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ABSTRACT 

In general, the Nordic countries Contracts Act is in a large scale harmonized, and 

stand as a monument over the legal collaboration between the Nordic countries. 

Section 36 of the Contract Act in the Nordic countries represent a general clause for 

when a contract is to be considered as unreasonable. The courts can by using Section 

36 partially or wholly set the contract aside if the contract is seen to be unreasonable 

enough. The purpose of this paper is to investigate whether the Norwegian and 

Danish courts are using the Contracts Act § 36 differently with respect to the term 

about subsequent circumstances.  

After a legal and economic analysis focusing on 8 verdicts, 4 from Norway and 4 

from Denmark, the case rulings in this paper shows a clear tendency to that where 

the Danish courts use Section 36 alone, without discussing other relief rules, 

Norwegian courts use other relief rules to give debt to their verdicts. In other words, 

in Danish law Section 36 can be used by itself as long as the contract is considered 

unreasonable enough, while in Norwegian law the threshold to use Section 36 is 

higher, and therefore the courts also discuss other relief rules in order to justify the 

use of Section 36. 

The economic analysis showed that the courts are willing to provide reliefs where 

one party’s consequences by keeping the contract valid is higher than setting the 

agreement wholly or partially aside or if the rationality have been limited, because 

the total socioeconomically benefit gets higher by providing relief. Further it also 

shows that the courts are willing to set an agreement aside if the risk allocation 

already ex ante was inoptimal. By setting the agreement partially aside the courts 

can make the risk allocation between the parties better in order to secure a value 

maximizing contract, and therefore a relief is considered as economic efficient.  
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1 INNLEDNING   

 

1.1 INTRODUKSJON 

De nordiske avtalelovene er i stor grad harmoniserte og ”står som et monument over 

det nordiske lovsamarbeid på formuerettens område”.1 Introduksjonen av 

avtalelovens § 36 kommer fra et nordisk samarbeid mellom Danmark, Norge, 

Sverige og Finland. Av hensyn til å få en dyptgående analyse av forskjellene i bruken 

av avtl. § 36 kommer fokuset i denne oppgaven til å være på Danmark og Norges 

bruk av avtl. § 36. De øvrige lands innførelse og bruk av avtl. § 36 kommer derfor 

ikke til å bli drøftet videre. 

Bakgrunnen for valg av emne er at det ikke har blitt funnet lignende komparative 

analyser av hvorvidt avtalelovens § 36 vilkår om etterfølgende omstendigheter blir 

anvendt på forskjellige måter i Danmark og Norge, da utgangspunktet er så likt i 

både lovtekst og forarbeider. Det har blitt foretatt en komparativ juridisk og 

økonomisk analyse av relevant utvalgt rettspraksis for å undersøke omfanget og 

bruken av denne særlige formuerettslige generalklausul i de respektive land.  

Et sentralt prinsipp i både dansk og norsk rett er prinsippet om avtalefrihet. En hver 

person kan fritt inngå en avtale som de selv vil, med mindre det foreligger unntak 

ved lov. Dette fremgår av Christian Femtis Norske Love av 15.04.1687 NL 5-1-2 

(heretter NL) samt Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 15.04.1683 art. DL 5-

1-2 (heretter DL). Lovteksten er helt lik, da de er utarbeidet av Christian V av 

Danmark og Norge. For norsk lov er dette en av prinsippene som har overlevd etter 

at unionstiden med Danmark ble avsluttet i 1814.  

                                                

1 Woxholth (2006). 
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Unntak som kan gjøre at en avtale blir satt helt eller delvis til side, eller erklært 

ugyldig, er for eksempel tilfeller der det er nødvendig å beskytte den svake part i 

kontraktsforholdet,2 eller for å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser, som 

man kan se i den norske konkurranseloven § 1-1,3 som igjen stammer fra EØS-

reglene.4  

Ved siden av prinsippet om at det foreligger avtalefrihet finner en prinsippet om at 

avtaler skal holdes. Dette er forankret i henholdsvis NL og DL 5-1-2 samt i det 

latinske uttrykket pacta sunt servanda som er å anse som et grunnleggende prinsipp 

for enhver rettsordning.5 Selv om prinsippene om avtalefrihet og pacta sunt servanda 

står sterkt i både norsk og dansk rett foreligger det dog unntak. En av disse unntakene 

er forankret i avtl. § 36. Norge vedtok avtl. § 36 ved lov 4. Mars 19836 med virkning 

fra 1984, mens avtl. § 36 i Danmark allerede ble innført ved lov nr. 250 den 12. Juni 

1975.7 Den danske bestemmelse ble endret ved lov i 19948 ved at der ordlyden 

tidligere var ”kan tilsidesættes” ble til ”kan ændres eller tilsidesættes”. Denne 

endringen førte til at de danske domstolene også kunne skjerpe en forpliktelse der de 

tidligere kun hadde mulighet til tilsidesettelse. Avtl. § 36 er med andre ord både en 

ugyldighetsregel og en lempningsregel.  

                                                

2 Woxholth (2001). 
3 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
(konkurranseloven) LOV-2019-06-14-23. 
4 Woxholth (2001). 
5 Anderssen (2019). 
6 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 
(avtaleloven) 1918-05-31-4. 
7 Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (aftaleloven) 2016-03-02 
Lov nr. 193 Aftaleloven. 
8 Lov 1994-12-21 nr 1098 om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på 
formuerettens område og visse andre love. 
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1.2 PROBLEMSTILLING 

Med utgangspunkt i den komparative juridiske og økonomiske analyse er formålet å 

undersøke hvorvidt Danmark og Norge anvender generalklausulen i avtaleloven 

§ 36 annerledes når det kommer til vilkåret om ’etterfølgende omstendigheter’, og i 

så fall hva den norske og danske domstol vektlegger som hensyn og dens 

begrunnelse herav.  

1.3 NORSK AVTALELOV § 36 

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville 

virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det 

samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. 

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og 

forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og 

omstendighetene for øvrig. 

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre 

gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane. 

1.4 DANSK AVTALELOV § 36 

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være 

urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme 

gælder andre retshandler. 

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, 

aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. 

Bemerk at den norske avtl. § 36, stk. 2 også inntar ”partenes stilling” og 

”omstendighetene for øvrig” i lovteksten i motsetning til den danske formulering av 

bestemmelsen.   
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1.5 BAKGRUNN 

1.5.1 INNLEDNING 

Avtaleloven § 36 er i både norsk og dansk rett en generalklausul da den omfatter alle 

avtaler og kontrakter på formuerettens område.9  Bakgrunnen for at avtl. § 36 ble 

utformet er i all hovedsak lik for både Danmark og Norge. I Norge begrunnes 

behovet for en slik generalklausul med ”de synspunkter om forbrukervern som 

utviklet seg i 1970-årene: behovet for å beskytte svake kontraktsparter mot 

medkontrahenters misbruk av avtalefriheten”.10  

Ifølge Lennart Lynge Andersen er det vektlagt særlig to hovedhensyn i Danmark 

som belyses. Det første er å beskytte forbrukerne og andre mot at den annen part i et 

kontraktsforhold skaffer seg fordeler ved å anvende vilkår som kun tjener den annens 

part interesse, det andre er hensynet til skadelige økonomiske virkninger.11 Andersen 

skriver videre at en sentral del av de nordiske metodene for lovtolkning er at 

forarbeidene til en bestemmelse legges til grunn hvis det foreligger en usikkerhet om 

tolkningen av bestemmelsen.12 

1.5.2 FORARBEIDER I NORSK RETT  

Av Norges Offentlige Utredninger (heretter NOU) 1976:61 kom den første 

utredningen til en ny lempningsregel i norsk lov.13 NOU er utredninger fra et 

ekspertutvalg som blir valgt av Regjeringen eller et departement der formålet er å 

kartlegge ulike forhold i samfunnet. Lars Oftedal, tidligere Høyesterettsdommer i 

Norge, påpekte i utredningen at behovet for en lempningsregel på formuerettens 

område særlig var tilstede med henblikk på den svake part i et kontraktsforhold, samt 

                                                

9 Gisle (2014). 
10 Woxholth (2017), s. 320. 
11 Andersen (2014), s. 249. 
12 Andersen (2018), s. 177. 
13 NOU 1976:61. 
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forbrukere i henhold til markedsføringsloven. På bakgrunn av utredningen ble 

Ot.Prop.nr. 5 (1982-83)14 utarbeidet. Ot.Prop. er en innstilling fra Regjeringen til 

Stortinget der Regjeringen foreslår lovvedtak. Avtl. § 36 ble deretter offisielt vedtatt 

ved lov i 1983.15  

Det som særlig fremtredes i innstillingen er at avtaleloven frem til dette tidspunkt 

kun inneholdt bestemmelser som tok for seg tilblivelsesmangler. Regjeringen 

påpekte i innstillingen at det ble nå sett nødvendig å innføre en bestemmelse som 

regulerer innholdsmangler og etterfølgende omstendigheter i tillegg til de 

forestående bestemmelsene i avtaleloven. Det ble bemerket at reguleringen av 

etterfølgende omstendigheter i all hovedsak ikke presenterte noe nytt, men lovfestet 

allerede ulovfestet rett som for eksempel læren om bristende forutsetninger.16 

Proposisjonen drøfter både positive og negative virkninger av å innføre en slik 

generalklausul. Særlig muligheten til å sette avtalevilkår helt eller delvis til side blir 

vektlagt, da utvalget anser dette som ”positivt utviklende på kontraktpraksis ved at 

dommene blir mer direkte veiledende for hva som godtas”.17 

1.5.3 FORARBEIDER I DANSK RETT  

Den danske forarbeider er ikke like grundig utarbeidet som den norske forarbeider.18 

Av dansk forarbeider til avtl. § 36 er det særlig Stig Jørgensens ”Foreløbige 

redegørelse om formuerettens generalklausuler” som inneholder interessante 

bemerkninger angående betenkninger som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen 

av avtl. § 36. Det fremgår av Jørgensens redegjørelse at det særlig på grunnlag av 

standardkontrakter mellom næringsdrivende og forbrukere oppstår et behov for   

                                                

14 Ot.prp. nr. 5 (1982–1983) Om lov om endringer i avtaleloven 31 mai 1918 nr 4, m.m. 
(generell formuerettslig lempingsregel). 
15 Lov om endringer i avtaleloven 31 mai 1918 nr 4, m.m (generell formuesrettslig 
lempingsregel). 
16 Se pkt. 1.6 for videre redegjørelse.  
17 Ot.prp. nr. 5 (1982-83) s. 11. 
18 Andersen (2018), s. 177.  
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avtl. § 36, i det disse standardavtalene ofte tjener den næringsdrivendes interesser.19 

Der lempelsesbestemmelsene tidligere hadde ligget i spesiallovgivninger20 valgte 

Danmark nå å samle de i en generalklausul, nemlig avtl. § 36.21 Andersen hevder at 

grunnen til at det foreligger en mindre utdypende forarbeider i dansk rett til 

sammenligning fra den norske rett, er at det på dette tidspunktet forelå et visst press 

på å forhindre økonomisk kriminalitet, og prosessen måtte derfor gå hurtigere enn 

normalt.22 Dette er å anse som meget interessant da det per 2018 ikke var en eneste 

dom hvor § 36 har hatt betydning i forbindelse med økonomisk kriminalitet i 

Danmark.23 

Norge og Danmarks hensikter med å innføre avtl. § 36 som lempningsregel er derfor 

i all hovedsak lik, men der det blir foretatt en grundig avveining i Norge med en 

forholdsvis normal lang saksgang ble prosessen i Danmark fremskyndet grunnet det 

antatte særlige behovet for beskyttelse mot økonomisk kriminalitet.  

1.6 AVTALELOVEN § 36 OG ANDRE 
UGYLDIGHETSREGLER  

Det vil i det følgende bli foretatt en redegjørelse av forholdet mellom avtaleloven  

§ 36 og andre ugyldighetsregler. Dette har blitt funnet nødvendig da avtl. § 36 er en 

generalklausul som omfatter alle deler av formuerettens område, og den ’overlapper’ 

derfor flere andre ugyldighetsregler. Formålet er å få en oversikt over 

anvendelsesområdet til bestemmelsen. Det bemerkes at kun ugyldighetsregler som 

omfatter etterfølgende omstendigheter blir drøftet av hensyn til oppgavens relevans.  

                                                

19 Stig Jørgensen (1974) referert i Andersen (2018), s. 224. – Et originalt eksemplar av Stig 
Jørgensens redegjørelse hadde vært å foretrekke. Redegjørelsen har dessverre ikke vært 
mulig å få tilgang til grunnet nedstengningen av biblioteker.  
20 Se for eksempel forsikringsaftalelovens § 34 (”åpenbart ubillige resultater”), 
aftbetalingslovens § 8, stk. 3 ”hvis det vil være utilbørligt eller klart stridende mod god 
forretningsskik at gøre den gældende.” 
21 Andersen (2018), s. 363. 
22 Andersen (2018), s. 131. 
23 Andersen (2018), s. 132. 
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Forutsetningslæren24 og læren om force majeure25 kan stå i et problematisk forhold 

til avtalelovens § 36 om etterfølgende omstendigheter,26 da adgangen til å endre en 

avtale på grunn av senere inntrådte forhold tradisjonelt sett har vært knyttet til disse 

to ulovfestede prinsipper.27 Forutsetningslæren kan anvendes til endring eller opphør 

av kontraktrettslige forpliktelser, samt ”som et selvstendig avtalerettslig grunnlag for 

ugyldighet.”28 Som nevnt tidligere er avtl. § 36 både en lempnings- og 

ugyldighetsregel, og da avtl. § 36 ble innført i Norge ble det ikke foretatt noen klar 

inndeling av grensen mellom regelsettene.  

Departementet i Norge uttalte blant annet i proposisjonen at: ”Departementet går ut 

fra at vurderingene med henhold til betydningen av senere inntrådte forhold stort sett 

vil måtte bli de samme etter den foreslåtte alminnelig lempningsregel som etter læren 

om bristende forutsetninger. Også den alminnelige lære og rettspraksis om bristende 

forutsetninger forutsettes således å gi veiledning og være retningsdannede ved 

domstolenes praktisering av lempningsregelen for så vidt gjelder betydningen av 

senere inntrådte forhold.”29 Med andre ord forutsettes det i de norske forarbeidene at 

vurderingen av senere inntrådte forhold etter lempningsregelen blir den samme som 

etter læren om bristende forutsetninger,30 men selve bruken av læren har blitt 

begrenset. 

                                                

24 Eyben (2004): “Forudsetningslære: en i teori og til dels i retspraksis opstillet 
retsgrundsætning, hvorefter en part i en aftale kan hæve denne eller gøre andre særlige 
retsvirkninger gældende, der fritager ham for fuldt ud at opfylde aftalen, såfremt denne er 
indgået under vise forudsætninger, som viser sig ikke at have været til stede eller senere 
ophører med at være til stede (bristende forudsetninger).” 
25 Eyben (2004): “Force majeure: benævnes også vis major; en fra romerretten hidrørende 
betegnelse for udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at 
mennesker ikke kan afværge, f.eks. naturkatastrofer.” 
26 Hagstrøm (2011). 
27 Svarva (1989). 
28 Woxholth (2016). 
29 Ot.prp. nr. 5 (1982-83) s. 35. 
30 Stordrange (1983). 
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Av dansk litteratur har Lennart Lynge Andersen anført at ”§ 36 uden tvivl 

indskrænket forudsætningslærens anvendelsesområde i dansk ret, men § 36 kan ikke 

siges at have fortrængt forudsetningslæren. Dels er der afgørelser – fra så vel tidlig 

som nuværende praksis – hvor retten har foretrukket at citere forudsætningslæren til 

støtte for en aftaletilsidesættelse frem for § 36 (som også var påberåbt)”.31 Eksempler 

på det Andersen ovenfor beskriver er illustrert i artikkelen ’Nærmest til å bære 

risikoen’ av Kim Østergaard, der han belyser dommen U.1981.1070 Ø som et 

eksempel. I denne saken valgte byretten å anvende avtl. § 36 i sin avgjørelse, mens 

landsretten kom frem til samme resultat ved å anvende forutsetningslæren.32  

Det foregående belyser at det verken i norsk eller dansk rett foreligger en klar grense 

på når avtl. § 36 eller læren om bristende forutsetninger skal anvendes, men det 

belyser i tydelig grad at læren om bristende forutsetninger fortsatt er en sentral del 

av begge rettssystemer, og selv om avtl. § 36 er den mest anvendte foreligger det 

fortsatt tilfeller der domstolene velger å anvende læren om bristende forutsetninger 

i sin avgjørelse.  

Force majeure er et annet ulovfestet prinsipp som avtl. § 36 kan stå i et problematisk 

forhold med. For at force majeure skal få anvendelse må det være umulig for den 

påberopende kontraktspart å oppfylle sin del av kontrakten. ”Force majeure har sin 

primære berettigelse i kontraktsvilkårene, ettersom det kan være inntatt klausuler 

som beskriver force majeure-omstendigheter som kan gi grunnlag for fritak eller 

modifikasjon i debitors kontraktsforpliktelser.”33 ”Tidligere praksis var også i stor 

grad farget av rettstilstanden i kjøpsforhold (…), som bare åpnet for en justering av 

                                                

31 Andersen (2018), s. 287. 
32 Østergaard (2017), s. 139. 
33 Woxholth (2016), s. 34. 
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avtalt vederlag på grunn av uforutsett kostnads- og prisutvikling (økonomisk force 

majeure.”34 Force majeure blir i lys av oppgavens relevans ikke drøftet ytterligere.35 

1.7 STRUKTUR  

1.7.1 INNLEDNING 

Oppgaven er bygd opp i fire deler med hensikt å gjøre oppgaven oversiktlig og 

strukturert. Første kapittel omhandler problemformulering, avgrensning og 

beskrivelse av anvendt teori. Videre følger den rettsdogmatiske analysen der utvalgte 

dommer fra norsk og dansk rettspraksis blir analysert for å kunne foreta en 

komparativ sammenligning av domstolenes begrunnelse som nevnt tidligere. Det 

analyseres totalt 8 dommer, 4 norske og 4 danske, samt at anføringer fra relevante 

dommer er inkludert der dette har blitt funnet hensiktsmessig. For å sikre den 

komparative analysen har det vært fokus på å finne dommer som innehar et 

noenlunde likt faktum. Etter den rettsdogmatiske analyse følger den komparative 

rettsøkonomiske analyse som er bygd opp på samme måte som den rettsdogmatiske 

analysen for å sikre kontinuitet. Avsluttende følger en konklusjon samt perspektiv.   

1.7.2 AVGRENSNING 

Som nevnt tidligere i innledningen er det kun norske og danske rettsavgjørelser som 

kommer til å bli analysert. Dette er begrunnet med at oppgavens formål er å gå i 

dybden på de dommene som analyseres, og det er derfor nødvendig med en 

avgrensning i antall rettssystemer som anvendes og belyses. Drøftelsen avgrenses 

også til å ikke omhandle lojalitetsprinsippet36 eller de øvrige bestemmelser norsk og 

                                                

34 Woxholth (2016), s. 42. 
35 Force majeure blir særlig drøftet i ”Købeloven med kommentarer” (2018) av Søren 
Theilgaard m.fl, og hadde vært ønskelig å ha tilgang til ved skrivningen av denne oppgave. 
Dette har dessverre ikke vært mulig grunnet nedstengningen av bibliotek.  
36 For videre redegjørelse av lojalitetsprinsippets betydning i henholdsvis dansk og norsk 
rett se særlig Christian F. Madsen og Kim Østergaard: Loyalitetsgrundsætningen (2019) og 
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dansk avtalelov, samt rettspolitikk i sammenheng med de lege ferenda (hvordan 

retten burde være).  

