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Kurset forestås af advokat John Peter Andersen, Aalborg, der gennem flere 

år har arbejdet med emnet og studeret produktansvar i USA.  Han er forfatter 

til bøgerne “Produktansvar” 1992 og “Produktansvar - 227 spørgsmål og 

svar for praktikere” (m. medforfatter) 2000, samt en række artikler om 

emnet og har ført sagen for skadelidte ved EF-Domstolen i Luxemburg 

om den danske mellemhandlerregel (sagen om salmonellainficerede æg 

fra et dansk supermarked), der blev delvist tilsidesat som stridende mod 

EU-retten i januar 2006 og senere medførte ændret lovgivning i Danmark 

og tiltag på regeringsplan i EU for at ændre produktansvarsdirektivet. 



• Hvad er produktansvar, og hvordan adskiller det sig fra andre former for juridisk 
ansvar?

• Produktansvarsloven fra 1989. Den EU-retlige baggrund, ansvar på objektivt grundlag, 
produktbegrebets indhold, naturprodukter, fast ejendom, elektricitet, gas og vand, 
informationsprodukter, forureningsprodukter. Informationsprodukter: ansvar efter 
produktansvarsloven for teknisk rådgivning og fejl i EDB-programmer og bøger?

• Hvem kan drages til ansvar efter produktansvarsloven? Producenter og 
mellemhandlere, EF-importører, agenter og forhandlere. Mellemhandlerens hæftelse 
for produktansvar. Den EU-retlige udvikling og den nyeste lovgivning.

• Hvornår er et produkt defekt? Defekt og bevisbyrde, tidspunktet for 
defektbedømmelsen, købeloven og produktansvarsloven, berettigede forventninger, 
tilsidesættelse af offentlige forskrifter, advarselspligt ved farlige produkter, 
produktmisbrug, systemskader, serieskader og udviklingsskader, sideanvendelser og 
forsinkede produkter.

• Produktskader og ansvarsfrihedsgrunde. The “development risk defence”. Selvrisiko og 
erstatningsloft. Selvdestruerende produkter. Lagervarer, returvarer, og brugtvarer.

• Forældelse og sagsanlæg i produktansvarssager. Produktansvar efter den 
internationale købelov. 

• Hvad betyder virksomhedens almindelige salgs- og leveringsbetingelser? Hvordan kan 
man begrænse sit ansvar uden at ødelægge sin forsikringsdækning?

• Produktansvarsforsikring 
Den oversete rævefælde: ingrediens- og komponentskader, som mange 
virksomheder burde have, men ikke har.  
Den lumske snubletråd: samspillet mellem ingrediens- og komponentskader og 
montagearbejde.
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