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I introduksjonen til referatet diskuteres det blandt annet om at når forhandlinger om å 

inngå en avtale finner sted er det mulig å se slik på saken at situasjonen kan rettslig 

vurderes på en av tre måter. For det første på den måten at det overhodet ikke 

eksisterer kontraktuelle relasjoner mellom partene før en endelig kontrakt 

(sluttkontrakten), er inngått. For det andre på den måten at der mellom partene er 

oppstått et spesiellt forhold, som er på grensen til å være et kontraktsforhold.  For det 

tredje på den måten at det i den innledende fase oppstår en viss forstand en  

avtalerelasjon mellom partene, selv om den er av begrenset rekkevidde. (Med andre 

ord at det er inngått en avtale (foravtale) om å gjøre en kontrakt (sluttkontrakt)). 

Referantens avstand er at den sistnevnte situasjonen har mest for seg  og 

dette begrunner han nærmere i referatets 2. del. 

I slutten av 1. del stiller han så opp de fem teser som han konkluderer av sin 

redegjørelse for enkelte deler av emnet. Det standpunktet som referanten tar, og som 

tidligere beskrevet, om at allerede under kontraktsforhandlingerne etableres der en 

avtalerelasjon påvirker naturlig sterkt de teser som han fremstiller. Referantens 

presentasjon av emnet er klar og målbevisst og synspunktene hans svært interessante. 

Jeg mener allikevel at det er betenkelig å se det slik, at når avtaleforhandlinger pågår, 

etableres der en spesiell avtale om å inngå den kontrakten det tas sikte på å inngå. Det 

er viktig akkurat som referanten gjør, å tydelig avgrense på den ene side perioden 

fram til inngåelse av sluttkontrakten, eller til det tidspunkt der det er åpenbart at 

kontrakten, det var tatt sikte på å inngå, ikke blir inngått, og på den andre side det som 

skjer etter det tidsspunkt. Det er også viktigt, som referanten også gjør, å legge vekt 

på at man i denne sammenheng ikke diskuterer forhold hvor sluttkontrakten 

misligholdes eller blir erklært ugyldig. Dette fører til at det utelukkende blir diskutert 

hendelser som oppstår mens avtaleforhandlingene pågår. Det er heller ikke grunn til å 

diskutere de tilfeller hvor sluttkontrakten blir inngått. 

I 2. del forklarer referanten synspunktene sine og begrunnelsene for at en kan 

se det slik at når avtaleforhandlinger begynner, og det er mulig å bekrefte begge 

parters hensikt eller mål, stiftes der en lojalitetsplikt mellom dem, og at det da har 

oppstått en avtale mellom dem, en såkalt foravtale. Hann mener at dette fører til at 

ettersom kontraktsforhandlinger finner sted med gjensidig overenskomst og bygger på 

overenstemmelse om kontraktsvilkår, vil det naturligste være å fremlegge en slik tese: 

1. Kontraktsforhandlinger finner sted i henhold til avtale, og 

“prekontraktuellt ansvar”er derfor ansvar i kontrakt. 

Tesen, har utvilsomt sin rett når det dreier seg om forhandlinger i 

forberedelser til omfangsrike og kompliserte kontrakter, der det spesiellt blir ingått 

avtaler om forhandlingenes forløp og når hva skal gjøres. På den annen side er det 

vanskelig å plassere denne tese i andre tilfelle, og derfor må man stille et 

spørsmålstegn ved å fremstille den som en generell tese. Når to parter søker å inngå 

en avtale seg imellom, kan man påstå at det snart stiftes en lojalitetsplikt dem 
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imellom. Den situasjon fører knapt til at det skal legges til grunn at et avtaleforhold 

etableres, selv om begges felles mål er å oppnå en endelig kontrakt (sluttkontrakt). I 

lys av avtalefriheten, men en del av det er prinsippet om at en part ikke er bundet til 

en avtale untatt om han selv er sikker på at han vil det, mener jeg det er mere realistisk 

å fremstille følgende antitese: 

1. Ved avtaleforhandlinger der begges mål er å oppnå en endelig kontrakt, 

stiftes der en lojalitetsplikt for begge parter. Det influerer culpavurderingen ved en 

eventuell erstatningsplikt, men forårsaker dog ikke at erstatningsansvar ved brudd på 

lojalitetsplikten bør anses som et kontraktsansvar, unntatt i de tilfeller hvor det klart 

etableres en avtale om kontraktsforhandlingene. 