Læren om bristende forutsetninger kommer ikke til å bli drøftet i sin helhet, men har 

i flere av dommene som blir analysert vært et moment i vurderingen, da læren om 

bristende forutsetninger fortsatt er å anse som et viktig rettslig grunnlag i både dansk 

og norsk rett som belyst i pkt. 1.6, og det er stadig noen domsavgjørelser der 

domstolene velger å anvende forusetningslæren fremfor avtl. § 36.37 Læren om 

bristende forutsetninger veileder fortsatt domstolene i deres vurdering av om avtl.  

§ 36 skal få anvendelse, og er derfor ansett som naturlig å ta med i denne oppgaven. 

For at avtl. § 36 skal kunne få anvendelse må det enten være 1) Forhold ved avtalens 

inngåelse, 2) Forhold ved avtalens innhold eller 3) Etterfølgende omstendigheter 

som er vesentlige nok til å helt eller delvis sette avtalen til side. Oppgaven avgrenses 

til å kun omhandle rettsavgjørelser der det er ’etterfølgende omstendigheter’ som er 

vektlagt og drøftet.  

1.8 METODE  

1.8.1 Innledning 

Metoden som blir anvendt er valgt av den hensikt å besvare problemstillingen på den 

mest tilfredsstillende måte. Problemstillingen valgt i denne oppgaven vektlegger 

både det juridiske og det økonomiske aspektet da det er en komparativ analyse, og 

det er derfor ansett som naturlig at disse integreres og utfyller hverandre. 

Økonomiske argumenter og synspunkter er derfor også synlig i den rettsdogmatiske 

                                                

Camilla Dalbak: Lojalitetsplikt som grunnlag for å begrense og utvide fleksibilitet i 
avtaleforhold (2008).  
37 Jf. den norske dom Rt.1999.922 der det i dissens 3-2 var tre dommere som bygget på 
læren om bristende forutsetninger og 2 som bygget sin avgjørelse på avtl. § 36, samt den 
danske dom U.1981.1070 Ø der dansk Høyesterett anvendte læren om bristende 
forutsetninger i stedet for avtl. § 36. 
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analysen. Etter den rettsdogmatiske analysen følger en den komparative økonomiske 

analysen. Dette begrunnes med at den rettsøkonomiske analysen er basert på funn i 

den rettsdogmatiske, og formålet er å få en komparativ analyse i sin helhet.  

1.8.2 RETTSDOGMATISK METODE 

Formålet med den rettsdogmatiske metoden er å undersøke de lege lata (den 

gjeldende rett) i de valgte rettsavgjørelser, samt undersøke hvorvidt det er en 

forskjell i hvordan de norske og danske domstoler vektlegger og drøfter vilkåret 

etterfølgende omstendigheter, samt hvilke hensyn domstolene legger til grunn for å 

anvende avtaleloven § 36.  

Det er valgt at kun anføringer fra domstolene blir diskutert, da det er domstolenes 

vurderinger som er vurdert til det mest interessante. Anføringene er også ansett som 

sentrale i denne oppgave siden det kan belyse forskjellene i norske og danske 

domstolers tankegang og avveining. Det har blitt sett på som nødvendig å også 

analysere dommer der avtl. § 36 ikke fant anvendelse, selv om omstendighetene 

tilsynelatende kunne hentyde til at avtl. § 36 kunne blitt anvendt eller der avtl. § 36 

har blitt påberopt. Dette er for å få en oversikt over hvilke momenter som foreligger 

for at domstolene velger, eller ikke velger, å anvende avtl. § 36.  

Analysen er delt inn i fire ulike tema. Regulering av festeavgift, krav om royalty, 

redusert arbeidsevne og kausjon. I hvert tema introduseres det to domsavgjørelser 

som er aktuelle for det valgte tema, en fra norsk og en fra dansk domstol. Analysen 

tar ikke direkte utgangspunkt i de supplerende hensyn, men de supplerende hensyn 

vil bli nevnt og diskutert kort der det har blitt funnet nødvendig og relevant for 

domsavgjørelsen.  
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1.8.3 RETTSØKONOMISK METODE 

Formålet med den rettsøkonomiske analysen er å analyse de samfunnsøkonomiske 

virkningene av domsavgjørelsene som er valgt ut i den rettsdogmatiske analysen, 

samt å undersøke om hvorvidt det er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig å anvende 

avtl. § 36 som ugyldighets- og lempningsregel. Den rettsøkonomiske analyse er også 

komparativ i det norske og danske avgjørelser blir sammenlignet, men også i det 

omfang at det samme analyseverktøy blir brukt i alle temaer, og derfor kan man 

enklere sammenligne de samfunnsøkonomiske virkningene på tvers av temaene, 

med andre ord om bruken av avtl. § 36 er økonomisk effektiv i den forstand at bruken 

fører til verdiskapning og nytteøkning eller ikke.   

Analyseverktøyet er hentet fra en hittil ikke-publisert artikkel38 som fortsatt er under 

ferdigstillelse per dags dato. Analyseverktøyet er utviklet av Henrik Lando, og 

analyserer hvorvidt det er en forskjell i den juridiske og økonomiske løsningen av 

når uventede hendelser i et kontraktsforhold gjør at en av kontrahentene blir fristilt 

fra sine forpliktelser etter kontrakten, samt når kontrakten er verdimaksimerende. 

Bemerk at beskrivelsen av verktøyet er oversatt fra engelsk til norsk med fri 

oversettelse. Verktøyet fokuserer særlig på 3 punkter:  

1. Insentiver (hensikt, formål) 

2. Risikoallokering 

3. Kostnader ved å løse konflikten 

Insentiver omhandler det faktum at partene skal ha et insentiv til å oppfylle 

kontrakten etter det som er avtalt når oppfyllelsen av kontrakten fører til en 

verdimaksimering av kontrakten. Dette betyr at hvis en av kontrahentene ikke får 

verdimaksimering av å oppfylle kontrakten, vil ikke denne kontrahent ha noe 

insentiv til å oppfylle den. Videre bør kontrahentene ta sine forbehold og undersøke 

                                                

38 Lando (work in progress). 
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risikoene som foreligger ved å inngå den spesifikke kontrakt. Det kan forekomme at 

en av kontrahentene har et insentiv til å for eksempel utelukke en klausul dersom 

verdien av å innføre klausulen ikke er stor nok i forhold til ressursbruken ved å 

innføre den. Det er ressurskrevende å gjennomtenke alt som kan tenkes å skje, og 

som kan ha konsekvenser for kostnader ved oppfyllelse og for verdien av 

oppfyllelse.39 Insentiver er med andre ord drivkrefter bak menneskelig handling, og 

en endring av insentiver kan føre til endringer i hvordan mennesker opptrer.40 

Risikoallokering omhandler hvem som enklest kan bære risikoen i et 

kontraktsforhold, og fokuserer særlig på to ting. Det første omhandler hvem som 

enklest kan håndtere risikoen i et kontraktsforhold. Her kan det typisk tenkes at man 

har to parter der en er næringsdrivende og har god kunnskap på området, mens den 

annen part er en forbruker som ikke er like kjent med praksisen og lovverket. Det 

andre omhandler selve kontraktsforholdet. Et forhold fungerer generelt bedre når 

begge parter tjener på avtalen.  

Hvis en part taper vesentlig mer enn den annen part i et kontraktsforhold grunnet en 

ubalanse i risikofordelingen kan den tapende part prøve å minimere tapet sitt ved 

handlinger som gjør at den vinnende part får mindre vinning enn opprinnelig. Dette 

kan enkelt føre til konflikter i den forstand at partene ikke lenger vil bære like mye 

risiko. De blir risikoaverse, og det gjør samtidig at partene ikke stoler på hverandre, 

noe som igjen kan føre til en lavere verdimaksimering av kontrakten enn hva som 

opprinnelig var mulig da ingen av partene lenger er villige til å gjøre den krevde 

innsats grunnet manglende tillit til hverandre.  

Kostnader ved å løse konflikten omhandler særlig uvissheten ved behandling av en 

konflikt i domstolene. Kontrahentene kan aldri vite med full nøyaktig hvorvidt 

domstolene vil foreta en lemping eller revidering av kontrakten. Hvis kontrakten er 

                                                

39 Eide og Stavang (2008), s. 348. 
40 Bekkelund (2020).  
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utformet med vage termer og ord er det krevende for domstolene å komme frem til 

hva partene hadde avtalt ex ante hvis de hadde vært fullt rasjonelle og hadde hatt 

kjennskap til alle fremtidige hendelser. Dette kan føre til lange diskusjoner angående 

hva de vage klausulene i kontrakten egentlig sier, da kontrahentene ofte har ulike 

syn vedrørende dette, da hver av kontrahentene naturlig vil få den vage klausul til å 

bli tolket til sin egen fordel.  

På den annen side kan også muligheten for at domstolene ikke velger å revidere 

kontrakten være større hvis kontrakten er skrevet grundig og konkret. Er kontrakten 

detaljert kommer det klarere frem hva partene ønsker, og da er sjansen for at 

kontrakten blir revidert mindre grunnet det faktum at kontrahentene da med større 

sannsynlighet forstod hva som ble avtalt på kontraktinngåelsestidspunktet. Det vil 

derimot i denne oppgave bli diskutert hvorvidt det er en forskjell i domstolenes 

avgjørelser angående konkrete kontrakter når kontrakten er inngått mellom parter 

der maktforholdet og risikofordeling er vesentlig forskjellig, med andre ord der en 

part har større kunnskap på området enn den andre.  

Dommene som blir analysert har deres likheter i det avtl. § 36 ble påberopt, men ser 

en bort fra det er det mange ulikheter i deres faktum, hendelsesforløp og resultat. 

Analyseverktøyet presentert ovenfor er derfor utgangspunktet, men det vil i noen av 

analysene også bli tatt inn andre teorier for å ilegge analysen mer dybde og 

refleksjon. Samtidig vil det i hvert av temaene blir foretatt en drøftelse omkring den 

nevnte økonomiske effektiviteten av kontraktene, og de samfunnsøkonomiske 

konsekvensene domsavgjørelsene har hatt herav.  

Det har videre blitt funnet interessant å se på partenes rasjonalitet i de utvalgte 

dommer. Hvert tema i den økonomiske analyse innledes derfor med graden av 

rasjonalitet som antas i det spesifikke tilfellet. I økonomisk teori omhandler 

rasjonalitet hvorvidt man er i stand til å forstå konsekvensene ved sine valg, samt å 

handle i overensstemmelse med sine preferanser. Når en drøfter rasjonalitet bærer 

det også et visst preg av spørsmålet om paternalisme. Paternalisme handler i dette 

omfang om når domstolene skal gjøre inngrep for å sikre at inngåtte kontrakter 
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samsvarer med partenes egeninteresse, og spørsmålet om når domstolene skal gå inn 

og redde en part fra dens egen manglende rasjonalitet ved kontraktsinngåelsen.  

Rasjonalitet kan påvirkes av flere momenter. Det kan for eksempel være følelser, 

impulser eller ønsketenkning. Alle disse momentene kan påvirke en parts rasjonalitet 

ved inngåelse av en kontrakt, og kan på samme tid gjøre at konsekvenstenkningen 

blir svekket i det parten blir styrt av følelser. Dette kan igjen føre til at domstolene 

føler et behov for å gå inn og redde den ene part fra sine egne ikke-rasjonelle valg. 

Hvis man antar full rasjonalitet har partene i en kontrakt full oversikt over 

konsekvenser og mulige utfall av en kontrakt. Hvis informasjonen er ufullstendig, 

kan en beslutning som ved første øyekast viste seg å være rasjonell, ikke være det,41 

og det foreligger da begrenset rasjonalitet. 

1.9 RETTSDOGMATIKK OG RETTSØKONOMI 

Når en snakker om rettsdogmatikk og rettsøkonomi har disse to analyseverktøy 

forskjellige oppgaver. ”Mens rettsøkonomien tar sikte på å avklare hvordan 

forskjellige aktører tilpasser seg alternative rettsregler, er rettsdogmatikkens 

siktemål å klarlegge hva som kan gjøres ut fra de regler som gjelder. Men denne 

forskjell forhindrer ikke en avhengighet og et samspill mellom de to disipliner.”42  

Et av domstolenes viktigste oppgaver er å sikre effektiv bruk av samfunnets 

ressurser, og det er derfor lite trolig at domstolene vil finne svar på hva effektiv 

ressursbruk er å definere som uten å anvende økonomisk teori.43 Ved en 

rettsøkonomisk tilgang har man et ex ante perspektiv i forhold til tolkning av 

kontrakten. Med den tradisjonelle rettsdogmatiske tilgangen ser man på hva som har 

skjedd (ex post), og man anvender rettsreglene for å kartlegge hvorvidt det er 

urimelig å gjøre kontrakten gjeldende. 

                                                

41 Wilhelmsen (1995). 
42 Eide og Stavang (2008), s. 49.  
43 Kolstad (2008), s. 426. 
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2  RETTSDOGMATISK ANALYSE 

2.1 Innledning 

I det følgende vil det bli foretatt en rettsdogmatisk analyse basert på de valgte 

dommer fra norsk og dansk rettspraksis. Dette kapittel er bygd opp etter den struktur 

som ble funnet mest anvendelig og oversiktlig. Først foreligger det en begrunnelse 

av valgt rettspraksis, før analysen er delt inn i fire temaer: regulering av festeavgift, 

forhåndsbestemt betaling, redusert arbeidsevne og kausjon. I hvert av temaene er det 

valgt ut en norsk og en dansk dom som er utgangspunktet for temaets analyse. 

Dommene analyseres enkeltvis med henvisninger der det er funnet nødvendig og 

viktig for oppgavens komparative hensikt.  

Hvert tema har den samme oppbygning der hovedfokuset er på selve analysen av 

dommene, både likheter og forskjeller. Først følger det en innledning, deretter en 

presentasjon av faktum for begge dommer. Deretter kommer Høyesteretts anføringer 

fra henholdsvis norsk og dansk domstol, før det avsluttes med en komparativ analyse 

av de belyste dommer der formålet særlig er å identifisere likheter og ulikheter ved 

domstolenes begrunnelser og domsavgjørelser i forhold til anvendelsen av 

avtaleloven § 36. Det er totalt 8 dommer som blir analysert, og disse er:  

Ø Tema I – Regulering av festeavgift - Rt.1988.276 og U.2004.2518 

Ø Tema II – Forhåndsbestemt betaling (royalty) - Rt.1997.160 og U.2003.23  

Ø Tema III – Redusert arbeidsevne - Rt.2013.769 og FED1999.452  

Ø Tema IV – Kausjon - Rt.1995.1540 og U.2010.1628 

2.2 VALG AV RETTSPRAKSIS  

Valget av rettspraksis har vært gjort på bakgrunn av at dommene som presenteres 

må ha en viss likhet med dommene de skal sammenlignes med. Det har også vært 

fokus på at de valgte dommene skal presentere ulike faktum og problemstillinger, 

slik at et mer dynamisk blir gitt på den komparative sammenligningen. Som nevnt 

tidligere har det vært forsøkt å finne dommer fra norsk og dansk rett som har 
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noenlunde likt faktum. Dette har dog vist seg vanskelig da rettspraksis angående 

etterfølgende omstendigheter spesifikt ikke er det rikeste, selv om avtl. § 36 er en 

bestemmelse som ofte blir påberopt. I særlig norsk rett har det vært funnet tendenser 

til at avtl. § 36 om senere inntrufne forhold særlig påberopes ved regulering av 

festeavgift. En av grunnene til dette kan være Røstad- og Skjelsvik-dommen som har 

stor prejudikatverdi innenfor den norske rett, og disse dommene gir visse 

retningslinjer til når avtl. § 36 kan påberopes i det spesifikke tilfelle.  

Det har også blitt funnet tendenser til at bestemmelsen påberopes og prøves oftere 

og i et bredere omfang i Danmark enn Norge. I Danmark spesielt kan det antas at 

avtl. § 36 påberopes særlig subsidiært i de tilfeller der den prinsipale påstand har et 

meget usikkert utfall. Dommene kommer hovedsakelig fra Høyesterett, da 

Høyesterett drøfter prinsipielle spørsmål, og er derfor ansett som et godt grunnlag 

for en komparativ analyse.  

Det bemerkes at dommer som har hatt etterfølgende omstendigheter som en sentral 

del av drøftelsen og som har en sentral prejudikatverdi i de to land har blitt valgt bort 

dersom det komparative grunnlaget i forhold til norsk eller dansk rett ikke er til stede. 

Dette er for å sikre relevansen til oppgaven.  

 

2.3 TEMA I – REGULERING AV FESTEAVGIFT 

2.3.1 Innledning 

Det er i det følgende foretatt en analyse av den norske dommen Rt.1988.276 (Røstad-

dommen) og den danske dommen U.2004.2518. Disse dommer omhandler 

regulering av festeavgift i forbindelse med leieavtaler som er inngått helt tilbake til 

1800-tallet, og som ikke inneholder en oppsigelsesklausul eller et klart vilkår om 

prisregulering. Den norske dom har en særlig rolle innenfor norsk retts anvendelse 
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av avtl. § 36 om senere inntrufne forhold, da det er en plenumsdom44 som har stor 

prejudikatverdi. Skjelsvik-dommen fra norsk rett er også trukket inn da den ble 

avgjort samme dag som Røstad-dommen og innehar flere likheter.   

2.3.2 Faktum 

Røstad-dommen omhandler en bonde som i 1899 inngikk en avtale med Forsvaret i 

Norge om bortfeste av 350 mål av gården sin, og den årlige leien ble satt til 200 

NOK. Bonden hadde i henhold til kontrakten ingen mulighet til å oppsi avtalen, mens 

Forsvaret kunne oppsi avtalen med ”Aar og Dags varsel”. Leien kunne etter 

kontraktens ordlyd ikke reguleres. I 1984 valgte nåværende eier av gården å 

påberope seg avtl. § 36 med den begrunnelse at kontrakten nå var blitt urimelig 

grunnet etterfølgende omstendigheter som begrunnes i at kroneverdien har sunket, 

samt behovet for inflasjonsjustering. 

Forsvaret på den annen side argumenterer for at norsk rett bygger på det 

nominalistiske prinsipp,45 og at avtl. § 36 uansett ikke gir hjemmel for å kunne 

regulere en festeavgift basert på konsumprisindeks. Høyesterett fant at avtl. § 36 om 

vilkåret senere inntrufne omstendigheter fant anvendelse, og at festeavgiften nå 

kunne kreves regulert hvert tiende år, i samsvar med konsumprisindeksen.  

Den danske doms faktum er meget likt, da kontrakten om bortfeste heller ikke her 

inneholdt bestemmelser om oppsigelse eller regulering av leien. Kontrakten var dog 

eldre enn i den norske dom, da denne kontrakt var inngått i 1847. Noe som særlig 

skiller disse dommer er at det i den norske dom er en avtale mellom en bonde og 

Forsvaret, mens det i den danske dom er en avtale mellom to bønder. Et interessant 

                                                

44 LOV-1915-08-13-5 Domstolloven § 5, stk. 4: ” I helt særlige tilfeller kan det bestemmes 
at saken, (…) skal avgjøres av Høyesterett i plenum, som da består av alle Høyesteretts 
dommere (...).” 
45 Rt.1988.276, s. 2: ”Med mindre annet er bestemt, skal en avtale oppfylles etter det 
fastsatte kronebeløp, selv om kronens verdi har steget eller sunket i tiden mellom avtalens 
inngåelse og dens oppfyllelse.” 
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punkt å undersøke er derfor hvorvidt partenes stilling i dette tema har noe å si i 

domstolenes avgjørelser, i det partene i den danske dom er to bønder, mens partene 

i den norske dom er en bonde og det norske Forsvaret.  

