
54 800 000.  
 
Det er all grunn til å reagere strengt også overfor Linnerud. Ulykken fikk som nevnt flere 
ganger fatale konsekvenser. Dette er skjerpende. Det er også skjerpende at overtredelsen har 
pågått over lengre tid.  
 
Det er heller ikke for Linnerud noe å bemerke i formildende retning.  
 
Retten finner at straffen passende kan settes til en på kr 120 000 som påstått av aktor. Den 
subsidiære fengselsstraffen settes til 20 dager.  
 

Metallco Aluminium AS 
Det følger av straffeloven § 27 at et foretak kan straffes dersom et straffebud er overtrådt av 
noen som har handlet på vegne av et foretak. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har 
utvist skyld eller har skyldevne etter straffeloven § 20. 
 
Retten har funnet at daglig leder Lofthus har overtrådt arbeidsmiljøloven § 4-1 og at han har 
utvist den nødvendige skyld. I tillegg dømmes styreleder for overtredelse av 
arbeidsmiljøloven § 3-1 annet ledd. Begge handlet utvilsomt på vegne av foretaket. Vilkårene 
for å straffe foretaket er dermed til stede.  
 
Straffeloven § 27 er en kan-bestemmelse og hvorvidt foretaket skal straffes, beror på en 
konkret vurdering av blant annet følgende momenter jf. straffeloven § 28:  
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a) straffens 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 straff, og 
 
Selv om loven lister opp en rekke momenter, er det likevel en helhetsvurdering retten skal 
foreta.  
 
Retten finner at det er grunnlag for foretaksstraff mot Metallco Aluminium og viser i all 
hovedsak til det som er sagt 
vedkommende idet det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om 
det skal ilegges foretaksstraff. Det forhold at retten har kommet til at det foreligger særlig 
skjerpende omstendigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 19-1 annet ledd, innebærer klart at 
foretaksstraff bør benyttes.  
 
Retten vil i tillegg bemerke at de fatale konsekvensene ulykken fikk med styrke taler for at det 
bør ilegges foretaksstraff. Som nevnt ovenfor under vurderingen av skyldspørsmålet for 
Lofthus, er det rettens oppfatning at foretaket kunne ha forebygget lovbruddet ved bedre 
rutiner, kontroll og opplæring (straffeloven § 28 bokstav c). Videre har retten lagt vekt på det 
forhold at Lofthus er funnet skyldig etter tiltalen (straffeloven § 28 bokstav b). Retten mener 
også det er klart at foretaket oppnådde en fordel ved ikke å gå til innkjøp av for eksempel et 
rullebånd til å sortere søppel, fragmenteringsmaskin eller ved å ansette flere folk til å inspisere 
skrotet (straffeloven § 28 bokstav e). Dette taler klart for at foretaksstraff bør anvendes. Når 
det gjelder hensynet til straffens preventive virkning, er dette todelt slik at straff både skal 
virke individual- og allmennpreventiv. Foretaksstraff er klart egnet til å virke 
allmennpreventivt og innebærer også at det bør anvendes straff mot Metallco Aluminium.  
 
Aktor har lagt ned påstand om at Metallco Aluminium dømmes til å betale en bot på 
kr 5 300 000. Aktor har lagt til grunn et gjennomsnittlig årsresultat for årene 2015-2017 på i 
overkant av 8 000 000 kroner og deretter foreslått en bot tilsvarende ca 2/3 av dette.  
 