I fortsettelsen av konklusjon om ansvar på grunn av brudd på avtale om å 

oppnå kontrakt, diskuterer referanten i 3. del av sitt referat misligholdelse av slike 

avtaler. Videre  stiller han opp eksempler på hvilke typer misligholdelse det kan dreie 

seg om. I fortsettelsen av det gjør han rede for mulige misligholdelsesbeføyelser for 

motparten. Referantens utgangspunkt er, som (allerede) fremkommet, at det dreide 

seg om et tradisjonellt kontraktsforhold. I redegjørelsen gjenomgås de tradisjonelle 

misligholdelsesbeføyelser som opphevelse, naturaloppfyllelse, og forholdsmessig 

avslag, men ingen av disse beføyelser passer etter referantens mening og blir vanligvis 

ikke brukt. Man kan godt være enig i dette, men grunnen er etter min mening vel den 

at disse beføyelser ikke kan anvendes ettersom det ikke har blitt etablert en avtale og 

at under de omstendigheter kan man ikke benytte sig av misligholdelsebeføyelser. 

Situasjonen demonstrerer også at tradisjonelle misligholdelsesbeføyelser passer dårlig 

ved disse omstendigheter. Da gjenstår der retten til å kreve erstatning. I denne del av 

referatet blir der ikke diskutert spesielt hva erstatningsgrunnlaget er, men i slutten av 

kapittelet er fremsatt følgende tese: 

2. En part som opptrer illojalt under kontraktsforhandlinger, kan møtes med  

misligholdelsebeføyelser og blir som utgangspunkt forpliktet til å svare erstatning 

etter reglene om erstatning i kontraktsforhold, såfremt det foreligger et 

ansvarsgrunnlag. 

Tesen som er fremsatt kommer fra referantens forrige konklusjon om at det 

har blitt etablert et avtaleforhold under forhandlingen, og misligholdelse av den avtale 

(foravtale) fører motpartens misligholdelsebeføyelser. Som det allerede er 

fremkommet er det god grunn til å tvile på at det i de fleste tilfeller etableres en 

spesiell foravtale om forhandlinger, som skal føre til en sluttkontrakt. Jeg er av den 

oppfatning at brudd på lojalitetsplikten ikke kan føre til misligholdelsebeføyelser som 

om det dreide seg om et brudd på en avtale. Det kan etter min mening kun gjelde ved 

unntakstilfeller, d.v.s. når det klart blir inngått en foravtale om kontraktsforhandlinger. 

Denne mening kan forklares med følgende eksempel: Art. 8. i islandsk lov om 

eiendomskjøp, nr. 40/2002 lyder følgende: 

“Hvis en kjøpekontrakts forpliktende virkning er forbundet med forbehold 

om tilfelle som ikke blir realisert bortfaller kontrakten etter at det har gått to måneder 

fra den ble inngått”.  

Regelen er satt for å skape klarhet ved kjøpekontrakters status, når deres 

gyldighet er forbundet med forbehold. Slike forbehold vedrører først og fremst 

kjøpers muligheter til å finansiere kjøpet men også tilfeller når forbeholdet vedrører 

eiendommens tilstand eller byggetrinn som det skal være på på et bestemt tidspunkt. 

Etter lovens ikrafttredelse har mange dommer blitt avsagt i saker hvor det har vært 
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uenighet om  kontrakter har falt bort, eller om det har blitt meddelt, at hendelser som 

forbeholdet er bundet til, har blitt realiseret. I mange dommer har det blitt slått fast at 

kontrakter har falt bort på grunn av at det ikke har blitt meddelt om at hendelser som 

vedrører kjøpets finansiering har blitt realiseret.
1
 Den som gjør et slikt forbehold har 

en lojalitetsplikt overfor kontraktpartneren sin, som innebærer en forpliktelse på hans 

vegne, for å kunne gjøre det som med rimelighet kan kreves av han, til snarest å søke 

om midler og straks meddele hvorvidt det har gått eller ikke. Brudd på denne plikt, 

f.eks. om den som har gjort forbeholdet, overhodet ikke har handlet for å fremskaffe 

lån eller midler på annen måte, kan, føre til erstatningsansvar for han. Etter mitt 

skjønn ikke til misligholdelsesbeføyelser, fordi de ikke gjelder ved slike 

omstendigheter. Selv om dette er et grensetilfelle er det knapt mulig å si at plikten 

hans til å søke etter finansiering er en kontraktsforpliktelse i vanlig forstand.  

Erstatningsgrunnlaget i de tilfeller, d.v.s. når særregler om det ikke gjelder, 

ville bli culpareglen og trolig kan en gå ut ifra en streng culpavurdering på grunn av 

den spesielle lojalitetsplikt som påhviler partene.
2
 

I referatets 4. del redegjøres der for erstatningsutmålingen. Den redegjørelse 

bærer preg av det som allerede er lagt til grunn, d.v.s. referanten vurderer det ut ifra at 

det gjelder et kontraktsansvar og at erstatningen skal derfor utmåles etter reglene om 

positiv oppfyllelsesinteresse. Jeg holder med i referantens standpunkt at hovedregelen 

bør være slik at det ikke kan være spørsmål om erstatning på grunn av 

kontraktsansvar etter den kontrakt som det var tatt sikte på å inngå (sluttkontrakten). 