2.3.3 Rt.1988.276 (Røstad-dommen) – Høyesteretts anføringer  

Høyesterett slutter seg til lagmannsrettens utsagn om at det kan virke urimelig at 

leieprisen nå ble betalt med såkalte ’dårligere kroner’, men det er utleier som har 

risikoen for at pengeverdien synker. Dette er igjen i samsvar med det nominalistiske 

prinsippet som er anført tidligere. Førstvoterende anfører deretter at det 

nominalistiske prinsipp ”både kan og bør fanges opp av § 36 ved den skjønnsmessige 

anvendelsen av bestemmelsen”.46 Førstvoterende kommer deretter med noen 

interessante bemerkninger: 

”Vesentlig for vurderingen er at avtalen er uoppsigelig fra grunneierens side, mens 

den annen part har en generell oppsigelsesrett.”47 

 ”… den alminnelige lære og rettspraksis om bristende forutsetninger forutsettes å 

gi veiledning og være retningsdannede ved domstolenes praktisering av 

lempningsregelen for så vidt gjelder betydningen av senere inntrufne forhold, (…) 

og spørsmålet er så hvilken betydning § 36 har for adgangen til å endre eller sette 

til side en avtale hvor det vesentlig er forandring i pengeverdien som tilsier en slik 

endring.”48 

”På avtaletiden var 200 kroner en god inntekt (…). Oppregulert etter levekostnads-

/konsumprisindeksen tilsvarer leien i dag 5.000 kroner. Det jeg her har sagt, viser 

                                                

46 Rt.1988.276, s. 285, tredje avsnitt. 
47 Rt.1988.276, s. 281, sjette avsnitt. 
48 Rt.1988.276, s. 284, syvende avsnitt. 
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at det er oppstått en ekstrem ubalanse i avtalen. Allerede dette må være et vesentlig 

moment i forhold til § 36.”49 

”Skulle Høyesterett under de endrede forhold fastholde nominalismen uavkortet for 

festeavtaler som denne, sanksjoneres en sterkt urimelig og stadig økende skjevhet i 

kontraktsforholdet.”50 

2.3.4 U.2004.2518 – Landsrettens anføringer 

”Det tiltrædes herefter, at lejeaftalen også er gældende for senere ejere af (…) 

daværende ejendom.”51 

”Da Niels Tarpgaard Nielsen ved købet af den tjenende ejendom imidlertid var fuldt 

bekendt med lejeaftalen og dens vilkår, er der ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen 

i sin helhed i medfør af aftalelovens § 36 (…).”52 

”Der er i leje for arealet i overensstemmelse med lejeaftalen hvert år blevet betalt 

et beløb, som i dag svarer til 10 kr. Pr. År. Ejendomsskatterne for arealet udgør ca. 

800 kr. Pr. År.”53 

”Under hensyn til at lejebeløbet på 10 kr efter den ovenfor anførte er urimelig lavt, 

tilsidesætter landsretten i medfør av aftalelovens § 36 vilkåret om lejens størrelse, 

der herefter fastsættes til 8.000 kr. Pr. År.”54 

 

                                                

49 Rt.1988.276, s. 285, fjerde avsnitt.  
50 Rt. 1988.276, s. 287, tredje avsnitt. 
51 U.2004.2518, s. 2524, sjette avsnitt. 
52 U.2004.2518, s. 2524, åttende avsnitt. 
53 U.2004.2518, s. 2524, åttende avsnitt. 
54 U.2004.2518, s. 2524, niende avsnitt. 
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2.3.5 Analyse  

Det første som bemerkes ved disse to dommer er at denne problemstillingen i Norge 

har fått mye oppmerksomhet med tanke på at det er en plenumsdom som satte en 

standard for videre rettspraksis i Norge. Om den danske dom har ført til en lignende 

presedens foreligger usikkert, men det bemerkes at landsrettens begrunnelse og 

resultat er vesentlig kortere og mindre utvidende enn i den norske dom. Der den 

norske dom særlig drøfter rundt det nominalistiske prinsipp, forholdet mellom avtl. 

§ 36 og bristende forutsetninger, samt diskusjonen rundt inflasjon og 

konsumprisindeks, forholder den danske landsrett seg hovedsakelig til 

urimelighetsspørsmålet i den forstand at de regner ut hva daværende leiepris tilsvarer 

i nåværende kroneverdi.  

I motsetning til den danske avtl. § 36, inneholder den norske avtl. § 36 vilkåret 

”partenes stilling”. Det bemerkes dog at selv om det konkrete vilkår ikke et 

inkorporert i den danske bestemmelse, har den funksjonelle avgrensning55 i dansk 

rett betydning. Det blir ansett som naturlig å anta at partenes stilling har vært en del 

av bedømmelsen i den norske dom, da den som nevnt i premissene over er vektlagt 

at kun den ene part kan oppsi kontrakten, og det er derfor rimelig å anta at Forsvaret 

her er å anta som den sterke part. Utleier har ingen forhandlingsposisjon i denne 

saken, og det er etter kontrakten ingenting som tyder på at eiendommen kan komme 

tilbake til grunneier dersom Forsvaret ikke ønsker det. Grunnet dette oppstår det en 

ekstrem ubalanse i kontraktsforholdet som igjen taler for at avtl. § 36 kan anvendes.  

                                                

55 Drøftet av Lennart L. Andersen i boken ”Aftalelovens § 36” s. 226-227 der Andersen 
refererer til det Stig Jørgensen peker på i sin ”Foreløbige redegørelse” fra 1974 at det ved 
hensyn til forholdene ved en avtales tilblivelse også foreligger retningslinjer for å vurdere 
den ene parts overlegne stilling og misbruk av denne, samt at det er langt flere saker der 
avtl. § 36 påberopes som er av forretningsmessig karakter enn hva man egentlig hadde 
forestilt seg. Dette begrunnes med at man med innføringen av bestemmelsen ikke kunne 
forutse disse erfaringene som har blitt sett i senere tid. Det virkelige liv har vist seg å være 
annerledes enn det man antok i 1970-årene. Det foreligger derfor en funksjonell 
avgrensning. 
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Partenes stilling har i den danske dom ikke blitt gitt noen særlig stor betydning (i 

hvert fall ikke i skriftlig form). Dette kan forklares med at det i den danske dom, som 

nevnt tidligere, var partene mer likestilte i forhold til sitt utgangspunkt til å inngå 

avtalen, samt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Partene i den danske dom var dog 

ikke likestilte i selve avtalens løpetid, da kun leier kunne oppsi avtalen. Selv om det 

i den danske dom ikke forelå noe vesentlig skjevforhold i forhold til makt ved 

avtaleinngåelsen, er det verdt å stille seg selv spørsmålet om hvorfor Vestre landsrett 

ikke nevner dette i sin begrunnelse overhodet, da norsk Høyesterett i sine anføringer 

anser partenes stilling og den ene parts uoppsigelighet som et vesentlig punkt i 

vurderingen av urimelighetskriteriet.  

Forsvarets anføringer i den norske dom fokuserer særlig på det nominalistiske 

prinsipp i dens prinsipale påstand. Høyesterett drøfter den kort, men finner, med 

støtte i læren om bristende forutsetninger at avtl. § 36 også kan anvendes på 

vesentlige forandringer i pengeverdi, konsumprisindeks og inflasjon selv om dette 

ikke fremgår av lovens forarbeider. Dette er interessant, da Hagstrøm i 1994 uttaler  

”det er vanskelig å forestille seg at avtl § 36 (…) lar det bli noe igjen til en læren om 

bristende forutsetninger.”56  

Høyesterett begrunner sin anvendelse av avtl. § 36 med bakgrunn i læren om 

bristende forutsetninger, og at ”avtl. § 36 i hovedsak er en harmonisering av 

eksisterende ulovfestede- og lovfestede bestemmelser”.57 Det kan derfor diskuteres 

hvorvidt læren om bristende forutsetninger i stedet for å forsvinne helt, har blitt til 

en ulovfestet lære som Høyesterett kan referere til for å gi mer tyngde til deres 

avgjørelse om å anvende avtl. § 36 i prinsipielle saker der en klar ordlyd fremgår av 

forarbeidene. Dette argumentet kan finne støtte i et av Høyesteretts anføringer: ”Av 

                                                

56 Hagstrøm (1994), s. 165. 
57 Rt. 1988.276, s. 289, fjerde avsnitt.  
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betydning er det også at partene den gang ikke hadde forutsetninger for å se behovet 

for en reguleringsklausul fordi kroneverdien var stabil”.58  

Av de utvalgte anføringene fra norsk Høyesterett kan det sies at det i denne dom 

særlig var tre grunner som ble vektlagt i begrunnelsen for at avtl. § 36 om senere 

inntrufne forhold skulle finne anvendelse:  

1) Partenes stilling – da kun en av partene hadde mulighet til å oppsi avtalen, 

det forelå derfor asymmetriske rettigheter i lys av kontrakten 

2) Stadig økende skjevhet i kontraktsforholdet grunnet fall i kroneverdien  

3) Vise at det nominalistiske prinsippet har sine begrensninger  

Samme dag som Røstad-dommen ble avgjort ble også Rt.1988.295 (Skjelsvik-

dommen) avgjort. Skjelsvik-dommen er også en plenumsdom, og disse to saker 

angår i stor grad samme faktum, samt at de ble avgjort med samme resultat. Sakene 

skiller seg fra hverandre i det Skjelsvik-dommen angår en kontrakt fra 1955, i 

motsetning til Røstad-dommen der kontrakten var fra 1899. Det bemerkes dog at 

grunnlaget for å regulere festeavtalen faktisk står sterkere i denne saken, selv om 

førstvoterende anfører at ”betydelige endringer i pengeverdien ikke var like ukjent 

og uforutseelige i 1955 som 1899, og at bortfesteren derfor hadde større oppfordring 

til å gardere seg gjennom en reguleringsklausul”59. Grunnlaget begrunnes som 

sterkere da ”utviklingen i det alminnelige prisnivået har siden kontrakten ble inngått 

bare gått i en retning, og økningen i prisnivået har vært klart sterkere enn i noen 

annen periode60.”  

Høyesterett anvender altså i tillegg til de tre grunner nevnt ovenfor, økonomiske 

hensyn i sine begrunnelser for at festeavtalene skal reguleres. Høyesterett gir ikke i 

noen av de nevnte sakene noen klare retningslinjer for hvor grensen går for 

                                                

58 Rt. 1988.276, s. 281, sjette avsnitt. 
59 Rt.1988.295, s. 300, niende avsnitt. 
60 Rt.1988.295, s. 301, andre avsnitt. 
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regulering, men førstvoterende i Skjelsvik-dommen uttaler: ”Å gi noen presis 

anvisning på hvor stor reduksjon i festeavgiftens reelle verdi som skal til for å gi 

grunnlag for regulering, lar seg ikke gjøre, (…) men jeg må innskrenke meg til å 

bemerke at den foreliggende sak neppe markerer en yttergrense for tilfelle hvor 

regulering må godtas.”.61 Der det i Røstad-dommen ble vektlagt at utleier var den 

svake part i forhold til Forsvaret, kom Høyesterett til i Skjelsvik-dommen at ”(…) 

det ikke er tale om noe slikt forretningsmessig forhold hvor det kan være særlig 

grunn til å la hver part bære risikoen for sine forutsetninger.”62 

Når en ser på begrunnelsen fra Vestre landsrett i den danske dom er det altså 

interessant at deres drøftelse er kort og konsis i sammenligning med de norske 

dommer som omhandler lignende faktum. Det foreligger ingen lengre drøfting 

angående relasjonen til andre ugyldighetsregler eller skjevhet i partenes stilling på 

samme måte som en ser i de norske avgjørelser. I Norge ble Røstad- og Skjelsvik-

dommene svært sentrale plenumsdommer som satte en rettslig standard for videre 

saksgang i norsk rett, mens i Danmark kan det ikke sies å ha den samme 

prejudikatverdi. Der norsk Høyesterett foretar en lengre økonomisk drøftelse i 

forhold til konsumprisindeks og levestandard er den danske landsrett mer 

tilbakeholden i form av sin drøftelse og diskuterer i all hovedsak urimeligheten. 

Et interessant moment som ble funnet var at ved saksgang i Ringkøbing Ret, 

rettsinstansen før Vestre landsrett, avgjorde retten at den saksøkte skulle bli 

frifunnet, altså at avtalen skulle bestå som den var. Deres begrunnelse var at selv om 

leieprisen i nåværende verdi kun var symbolsk, skal det være en viss forutsigbarhet 

for begge parter når en inngår slike avtaler. Retten legger videre vekt på at avtalen 

har vært respektert gjennom 160 år, og de resterende 40 år som gjensto av avtalen 

var derfor ikke nok til å lempe avtalen på noen måte.63 Dette kommenterer ikke 

                                                

61 Rt.1988.295, s. 302, andre avsnitt. 
62 Rt.1988.295, s. 301, første avsnitt. 
63 U.2004.2518, s. 2524, første avsnitt. 
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Vestre landsrett i sin begrunnelse, bortsett fra at de kort anfører at alle tidligere eiere 

av eiendommen har godtatt leieavtalen fra 1847.  

Det kan videre diskuteres om det var nødvendig å ha en så vidtgående drøftelse i den 

norske dom, da avtl. § 36 kan brukes allerede ved vilkåret ’urimelig’. At en leieavtale 

som i dag gjør at utleier har vesentlig større utgifter enn inntekter er å anse som 

urimelig, men at det ikke foreligger en drøftelse i den danske dom angående 

forutsetningene til partene for å inngå avtalen, om hvorvidt kunnskap om inflasjon 

forelå eller drøftelsen rundt hvor grensen går for å lempe slike avtaler, kan gjøre 

videre presedens vanskeligere, da det ikke foreligger noen klare retningslinjer unntatt 

det landsretten anfører om at avtalen ikke kunne tilsidesettes helt grunnet utleiers 

kunnskap om avtalen da han overtok eiendommen.  

Med alt nevnt ovenfor bemerkes det særlig at en grundigere utdypning av hva Vestre 

landsrett har drøftet i sin saksgang hadde vært fordelaktig for å analysere om 

hvorvidt det foreligger en forskjell i domstolenes bruk av avtl. §36 sitt vilkår om 

etterfølgende omstendigheter. Med bakgrunn av informasjonen som foreligger er det 

derfor rimelig å anta at der Vestre landsrett forholder seg kun til avtl. § 36 om 

urimeligheten i de etterfølgende omstendigheter, velger norsk Høyesterett å også 

vektlegge andre rettskildefaktorer for å drøfte og begrunne sin avgjørelse. Det blir 

derfor et spørsmål om det i Danmark foreligger en mer tiltro til avtl. § 36 som 

ugyldighetsbestemmelse alene, mens det i Norge blir funnet nødvendig å også drøfte 

andre rettskildefaktorer i tillegg til avtl. § 36 for å tillegge avgjørelsen mer rettslig 

tyngde.  
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2.4 TEMA II – FORHÅNDSBESTEMT BETALING (ROYALTY)  

2.4.1 Innledning 

I det følgende er det foretatt analyser av to dommer der avtl. § 36 om etterfølgende 

omstendigheter ikke fant anvendelse. Det er da den norske Høyesterettsdommen 

Rt.1997.160, heretter referert til som Dale-dommen sammen med den danske 

Høyesterettsdom U.2003.23, heretter referert til som TinTin-dommen, som er 

utgangspunktet. Begge dommer er komplekse, og det er flere bestemmelser enn 

avtaleloven § 36 som blir drøftet, men det er kun anføringene omkring avtl. § 36 og 

de etterfølgende omstendigheter som vil bli drøftet grunnet oppgavens formål og 

relevans.  

2.4.2 Faktum 

Dale-dommen omhandler en designer som vant konkurransen om beste design til 

OL-genseren i 1994, som da ble avholdt på Lillehammer. Designeren mottok et 

premiebeløp på 25.000 NOK samtidig som hun signerte en erklæring om 

overdragelse av rettighetene til mønsteret til Dale, produsenten av OL-genseren. 

Designeren tok etter dette kontakt med Dale flere ganger angående spørsmål i 

forhold til royalty, da designeren mente at hun burde motta et omsetningsbasert 

produksjonsvederlag. Dale avviste dette kravet, og hevdet at designeren skrev fra seg 

alle fremtidige inntekter i forbindelse med OL-genseren da hun signerte erklæringen. 

Designeren krevde deretter avtalen revidert etter avtl. § 36.  

TinTin-dommen omhandler en oversettelse av den franske TinTin-serien. I perioden 

1960-1976 oversatte oversetteren det første opplaget, før han oversatte enda en serie 

i 1984. Avtalen var at oversetteren ble lønnet per antall sider som ble oversatt. Serien 

ble meget populær og ble gjenopptrykt i flere omganger uten at oversetteren har 

mottatt ytterligere lønn herav. Da oversetteren fratrer sin stilling i 1975 overdrar han 

den fulle anvendelsesrett til forlaget inkludert royalties samt bekrefter at han ikke 

har noe til gode hos forlaget. Det oppstår senere da TinTin-serien fortsetter å bli 
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trykket i nye utgaver en uenighet mellom oversetteren og forlaget i forhold til 

vederlaget oversetteren skal motta for disse nye utgavene. Oversetteren krevde 

deretter avtalen med forlaget revidert etter avtl. § 36 om etterfølgende 

omstendigheter.  

2.4.3 Dale-dommen – Høyesteretts anføringer 

Dale-dommen ble avgjort med en dissens 3-2.  