Forsvarer har gjort gjeldende at påstanden er vesentlig for høy og at retten må ta utgangspunkt 
i selskapets økonomi på domsavsigelsestidspunktet. Selskapet har pr i dag ikke spesielt god 
økonomi. Det er også gjort gjeldende at det må tillegges stor vekt at selskapet har betalt 
oppreisning til de etterlatte og for øvrig samarbeidet med alle offentlige instanser i tiden etter 
ulykken.  
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Retten skal bemerke at botens størrelse skal gjenspeile foretakets økonomi. For øvrig skal det 
legges vekt på de momentene som er gjengitt ovenfor også ved straffeutmålingen. Retten er 
ikke kjent med at det er gitt retningslinjer fra for eksempel Riksadvokaten for fastsettelse av 
bot for foretak. Retten kan heller ikke se at det i rettspraksis er trukket opp generelle 
retningslinjer for foretaksstraff. Det fremgår heller ikke av lovteksten om det er økonomien på 
gjerningstidspunktet eller domstidspunktet som er avgjørende. Ved utmåling av bot til 
personer er det siktedes reelle økonomiske situasjon som skal vektlegges, jf. blant annet 
Norsk Lovkommentar til straffeloven note 394. Om botens størrelse for foretak uttaler Agder 
lagmannsrett i avgjørelse inntatt i LA-2017-91744 at «Det er dessuten antatt at svak økonomi 
har mindre vekt enn god økonomi, jf Matningsdal, straffeloven, alminnelige bestemmelser, 
kommentarutgave (2016) s. 266. Generelt vil også siktedes finansielle stilling ha mindre 
betydning for juridiske personer enn for fysiske personer, jf Rieber-Mohn i Lov og Rett 1988 
s. 243-357, p. side 353.»  
 
Selv med dette utgangspunktet er det uansett nærliggende å ta utgangspunkt i selskapets 
økonomi på domstidspunktet. Retten viser her til avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett, LB-
2011-164083, hvor lagmannsretten uttalte følgende om botens størrelse: «Ved utmålingen av 
botens størrelse legger lagmannsretten til grunn at Båsum har økt driftsinntektene fra 44 
millioner i 2006 til 118 millioner kroner i 2011 og at selskapet har hatt betydelige overskudd 
hvert år i den nevnte perioden.» Boten ble deretter satt til kr 400 000. Saken gjaldt gjentatt 
overtredelse av forurensingsloven og det forelå særdeles skjerpende omstendigheter.  
 
Metallco Aluminiums regnskapstall for 2020 er ikke dokumentert, men i 2019 hadde 
selskapet et årsresultat på kr 15 401 330. Det var ordinær drift så å si hele 2019.  
 
Botens størrelse må gjenspeile det faktum at to personer omkom i ulykken og at to andre fikk 
til dels omfattende skader.  
 
Det er i formildende retning lite å bemerke. Retten er ikke enig med forsvarer i at det må få 
betydning for den bot som utmåles at selskapet samarbeidet godt med offentlige instanser som 
etterforsket ulykken. Retten mener et slikt samarbeid er en selvfølge for enhver seriøs bedrift 
når det har skjedd alvorlige ulykker. I tillegg skal det bemerkes at granskingsgruppen ble 
nedsatt etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Metallco Aluminium hadde følgelig ikke annet valg 
enn å samarbeide dersom man ønsket å starte opp igjen.  
 
For den konkrete straffeutmålingen er det er lite veiledning å hente i rettspraksis. Aktor viste 
til tre nyere forelegg der foretak var ilagt foretaksstraff for overtredelser av arbeidsmiljøloven. 
Alle foreleggene gjaldt dødsulykker og var på hhv. kr 1 000 000, kr 1 350 000 og kr 
1 500 000.  
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I LA-2018-100515, som også gjaldt en dødsulykke, ble boten satt til kr 240 000. Foretaket 
hadde dårlige resultater for årene 2016 og 2017, men lagmannsretten bemerket at dette måtte 
tillegges mindre vekt ved gjentatte overtredelser av sentrale sikkerhetsbestemmelser under 
særlig skjerpende omstendigheter. Tidsforløpet i saken ble tillagt vekt i formildende retning.  
 
I Oslo tingrettsavgjørelse, TOSLO-2020-94726, som gjaldt en dødsulykke på BaneNORs 
område som følge av manglende sikring, ble boten satt til kr 10 000 000. Det fremgår av 
offentlig tilgjengelige regnskapstall at BaneNOR i 2019 hadde et årsresultat på 853 millioner 
kroner og 281 millioner kroner i 2018.  
 
