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1 Innledning

1.1 Presentasjon av en suspensivt betinget avtale

Avtalefriheten er et sentralt rettsprinsipp, og en grunnstein i norsk og internasjonalt

samfunnsliv. I sin rene form inkluderer prinsippet frihet til å inngå avtaler med det 

innhold en ønsker, og frihet til å velge medkontrahent.1 Gjensidig bebyrdende avtaler 

inngås der partsutsagnene tilbud (løftevirkninger) og aksept (påbuds- og 

løftevirkninger) er sammenfallende. Som en del av friheten til å bestemme avtalens 

innhold, kan det settes betingelser for både tilbud og aksept. Denne avhandlingen vil ta 

for seg situasjonen der bindende avtale er inngått, men der det er stilt en betingelse for 

at avtalen skal tre i kraft. Dette kalles en suspensivt betinget avtale. Et eksempel på

dette er der selskap A gir et tilbud på kjøp av aksjer av selskap B. Selskap A tar et 

finansieringsforbehold i sitt tilbud. Selskap B aksepterer tilbudet og dermed også

betingelsen. Løftegiver A’s plikt etter løftet (betaling av kjøpesummen), og B’s plikt 

etter aksepten (overføring av aksjene) oppstår først når betingelsen inntrer. Avtalen er i 

utgangspunktet bindende, ettersom partene ikke fritt kan gå fra avtalen eller ensidig 

endre den, men ikke endelig, ettersom det er uvisst om betingelsen vil inntre. Selv om

det er uvisst om avtalens hovedytelse skal leveres til medkontrahenten, oppstår det ulike

rettsvirkninger mellom partene ved avtaleslutningen. Det er rettsvirkningene i denne 

«mellomperioden» som vil analyseres i denne avhandlingen.

1.2 Problemstillinger og videre fremstilling

Både i teorien og i praksis er det gjennom årene viet mye oppmerksomhet til den 

glidende overgangen mellom uforpliktende disposisjoner og rettslig bindende avtale. 

Rettsvirkningene mellom partene i perioden før avtale er inngått, er også problematisert 

og analysert.2 Derimot er perioden mellom bindende og endelig avtale et forholdsvis 

  
1 Se NL-5-1-1 og NL-5-1-2, UNIDROIT-Principles-artikkel 1.1 og PECL artikkel 1:102. En rekke 

begrensninger i avtalefriheten er i dag lovfestet, se Woxholth side 27-29, eller følger av ulovfestet rett, 

se Hauge side 47-55 og Simonsen side 5-8.
2 Simonsen.
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ubeskrevet blad i norsk juridisk teori. Tradisjonelt sier man at en avtale er «bindende» 

når man vil påpeke at den er inngått og at alle dens rettsvirkninger er trådt i kraft.

Suspensivt betingede avtaler er også bindende inngått, først og fremst fordi partene ikke 

fritt kan gå fra avtalen, se punkt 2.4. Samtidig er det ikke sikkert at avtalen noensinne 

vil tre i kraft – i betydningen av at kontraktsytelsene skal overføres medkontrahenten.

Rettsvirkningene av en suspensivt betinget avtale er ikke de samme som ved en ordinær 

bindende avtale. Ved suspensivt betingede avtaler er det dermed behov for en 

ytterligere «kategori». «Endelig» er valgt fordi dette ordet er noe sterkere enn ordet 

bindende3, og fordi det markerer at betingelsen er inntrådt. 

Avhandlingen drøfter seks hovedproblemstillinger.

I del 2 vil det redegjøres for de to første. Formålet her er å gi leseren en grunnleggende 

plattform for forståelsen av resten av avhandlingen. Først vil det redegjøres for hva en 

suspensiv betingelse er (punkt 2). Det vil her gjennomføres en analyse og en 

avgrensning av begrepet suspensiv betingelse. I punkt 3 vil det skrives om hvilke 

tolkningsregler som gjelder for suspensive betingelser. Hvordan partsutsagn skal tolkes 

vil være avgjørende for løsningen av problemstillingene som reises gjennom

avhandlingen. For det første må partsutsagnene tolkes for å avgjøre om en avtale i det 

hele tatt er suspensivt betinget. For det andre vil tolkningen være avgjørende ved 

fastleggelsen av arten og omfanget av rettsvirkninger som følger av at betingelsen er 

gjort til en del av avtalen. 