”Etter min mening kan det ikke legges til grunn at Finseth (ref. Designeren) ikke 

forsto konkurransevilkårene på samme måte som Dale.”64 

”(…) beløpet på 25.000 NOK var betegnet som ’premie’. Det er nærliggende å 

oppfatte dette slik at det dreide seg om en belønning for beste design – ikke om 

vederlag for bruk av designet.”65 

”Etter mitt syn kan hun ikke bebreides for at hun ikke reiste spørsmålet om 

produksjonsvederlag tidligere. Da hun tok det opp, var bindende avtale ennå ikke 

inngått.”66 

”Etter min mening er det rimelig å pålegge Dale å betale et omsetningsbasert 

vederlag på samme nivå som i NORI-avtalen67.”68 

”Jeg kunne nok sett det som ønskelig at det var inngått en avtale som hadde gitt 

henne en større økonomisk andel i denne suksessen. Men jeg er enig med 

                                                

64 Rt.1997.160, s. 164, avsnitt 3. 
65 Rt.1997.160, s. 164, avsnitt 4.  
66 Rt.1997.160, s. 166, første avsnitt.  
67 NORI-avtalen: En samarbeidsavtale mellom Dale og to designere som sikret bedriften 
førsteretten til alle design som NORI-designerne utviklet. Design til OL eller VM skulle 
honoreres med 25 000 kroner pr design og i tillegg skulle det – innen visse rammer – 
betales et omsetningsbasert vederlag. 
68 Rt.1997.160, s. 166, fjerde avsnitt. 
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førstvoterende (…) i at det ikke foreligger noen urimelighet som gir grunnlag for 

revisjon etter avtalelovens § 36.”69 

2.4.4 TinTin-dommen - Høyesteretts anføringer  

I sine bemerkninger gir ikke Høyesterett en lang forklaring på hvorfor de kommer 

til sitt resultat, men referer til Landsrettens dom og stadfester denne. I dette tilfellet 

blir derfor Landsrettens70 anføringer det vesentlige. Det er dog noen anføringer fra 

Høyesterett som har blitt funnet interessante å bemerke:  

”Det fremgår, at salget toppede i årene 1970-74, at størrelsen af de enkelte værkers 

første oplag voksede stærkt indtil 1975, og at der fra 1967 blev optrykt nye oplag af 

de enkelt værker, ikke mindst i første halvdel af 1970’erne (…) Denne udvikling fandt 

sted uden indsigelse eller krav om honorar fra Jørgen Sonnergaard (…).”71 

”Højesteret lægger imidlertid til grund, at Jørgen Sonnergaard i hvert fald senest i 

1975 var på det rene med, at aftaleforholdet indebar en disponering over en sådan 

gevinstmulighed.”72 

Østre Landsretts bemerkninger:  

”(…) det var ubestridt, at A  havde ophavsretten til oversættelserne.”73 

”Sagsøgeren, der var ansat i en ledende stilling i Carlsen if A/S (…) må antages at 

have været bekendt med aftalepraksis og have haft særlig anledning til at gøre 

forlagsdirektør Per Carlsen opmærksom på det, såfremt han forudsatte, at der for 

aftalerne gjaldt andre vilkår end de sædvanlige.”74 

                                                

69 Rt.1997.160, s. 168, andre avsnitt. 
70 FED2001.662. 
71 U.2003.23, s. 37, første avsnitt. 
72 U.2003.23, s. 37, tredje avsnitt. 
73 U.2003.23, oppsummering, sjette setning.  
74 FED2001.662, s. 676, sjette avsnitt. 
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”Da de omtvistede vilkår i forlagsaftalerne som ovenfor fastslået var sædvanlige på 

tidspunktet for indgåelsen af aftalerne, og da sagsøgeren ikke har godtgjort, at 

vilkårene er afgørende ringere end den nugældende aftalepraksis, finder landsretten 

ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte aftalerne i medfør af aftalelovens § 

36.”75 

2.4.5 Analyse  

Det første som bemerkes i TinTin-dommen er at saksøker her gis bevisbyrden i form 

av at landsrettens kommentar om at saksøker burde vært kjent med alminnelig 

avtalepraksis på akkurat dette området. Det stemmer dog godt overens med det 

faktum at det skal foreligge sterke grunner for å anvende avtl. § 36.76 Retten 

bemerker også særlig at saksøker visste med høy sannsynlighet allerede i 1975 at det 

var forlaget som satt med rettighetene. Avtl. § 36 skal særlig beskytte den part med 

minst informasjon ved avtalens inngåelse og innhold, og Høyesterett dømmer derfor 

her i favør av saksøkte grunnet manglende forsiktighet fra saksøkers side. 

Høyesterett legger her en høy list for når avtl. § 36 skal kunne anvendes, og bemerker 

særlig at saksøker har en forutsetning som tidligere ansatt i en ledende stilling 

innenfor denne bransjen for å kunne forutse disse hendelsene. Passiviteten var for 

markant i seg selv, og dertil kommer synspunktet om kalkulert risiko77.78 Det kan 

dog diskuteres om hvorvidt saksøker kunne forutse at TinTin-serien skulle bli så 

populær, og spørsmålet om ’senere inntrufne forhold’ blir derfor interessant, 

                                                

75 FED2001.662, s. 676, tiende avsnitt. 
76 Jf. DL og NL 5-1-2 samt prinsippet om at avtaler skal holdes (pacta sunt servanda). 
77 Andersen (2018), s. 251: ”Diskussionen om kalkuleret risiko hører først og fremmest 
hjemme i aftaler mellem professionelle. I § 36-sammenhæng vurderes risikoen som en del 
af parternes aftale: En part (eller begge) må antages bevidst at have påtaget sig en risiko, 
fordi der heri kunne ligge en gevinstchance. § 36 har derfor kun et beskedent spillerum i 
sådanne sager.” 
78 Andersen (2018), s. 256.  
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samtidig som spørsmålet omkring hvor grensen går for hva man skal forutse og ikke 

i kontraktsammenheng. 

I Dale-dommen kom norsk Høyesterett frem til samme konklusjon som den danske 

Høyesterett i TinTin dommen, at avtl. § 36 ikke fant anvendelse. Begrunnelsen for 

at avtl. § 36 ikke fant anvendelse er dog annerledes i det designeren i den norske 

dom ikke besatte samme bransjekunnskap og erfaring som oversetteren. I TinTin-

dommen viste det seg at TinTin-serien ble mye mer populær enn først antatt. Det 

samme finnes det ikke like stor overbevisning om i den norske dom, da det 

forventede salget av OL-genseren bør være høyt grunnet arrangementets særlige 

spesielle markedsverdi. 

En interessant observasjon i dette tilfellet er at i TinTin-dommen ble saksøktes krav 

om påberopelse av avtl. § 36 i all hovedsak avslått grunnet saksøkers kjennskap til 

industrien, mens i Dale-dommen blir påberopelsen avslått selv om annenvoterende 

anfører ”Lillehammergenseren er blitt en stor suksess, (…) hennes design må være 

en viktig årsak til det (…). Jeg kunne nok sett det som ønskelig at det var inngått en 

avtale som hadde gitt henne en større økonomisk andel i denne suksessen”79. I Dale-

dommen har altså Høyesterett kommet frem til at avtalen ikke er urimelig nok til 

anvendelse av bestemmelse.   

I TinTin-dommen ble saksøker tildelt 4.650 kroner som var den subsidiære 

påstanden til saksøkte, mens i Dale-dommen ble saksøkte dømt til å betale saksøker 

150.000 kroner i produksjonsvederlag. Dale-dommen begrunnes med at det er en 

praksis i bransjen at såkalte NORI-avtaler inngås, som er omsetningsbaserte 

vederlagsavtaler i designeres favør. I TinTin-dommen var saksøker klar over den 

sedvanlige praksisen for honorering av oversettere. Høyesterett i Danmark og Norge 

har i disse to dommer kommet frem til noenlunde likt resultat. Det fremgår at begge 

Høyesteretter ser urimeligheten, men urimeligheten er ikke stor nok til å revidere 

                                                

79 Rt.1997.160, s. 170, andre avsnitt.  
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avtalene, noe som igjen stadfester det faktum at avtl. § 36 skal ha en høy terskel for 

å tas i bruk. Det har dog blitt funnet nødvendig å liste opp de mest vesentlige 

forskjellene i Danmark og Norges Høyesteretts begrunnelser:  

1) Norsk Høyesterett begrunner sitt valg av å ikke anvende avtl. § 36 med at 

man allerede på avtaletidspunktet burde ha regnet med et stort salg av OL-

genseren, men dansk Høyesterett vektlegger at omsetningen til TinTin-serien 

ikke nødvendigvis var klart fra start, men senest i 1975, samt det faktum at 

oversetteren etter å ha vært klar over omstendigheten valgte å oversette enda 

en utgave. 

2) Norsk Høyesterett idømmer saksøkte til å betale 150.000 kroner til saksøker, 

mens dansk Høyesterett idømmer oversetteren 4.650 kroner som er saksøktes 

subsidiære påstand – summen på 150.000 kronene er begrunnet med at det er 

beløpet designeren hadde fått dersom en NORI-avtale var på plass. 

Det sentrale funn i denne komparative analyse blir derfor at det avgjørende er 

bransjekunnskapen til henholdsvis designeren og oversetteren samt den generelle 

bransjestandard for betaling av produksjonsvederlag. Norsk Høyesterett kan lene seg 

på NORI-avtalen i deres begrunnelse av å tilegne designeren et ytterligere honorar, 

mens noe lignende kan ikke sies å finnes i bransjen oversetteren i den danske dom 

opererer i. Ingen av avtalene er urimelige nok til å anvende avtl. § 36, men avtalene 

er uheldige i den forstand at partene blir dårligere stilt enn de kunne ha vært dersom 

de hadde foretatt de nødvendige forbehold innen avtaleinngåelsen.  

Videre er den kalkulerte risiko å anse som et sentralt supplerende hensyn her i begge 

dommer, men særlig i TinTin-dommen. Ved å inngå en avtale tar man en kalkulert 

risiko som næringsdrivende, og det faktum at det foreligger en viss risiko ved 

inngåelse av slike avtaler er ikke nok til å tilsidesette avtalen etter § 36, da risiko er 

en naturlig del av kontraktinngåelser. Dette er et sentralt hensyn i både norsk og 

dansk rett. Det hadde dog vært ønskelig med en begrunnelse fra henholdsvis norsk 

og dansk Høyesterett i deres drøftelse rundt den kalkulerte risikoen for å sikre en 

fremtidig presedens vedrørende royalty- og produksjonsvederlagskontrakter.  
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2.5 TEMA III – REDUSERT ARBEIDSEVNE 

2.5.1 Innledning 

I det følgende er dommene Rt.2013.769 og FED1999.452 analysert og drøftet. Begge 

dommer omhandler forsikringsoppgjør etter en trafikkulykke, samt at det i begge 

dommer er påberopt avtaleloven § 36 som avtalesupplering. Dette temaet har blitt 

funnet særlig interessant grunnet at faktum i sakene har mange likheter, men der det 

i den norske dom ble foretatt delvis tilsidesettelse etter avtl. § 36, ble avtl. § 36 ikke 

funnet anvendelig i den danske dom.  

2.5.2 Faktum 

I den norske dom er sakens gang som følger: A opplevde i 1996 en ulykke med en 

minibuss der hun etterfølgende godtok et beløp fra forsikringsselskapet som et 

”endelig oppgjør”. A ble senere erklært 50 % arbeidsufør, og A fremmet deretter 

krav til forsikringsselskapet om erstatning for lidt inntektstap og tap i fremtidig 

erverv, da dette ikke inngikk i det opprinnelige oppgjøret. Forsikringsselskapet 

hevdet på sin side at det ikke fantes en årsakssammenheng mellom arbeidsutføret og 

skaden A fikk etter trafikkulykken, og begrunner dette med en spesialisterklæring. 

Det ble i denne dommen fokusert på avtl. § 36 samt en drøftelse rundt 

årsakssammenhengen. Høyesterett kom frem til at avtl. § 36 fant anvendelse, da det 

forelå etterfølgende omstendigheter som gjorde det opprinnelige oppgjøret urimelig.  

Den danske dom omhandler en kvinne som i 1992 var ute for en trafikkulykke der 

hun var passasjer. Forsikringsselskapet til den ansvarlige motpart presenterte deretter 

et erstatningstilbud som kvinnen godtok, selv om kvinnen syntes at beløpet var for 

lavt. Kvinnen var av den oppfattelsen at en klage på beløpet ikke var aktuelt. Kvinnen 

krevde deretter senere forsikringsselskapet for et ytterligere beløp da hun mente at 

hennes aksept av forsikringstilbudet var ’med forbehold for senere skader/mén’, og 

hun hevdet videre at hennes helse var betydelig svekket etter ulykken. 

Forsikringsselskapet ble frifunnet av Østre landsrett i det de oppfatter at 
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forsikringsselskapet ikke har handlet i strid med redelig handlemåte, samt at kvinnen 

i første omgang godtok erstatningsoppgjøret.  

2.5.3 Rt.2013.769 - Høyesteretts anføringer  

”Det synes nærliggende å la den profesjonelle part bære risikoen for den uklarhet 

som fulgte av tilblivelsesmåte og den mangelfulle formalisering av den oppnådde 

enighet.”80 

”Da jeg er kommet frem til at avtaleloven § 36 under enhver omstendighet gir den 

ankende part anledning til å fremme sitt krav om erstatning for redusert ervervsevne, 

er det ikke nødvendig å ta stilling til hvordan avtalen må forstås.”81 

Høyesterett legger videre vekt på de tre kumulative vilkårene som ble fremlagt i 

RG.2005.968. Disse tre vilkår sier noe om når man kan fremme et krav på 

tilleggserstatning etter at et forutsetningsvis endelig erstatningsoppgjør har funnet 

sted:  

1) Skaden må ha forandret seg vesentlig til ugunst for skadelidte siden avtalen 

ble inngått, enten med hensyn til medisinsk eller ervervsmessig invaliditet. 

2) Forandringen må ligge utenfor det begge parter regnet med da avtalen ble 

inngått.  

3) Den inngåtte avtalen må i ettertid fremstå som urimelig og ubalansert i 

forhold til et riktig oppgjør.82 

 

 

 

                                                

80 Rt.2013.769, avsnitt 40. 
81 Rt.2013.769, avsnitt 41. 
82 RG.2005.958, avsnitt 22, jf. Rt.2013.769, avsnitt 47. 
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”Selv om det må fastholdes at det må skje en samlet vurdering av alle relevante 

omstendigheter, er jeg enig i at vilkårene gir god veiledning for når avtaleloven  

§ 36 vil føre til en oppgjørsavtale for personskade må settes til side på grunn av 

etterfølgende omstendigheter.”83 

”Da avtalen ble inngått (…), ble det lagt til grunn at As ervervsevne var fullt i 

behold. Når ervervsevnen reduseres til 50 prosent, er det klart (…) at forandringen 

er vesentlig.”84 

Dommen ble enstemmig vedtatt.  

2.5.4 FED1999.452 – Østre landsretts anføringer 

”Efter ordlyden af sagsøgtes brev af 24. April 1995 foreligger der et tilbud i 

aftalelovens forstand. Sagsøgerens brev af 2. Maj 1995 indeholder efter sin ordlyd 

en accept af sagsøgtes tilbud. (...). Landsretten finder derfor, at der er indgået en 

aftale mellem sagsøgeren og sagsøgte, som hermed har afsluttet sagen.”85 

”Landsretten finder ikke, at sagsøgte ved under de foreliggende omstændigheder at 

søge sagen afsluttet ved forlig, (…) har handlet i strid med redelig handlemåde, jf. 

aftalelovens § 36.”86 

”(…) har landsretten ikke mulighed for at tage stilling til, om Arbejdsskadestyrelsens 

vurdering af erhvervsevnetabsprocenten eller om sagsøgtes skønsmæssige 

fastsættelse af årslønnen er korrekt, og dermed heller ikke om, hvorvidt forliget har 

medført, at sagsøgeren har mistet ret til yderligere erstatning fra sagsøgte.”87 

                                                

83 Rt.2013.769, avsnitt 48. 
84 Rt.2013.769, avsnitt 49. 
85 FED1999.452, s. 458, femte avsnitt. 
86 FED1999.452, s. 459, andre avsnitt. 
87 FED1999.452, S. 459, tredje avsnitt. 
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”På denne baggrund findes det ikke godtgjort, at betingelserne for at tilsidesætte 

den indgående aftale helt eller delvis som urimelig efter aftalelovens § 36 er 

opfyldt.” 

2.5.5 Analyse  

I den norske dom blir ’nærmest til å bære risikoen’ et sentralt tema, men det er likevel 

årsakssammenhengen som blir vektlagt mest, samt de kumulative vilkårene som er 

nevnt ovenfor i pkt. 2.5.3. En ting som bemerkes i henhold til de kumulative 

vilkårene er ansvaret de legger på forsikringsselskapet. Det med at forandringen må 

ligge utenfor det begge parter regnet med, utvider forsikringsselskapets ansvar, da 

de mange år senere etter et oppgjør kan være pliktig til å utbetale en større 

forsikringssum enn det ble avtalt. En kan dog reflektere over hvor vidt dette ansvaret 

skal strekkes, da det kan hevdes at det oppstår også en viss urimelighet for 

forsikringsselskapene, selv om det kan antas at forsikringgselskapene er den sterke 

part i slike situasjoner. 

På den annen siden vektlegger som nevnt tidligere Høyesterett 

årsakssammenhengen, og det står klart at det må foreligge en årsakssammenheng for 

at tilleggserstatning skal bli innvilget. En oppstilling av tre kumulative vilkår for å 

stadfeste når det foreligger rett på dette er hjelpsomt, da avtl. § 36 sitt vilkår om 

etterfølgende omstendigheter er meget vidt, og det gir et klarere bilde av når avtl.  

§ 36 får anvendelse på dette konkrete område.  

Et interessant moment er at det i norsk lagmannsrett ble vurdert at A i den norske 

dom burde ha forstått at hennes evne til å arbeide ville bli redusert, og at de 

kumulative vilkårene derfor ikke var oppfylt. Høyesterett anførte at lagmannsretten 

stilte et for strengt krav til A som skadelidte. Høyesterett vektlegger også hensynet 

til at man skal tilrettelegge for at arbeidstakere skal stå i arbeid så lenge som mulig, 

og ved å dømme i mot A vil føre til at arbeidstakere ikke i det lengste anstrenger seg 

for å beholde arbeidet. Dette vil igjen være uheldig for samfunnet, og det begrunnes 

at ”reelle hensyn taler med styrke for at det ikke oppstilles for strenge krav for å 
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tillate at uforutsette endringer skal gi anledninger til et etteroppgjør.”88  

Ut i fra det ovennevnte er det særlig tre faktorer som i den norske dom gjorde at avtl. 

§ 36 om etterfølgende omstendigheter fikk anvendelse:  

1) Det fantes en årsakssammenheng med arbeidsuførheten og skaden A pådro 

seg  

2) Det reelle hensyn til å ikke stille opp for strenge krav til uforutsette endringer  

3) Forsikringsselskapets posisjon som nærmest til å bære risikoen  

Ved å sette Rt.2013.769 i sammenligning med FED1999.452 får man et interessant 

bilde av to forholdsvis like dommer i faktum som ender opp med to ulike resultat. 

Saksøker i den danske dom begrunner sin prinsipale påstand om tilsidesettelse av 

avtalen i henhold til avtl. § 36 ved at bestemmelsen har til formål å beskytte den 

svake part i et kontraktsforhold, også kalt forbrukerbeskyttelseshensynet. Østre 

landsrett begrunner dog at det er saksøker som har bevisbyrden for at det har skjedd 

et eventuelt misbruk fra forsikringsselskapet sin side, og da det ikke kan bevises, 

dømmer landsretten mot saksøker.  

I Rt.2013.769 vinner saksøker frem sitt krav om tilsidesettelse av opprinnelig på 

grunn av Høyesterett anfører at man ikke skal sette for strenge krav til uforutsette 

endringer, samt at forsikringsselskapet bærer risikoen også for senere inntrufne 

forhold, mens den danske domstol dommer i favør av forsikringsselskapet, da de 

stadfester at forsikringsselskapet har handlet i god tro.  

Dette tema belyser den største forskjellen som har blitt funnet mellom norske og 

danske domstolers anvendelse av avtl. § 36, og Østre landsrett setter her en høy 

standard for når en etterfølgende omstendighet i forsikringsoppgjør skal ha grunnlag 

for helt eller delvis tilsidesettelse. Det bemerkes også særlig at domstolene har meget 

forskjellige innfallsvinkler og synspunkter i deres vurderinger. Dette har blitt funnet 

                                                

88 Rt.2013.769, tyvende avsnitt. 
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interessant da det juridiske utgangspunkt i Norge og Danmark er å anse som relativt 

likt. At det skulle forekomme dommer der domsavgjørelsene avvikte var forutsatt, 

men i dette tema viser de to domstoler i Norge og Danmark at det kan sprike mye 

mellom hvordan nærmest til å bære risikoen blir tolket og avgjort.  