Dommene og foreleggene det er vist til ovenfor gir ikke et entydig bilde på hvordan boten 
skal fastsettes i disse sakene. Avgjørelsen må følgelig i stor grad bero på skjønn. Etter en 
samlet vurdering hvor selskapets økonomi er tillagt særlig vekt, finner retten at boten 
passende kan sette til kr 1 000 000.  
 

Saksomkostninger 
Saksomkostninger er ikke påstått og idømmes ikke.  
 
 
 
Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

 
1. Terje Lofthus, født 23.04.1952, dømmes for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-

1 første ledd jf. annet ledd jf. tredje ledd, jf. § 4 -1 første ledd og arbeidsmiljøloven 
§ 19-1 første ledd jf. annet ledd jf. tredje ledd jf. § 3-1 annet ledd bokstav c jf. tredje 
ledd jf. internkontrollforskriften § 5 første ledd nr. 6. jf. straffeloven § 79 bokstav a 
til fengsel i 10  ti  måneder.  

 
2. Tord Linnerud, født 10. august 1974, dømmes for overtredelse av arbeidsmiljøloven 

§ 19-1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 3-1 annet ledd bokstav c, jf. 
bokstav g, jf. bokstav h, jf. tredje ledd, jf. internkontrollforskriften § 5 første ledd, jf. 
annet ledd til en bot stor kr 120 000  etthundreogtyvetusen  subsidiært fengsel i 20 
 tyve  dager.  

 
3. Metallco Aluminium AS, orgnr. 963 419 511, dømmes for overtredelse av 

arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 4-1 første 
ledd, jf. straffeloven § 27, jf. § 28 bokstav og arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd, 
jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. § 3-1 annet ledd bokstav c, jf. bokstav g, jf. bokstav 
h, jf. tredje ledd, jf. internkontrollforskriften § 5 første ledd, jf. annet ledd, jf. 
straffeloven § 27, jf. § 28 til en bot stor kr 1 000 000  en million.  

 
 

**** 
 
 

Frammøteforkynning 
De domfelte er innkalt til frammøteforkynning i saken. 
Sted:    Gjøvik tingrett 
Dag:    fredag 
Dato:   19. februar 2021 
Klokkeslett:  1300 
 
 
 

Retten hevet 
 

Cathrine Fossen 
 

 

Ingrid Bondlid Karl Arne Witzø 
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VEILEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN 
 

Du kan anke dommen i tingretten 
Du har rett til å anke over en dom i tingretten. Du må i så fall anke innen to uker fra den dagen dommen er avsagt eller 
forkynt (gjort kjent) for deg. Du må innen den samme fristen opplyse om du krever ny behandling av andre krav du er 
idømt, for eksempel erstatning. Det er lagmannsretten som behandler anker over avgjørelser i tingretten. 
 
Hva kan du anke over? 
Du kan anke over 

- bevisvurderingen under skyldspørsmålet, hvis du mener kravene for straff ikke er oppfylt 
- lovanvendelsen under skyldspørsmålet, hvis du mener loven er tolket feil 
- utmålingen av straffen 
- erstatning, inndragning, tap av førerrett eller lignende 
- feil ved saksbehandlingen 

 
Når kan lagmannsretten nekte å behandle anken? 
Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten kommer til at det er klart at dommen ikke vil bli endret. Hvis 
saken gjelder en forbrytelse som kan føre til fengsel i mer enn seks år, vil lagmannsretten vanligvis behandle anken. 
Lagmannsretten kan likevel nekte å behandle anken hvis den gjelder et spørsmål av mindre betydning, eller hvis det 
ellers ikke er grunn til å fremme anken.  
 
I noen saker vil anken bare bli behandlet hvis særlige grunner taler for det. Det gjelder hvis påtalemyndigheten ikke har 
bedt om, eller du ikke er idømt, en annen reaksjon enn bot, inndragning eller tap av retten til å føre motorvogn. 
 