I avhandlingens del 3 skifter fokus til det spesielle. Her gjøres en analyse av enkelte 

spørsmål som oppstår der finansiering er en suspensiv betingelse for en avtale. I denne 

delen vil det redegjøres for hvem av medkontrahentene som kan påberope seg et 

finansieringsforbehold (punkt 4). I punkt 5 vil det drøftes hvor lenge en suspensivt 

betinget avtale vil være bindende for partene, og hva rettsvirkningene av at en part gir 

avkall på et finansieringsforbehold vil være. I punkt 6 blir det redegjort for 

lojalitetsplikter i tiden mellom bindende og endelig avtale, der avtalen er gjort betinget 

  
3 Begrepsbruken er i tråd med NOU-1987:14 side 85, Brækhus (1946) side 358, Bergsåker (1997) side 

110 og 113, Simonsen side 29 og LF-2005-37258.
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av finansiering. Erstatningsansvar der en part trer ut av avtaleforholdet på bakgrunn 

av et finansieringsforbehold drøftes i punkt 7.

1.3 Avgrensning av avhandlingen

1.3.1 Fokus på kommersielle avtaler

Denne avhandlingen dreier seg om kommersielle avtaler. Med kommersielle avtaler 

menes avtaler mellom næringsdrivende eller mellom næringsdrivende og det offentlige. 

At avtaler med det offentlige4 tas med, skyldes at det offentlige i stor utstrekning inngår 

kommersielle avtaler med næringsdrivende. Særskilte problemstillinger etter lov om 

offentlige anskaffelser faller utenfor. Det gjør også en generell analyse av bruk av 

forbehold i anbudsprosessen. Bruk av betingelser ved avtaleslutning har en side mot 

forvaltningens bruk av vilkår ved begunstigende vedtak. Slike vilkår vil ikke behandles,

ettersom de reiser særegne problemstillinger.5 Det samme gjelder avtaler mellom 

forbrukere og næringsdrivende.6

I kommersielle avtaler er gjerne kontraktspartene part i flere sammenhengende avtaler, 

avtalene er gjort betinget av en rekke betingelser7, og avtalene er gjort dynamiske med 

kontraktsfestede reguleringsklausuler. Det vil likevel fokuseres på forholdsvis enkle og

statiske avtaler – to parter, én avtale og én suspensiv betingelse. Dette er nødvendig for 

å komme tilstrekkelig i dybden på de problemstillingene som reises. 

Samtidig er det nødvendig å være oppmerksom på at forenklingen kan ha en betydning for 

problemstillingene som reises. Det kan for eksempel spørres om en avtale som er påheftet ikke bare én, 

men en lang rekke betingelser, i det hele tatt kan sies å være gjensidig «bindende inngått». Der avtalen er 

påheftet en rekke betingelser må også betingelsene tolkes for å avgjøre om de er alternative, slik at 

inntreden av en av dem er nok, eller kumulative, slik at alle betingelsene må oppfylles før avtalen blir 

endelig.

  
4 F.eks. Rt-1985-1066.
5 F.eks. skrankene i legalitetsprinsippet og i forbudet mot utenforliggende hensyn.
6 Se punkt 1.5.
7 Bryde Andersen side 201.
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1.3.2 Avgrensning mot opsjoner