Det foreligger her en forskjell i domstolenes vekting av de ulike hensyn. Der den 

norske domstol vekter årsakssammenheng, nærmest til å bære risiko og reelle hensyn 

vekter den danske domstol redelig handlemåte samt at det forelå en aksept av 

forsikringsselskapets tilbud. Et eksempel kan ikke sies å konkludere en standard for 

hvorvidt prinsippet om at avtaler skal holdes står sterkere i Danmark enn i Norge, 

men dette eksempelet viser at der det foreligger en aksept av et tilbud, og det ikke 

har foreligget bevis på uredelig handlemåte, er terskelen høy for å tilsidesette en 

avtale helt eller delvis etter avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter i Danmark 

høyere enn i Norge.  

 

2.6 TEMA IV – KAUSJON 

2.6.1 Innledning 

Utgangspunktet for det avsluttende temaet i denne rettsdogmatiske analysen er den 

norske dommen Rt.1995.1540 og den danske dommen U.2010.1628 som begge 

omhandler tilsidesettelse av vilkår i en kausjonistavtale etter avtaleloven § 36. 

Likhetene i disse dommene er særlig spørsmålet om hvorvidt låneinstitusjonene 

burde ha foretatt nærmere undersøkelser av låntakers økonomiske forhold, med 

andre ord hvem som er nærmest til å bære risikoen i et kontraktsforhold, samt om 

det er rimelig at kausjonistene skal måtte oppfylle sin kausjonistforpliktelse i lys av 

kausjonistenes personlige forhold.  

Grunnen til at disse to dommer ble valgt er domstolenes anføringer og avgjørelser. 

De ble funnet særlig interessante da det i begge saker forelå en avtale der det ikke 

var noen avgjørende urimelighet på verken avtaleinngåelsen eller avtalens innhold, 
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men de ble likevel helt og delvis tilsidesatt i medfør av avtl. § 36 grunnet de 

etterfølgende omstendighetene kausjonistene ville ha opplevd dersom de ble funnet 

ansvarlige for kausjonistgarantien. Et konkret spørsmål blir dermed om hvorvidt 

forutsigbarheten for banker i forhold til kausjonister kan sies å bli svekket ved slike 

domsavgjørelser, eller om de setter et eksempel for hvordan banker skal opptre i 

møte med låntakere og kausjonister, og hvilke forhåndsregler som må tas herav.  

2.6.2 Faktum 

I den norske dom Rt. 1995.1540 har A sammen med sin samboer kjøpt en bolig som 

As mor stilte som kausjonist for med sikkerhet i sin egen bolig. Lånet ble senere 

misligholdt av låntakerne, og moren hevdet da at kausjonen skulle erklæres ugyldig 

grunnet hennes sinnslidende tilstand ved signering av kausjonistgarantien. Banken 

hevdet på sin side at det ikke fantes en årsakssammenheng mellom kausjonistgivers 

sinnslidelse og signering av kausjonistpapirene, samt at banken ikke har foretatt seg 

noe som skal tilsi at det er i strid med god forretningsskikk.  

Banken hevdet videre at de ikke hadde en veiledningsplikt ovenfor låntakerne, samt 

at det å tilsidesette en avtale på bakgrunn av sosiale hensyn er med på å gjøre sikring 

fra kausjonister uberegnelig for bankene. Høyesterett kjente kausjonisterklæring 

ugyldig etter avtl. § 36 på det grunnlag at banken burde har foretatt nærmere 

undersøkelser av både låntagernes og kausjonistgivers økonomiske forhold, samt at 

kausjonistens etterfølgende omstendigheter hadde blitt for store til at det var rimelig 

å anta avtalen som gjeldende. 

Hendelsesforløpet i den danske dom U.2010.1628 er som følger: G tok i 2001 opp 

et lån på 1,5 millioner kroner samt en kredittramme på 250.000 i tillegg til hans 

eksisterende gjeld, med sikkerhet i G sin landbrukseiendom. Videre ble lånet sikret 

ved at G sine foreldre påtok seg et kausjonistansvar på 750.000 kroner med pant i 

egen bolig. I 2003 avslutter banken sin avtale om kassekreditt til G. Gården til G blir 

senere tvangssolgt, og banken krevde heretter at G sine foreldre skulle innfri deres 

kausjonsforpliktelse. Banken anfører at kausjonistene har vært fullt opplyste om de 
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forhold som er nødvendige for å forstå omfanget av kausjonistforpliktelsen, samt at 

kausjonistene bærer risikoen for at kausjonen skal gjøres gjeldende.  

Foreldrene hevder på sin side at kausjonsforpliktelsen ikke er gyldig da de har fått 

uriktig informasjon fra banken, samt at G sin økonomiske situasjon i utgangspunktet 

var for dårlig til at han burde fått innvilget lånet. Foreldrene hevdet videre at deres 

beskjedne økonomi ikke sto i harmoni med det beløpet de var kausjonister for, og at 

dette var noe som banken burde ha bemerket og forstått allerede ved avtalens 

inngåelse. Høyesterett kom frem til at beløpet foreldrene kausjonerte for var over 

deres evne, og delvis tilsidesatte avtalen i medfør av avtl. § 36, ved å nedsette beløpet 

fra 750.000 kroner til 350.000 kroner.  

2.6.3 Rt. 1995. 1540 – Høyesteretts anføringer 

Da Høyesterett i flere av sine begrunnelser vektlegger lagmannsrettens anføringer 

blir også disse ansett som relevant og vil bli tatt med der det er funnet interessant og 

nødvendig for analysen som følger.  

”Høyesterett har i dom inntatt i Rt-1995-245 tatt stilling til anvendelse av 

avtaleloven § 36 på en avtale om å stille sikkerhet for andres gjeld. Høyesterett kom 

i denne saken til at en långiver ikke har noen helt generell informasjonsplikt overfor 

kausjonisten og realkausjonisten i etableringsfasen.”89 

”Hvis den alvorlige sinnslidelse etter en samlet vurdering tillegges betydning, blir 

disposisjonen ugyldig uavhengig av om medkontrahenten kjente til eller burde 

forstått at disposisjonen var påvirket av sinnslidelsen.”90 

”I tillegg til de forhold jeg har trukket fram, må også legges vekt på den helt 

spesielle betydning leiligheten har for A på grunn av hennes sykdom.”91 

                                                

89 Rt.1995.1540, s. 1546, tredje avsnitt.  
90 Rt.1995.1540, s. 1544, femte avsnitt. 
91 Rt.1995.1540, s. 1547, tredje avsnitt. 
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Lagmannsrettens anføringer:  

”Lagmannsretten finner ikke grunn til å anta at den ankende parts 

sikkerhetsstillelse var motivert av hennes sykdom.”92 

 

”Domstolene bør være forsiktige ved anvendelsen av bestemmelsen, slik at man 

ikke undergraver den forutberegnelighet som ligger i det utgangspunkt at avtaler 

skal holdes.”93 

 

”Etter lagmannsrettens oppfatning vil det være en større påkjenning for henne å 

måtte flytte fra den leiligheten som har vært hennes hjem i sytten år, enn det ville 

være for folk flest.”94 

 

”Lagmannsretten er likevel under sterk tvil kommet til at det i denne saken 

foreligger slike helt spesielle omstendigheter at § 36 bør komme til anvendelse. 

Retten vil bemerke at en slik avgjørelse ikke bør ha noen presedensvirkning for 

andre tilfeller av kausjon.”95 

 

2.6.4 U.2010.1628 – Høyesteretts anføringer 

”Det må lægges til grund, at A og B i forhold til sparekassen selv tog initiativ til at 

hjælpe sønnen og at de i den forbindelse op til afgivelsen af kautionstilsagnet blev 

bistået af advokat Erik Astrup. (...) de havde et indgående kendskab til sønnens 

økonomi, forudsætningerne for en fremtidig rentabel drift og usikkerheden forbundet 

                                                

92 LA.1994.51, lagmannsrettens bemerkninger. 
93 LA.1994.51, lagmannsrettens bemerkninger. 
94 LA.1994.51, lagmannsrettens bemerkninger. 
95 LA.1994.41, lagmannsrettens bemerkninger. 
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hermed. (…) sparekassen vejledte om risikoen for, at kautionen kunne blive gjort 

gældende, fordi sparekassen anså engagementet med sønnen for risikobetonet.”96 

”Hertil kommer misforholdet mellem kautionsforpligtelsens omfang og 

kautionisternes beskedne økonomi. (…) Deres aktuelle og fremtidige økonomiske 

formåen indebar, at der ikke var nogen realistisk udsigt til, at de ville kunne komme 

i nærheden af at kunne opfylde en kautionsforpligtelse på 750.000 kr.”97 

”Jeg har herved lagt vægt på, at det allerede siden midten av 1990’erne har været 

en del af pengeinstitutternes etiske regler, at pengeinstitutter ikke bør medvirke til 

ydelse af lån mod kaution, hvor kautionsforpligtelsen står i forhold til kautionistens 

økonomi (…).”98 

”Under de foreliggende omstændigheder fandt Højesteret, at det ville være urimeligt 

fuldt ud at gøre kautionsforpligtelsen gældende (…).”99 

2.6.5 Analyse 

Det første som må bemerkes er den mest vesentlige forskjell i disse to dommer. I den 

norske dommen er det kausjonistens etterfølgende sinnstilstand som ble det 

avgjørende moment, da Høyesterett anslo at kausjonistens mentale tilstand etter en 

eventuell tvangsflytning ville være betydelig dårligere enn hvis kausjonisten fikk 

beholde sin bolig. I den danske dom er det særlig kausjonistenes beskjedne økonomi 

som gjør at Høyesterett velger å nedsette kausjonsbeløpet, da konsekvensen av å ikke 

gjøre det hadde vært at kausjonistene måtte ha solgt sin eiendom. I den norske dom 

ble garantien helt tilsidesatt, mens garantien i den danske ble delvis tilsidesatt i form 

av en nedsettelse på 300.000 kroner.  

                                                

96 U.2010.1628, s. 1644, annet avsnitt. 
97 U.2010.1628, s. 1644, syvende avsnitt. 
98 U.2010.1628, s. 1644, syvende avsnitt. 
99 U.2010.1628, s. 1644, åttende avsnitt. 
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Den norske Høyesterett drøfter kausjonistens sinnstilstand grundig, og har også 

hentet inn en av hennes behandlere fra en av hennes tidligere sykehusopphold for å 

få en mer utbredt beskrivelse av hennes psyke. Høyesterett konkluderer i sin 

drøftelse at selv om kausjonisten på avtaletidspunktet var tilnærmet frisk og 

oppegående er det ingen tvil om at hennes sinnslidelse hadde en innflytelse på at hun 

skrev under avtalen. Dette motstrider med hva lagmannsretten i tidligere instans 

konkluderte med, nemlig at kausjonisten ikke var motivert av sin sinnstilstand. Det 

mest interessante argument fra lagmannsretten er dog dens anføring om at dommen 

ikke bør føre til noen presedensvirkning.  

På bakgrunn av lagmannsrettens kommentar her er det funnet rimelig å anta at denne 

norske dom derfor er et særegent tilfelle, der domstolene fant det nødvendig å redde 

kausjonisten fra hennes kausjonistgaranti på bakgrunn av hennes mentale tilstand og 

den etterfølgende omstendighet ved at hun måtte ha flyttet fra sin bolig, som 

domstolen mener hadde hatt en meget negativ innvirkning på kausjonistens psyke. 

Dette anfører også Høyesterett da de sier at leiligheten har en helt spesiell betydning 

for kausjonisten grunnet hennes sykdom, samt at dersom sinnstilstanden vektlegges, 

er det uten betydning at banken har tatt sine forhåndsregler og handlet i god tro.  

Som nevnt i pkt. 2.6.3 om Høyesteretts anføringer refererer Høyesterett til en 

tidligere dom som konkluderer med at banken ikke har noen generell 

informasjonsplikt ovenfor kausjonisten. Likevel kommer førstvoterende i denne 

dom til den konklusjon at banken burde ha foretatt nærmere undersøkelser angående 

både låntakers og kausjonistgivers økonomiske forhold, samt at det er banken som 

er nærmest til å bære risikoen. Det kan diskuteres om Høyesterett setter en viss 

standard for videre rettspraksis her, men samtidig motsier Høyesterett seg selv i det 

de først refererer til en dom som sier at banken ikke har en generell 

informasjonsplikt, før de så sier at banken burde ha foretatt nærmere undersøkelser.  

Det kan derfor hevdes at Høyesterett også her, da dette er en meget spesiell sak, 

velger å redde kausjonisten fra egne handlinger, samt legge et visst ansvar over på 

bankene i forhold til å undersøke låntakeres og kausjonistgiveres økonomiske 
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forhold bedre. Bankene må sies å være den sterke part i slike forhold, da de har en 

bredere kunnskap rundt økonomiske konsekvenser av å være både låntakere og 

kausjonister. Hvor grensen går er derimot vanskelig å sette, og det er derfor funnet 

hentydninger til at Høyesterett ikke vil at dette skal være en ny praksis. 

Kausjonistgivere skal fortsatt måtte stå til ansvar for egen garanti, men da dette var 

et ekstraordinært tilfelle velger de å tilsidesette den, og hentyder til at grensen går et 

sted, men det betyr ikke at forutberegneligheten til kausjonister på noen måte skal 

svekkes under normale omstendigheter.  

I den danske dom er omstendighetene litt annerledes, da det ikke foreligger noen 

sinnslidelse på kausjonistene, samt at der det i den norske dom var en full 

tilsidesettelse er det i den danske en delvis nedsettelse av kausjonistgarantien. Den 

danske dom er funnet særlig interessant i den forstand at Høyesterett selv anfører at 

kausjonistene har hatt en god kjennskap til sønnens økonomiske forhold, samt at de 

har mottatt bistand fra en advokat i forbindelse med kausjonistgarantien. 

Kausjonistene ble videre veiledet av banken i forbindelse med kausjonistgarantien, 

da banken så låntakers drift som risikobetont.  

På bakgrunn av dette valgte likevel Høyesterett å nedsette garantien fra 750.000 

kroner til 350.000 kroner på det grunnlag at banken ikke bør godta 

kausjonistgarantier som er over den økonomiske evne til kausjonistene, samt at det 

ikke var realistisk at kausjonistene noen gang kunne være i stand til å oppfylle denne 

garantien. På den ene siden har banken oppfylt sine plikter ved å grundig veilede 

kausjonistgiverne i mulige konsekvenser ved å være kausjonister, men på den anden 

side har de ikke tatt gode nok forbehold i den forstand at kausjonistene ikke var i 

stand til å oppfylle garantien. Banken er nærmest til å bære risikoen, og skulle derfor 

ha foretatt nærmere undersøkelser og enten avvist garantien eller satt den til et lavere 

beløp.  

Høyesterett fant ikke grunnlag for å tilsidesette avtalen i sin helhet etter avtl. § 36 da 

banken til en viss grad hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt. En kan hevde at den 

danske Høyesterett, her i likhet med den norske, prøver å sette en viss standard for 
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når en kausjonistgaranti må oppfylles og ikke. Situasjonen i den danske sak ble ikke 

funnet alvorlig nok til å tilsidesette avtalen helt, men det forelå likevel 

omstendigheter som gjorde at det ville være urimelig å la hele kausjonistgarantien 

stå, og de tilsidesatte den derfor delvis. Hvis en sammenligner kun disse to dommers 

avgjørelser kan man finne et slags mønster ved hvor grensen for bruk av avtl. § 36 

går på kausjonistavtaler.  

Der den norske dom kan sies å være ekstraordinær, er den danske dom å anta som 

mer ordinær, noe som også belyses i den grad at kausjonistgarantien i den danske 

dom kun blir delvis tilsidesatt. Allikevel blir det et spørsmål om når domstoler kan 

og skal gå inn og revidere avtaler. Både norsk og dansk Høyesterett nevner i sine 

anføringer at det ikke er en ekstraordinær omstendighet at foreldre er kausjonister 

for sine barn for å hjelpe dem. Som nevnt tidligere er det sentralt at banker kan stole 

på at kausjonister oppfyller sin garanti hvis en låntaker ikke overholder sin 

betalingsplikt. Ved at domstolene også reviderer avtaler der det foreligger en 

beskjeden økonomi hos foreldrene som gjør at det ville vært urimelig å la hele 

kausjonistgarantien være gjeldende, skaper det en viss usikkerhet i forhold til når en 

kausjonistgaranti kan sies å være gjeldende eller ikke. Dette kan igjen lett føre til at 

kausjonisters kredittfunksjon undermineres.100 

På den annen side viser henholdsvis både norsk og dansk Høyesterett her at det stilles 

krav til bankene i forhold til å undersøke både låntakere og kausjonisters økonomiske 

forhold grundig og nøye før en slik avtale eventuelt inngås, og Høyesterett skjerper 

på mange måter kravet til bankene da de er den profesjonelle og sterke part. 

”Vektleggingen av slike individuelle forhold kan bidra til å tilsløre den mulig 

generelle betydningen en avgjørelse kan ha for forbrukere flest.”101 

                                                

100 Hagstrøm (1996). 
101 Hauge (2015), s. 192.  
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2.7 OPPSUMMERING OG FUNN 

2.7.1 Overordnede forskjeller 

Den rettsdogmatiske analysen har vist at det foreligger forskjeller i Norge og 

Danmarks bruk av avtalelovens § 36 om etterfølgende omstendigheter. Det bemerkes 

at dette ikke kan sies å være en uttømmende liste, men derimot en liste basert på funn 

i de valgte temaer og tilhørende dommer. De ulike temaene presenterer godt hvor 

bred anvendelse avtl. § 36 kan ha, og i hvilken utspredning bestemmelsen kan 

påberopes og diskuteres. Dette bekrefter igjen det faktum at avtl. § 36 er en 

generalklausul som kan beropes på alle deler av formuerettens område. Nedenfor vil 

de mest sentrale forskjellene som har blitt identifisert bli diskutert og begrunnet.  

Det første som har blitt bemerket er forskjellen i norsk og dansk Høyesteretts 

skriftlige begrunnelse for deres avgjørelser. Der norsk Høyesterett presenterer en 

forholdsvis lang og utfyllende drøftelse av sakens faktum og omstendigheter, er 

dansk Høyesterett mer tilbaketrukne i deres skriftlige form. Det er rimelig å anta at 

diskusjonene forut for dommen er lik i begge land, men det oppfattes som 

vanskeligere å identifisere de ulike hensyn i de danske dommer da selve 

begrunnelsen er mer mangelfull. Dette fører igjen til at forutsigeligheten kan svekkes 

i dansk rett, da man ikke kan si med like stor sikkerhet hvilke faktorer og hensyn 

som faktisk ligger til grunn for avgjørelsen.  

En annen overordnet forskjell er at det i dansk Høyesterett har blitt funnet tendenser 

til at de i all hovedsak drøfter landsrettens anføringer i deres avgjørelse, og har i de 

utvalgte dommer ikke kommet med særlig mange egne uttalelser som ikke stammer 

fra argumentasjonen til landsretten. Dette kan anses som positivt i den form at ved 

at dansk Høyesterett stadfester eller avkrefter landsrettens anføringer gir dette videre 

føringer for landsrettene i henhold til hvordan faktum skal forstås og analyseres. På 

den annen side blir det vanskeligere å identifisere Høyesteretts betraktninger, i det 

Høyesterett er en domstol som i all hovedsak drøfter prinsipielle spørsmål og skal 

bidra til fremtidig presedens og forutberegnelighet innenfor lovverket.  