Du får oppnevnt forsvarer 
Hvis anken blir fremmet for retten, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en 
bestemt forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere.  
 
Hva må ankeerklæringen inneholde? 
I ankeerklæringen må du nevne: 
- hvilken dom du anker over, og om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter  
- om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet,  
   lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff  
- hvilke feil du mener har skjedd - når anken gjelder saksbehandlingen 
- om anken gjelder inndragning 
- om du krever ny behandling av erstatningskrav eller andre krav som nevnt i straffeprosessloven § 3 
 
Videre bør du nevne:  
- nye bevis som du vil legge fram 
- endringen du ønsker 
- hvilke feil anken gjelder, ved anke over lovanvendelsen 
 
Hvis du krever ny behandling av krav i straffeprosessloven § 3, må du oppgi: 

- om anken gjelder hele avgjørelsen 
- det resultat du krever 
- de feilene du mener har skjedd 
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 
- bevisene som vil bli ført 

 
Hvordan anker du? 
Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for 
påtalemyndigheten (for eksempel statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram 
anken for tilsatte i fengselet.  
 
Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om hvorvidt du bør anke, og eventuelt hjelpe deg med å skrive anken. Du 
kan også få hjelp til å skrive anken hos tingretten, hos påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må 
du selv underskrive anken. 
  

V a r  d u  i k k e  t i l  s t e d e  u n d e r  

h o v e d f o r h a n d l i n g e n ?  

Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du be om at saken blir behandlet på 
nytt. For å kunne få ny behandling på grunn av møtefravær må du gjøre det sannsynlig at du hadde gyldig 
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fravær, og at du ikke kan bebreides for at du ikke meldte fra i tide. Du må sette fram kravet for tingretten eller 
påtalemyndigheten innen to uker fra dommer er forkynt. 
 

Tidspunktet for soning 

Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg til 
Kriminalomsorgen. Du vil få pålegg av Kriminalomsorgen om å møte til fastsatt tid og sted for soning av 
fengselsstraffen. 
 
Soning i eget hjem 
Dersom du har fått en dom på under fire måneder ubetinget fengselsstraff, kan du allerede nå søke Kriminalomsorgen 
om å få sone den i eget hjem med elektronisk kontroll (fotlenke) (straffegjennomføringsloven § 16.2). 
Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene for en slik soningsform. 
 
Soning i institusjon 
Dersom du har fått en dom på under ett år ubetinget fengselsstraff kan du allerede nå søke Kriminalomsorgen om å få 
sone den i en institusjon for behandling av avhengighet eller psykiske lidelser, spesielle former for omsorg eller 
attføring (straffegjennomføringsloven § 12). Kriminalomsorgen vurderer om du oppfyller kravene for en slik 
soningsform. 
 
Betinget fengselsstraff 
Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at soningen er utsatt i en prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom 
er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår 
en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye 
handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at fengselsstraffen helt eller delvis skal sones.  
 

Samfunnsstraff 
Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller 
andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også 
inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal 
gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke utfører 
samfunnsstraffen, kan retten bestemme at du må sone i fengsel i stedet.  
 
Ungdomsstraff 
Dersom du er idømt ungdomsstraff, sendes saken til Konfliktrådet. Konfliktrådet vil innkalle til et stormøte der det skal 
utarbeides en ungdomsplan. Blir man ikke enige om en ungdomsplan, sendes saken tilbake til domstolen som avgjør om 
hele eller deler av den betingede straffen skal sones. Hvis du begår en ny straffbar handling før ungdomsstraffen er 
gjennomført, eller hvis du bryter vilkårene satt i ungdomsplanen, kan retten bestemme at du må sone i fengsel i stedet. 
 

Bot 

Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved trekk i lønn eller annen 
tvangsinnkreving. Lykkes ikke det, må du sone i fengsel.  
 
Nærmere informasjon om ulike soningsformer og vilkårene for dette finnes på www.kriminalomsorgen.no. 
 