En kjøpsavtale bygget på et suspensivt betinget løfte gir, dersom betingelsen inntrer, 

både en rett og en plikt for kjøper og selger til å gjennomføre avtalen. Opsjoner er også 

ofte betinget av en fremtidig uviss omstendighet, men i motsetning til suspensive 

betingelser gir de en ensidig rett, men ikke plikt, til å endre eller føre deler av kontrakten 

til opphør. Grensen mellom opsjonsavtaler og suspensivt betingede kjøpsavtaler vil 

dermed være avgjørende for mulighetene til å gå fritt fra en avtale. Denne 

grensedragningen har iblant vært oppe for domstolene, se LB-1998-00962 og 

LB-2009-184647. Problemstillingen i de to avgjørelsene var om en suspensivt betinget 

avtale om kjøp av fast eiendom var inngått, eller om det kun var avtalt en opsjon. I 

begge avgjørelsene kom retten til det var en opsjonsavtale som var inngått. Den ene 

parten sto dermed fritt til å gå fra sitt bud. Opsjoner blir ikke behandlet i denne 

avhandlingen, men det blir foretatt enkelte grensedragninger mellom opsjoner og 

suspensive betingelser.

1.3.3 Avgrensning mot tredjemannsvirkninger

Avhandlingen behandler rettsvirkninger mellom medkontrahentene i en avtale med 

suspensive betingelser. Slike avtaler vil også kunne ha viktige rettsvirkninger overfor 

tredjemann. Et eksempel på dette er den skatterettslige virkningen slike betingelser kan 

få. Realisasjon er et vilkår for skatteplikt og fradragsrett, jf. skatteloven §§ 5-1 2. ledd, 

5-30 og 6-2.8 I Rt-2009-1208 kom Høyesterett til at skattemessig realisasjon ikke hadde 

skjedd fordi gevinsten ikke var «tilstrekkelig klarlagt og sikret» ettersom avtalen

mellom medkontrahentene var suspensivt betinget. Kjøperne av virksomheten hadde 

tatt «due diligence»-forbehold og et forbehold om godkjennelse fra 

konkurransemyndighetene ved avtaleslutningen. En skatterettslig virkning vil være et 

forhold mellom staten på den ene siden og den enkelte medkontrahent på den andre. 

Partskonstellasjonen er dermed annerledes. Et annet eksempel vil være der debitor i et 

betinget avtaleforhold går konkurs. Den betingede fordringen kan anerkjennes som 

dividendefordring, jf. dekningsloven § 6-2, men kreditor vil ikke ha stemmerett ved 

skiftesamlingen før betingelsen inntrer, jf. konkursloven § 95 fjerde ledd. En rekke 

spørsmål oppstår; for eksempel kan det spørres om en betinget fordring kan utgjøre

  
8 Zimmer side 250 og 257-259.
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grunnlaget for en konkursbegjæring, hvorvidt den kan benyttes til motregning9 og 

hvorvidt boet kan tre inn i den betingede avtalen. Også ved handel gjennom 

eiendomsmegler oppstår tredjemannsvirkninger. En eiendomsmegler har kun krav på 

vederlag hvis handel kommer i stand i oppdragstiden, eller tre måneder etter at 

oppdragstiden er ute, jf. eiendomsmeglerloven §§ 7-3 og 6-5. Er en avtale om kjøp av 

fast eiendom suspensivt betinget, og betingelsen først inntrer etter disse fristene, har 

megleren dermed ikke krav på vederlag, jf. RG-1995-1063.10 Slike 

tredjemannsvirkninger vil ikke behandles ytterligere.

1.3.4 Det er bindende (men betingede) avtaler som behandles

Avtaleslutningsprosessen i kommersielle forhold kompliseres av en utstrakt bruk av 

betingelser for at avtalen (i) i det hele tatt skal bli bindende, eller (ii) etter at den er blitt

bindende, skal kunne gjennomføres etter sitt innhold (temaet for denne avhandlingen).11