 
48 

For den norske Høyesterett er saken en litt annen, i det norsk Høyesterett i all 

hovedsak foretar sin egen drøftelse av faktum uten å legge alt for mye vekt på 

lagmannsrettens begrunnelse. Dette kan også føre til at lagmannsrettene ikke sitter 

igjen med noen klare retningslinjer for hvordan fremtidige tvister skal håndteres. Det 

blir derfor her en avveining av hva som er ansett som det viktigste, og det kan ikke 

her sies å være en måte som er best å gjøre ting på, men det bemerkes at bakgrunnen 

for domsavgjørelsene er enklere å identifisere i norsk rett enn i dansk rett, da en 

grundig redegjørelse av urimeligheten er tatt inn i skriftlig form.  

2.7.2 Bruk av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter 

Det sentrale i denne oppgave er å identifisere hvorvidt det foreligger forskjeller i 

Norge og Danmarks bruk av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter. Forskjeller 

har blitt funnet, men det kan ikke sies å være de helt store vesentlige forskjeller, i det 

domstolene i all hovedsak kommer frem til det samme resultat, sett bort i fra temaet 

om redusert arbeidsevne. I temaet om royalty og kausjon ble avtl. § 36 om 

etterfølgende omstendigheter anvendt, men resultatet varierte i det avtalene ble 

henholdsvis delvis og helt tilsidesatt i de respektiv temaer. Det samme gjaldt for 

kausjonstemaet. 

Den mest utbredte forskjell må sies å være hvilken begrunnelse som ligger bak 

anvendelsen av avtl. § 36. Med dette menes at der det i Danmark ser ut til at det å 

drøfte urimelighetsvilkåret i avtl. § 36 er nok for å helt eller delvis lempe en avtale, 

har det i Norge blitt funnet tendenser til at også andre ugyldighetsregler og hensyn 

drøftes for å gi anvendelsen av avtl. § 36 mer tyngde. Dette kan blant annet tydelig 

ses i temaet om regulering av festeavgift, der norsk Høyesterett har foretatt en 

grundig drøftelse rundt vilkår som gjør at avtalen blir urimelig, hvor det i dansk 

Høyesterett ble funnet tilstrekkelig å anse avtalen i seg selv som urimelig. Dette kan 

være den en grunn til at norske domstoler tilsidesetter i større grad enn danske 

domstoler. 
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Det argumenteres i denne oppgave for at en av grunnene til disse tendensene er at 

det i Danmark er en mer utbredt praksis å anvende de supplerende hensyn i sine 

avveininger, da de supplerende hensyn i Danmark er nøye dokumentert og diskutert 

i litteraturen.102 Med andre ord, selv om de supplerende hensyn ikke nødvendigvis 

er drøftet skriftlig, er det rimelig å anta at de ligger de til grunn for domsavgjørelsen. 

De supplerende hensyn er også tilstede i norsk rett, men det har ikke lyktes å finne 

en like utvidende oversikt over de supplerende hensyn som i den danske rett. 

I norsk rett er det særlig læren om bristende forutsetninger som drøftes vedrørende 

bruken av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter, mens det i dansk rett har blitt 

funnet tendenser til at etterfølgende omstendigheter særlig er knyttet til hensynet om 

kalkulert risiko, selv om læren om bristende forutsetninger heller ikke er ukjent i 

Danmark. Dette fremgår særlig i teamet om royalty og hovedsakelig TinTin-

dommen. 

Det bemerkes videre at det ved drøftelsen omkring hvorvidt en avtale har blitt 

urimelig grunnet etterfølgende omstendigheter foreligger mindre hensyn vedrørende 

de økonomiske forhold i Danmark enn i Norge. Dette fremgår særlig av temaet om 

regulering av festeavgift og redusert arbeidsevne, der norsk Høyesterett foretok en 

grundig drøftelse omkring de økonomiske forhold mens dansk Høyesterett fant det 

tilstrekkelig å kun drøfte den etterfølgende urimelighet i seg selv.  

Selv om de skriftlige begrunnelsene og drøftelsene til norske domstoler i all 

hovedsak er mer utfyllende enn i de danske domstoler, argumenteres det i denne 

oppgave for at danske domstolers bruk av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter 

likevel fører til den mest forutsigelige praksisen. Begrunnelsen herav er at dersom 

en bestemmelse må understøttes av andre ugyldighetsregler og hensyn for å bli 

funnet anvendelig, kan bestemmelsen miste sin egen rettslige tyngde, og det er 

vanskelig å vite når bestemmelsen konkret kan finne anvendelse.  

                                                

102 Se særlig Lennart L. Andersens (2018) bok ”Aftalelovens § 36” s. 221 ff. 
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Det finnes dog ingen klar fasit på dette området. På den ene siden kan en argumentere 

for at der bestemmelsen kan begrunnes og stå alene, skaper dette en større 

forutsigbarhet og presedens for fremtidig rett, mens på den annen side kan 

anvendelsen av andre ugyldighetsregler og hensyn gi en klarere presedens for videre 

rettsbruk, da domsavgjørelsen viser en grundig drøftelse og avveining.  

Danske domstoler har blitt funnet å være mer tilbakeholdne i å helt tilsidesette en 

avtale med den begrunnelse at det foreligger en risiko ved å inngå kontrakter, samt 

at det er den fornærmede i en sak som har bevisbyrden. Det samme kan ikke sies i 

den norske Høyesterett, da de ved å anvende andre ugyldighetsregler og hensyn 

minimerer betydningen av risikoen som foreligger ved kontraktsinngåelse dersom 

det foreligger etterfølgende omstendigheter som gjør avtalen urimelig. Norske 

domstoler er derfor mer villige til å helt eller delvis tilsidesette kontrakter etter  

avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter.  
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3 RETTSØKONOMISK ANALYSE 

3.1 Innledning 

I det følgende vil det bli foretatt en rettsøkonomisk analyse av domsavgjørelsene 

som ble presentert i den rettsdogmatiske analysen ovenfor. Analysen blir både 

rettsøkonomisk og komparativ, da formålet er å sammenligne de ulike temaene som 

ble presentert i den rettsdogmatiske analysen ved å bruke rettsøkonomisk teori for å 

undersøke hvilke teorier og virkemidler domstolene har brukt for å komme frem til 

de ulike resultatene i forhold til avtaleloven § 36 om etterfølgende omstendigheter. 

Analyseverktøyet ble presentert i pkt. 1.8.3, og verktøyet blir brukt for alle de fire 

analyser. Dette er for å sikre at den komparative delen av analysen blir belyst, samt 

at en ser sammenhengen i et mer tydelig og oversiktlig bilde.  

Før analyseverktøyet følger en avklaring på hvorvidt saksøkerne har blitt ansett som 

rasjonelle eller ikke. Etter analyseverktøyet følger en kort diskusjon om hvorvidt 

bruken av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter er å anse som økonomisk 

effektiv i de valgte tema. For at det skal foreligge samfunnsøkonomisk effektivitet 

må ”nytten av en transaksjon overstige kostnadene ved transaksjonen. Med nytten 

av en transaksjon mener alle fordeler knyttet til fordelingen, økonomiske så vel som 

ikke-økonomiske.”103 

 

 

                                                

103 Wilhelmsen (1995), s. 1. 
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3.2 TEMA I – REGULERING AV FESTEAVGIFT 

3.2.1 Innledning 

I den norske dom Rt.1988.276 og den danske dom U.2004.2518 omhandler tvisten 

regulering av en kontrakt angående festeavgift fra henholdsvis 1899 og 1847. I begge 

dommer ble avtalen delvis tilsidesatt i medfør av avtl. § 36 om etterfølgende 

omstendigheter grunnet fall i kroneverdi og inflasjonsjustering som medførte at 

utleierne hadde høyere kostnader enn inntekter ved det bortfestede området.104  

Angående rasjonalitet anfører Russell Korobkin blant annet at en ikke skal være for 

opptatt av om hvorvidt begrenset rasjonalitet er, eller ikke er, rasjonelt, i det det ikke 

finnes en klar fasit på når begrenset rasjonalitet presist foreligger, da menneskelig 

beslutningstaking ikke alltid gir perfekt mening uavhengig av tilgjengelig 

informasjon.105 At partene i disse kontraktene ikke har utformet kontraktene med en 

gjensidig oppsigelses- og prisreguleringsklausul kan bli ansett som begrenset 

rasjonalitet, men det kan også tenkes at partene ikke forutså de etterfølgende 

konsekvensene kontraktene ville ha, og derfor ikke så behovet for en gjensidig 

oppsigelses- og prisreguleringsklausul. Det antas her at det forelå en begrenset 

kognitiv konsekvenstenkning.  

3.2.2 Insentiver 

Ved at leierne nekter at leieprisen blir forhandlet om på nytt, gir det et insentiv for 

utleierne å ta tvisten videre til domstolen, da deres økonomiske gevinst i forhold til 

kontrakten før justering fra domstolene var i minus. Grunnet leiernes manglende 

forhandlingsvilje i forhold til leiepris skaper dette også et insentiv fra utleierne til å 

ikke oppfylle kontrakten etter beste evne, da denne manglende forhandlingsviljen 

                                                

104 Jf. rettsdogmatisk analyse av henholdsvis Rt.1988.276 og U.2004.2518 i pkt. 2.3.  
105 Korobkin (2003), s. 91. 
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viser lite villighet til samarbeid. Dette er ikke å anse som verdimaksimerende 

kontrakter, da en av partene i hver tvist ikke tjener på å oppfylle kontrakten.  

Om det kan antas at domstolenes avgjørelse om å regulere leieprisen vil ha en effekt 

på fremtidige kontrahenters intensiver ex ante er diskutabelt, da det er snakk om to 

meget gamle kontrakter. Der insentiver kan endres finnes dermed hos leierne, særlig 

Forsvaret i den norske dom. Forsvaret som en stor, statlig institusjon har et 

samfunnsansvar i forhold til rettferdig og rimelighet, og det er rimelig å anta at 

Forsvaret får et insentiv, dersom de er kontrahent i lignende kontrakter, å forhandle 

leieprisen fremfor saksbehandling i domstolene.   

Det argumenteres her for at det Høyesterett i Norge og Danmark hovedsakelig gjør, 

er å øke insentivene for kontrahenter i fremtidige kontraktsforhold vedrørende 

forhandling av pris og insentiver om å få inn en oppsigelsesklausul. Hvis dette gjøres 

på et rettferdig og rimelig grunnlag, fører det igjen til en høyere sannsynlighet for et 

verdimaksimerende kontraktsforhold, som igjen fører til en samfunnsøkonomisk 

gevinst.  

3.2.3 Risikoallokering 

Spørsmålet her blir hvem av partene i henholdsvis den norske og danske dom som 

skal bære risikoen for at omstendighetene har endret seg så vesentlig, samt hvem av 

partene som enklest kan bære risikoen i kontraktsforholdet. Den norske Høyesterett 

har i sin begrunnelse fremlagt flere økonomiske betraktninger omkring fordelingen 

av risiko, særlig med fokus på endring av konsumprisindeks og inflasjon.106 Den 

danske Høyesterett er mer tilbakeholden rundt diskusjonen angående de økonomiske 

betraktninger, og vektlegger sin begrunnelse i urimeligheten.  

                                                

106 Se Høyesteretts anføringer i pkt. 2.3.3. 
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Ved at domstolene velger å regulere leieprisen etter dagens markedsverdi utjevner 

domstolene skjevheten i risikofordelingen som har eksistert i kontraktsforholdet. En 

kan hevde at utleierne, som har skrevet kontrakten, skal bære risikoen for at 

omstendighetene har endret seg. Det er likevel ingen av partene som i dag er bundet 

av kontrakten har selv vært med på å utforme dem. Ved å justere leieprisen sørger 

domstolene for en bedre risikoallokering.  

Da norsk Høyesterett velger å justere leieprisen etter dagens markedspris kan det 

ikke sies å ha en vesentlig endring for Forsvarets økonomi, men det kan øke utleiers 

inntekter betraktelig. Forsvaret er derfor å anse i denne dom for å være den som er 

nærmest til å bære risikoen. I den danske dom er det opprinnelig en større likevekt i 

det partene er begge er selvstendig næringsdrivende, og partenes risikovillighet er 

derfor ansett som mer lik enn i den norske dom. Likevel, grunnet kontraktens 

bestemmelser er den utformet på en måte som gjør at partene er stilt meget ulikt i et 

risikoperspektiv, til leiers fordel.  

Ved at den danske Høyesterett justerer leieprisen kan det argumenteres for at leieren 

får en vesentlig høyere leie enn tidligere, og at dette kan ha en viss innvirkning på 

leiers privatøkonomi. Allikevel er leieprisen regulert etter dagens markedspris, og 

derfor hadde leier opplevd tilsvarende pris ved leie et annet sted. Samtidig er det 

ugunstig for utleier at avtalen blir opprettholdt, da skatter og avgifter er høyere enn 

inntektene. Dermed gjør dansk Høyesteretts justering av leieprisen til at 

risikoallokeringen mellom partene blir mer samfunnsøkonomisk hensiktsmessig i 

det begge parter har bedre sjanser for en verdimaksimerende kontrakt.  

3.2.4 Kostnader ved konflikthåndtering 

Fra et økonomisk synspunkt kan domstolenes tolkning av kontrakter være til hjelp 

for de kontraherende partene ved å endre kontrakten til å være nærmere resultatet av 

hva partene hadde avtalt hvis de hadde tid eller innsikt nok til å skrive en fullt 

harmonisert kontrakt. Siden partene ikke kan skrive en kontrakt som er perfekt, ei 

heller spå fremtiden, kan en domstol ex post tolke kontrakten slik at den blir mer lik 
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det partene ville ha avtalt ex ante hvis de var klar over de etterfølgende 

omstendighetene som kom senere.  

Ved at domstolene her går inn og reviderer avtalene omkring betaling av festeavgift 

setter domstolene en videre praksis for tolkning av slike avtaler. Dette kan igjen føre 

til at flere saker kommer i rettssystemet. I Norge har det etter plenumsdommen 

Rt.1988.276 (Røstad-dommen) vært flere dommer i Høyesterett som omhandler en 

lignende problemstilling.107 At flere saker kommer til domstolene kan være et 

problem da det fører til en økt bruk av samfunnets ressurser. På den andre siden får 

man ved å ha flere lignende saker i domstolen en enda klarere presedens på hva som 

er å anse som urimelig, noe som igjen fører til en forutberegnelighet for fremtidige 

kontraherende parter. Hovedformålet er likevel at kontraherende parter i et 

kontraktsforhold selv skal utforme kontrakter som gjør at konfliktløsning i en 

domstol ikke er nødvendig.  

Man må derfor foreta en vekting mellom kostnadene ved å revidere kontrakten 

kontra å la den stå som den er. Det er her funnet det som mest hensiktsmessig å 

revidere kontrakten, da dette gavner begge parter og fører til en jevn risikofordeling, 

samt øker fremtidige insentiver til å utforme rettferdige og mer likestilte kontrakter. 

Dette begrunnes med at dersom kontrakten består er risikofordelingen meget ujevn, 

mens med en revidering oppnås en maksimerende verdi av samarbeidet. Med en 

justering av leieprisen sikrer domstolen seg at kontrakten er nærmere det partene 

ville ha avtalt ex ante dersom partene var klar over de etterfølgende 

omstendighetene. Domstolene viser her at villigheten til å tilsidesette en avtale delvis 

er tilstede dersom det har foreligget manglende rasjonalitet hos en av partene ved 

avtaleinngåelsen.  

                                                

107 Se for eksempel Rt.1998.295, Rt.1995.674, Rt.1992.1387. 



 
56 

3.2.5 Økonomisk effektivitet  

For at det skal foreligge økonomisk effektivitet må ”nytten av en transaksjon 

overstige kostandene ved transaksjonen. Med nytten av en transaksjon menes alle 

fordeler knyttet til fordelingen, økonomiske så vel som ikke-økonomiske.”108 Av det 

foregående beskrevet i denne analyse er derfor den norske og danske Høyesteretts 

bruk av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter her å anse som økonomisk 

effektiv, da det foreligger både økonomiske og ikke-økonomiske fordeler av å 

revidere avtalen. Av de økonomiske fordelene er det det faktum at utleierne nå mottar 

en leiepris som er markedsregulert og høyere enn kostnadene ved å eie den 

bortfestede eiendom. Av ikke-økonomiske fordeler kan man med rimelighet anta at 

siden risikoallokeringen nå er mer effektiv, fører dette til insentiver for begge parter 

å oppfylle avtalen i form av samarbeid, noe som igjen øker sjansene for en 

verdimaksimerende kontrakt.  

 

3.3 TEMA II – FORHÅNDSBESTEMT BETALING (ROYALTY) 

3.3.1 Innledning 

Dette tema omhandler den norske Dale-dommen og den danske TinTin-dommen der 

tvisten er betaling av royalty for henholdsvis design til en genser og en oversettelse 

av TinTin-bøkene. Avtaleloven § 36 ble ikke funnet anvendelig på noen av de nevnte 

dommer, men i Dale-dommen ble designeren tildelt 150.000 kroner og oversetteren 

i TinTin-dommen henholdsvis 4.650 kroner.  

Det forutsettes her at designeren i Dale-dommen opererer med en begrenset 

rasjonalitet i det designeren ikke har forstått konsekvensene ved å inngå en avtale 

før designeren har diskutert vilkårene designeren gjerne vil tilføye. En kan videre 

                                                

108 Wilhelmsen (1995), s. 1. 
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tenke at designeren følte hun sto overfor en stor produsent innenfor klær i Norge, og 

derfor stolte mer på dem og deres kontrakt enn hun egentlig burde, da hun ikke forsto 

all informasjonen som ble delt. Dette stemmer overens med Russell Korobkins 

kommentar i hans artikkel om rasjonalitet, der Korobkin anfører at parten som ikke 

utformer kontrakten er begrenset rasjonelle i det de ikke tar stilling til alle aspekter 

av en kontrakt før de underskriver. Dette fører til at parten som utformer kontrakten 

oppnår en fordel, uavhengig om kontraktbestemmelsen er effektiv eller ikke.109 

Oversetteren i TinTin-dommen antas her for å være rasjonell, i det all informasjon 

er tilgjengelig på avtaletidspunktet og hans forutliggende bransjekunnskap fører til 

at oversetteren kjenner alle aspekter ved å inngå slike kontrakter.  

3.3.2 Insentiver 

For at designeren i Dale-dommen og oversetteren i TinTin-dommen skal ha et 

insentiv til å oppfylle sin del av kontrakten, må det foreligge et verdimaksimerende 

resultat ved oppfyllelse.110 Et insentiv for designeren til å sende inn designet sitt til 

Dale og deretter få kontrakt med dem, er at designerens design hvis konkurransen 

vinnes kommer til å være på alle OL-genserne som blir produsert til Lillehammer 

OL i 1994. Dette kan igjen føre til at designeren oppnår høyere salg av sine allerede 

eksisterende design, noe som igjen fører til høyere profitt for designeren. Dersom 

designeren velger å sende inn designet, men ikke godta kontrakten, mister designeren 

muligheten til å få sitt design på en genser som vil bli solgt til mennesker fra hele 

verden, og dermed øke designerens videre markedsverdi. Designeren må derfor veie 

markedsføringsverdien av å godta kontrakten mot vederlaget som mottas ved seier 

av konkurransen, og mangelen på videre vederlag.  