Det kan allikevel i unntakstilfeller være snakk om erstatning for tapt fortjeneste  som 

sluttkontrakten ville ha ført til, jfr. nedenfor. På disse premisser kan jeg godt støtte 

opp under det som kommer frem i referantens klare redegjørelse om 

erstatningsutmålingen og om årsaksforbindelse, og at tap trolig kun kan konstateres i 

unntakstilfeller. Den erstatning blir isåfall etter min mening ikke den positive 

oppfyllelsesinteresse, men erstatning utenfor kontraktsforhold utmålt etter 

erstatningsrettens regler, jfr. det som fremkommer foran.  

I 5. del gjør referanten rede for under hvilke omstendigheter en part kan få 

erstatning for tapt fortjeneste som han sannsynligvis hadde fått om en sluttkontrakt 

hadde blitt ingått. Dette kan finne sted når kontraktforhandlingene har kommet til det 

stadium at en part har oppnådd en lovbestemt rett til å få innledet en sluttkontrakt med 

sin motpart. Referanten peker på noen danske dommer og to norske for å bekrefte 

dette. Man kan også nevne to islandske høyesterettsdommer, d.v.s. Hrd. 1999, s. 4429 

(nr. 168/1998) og Hrd. 2005, s. 4506 (nr. 182/2005). I begge disse dommene er det  

                                                 
1
 Jfr. f.eks. Hrd. 2005, s. 2692 (nr. 71/2005), Hrd. 19. oktober 2006 (nr. 51/2006), Hrd. 5. februar 2009  

(nr. 224/2008), Hrd. 14. januar 2010 (nr. 285/2009) og Hrd. fra 12. mai 2011( nr. 282/2010). 
2
 Det er i grunnen ganske nyansert, hvordan det i teorien beskrives hvilke regler som gjelder som 

erstatningsgrunnlag i slike tilfeller, culpa in contrahendo. Culpareglen er vanligvis den regelen som 

gjelder for erstatningsgrunnlaget. Noen mener at det i enkelte tilfelle bør kreves forhold av en viss 

grovhet for å statuere erstatningsplikt, jfr. Mads Bryde Andersen og Josep Lookofsky, Lærebok i 

obligasjonsrett I, 2. utg. 2005, s. 239-240. Stinne Richter Berg, går noe lenger i sin artikkel: Erstatning 

ved prekontraktuelt ansvar, i Arbeidsrettslig tidsskrift, 3, 2009, s. 267 og mener at 

erstatningsgrunnlaget antas å være ”grov uaktsomhet”. I de fleste tilfeller synes det allikevel som det 

bør legges til grunn at culpareglen er ansvarsgrunnlaget, jfr. f.eks. Bernhard Gomard, Obligasjonsrett 2. 

del, 4. utg. ved Torsten Iversen, 2011, s. 187-188 og Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2003, s. 459-

460. 
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akseptert at byderen på et større anlegg, som burde fått oppgaven, men ikke fikk den 

av årsaker som entrepenøren hadde ansvar for og var culpøse på hans vegne hadde rett 

til erstatning for et bevist tap av fortjeneste, som han antakelig ville ha hatt om hans 

bud hadde vært akseptert. Jeg er derfor helt enig i referentens 4. tese. 

I 6. del oppsummerer  referenten sine meninger om at man bør anse 

forhandlinger om å inngå en kontrakt som en foravtale. Han påpeker fordeler ved 

diskusjon omkring temaet hvis man legger hans oppfattelse til grunn blandt annet 

fordi det forenkler vurderingen av hvorvidt grunnlaget for erstatning er til stede. Den 

femte og siste tesen hans har tilknytning til dette og han mener at det ikke er grunn til 

oppstille særlige regler om prekontraktuellt ansvar ettersom regler om misligholdelse 

av kontrakter dekker området fullt ut, når det kun tas hensyn til foravtalens spesielle 

karakter. Jeg er enig i at det ikke er spesiell grunn til å vedta lovregler om 

ansvarsgrunnlaget eller erstatningsutmålingen i disse tilfeller, med den begrunnelse at 

ansvaret reguleres av erstatningsrettens regler, som med almennt aksepterte nyanser i 

culpavurderingen, rekker til å ta avstand til spørsmålet om erstatningsansvaret og 

erstatningens eventuelle beløp. 

 

 