Det er viktig å kjenne igjen forskjellen mellom disse måtene å bruke betingelser på,

ettersom for eksempel et finansieringsforbehold kan benyttes på begge måter, og 

rettsvirkningene er ulike. Det ene vil være et forbehold mot avtalebinding, mens det 

andre vil være et forbehold om utsettelse av kontraktens ytelsesplikter. Mens et 

forbehold mot avtalebinding vil ha sin virkning kun i den prekontraktuelle fasen (avtale 

vil ikke inngås før en betingelse inntrer), vil et forbehold som er suspensivt betinget ha 

sin virkning kun i kontraktsfasen (avtalen er bindende, men ikke endelig). Partene kan, 

med hjemmel i avtaleloven § 1, avtale at ingen avtalebinding skal skje før 

finansieringen er sikret, eller de kan si at avtalen er inngått, men er betinget av at 

finansiering skaffes. Hvilken av situasjonene man står ovenfor, vil bero på en tolkning 

av partsutsagnene i den prekontraktuelle fasen. Mange av problemstillingene vil være 

like for de to måtene å bruke forbehold på, men det er også viktige forskjeller som 

tilsier at de burde analyseres hver for seg. Der avtalen ikke er inngått, kan partene fritt 

gå fra forhandlingsbordet uten å komme i ansvar så lenge de ikke har opptrådt illojalt. 

Der avtalen er inngått, men dens ikrafttredelse beror på en suspensiv betingelse, kan 

partene ikke lenger fritt gå fra avtalen. Mye kan også tale for at lojalitetspliktene 

  
9 Dekningsloven § 8-5.
10 Rosén og Torsteinsen side 96, Bergsåker (1997) side 107-113 og Bråthen.
11 Krüger (1989) side 47, Anson’s Law of Contract side 137 og Simonsen side 29.
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mellom partene er sterkere etter avtaleinngåelsen enn i den prekontraktuelle fasen.

Denne avhandlingen søker å analysere hvilke rettsvirkninger som regulerer forholdet 

mellom medkontrahentene i tiden mellom bindende og endelig avtale. Det vil dermed 

forutsettes i det følgende at det er inngått en bindende avtale med en suspensiv 

betingelse. 

1.4 Hva gjør emnet spesielt interessant?

Betingelser brukes svært ofte ved avtaleslutning, og er et viktig rettslig virkemiddel.

Slik har det vært lenge. Regler om suspensivt betingede avtaler finnes helt tilbake i 

romersk rett (condicio suspensiva).12 Et eksempel på et suspensivt betinget løfte er for 

eksempel inntatt i Justinians lovbok fra år 533:13 «Si Titius consul factus fuerit, quinque

aureos dare spondes». (Fritt oversatt: løftergiveren må gi ti gullmynter hvis Titius blir 

konsul).

Bruken av betingelser har alltid skyldtes et behov for kontroll med uvisse faktorer i 

avtaleforholdet, samt å minimalisere eget ansvar.14 Det kan spørres om det de siste tiår 

har vært en tendens i norsk rett til økt bruk av betingelser som rettslig virkemiddel.

Opsahl mente allerede tilbake i 1969 at han kunne se en tendens til å gå «bort fra 

regulering gjennom gjensidige plikter, over til regulering gjennom betingelser».15

Samtidig gjenspeiles ikke denne utviklingen i særlig grad i juridisk teori. 

Zimmermann16 hevder at moderne rettsvitenskap ikke i nevneverdig grad har greid å

bidra i analysen av betingelser som rettslig virkemiddel.

Det virker heller ikke som om den jevne jurist eller foretningsmann har et klart forhold 

til hvilke rettsvirkninger som oppstår mellom partene ved suspensivt betingede avtaler.

Et eksempel finnes i LB-2003-1943417, der et eiendomsselskap i sitt bud på en 

  
12 Zimmermann side 716-747.
13 Institutiones III, 15, 4. 
14 Se punkt 2.6 og Zimmermann side 716-717.
15 Opsahl side 239.
16 Side 717.
17 Også behandlet i punkt 3.3.
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forretningseiendom hadde stilt «et generelt forbehold om finansiering». Selskapet fikk 

fullfinansiering i en bank, men var misfornøyd med rente- og avdragsvilkårene og 

erklærte seg derfor ubundet av avtalen. Lagmannsretten kom til at forbeholdet måtte 

tolkes slik at kjøper ikke kunne gå fra avtalen hvis det forelå finansieringstilbud på 