 

                                                

109 Korobkin (2003), s.1. 
110 Jf. theory of efficient breach som beskrevet i pkt. 3.1. 
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I TinTin-dommen har oversetteren et insentiv til å foreta oversettelsen grunnet 

vederlaget oversetteren mottar herav. Da TinTin-serien viser seg å være vesentlig 

mer populær enn først antatt får oversetteren i lys av økonomisk egeninteresse et 

insentiv til å forhandle frem et større vederlag. Da domstolen velger å ikke gjøre 

dette, sett bort i fra at domstolen avgjør at oversetteren skal motta 4.650 kroner, 

vesentlig mindre enn det prinsipale kravet på 500.000 kroner, fører dette til at 

oversetteren i fremtidige kontrakter ex ante vil få et insentiv til å skrive en mer 

detaljert kontrakt som så godt som mulig kan dekke uforutsette, senere 

omstendigheter.  

For designeren er det et insentiv til å oppfylle kontrakten selv om det foreligger et 

lavt vederlag sett i lys av den totale omsetningen av designet, da designerens 

markedsføringsverdi etterfølgende med høy sannsynlighet er steget betraktelig, og 

designerens fremtidige profitt er vurdert til å øke. Et insentiv er ikke nødvendigvis 

kun direkte rettet mot profitt ’her og nå’, da en person besetter flere insentiver. For 

designeren kan dette antas å være å få et kjent navn i bransjen og få mulighet til 

videre vekst. 

Ved at selskapet Dale blir dømt til å betale designeren ytterligere 150.000 kr i 

produksjonsvederlag, kan Dale få et insentiv til i fremtiden å selv utvikle design til 

deres produksjonslinjer i stedet for å utlyse konkurranser, dersom de veier kostnaden 

ved å lønne en ekstern designer kontra en egen ansatt for høyere. Konsekvensen av 

dette kan være at mengden av innovasjon og diversifisering av designere på markedet 

blir mindre, da designere som er selvstendige ikke har økonomien til å få en egen 

produksjon. Dale er et stort selskap med en etablert produksjonslinje, og kan derfor 

være et springbrett for selvstendige næringsdrivende designere. På den annen side 

kan det få Dale til å tilby et høyere produksjonsvederlag til designere i fremtiden, da 

det er mer kostnadseffektivt enn å måtte gå gjennom en domstol.  

For forlaget som utga TinTin-serien på dansk kan de etter oversetterens økonomiske 

krav og rettslige tiltak få insentiver til å bruke en annen oversetter for eventuelle 

fremtidige oppdrag. Dette fører igjen til at oversetteren ’mister’ vederlag som kunne 
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vært inntjent dersom uoverensstemmelsen mellom forlag og oversetteren ikke hadde 

eksistert. Det argumenteres her for at designeren og oversetteren har insentiver til å 

oppfylle kontrakten, da de begge oppnår en økonomisk og ikke-økonomisk effekt 

ved å oppfyllelse, samt at de er antatt bedre stilt enn de hadde vært uten inngåelse av 

kontraktene. For henholdsvis Dale og forlaget har de insentiver til å oppfylle 

kontrakten da kontrakten er verdimaksimerende for dem.  

3.3.3 Risikoallokering 

Ved inngåelse av kontrakt mellom designeren og Dale, er det Dale som sitter på 

risikoen med tanke på salg av OL-genseren. Vederlaget designeren mottar er 

uavhengig av salget av genseren. Det kan derfor argumenteres for rimeligheten av at 

Dale mottar alt overskudd av produksjonen, da Dale tar all risiko i forhold til videre 

salg og inntjening. Siden designerens vederlag består uavhengig av salg, skal ikke 

designeren motta ytterligere produksjonsvederlag.  

For kontrakten mellom forlaget og oversetteren kan samme argument brukes, i det 

oversetteren mottar et fast beløp for antall oversatte sider uavhengig av videre salg 

og profitt for forlaget. Når en part i et kontraktsforhold påtar seg den største risikoen 

i kontraktsforholdet, kan en hevde at den part skal ha den største inntjening og 

eventuell profitt, på samme måte som den risikobærende eventuelt måtte ha dekket 

tap.  

På den annen side kan det hevdes at selv om risikoen i all hovedsak besittes av 

henholdsvis Dale og forlaget, kan man ikke med sikkerhet si at overskuddet ville 

vært like stort dersom designeren og oversetteren ikke hadde foretatt den jobben de 

utførte. Når domstolene tolker en kontrakt er det meget vanskelig å anta under hvilke 

omstendigheter partene hadde avtalt noe annet. Risikoallokeringen ex ante kan 

derfor vise seg å være hensiktsmessig selv om den ex post kan anses som urimelig. 
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Dersom designeren og oversetteren er å anse som risikoaverse kan det antas at de 

foretrekker et fastsatt vederlag i motsetning til et omsetningsbasert vederlag. For 

designeren er det derimot rimelig å anta at salgstallene og inntjeningen kommer til å 

være høy grunnet at det var en offisiell OL-genser, og man kan med en mindre risiko 

opptre risikonøytralt i forhold til omsetningsbasert vederlag. For oversetteren kan 

det argumenteres at risikoallokeringen var optimal i det oversetteren mottok et fast 

vederlag uavhengig av salg, og det var forlaget som tok all risiko. Oversetteren hadde 

også en bred bransjekunnskap, og utformingen av kontrakten var etter generell 

bransjestandard.  

Risikoallokeringen i Dale-dommen er å anse som inoptimal da forventet salg med 

rimelighet kunne antas å være høyt grunnet OL som et verdensomspennende 

arrangement, mens risikoallokeringen i TinTin-dommen er optimal da forlaget tar all 

risiko i henhold til videre salg av TinTin-serien, og det var umulig å forutse den 

fremtidige populariteten. Resultatet av drøftelsen rundt risikoallokering i dette punkt 

fører til det samme resultat som henholdsvis norsk og dansk Høyesterett kom frem 

til i den rettsdogmatiske analysen. Det viser at der det foreligger et allerede forventet 

høyt salgstall med høy inntjening burde avtalen revideres til fordel for designeren i 

den norske dom, mens der oversetteren allerede har god bransjekunnskap og visste 

hvilke risikoer som lå bak kontrakten, burde avtalen ikke revideres i den danske dom.  

3.3.4 Kostnader ved konflikthåndtering  

Ved å ta en konflikt til domstolene kan man aldri vite med full sikkerhet hvordan 

domstolene vil velge å løse tvisten. Ved å påberope seg avtl. § 36 om etterfølgende 

omstendigheter er det mange avveininger når det kommer til drøftelsen rundt selve 

urimeligheten, da det ikke er kontrakten ved inngåelsestidspunktet som er urimelig, 

men de etterfølgende omstendighetene har ført til at det har blitt urimelig for en av 

partene å oppfylle kontrakten. En må derfor kalkulere utgiftene ved å ta en tvist til 

domstolen mot sannsynligheten for at ens sak vinner frem.  
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Denne analysens foreløpige antakelser er at det særlig i Dale-dommen foreligger 

grunnlag for Høyesterett å revidere avtalen da kontraktsforholdet totalt sett oppnår 

en bedre risikoallokering ved revidering, samt at det potensielt kan bedre forholdet 

mellom de to kontraherende parter. Det er en økonomisk kostnad å føre saker i 

domstolene, men disse kostnadene kan også regnes for å være ikke-økonomiske i 

den tankegang at domstolene ved å gå inn og ’redde’ designeren fra egen inngått 

kontrakt skaper en viss uvisshet i forhold til når kontrakten kan forventes å stå eller 

ikke. Selv om Høyesterett ikke tilsidesetter avtalen etter avtl. § 36, anvender de 

NORI-avtalen som begrunnelse for at designeren blir tilegnet 150.000 kroner, så 

forutsigbarheten er derfor i den norske dom tilstede.  

Det kan tenkes at det norsk Høyesterett prøver å stadfeste i Dale-dommen er en viss 

bransjestandard for betaling til designere av mønster til klesproduksjon. Norsk 

Høyesterett kan dermed med denne avgjørelse forhindre at fremtidige kontrakter ex 

ante har samme ugunstige kontraktsvilkår for designerne som har vært tilfellet i 

Dale-dommen. Dette kan igjen føre til at færre saker havner i domstolene, som igjen 

er å anse som samfunnsøkonomisk hensiktsmessig.  

TinTin-dommen viste drøftelsen omkring risikoallokeringen at kontrakten 

oversetteren inngikk, med begrunnelse i oversetterens bransjekunnskap og 

bransjestandard, ikke førte til en urimelig skjevhet i kontraktsforholdet som dansk 

Høyesterett så seg nødt til å revidere fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Her 

stadfester dansk Høyesterett et spørsmål om hvem som er nærmest til å bære 

risikoen. TinTin-dommen antas her å føre til at færre slike saker kommer i danske 

domstoler, da begrunnelsen fra Høyesterett er meget klar, og er med på å sette en 

viss standard for videre tvister.  

3.3.5 Økonomisk effektivitet 

Kostnadene ved å ta tvisten til domstolene er i et økonomisk effektivt synspunkt 

høyere enn gevinsten i TinTin-dommen, og en revidering av avtalen er derfor ikke å 

anse som økonomisk effektiv. Dale-dommens revidering av avtalen å anse som 
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økonomisk effektiv grunnet at norsk Høyesterett stadfester NORI-avtalen som 

fremtidig sammenligningsgrunnlag i betaling av designere som selger eget design til 

klesprodusenter. Avgjørelsene er derfor økonomisk hensiktsmessige. Norsk 

Høyesterett viser at de er villige til å revidere en avtale dersom en part har hatt 

begrenset rasjonalitet og informasjon tilgjengelig ved avtaleinngåelsen, mens dansk 

Høyesterett hentyder til at oversetteren har innehatt full informasjon og rasjonalitet, 

og derfor er det ikke grunnlag for tilsidesettelse. Funnene i denne analyse bekrefter 

derfor funnene i den rettsdogmatiske analysen.  

 

3.4 TEMA III – REDUSERT ARBEIDSEVNE 

3.4.1 Innledning  

Teamet omhandler den norske dom Rt.2013.769 og den danske dom FED1999.452. 

I begge dommer er avtaleloven § 36 påberopt som avtalesupplering for et 

forsikringsoppgjør etter en trafikkulykke. I den norske dom ble det av Høyesterett 

foretatt avtalesupplering, mens i den danske dom fant Østre landsrett avtaleloven  

§ 36 ikke anvendelig grunnet at saksøker har bevisbyrden for at det har skjedd et 

misbruk fra forsikringsselskapets side. Det antas her begrenset rasjonalitet hos begge 

saksøkere, i det de på avtaleinngåelsestidspunktet ikke antok at deres skader kunne 

vise seg å være mer omfattende enn først antatt, og anså deretter heller ikke behovet 

for å ha en avtale der en mulig oppjustering av erstatningsbeløpet var tilstede i tilfelle 

av mer omfattende skader. Dette bekreftes av Korobkins antakelser som nevnt i 

forrige tema.111 

                                                

111 Korobkin (2003), s.1. 
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3.4.2 Insentiver 

De saksøkende personene i henholdsvis den norske og danske dom ville ikke avtalt 

ex ante at forsikringsoppgjøret skulle være endelig dersom de visste at det senere 

kom til å vise seg at deres skader var mer omfattende og alvorlige enn først antatt. 

De skadde får derfor et insentiv til å forhandle frem en oppjustering av 

erstatningsbeløpet i sine originale erstatningsoppgjør i det deres kostnader har økt. 

For de skadde kan dette ha en stor betydning for deres personlige økonomi, da begge 

de skadde har opplevd å få sin arbeidsevne vesentlig redusert.  

Forsikringsselskapene på sin side vil ha et insentiv til å opprettholde avtalene som 

de er, da en oppjustering fører til et ikke-verdimaksimerende resultat for dem. Det 

kan videre tenkes at forsikringsselskapene fremtidig ex ante vil øke prisene på 

forsikringene de tilbyr som følge av risikoen ved slike erstatningskrav i tilfelle av 

revidering fra domstolene, eller eventuelt være mer kritiske til hvilke personer de 

tilbyr forsikringer til.112 

3.4.3 Risikoallokering 

Spørsmålet her blir hvem av partene i hver dom som er mer kapabel til å bære 

risikoen. Det er rimelig å anta at det i dette tilfellet er forsikringsselskapene, da de to 

skadde saksøkere har varige mén etter hver sine ulykker og er ikke lenger i stand til 

å jobbe fulltid. Dette påvirker deres personlige økonomi i en stor grad, og det er lite 

trolig at forsikringsselskapene henholdsvis kommer til å lide noen særlige 

økonomiske konsekvenser av disse to enkelte utbetalinger.  

 

                                                

112 Wilhelmsen (2018): “Forsikringsselskapene kan likevel etter norsk rett være pliktig til å 
tilby forsikringer med mindre det foreligger en saklig grunn. Dette ble endret ved lov i 
2008, og stadfester i all hovedsak allerede eksisterende ulovfestede regler.” 
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Begge saksøkere opplevde at forsikringsselskapet la frem et tilbud til et 

erstatningsoppgjør, der saksøkte i den danske dom syntes beløpet var for lavt, men 

trodde ikke et høyere beløp var mulig å få til. Her er det allerede en skjevhet i 

maktforholdet, da forsikringsselskapene bisetter en kunnskap om regelverket og 

prosedyren rundt erstatningssaker på et dypere nivå enn saksøkerne. Dersom partene 

hadde visst om de etterfølgende omstendighetene ved avtaleinngåelsen hadde 

partene mest sannsynlig avtalt noe annet.  

Det er en inoptimal risikoallokering i det saksøkerne ikke kunne forutsett at deres 

skader var mer omfattende enn først antatt, samt at forsikringsselskapene best kan 

bære risikoen ved en tilsidesettelse av avtalen. Alan O. Sykes har diskutert temaet 

om impracticability, som omhandler uventede hendelser som gjør at kostnadene ved 

å oppfylle kontrakten for en part blir høyere enn først antatt.113 Sykes konkluderer i 

sin artikkel om impracticability at domstolene har en tendens til å fokusere nesten 

eksklusivt på byrden ved oppfyllelse av kontrakten og forutsigbarheten til det som 

gjør avtalen byrdefull.114  

Dette stemmer overens med funnene i den rettsdogmatiske analysen, i det norsk 

Høyesterett stadfester at det har foreligget en inoptimal risikoallokering og derfor 

velger å revidere avtalen, mens det i den danske dom ikke foretas hensynet om 

impracticability som Sykes hentyder til, da Østre landsrett konkluderer med at 

saksøker bærer bevisbyrden for at det har vært en inoptimal risikoallokering.  

 

                                                

113 Sykes (1990): ”This article explores the conditions under which a discharge of 
contractual obligations is efficient following an event that makes 
performance ”impractiable,” such as an extraordinary increase in the cost of performance.” 
114 Sykes (1990), s. 93. 
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3.4.4 Kostnader ved konflikthåndtering  

Ved at Østre landsrett legger bevisbyrden på den skadde part øker dette 

forutberegneligheten for forsikringsselskapene i forhold til erstatningsoppgjørene 

som inngås så lenge forsikringsselskapene har opptrådt i god tro og med god 

forretningsskikk. Dansk Høyesterett angir her en videre praksis for når en 

etterfølgende omstendighet gjør at et forhøyet erstatningskrav er berettiget eller ikke. 

Kostnadsmessig er dette til gunst for forsikringsselskapet i det forsikringsselskapet i 

fremtidige kontrakter allerede ex ante kan stadfeste at det første tilbudet er det 

gjeldende, og at den skadelidte ikke kan komme senere og kreve høyere erstatning.  

For den skadde er dette å anse som en svært negativ kostnad. Dette begrunnes med 

at hvis omfanget av skaden hadde vært kjent på avtaleinngåelsestidspunktet hadde 

den skadde oppnådd en høyere erstatning. På den annen side er det vanskelig å bevise 

at de etterfølgende skadene stammer direkte fra hendelsen som utløste 

erstatningsoppgjøret originalt, og dansk Høyesterett ender derfor totalt sett opp med 

å øke forutberegneligheten for fremtidige tvister.  

Norsk Høyesterett gjør det motsatte av Østre landsrett, da de legger det etterfølgende 

ansvar over på forsikringsselskapet, der Høyesterett fokuserer på at de etterfølgende 

omstendighetene er så omfattende at en revidering av avtalen er å anse som rimelig. 

De økonomiske kostnadene ved konflikthåndtering er derfor her lavere enn den 

positive konsekvensen for saksøker. Hva som er å anse som mest 

samfunnsøkonomisk hensiktsmessig er her uklart, men det foreligger en antakelse 

om at det er den norske dom som er å anse som mest samfunnsøkonomisk 

hensiktsmessig da konsekvensene ved å ikke revidere avtalen er større for den skadde 

enn for forsikringsselskapet.  

3.4.5 Økonomisk effektivitet 

Ved å ikke revidere avtalen foreligger det ikke en bedring av risikoallokeringen i den 

danske dom, og dansk Høyesterett legger heller ikke vekt på den manglende 
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rasjonalitet hos den skadde. Derfor er ikke dommen økonomisk effektiv. Å bruke 

avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter her hadde ført til en mer økonomisk 

effektiv avtale. I den norske dom foretar Høyesterett en revidering av avtalen som 

fører til en bedre risikoallokering, samtidig som de tar hensyn til den skaddes 

manglende rasjonalitet på avtaleinngåelsestidspunktet, da det er ansett som urimelig 

for den skadde part å måtte betale for at opplysninger ikke var kjent på 

avtaleinngåelsestidspunktet.  

Forsikringsselskapet hadde, hvis den totale skade var kjent fra dag en, måttet utbetale 

et høyere beløp uansett. Forsikringsselskapets kostnad er dermed ’utsatt’ og ikke en 

ny kostnad som følge av behandlingen i domstol. Risikoallokeringen er derfor bedret 

og erstatningsoppgjøret er å anse som mer økonomisk effektiv etter domstolenes 

avgjørelse. Avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter har i den norske dom derfor 

fungert som en økonomisk effektiv bestemmelse, mens avgjørelsen i den danske 

dom ikke har fungert som økonomisk effektiv.  

3.5 TEMA IV – KAUSJON 

3.5.1 Innledning 

Det siste temaet i denne rettsøkonomiske analysen omhandler den norske dom 

Rt.1995.1540 og den danske dom U.2010.1628 som begge omhandler spørsmålet 

om tilsidesettelse av en kausjonsforpliktelse etter avtaleloven § 36 om etterfølgende 

omstendigheter. I den norske dom ble kausjonistforpliktelsen helt tilsidesatt grunnet 

kausjonistens psykiske helse, og hvilke etterfølgende omstendigheter det hadde fått 

for kausjonisten om avtalen hadde blitt stående. I den danske dom ble 

kausjonistforpliktelsen delvis tilsidesatt da kausjonistenes garanti var over deres 

økonomiske evne, og hadde medført at de måtte solgt sin bolig dersom Høyesterett 

hadde opprettholdt den originale kausjonistforpliktelsen.  