«ordinære vilkår». Ettersom lånevilkårene ble ansett som ordinære, ble selgeren tilkjent 

erstatning. Mangel på kunnskaper om kravene til presisjon bidrar dermed til rettslige 

tvister.18

De senere års internasjonalisering av kontraktsretten har ført til at enkelte 

kontraktsklausuler fra angloamerikansk rett har blitt vanlige også i Norge.19 Når det 

gjelder klausuler med suspensiv virkning, kan forbehold om «due diligence»20 og 

«closing»21 nevnes. Det er mulig denne internasjonale påvirkningen bidrar til økt bruk 

av betingelser i kommersielle kontrakter eller i hvert fall til en økt detaljeringsgrad i 

utformingen av avtaler.

Sykliske markedssvingninger vil også kunne ha en stor betydning for bruken av 

suspensive betingelser. For eksempel kan markedssvingninger påvirke selve tilgangen 

på kapital. Investeringer krever kapital og næringslivet vil dermed alltid ha behov for 

kreditt. Samtidig har de senere års finanskrise gjort bankene mer kritiske i sin 

utlånspraksis.22 Det kan dermed hevdes at finansieringsforbehold har vært spesielt 

aktuelt de senere år. Jo vanskeligere det er å skaffe finansiering av egen kontraktsytelse, 

desto mer øker risikoen for å kunne komme i mislighold overfor medkontrahenten.23

Ved å ta et finansieringsforbehold påvirkes denne risikoen.

  
18 Se også RG-1986-993 og RG-2009-1363.
19 Hagstrøm side 63 og Sikkeland side 5.
20 Se Hagstrøm (1999).
21 Krüger side 261-280.
22 Se Gjedrem og Innst.S.nr.355 (2008-2009) punkt 13.13.1.
23 Se punkt 2.6.2.
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1.5 Spesielle metodiske spørsmål

Dette avsnittet er ikke en generell redegjørelse for rettskildelæren, men en redegjørelse 

for enkelte spesielle metodiske problemer denne avhandlingen reiser. 

Rettsvirkningene mellom medkontrahentene ved betingede avtaler er ikke lovfestet, noe 

som nødvendiggjør en analyse av rettspraksis og teori. Domstolene går konkret til verks 

ved tolkning av avtaler. Dette gjør det vanskelig å si noe generelt om stiftelse av 

suspensive betingelser, og om hvilke rettsvirkninger disse har. Det er også lite 

høyesterettspraksis på området. Der det ikke finnes høyesterettspraksis vil dermed 

lagmannsrettspraksis benyttes. Det har vært uenigheter i teorien om 

lagmannsrettspraksis kan anvendes som rettskilde. Spesielt Fleischer er negativ til 

dette.24 For Boe25 og Eckhoff26 vil slik praksis kunne være relevant, men den har 

begrenset vekt. En ting er at Høyesterett kan se bort ifra lagmannsrettspraksis når de har 

en sak oppe til avgjørelse. Noe annet er om man i en avhandling kan se helt bort i fra 

den, i en de lege lata redegjørelse for rettstilstanden.

Om voldgiftspraksis er en rettskilde for andre enn sakens parter, har også vært drøftet i 

teorien. Denne avhandlingen vil anvende voldgiftspraksis fra skipsbyggingens område,

fordi det der finnes avgjørelser der suspensive betingelser har vært drøftet. Ettersom 

svært få saker om skipsbygging kommer for domstolene, vil slik praksis kunne være 

relevant (og vektlegges) for senere tvister om skipsbygging.27 På ikke-spesialiserte

områder har voldgiftspraksis liten betydning som rettskildefaktor. Denne avhandlingen

er ikke spesielt rettet inn mot suspensive betingelser ved skipsbyggingskontrakter. 