Det forutsettes her at kausjonistene har vært begrenset rasjonelle i det det antas at 

kausjonistene ble styrt av følelser. Kausjonistene har innsett at det foreligger en 
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risiko, og kognitivt sett vært i stand til å gjennomføre risikoen, men har ikke foretatt 

en grundig konsekvenstenkning av hvilke konsekvenser en kausjonistgaranti kan ha 

i fremtiden, eventuelt vektet risikoen for at garantien måtte gjennomføres som verdt 

det i lys av å kunne være kausjonister for sine barn. Det forutsettes derfor en 

begrenset kognitiv konsekvenstenkning. 

3.5.2 Insentiver 

I dette temaet blir spørsmålet om hvorvidt kausjonistene i de respektive dommer skal 

velger å kausjonere eller ei, deretter om kausjonisten skal oppfylle sin del av 

kontrakten dersom låntaker misligholder lånet. Kausjonistenes valg vil her påvirke 

bankenes valg videre i fremtiden. Der kausjonistene velger å inngå en 

kausjonsgaranti, skaper det en forventning ex ante for bankene at kausjonistene skal 

oppfylle sin kausjonistgaranti dersom det skulle vise seg nødvendig. Følgen av dette 

er at låntakere som ikke har mulighet til å oppta et lån alene kan få muligheten til 

det, da bankene har tillit til kausjonistgarantien.   

Hvis domstolene erklærer kausjonistgarantien ugyldig gir det bankene insitamenter 

til å ikke goda kausjonistgarantier, da det foreligger en usikkerhet i om hvorvidt 

kausjonistgarantiene blir oppfylt. Videre kan låntakere få insitament til å ikke 

tilbakebetale sitt lån, da de antar at misligholdelsen ikke går ut over kausjonisten. 

Hvis bankene ikke kan anta ex ante at kausjonister faktisk kausjonerer det de har 

garantert, så vil fremtidige lånekontrakter med kausjonistgaranti være vanskeligere 

å inngå for de som ikke har tilstrekkelig kapital, da tilliten til kausjonister for 

bankene har innskrenket, og de vil muligvis ikke godta kausjonistgarantier. På den 

annen side kan det også hevdes at konsekvensene av at domstolene helt eller delvis 

tilsidesetter kausjonistavtaler bidrar til at banker i fremtidige kausjonistkontrakter ex 

ante foretar grundigere undersøkelser omkring kausjonistenes personlige økonomi.  

Som nevnt tidligere skal parten kun oppfylle kontrakten dersom det fører til et 

verdimaksimerende resultat for den part. Som kausjonistgiver er hele formålet at 

man skal måtte betale sin andel av garantien dersom låntaker ikke oppfyller 
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forpliktelsene sine. Dette kan sjelden sies å være verdimaksimerende for 

kausjonisten. Det kan videre diskuteres om kausjonistene i begge dommer var 

rasjonelle da de inngikk kausjonistgarantiene med tanke på at de etterfølgende 

omstendighetene i begge dommer er så alvorlige for de respektive kausjonister.  

En kan videre også diskutere om hvorvidt de to bankene som tillot kausjonistene å 

stille ansvar var fullt rasjonelle, da begge banker var informert om kausjonistenes 

økonomiske forhold og at en oppfyllelse av kausjonistforpliktelsen ville ha store 

konsekvenser for kausjonistene. For ingen av kausjonistene vil det være 

verdimaksimerende å i det hele tatt stille som kausjonister, da deres private økonomi 

ikke tilsier det. Insentivet til kausjonistene vil derfor være å ikke oppfylle 

kausjonistgarantiene.   

3.5.3 Risikoallokering 

I et kausjonist- og bank forhold er risikoallokeringen relativt klar.115  En har 

kausjonisten som garanterer at den skal oppfylle dersom låntaker ikke oppfyller sine 

betingelser, og banken kan da kreve inn det resterende beløp fra kausjonisten. Den 

økonomiske teorien fokuserer på hvem som enklest kan bære risikoen i et 

kontraktsforhold. Det er da funnet rimelig å anta at i et kausjonistforhold er det 

bankene som enklest kan bære risikoen, men grunnet formålet med en 

kausjonistgaranti er det kausjonisten som bærer den største risikoen.  

Dette er begrunnet med at kausjonisten som regel er en privatperson, og det å måtte 

betale en kausjonsgaranti for en privatperson er mer byrdefullt for privatpersonen 

enn for banken. På den annen side kan man hevde at hvis bankene godtar 

kausjonsgarantier, og en stor andel av lånene som blir tatt opp består delvis av en 

                                                

115 Olssøn og Smith (1996), s. 136. ”En kausjonist er en som garanterer for oppfyllelsen av 
en annens (hoveddebitors) forpliktelse. Kausjonisten stiller seg solidarisk ansvarlig 
sammen med hoveddebitor for å gi kreditor en større sikkerhet for dekning av kravet sitt 
(hovedfordringen). Partene i kausjonsavtalen er kreditor og kausjonisten.” 
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kausjonistgaranti, kan tapene være store dersom kausjonistgarantiene ikke blir 

opprettholdt, eventuelt tilsidesatt av en domstol.  

I den norske dom har kausjonisten en sinnssykdom som gjør at domstolen setter 

kausjonistgarantien til side. Det økonomiske argument er her at det er snakk om en 

forverring av kausjonistens situasjon som kausjonisten ikke kunne forutse. Hvis 

kausjonisten under alle omstendigheter kunne fastslått at flytting fra bolig ville skje 

og at det ville føre til store økonomiske konsekvenser for kausjonisten, så skal man 

etter et økonomisk synspunkt bebreide kausjonisten etter kausjonistens manglende 

oversikt over konsekvensene.  

I den norske dom er en balansert risikoallokering vanskelig å oppnå, da kausjonistens 

tap er så individuelt stort at det oppstår en ubalanse i kontraktsforholdet. 

Risikoallokeringen er med andre ord inoptimal, og velferdskonsekvensene ex-post 

gjør at kausjonistens oppfyllelse av kausjonistgarantien ikke er en del av en optimal 

kontrakt, og skal derfor etter et samfunnsøkonomisk synspunkt ikke oppfylles.  

Den danske dom har mange av de samme synspunktene som den norske, men der 

det skilles er det faktum at dansk Høyesterett valgte delvis tilsidesettelse av 

kausjonistforpliktelsen i stedet for full tilsidesettelse som det ble avgjort i den norske 

høyesterettsdom. Høyesterett i Danmark ’redder’ her kausjonistene fra deres 

manglende konsekvenstenkning og rasjonalitet, men ikke mer enn nødvendig. 

Kausjonistforpliktelsen ble stadig opprettholdt til det nivå kausjonistene kunne 

håndtere.  

I begge dommer er partene i stand til å inngå kausjonistforpliktelsen, men de foretar 

lite rasjonelle valg. Domstolene velger derfor å gå inn og revidere kontraktene da de 

anser det som samfunnsøkonomisk hensiktsmessig å la kausjonistene oppfylle 

kontrakten, da konsekvensene ved å ikke gjøre det er større enn å la avtalen stå 
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gjeldende. Dette er særlig presentert i doktrinen om unconscionability116, som er en 

doktrine anvendt særlig i USA. Direkte oversettelse av unconscionability er 

urimelig, og betyr i all hovedsak at selv om en kontrakt er frivillig inngått kan den 

settes til side dersom kontraktsvilkårene er så urimelige i forhold til den svake part 

at det ville vært urimelig å finne den gjeldende117. 

En interessant diskusjon kan være om en kausjonistgaranti i all hovedsak betyr at det 

er banken som er risikoavers og kausjonistgiver som er risikonøytral. Banken trenger 

at en kausjonist garanterer for at lånet blir tilbakebetalt uavhengig av om låntaker 

oppfyller sine forpliktelser eller ikke da den er risikoavers og vil ha tilbake de lånte 

pengene pluss renter. Kausjonisten på den annen side velger å stå kausjonist for en 

låntaker, i begge dommer her sin sønn, selv om kausjonistenes private økonomi ikke 

er god nok til å ta på seg denne forpliktelsen.  

Det har likevel blitt funnet lite trolig at kausjonistenes risikovillighet er drivkraften 

for at de ble kausjonister i disse tilfeller. Kausjonistene i begge dommer ville hjelpe 

sine barn med å få lån til egen bolig, uten å tenke rasjonelt over konsekvensene som 

                                                

116 Fried (2015), s. 1. ”Certain contracts are claimed to be unfair although the parties 
seemed to have entered into them willingly. The legal doctrines that make this claim are 
duress and unconscionability. A promise given under duress, though knowingly made, is 
not freely made. Unconscionability is a vaguer notion, which concentrates rather on the 
imbalance, the substantive unfairness of the agreement itself, such as high interest rates, 
unfair credit terms, low wages, unusually high prices.” 
117 Se særlig “Williams v. Walker-Thomas Furniture Company, 350 F. 2d 445 - Court of 
Appeals, Dist. of Columbia Circuit 1965” der en amerikansk kvinne som var 
aleneforsørger med 5 barn satte alle møbler i sitt hus som garanti for å kjøpe en TV. Da 
kvinnen senere ikke klarte å betale avdragene, tok butikken alle møblene i huset hennes. 
De første rettsinstansene avgjør at den eksisterende lovgivningen ikke tillater tilsidesettelse 
av kontrakten med den begrunnelse at butikken ikke har tilbakeholdt informasjon og har 
handlet I god tro. Dommen blir etterfølgende anket til Høyesterett som finner at de 
etterfølgende omstendighetene ved at garantien blir oppretthold er for stor, og avtalen blir 
dermed tilsidesatt.  
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medførte ved at lånet ble misligholdt. Dette gjorde at domstolene valgte å redde 

foreldrene fra egne handlinger ved å foreta en konsekvens analyse av de ulike utfall 

av å la kausjonsforpliktelsen stå som gyldig.  

3.5.4 Kostnader ved konflikthåndtering 

Noen ganger kan det være økonomisk hensiktsmessig å frigi en kontrahent fra dens 

forpliktelser for å allokere risikoen mer effektivt.118 På den annen side kan det føre 

til kostnader ved å lempe kontrakten, da det skaper usikkerhet omkring når en 

kontrakt kan forventes å opprettholdes eller ikke, som nevnt tidligere i pkt. 3.5.2. En 

mulig konsekvens av at kausjonsforpliktelser lempes er at mange flere saker vil 

komme i retten som følge av avgjørelsene fra norsk og dansk Høyesterett. Det har 

norsk lagmannsrett som tidligere nevnt i pkt. 2.6.3 prøvd å unngå ved å uttale at 

dommen ikke bør få noen videre presedens på området. 

Det er videre vanskelig for domstolene å vite under hvilke omstendigheter partene 

hadde avtale noe annet. I begge dommer er det opplyst at kausjonistene var godt 

informert om omfanget og konsekvensene av garantien fra bankene. Bankene hadde 

foretatt de nødvendige undersøkelser av kausjonister i det omfang deres 

undersøkelsesplikt rakk. Siden ingen av kausjonistene hadde et insentiv til å oppfylle 

sine respektive kausjonistgarantier, og at risikovurderingen trolig ikke har vært til 

stede i høy nok grad for noen av kausjonistene, er det hensiktsmessig å tilsidesette 

kausjonistgarantien, da kostnadene ved at avtalen blir opprettholdt er høyere for 

samfunnet enn ved å la den stå.  

Det er også rimelig å anta at domstolene her har vektlagt kausjonistenes rasjonalitet 

ved avtaleinngåelsen, og selv om norsk Høyesterett går lenger i sin revidering av 

kontrakten gir begge domstoler en ekstraordinær tilsidesettelse grunnet de 

                                                

118 (Lando, work in progress), s. 15.  
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ekstraordinære forhold. Den henholdsvis hele og delvis tilsidesettelsen av 

kausjonistgarantien viser seg derfor å være samfunnsøkonomisk hensiktsmessig i 

den grad at kausjonistene kan fortsette å bidra til samfunnet ved å eie bolig og betale 

sine egne regninger fra egen økonomi. Samtidig er det en fare for at når domstolene 

benytter en så tung vekting på kausjonistenes manglende rasjonalitet fører det til at 

flere saker kommer i rettssystemene, og svikter en kausjonistgarantis tillit.  

3.5.5 Økonomisk effektivitet 

Nytten i dette tilfellet er identifisert ved de etterfølgende omstendighetene ved å 

opprettholde kausjonistgarantien. Nytten herav er mye større for kausjonistene enn 

bankene, i det deres private økonomi vil bli mer eller mindre ødelagt av å måtte 

opprettholde sine kausjonistgarantier. En kan videre argumentere for at nytten for 

kausjonistene mye hurtigere blir påvirket av endringer i kontraktsforholdet enn for 

bankene, i det kausjonistenes private økonomi er mer sårbar enn bankenes. 

Kausjonistene oppnår også ikke-økonomiske fordeler, især kausjonisten i den norske 

dom, i det de ikke må selge deres respektive boliger da avtalen blir tilsidesatt.  
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3.6 OPPSUMMERING OG FUNN 

Formålet med denne økonomiske analysen var å undersøke hvorvidt domstolenes 

lempelse (eller mangelen av sådan) var å anse som samfunnsøkonomisk 

hensiktsmessig og førte til en verdimaksimerende kontrakt eller ikke ved bruk av et 

valgt analyseverktøy utformet av Henrik Lando. Et interessant funn har særlig vært 

domstolenes vilje til å redde folk fra egne beslutninger (unconsiability) i temaet om 

kausjon. Der en domsavgjørelse med et kan ses overraskende i lys av hvor bredt 

domstolene har gått i sin tolkning av avtaleloven § 36, kan man ved å anvende de 

økonomiske hensyn og teorier se at domsavgjørelsen gir mening i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Med andre ord kan en domsavgjørelse som anses 

som overraskende i et rettsdogmatisk perspektiv være klart rimelig i et 

rettsøkonomisk perspektiv.  

Analysen belyste særlig hvor stor innflytelse partenes insentiver til å oppfylle 

kontrakten kan ha på et kontraktsforhold, og de videre konsekvensene herav, og det 

har blitt funnet viktig at også domstolene tar med denne beregningen i sine 

avgjørelser da det påvirker fremtidige kontrahenters valg ex ante. Den største 

konsekvensen av insentiver finnes særlig i temaet om kausjon, der man ser at 

bankenes insentiver til å innvilge kausjonistgarantier kan svekkes betraktelig ved 

domstolenes avgjørelser. Allikevel velger domstolene å sette avtalen helt og delvis 

til side da de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved å opprettholde den er større.  

Analysen viser videre at de etterfølgende omstendighetene i de anvendte dommer 

hovedsakelig stammer fra en allerede inoptimal risikoallokering ex ante. Ved å 

revidere avtalene bidrar domstolene til en mer verdimaksimerende kontrakt, noe som 

igjen gjør at den i et samfunnsøkonomisk syn blir mer hensiktsmessig. Analysen 

bekrefter også antakelsen i den rettsdogmatiske analysen om at danske domstolers 

avgjørelser fører til en større forutsigbarhet for de kontraherende parter, og at norske 

domstoler fokuserer mer på byrden for den skadde og konsekvensene herav, altså 

hensynet til en parts rasjonalitet ex ante. 
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4 KONKLUSJON 

Den rettsdogmatiske og rettsøkonomiske analysen viste at det foreligger forskjeller 

i Norge og Danmarks bruk av avtalelovens § 36 om etterfølgende omstendigheter. 

Det bemerkes at denne oppgaven dette ikke kan sies å være en uttømmende liste, 

men derimot en liste basert på funn i de valgte temaer og tilhørende dommer.  

Der norske domstoler foretar forholdsvis lange og utfyllende drøftelser av sakens 

faktum og omstendigheter, er danske domstoler mer tilbaketrukne i deres skriftlige 

form. Det har derfor blitt funnet rimelig å anta at i Danmark er selve 

urimelighetskriteriet nok for å anvende avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter, 

mens i Norge støtter en seg på andre ugyldighetsregler for å gi avgjørelsene mer 

tyngde. Det kan selvfølgelig ikke utelukkes at det i dansk Høyesterett også er foretatt 

disse avveiningene, men at praksisen er ulik i den skriftlige form.  

Den økonomiske analysen viste at der det forelå begrenset rasjonalitet og en særlig 

ulempe ved opprettholdelse av kontrakten for den ene part, var domstolene mer 

villige til å redde folk fra egne beslutninger, dog bemerkes det at Norge foretok mer 

vesentlige endringer enn Danmark. Videre viste analysen at begge land i all 

hovedsak anvender avtl. § 36 i saker der det foreligger en inoptimal risikoallokering 

allerede ex ante. Bruken av bestemmelsen har vist seg å være hensiktsmessig i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Der norske domstoler er mer tilbøyelige til å revidere avtalene ved bruk av avtl. § 36 

om etterfølgende omstendigheter, er danske domstoler mer forsiktige i sine 

avtalerevideringer. Det argumenteres i denne oppgaven for at dette er grunnet Norge 

og Danmarks tolkning av hvem som er nærmest til å bære risikoen, hvem som har 

bevisbyrden, samt risikoen som foreligger ved å inngå avtaler. Forskjellene herav 

fører til at domsavgjørelsene ved bruk av avtl. § 36 om etterfølgende omstendigheter 

kan avvike i Norge og Danmark.  
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5 REFLEKSJON 

Funnene i denne oppgaven har belyst ytterligere forhold som hadde vært av interesse 

å se nærmere på. Ut i fra å kun analysere henholdsvis 4 norske og 4 danske dommer 

som omhandler etterfølgende omstendigheter har det blitt funnet forskjeller. Det 

hadde derfor vært interessant å undersøke hvorvidt det samme også gjelder for de 

andre vilkår av avtaleloven § 36, eventuelt en mer omfattende analyse av vilkåret om 

etterfølgende omstendigheter, både juridisk og økonomisk.  

Det hadde vært ønskelig å anvende enda flere dommer i denne oppgaven for å styrke 

den komparative sammenligningen. Dette har dog vært vanskelig da det komparative 

grunnlaget sikres ved at faktum har særlige likheter, og funnet av flere komparative 

dommer har ikke lyktes, samt begrensningen av antall sider. Både Norge og 

Danmark innehar meget interessante dommer vedrørende avtl. § 36 om etterfølgende 

omstendigheter som ikke ble anvendt grunnet deres manglende komparative 

sammenligningsgrunnlag i det andre land. En analyse uten det komparative fokuset 

kunne derfor vært fordelaktig, da man kunne analysert flere dommer, og muligens 

fått enda mer tydelige indikasjoner på forskjellene i Norge og Danmark. 

Av den økonomiske analysen ses behovet for en mer utdypende analyse av hvor stor 

innflytelse partenes rasjonalitet ex ante har på domsavgjørelsene i Norge og 

Danmark, da rasjonalitetshensynet viste seg å være mer relevant, og muligvis hadde 

en større resultatgivende innflytelse, enn først antatt. 

Domstolene skal gi retningslinjer for hva som er den gjeldende rett, men det 

bemerkes ved analyse av de utvalgte dommer at domstolene er villige til å gå langt i 

tolkningen av avtl. § 36 dersom en part har blitt stilt mye dårligere enn først antatt. 

Det foreligger derfor en risiko for at domstolene i noen grad tolker bestemmelsen for 

vidt, og dette kan føre til at prinsippet om at avtaler skal holdes svekkes. Domstolene 

må derfor vurdere hvor langt de skal gå i sin avtalerevidering for å sikre at kontrakter 

og avtaler opprettholder sitt prinsipp om at de skal holdes og gjennomføres. 
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