Voldgiftspraksisen som anvendes, vil derfor benyttes som illustrasjonsmateriale, og kun 

gis vekt etter deres argumentasjonsverdi. 

  
24 Side 269-294.
25 Side 304-306.
26 Side 159-162.
27 Brækhus side 1-6 og Eckhoff side 163.



Innledning

9

Det finnes lite norsk litteratur om suspensive betingelser. Det vil derfor hentes

eksempler og argumenter fra dansk, svensk, engelsk og felleseuropeisk28 juridisk teori.

Dette er forsvarlig fordi betingelser stort sett har samme funksjon og formål i europeisk 

rett.29 Store deler av kontraktsretten er også blitt til i fellesnordisk lovsamarbeid, ofte 

bygget på europeiske kilder.

Et viktig metodisk skille går mellom rent kommersielle avtaler og avtaler der forbrukere 

er involvert. I forbrukeravtaler30 er ofte hensynet til ulikt styrkeforhold mellom partene

tungtveiende. I kommersielle avtaler gjør ikke dette hensynet seg gjeldende med samme 

vekt. Her er det i større grad forventet at partene tar vare på egne interesser.31 Dette 

skillet vil for det første kunne ha betydning der kontrakten må tolkes for å avgjøre om 

kontrakten i det hele tatt er suspensivt betinget. For det andre vil også rettsvirkningene 

av at kontrakten er suspensivt betinget kunne påvirkes av dette skillet. For eksempel vil 

kontraktspartenes styrkeforhold kunne påvirke medkontrahentenes lojalitetsplikter.32

Det er også en tendens til at lovgiver har lovfestet regler om forbrukeravtaler, mens 

reglene for kommersielle avtaler er ulovfestet. For eksempel skal et avtalevilkår som 

ikke er individuelt forhandlet tolkes til fordel for forbrukeren hvis det er tvil om 

tolkningen, jf. avtaleloven § 37 nr. 3, mens man i kommersielle avtaler må støtte seg på

den alminnelige uklarhetsregelen.33 Et annet eksempel er at lojalitetsplikten i 

forbrukerforhold ofte er lovregulert, i motsetning til i kommersielle avtaler.34 Denne 

avhandlingen vil behandle kommersielle avtaler, men på grunn av lite rettspraksis vil 

rettsavgjørelser fra andre avtaleforhold også trekkes inn der de kan ha en 

overføringsverdi eller bare fungerer som eksempler.

  
28 Spesielt Lando m.fl. om Principles of European Contract Law (PECL).
29 Se punkt 2.3.2 og Sikkeland side 13.
30 Forbrukerkjøpsloven § 1.
31 Rt-2000-806, Hov side 42 og Høgberg side 129, 150-151 og 215.
32 Nazarian side 51 og Hov og Høgberg side 40.
33 Ot.prp.nr.89 (1993-1994) side 15.
34 Nazarian side 51.
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2 Hva er en suspensiv betingelse?

2.1 Innledning

Begrepet betingelse er vanskelig å definere presist35 ettersom det har ulike betydninger 

avhengig av konteksten det blir benyttet i. I denne avhandlingen vil begrepet betingelse 

bli brukt om situasjoner der betingelsen inngår som et ledd i en avtale.36 At et 

avtaleforhold er gjort betinget, fører til særegne rettsvirkninger. Viktigst er kanskje at 

avtalens ikrafttredelse blir satt på vent inntil det blir avgjort om betingelsen vil inntre.

Rettsvirkningene av å gjøre en avtale suspensivt betinget drøftes i punkt 2.4. I teori og 

praksis brukes iblant begrepene «forutsetning», «forbehold» og «vilkår» når man vil 

vise til at en avtales ikrafttredelse er gjort avhengig av en uviss omstendighet.37 Dette 

gjøres til tross for at begrepene egentlig har ulikt materielt innhold. Ofte vil dette ikke 

ha en avgjørende betydning ettersom et utsagn tolkes for å finne frem til den tiltenkte 

mening.38 I juridisk terminologi er det likevel viktig med begrepspresisjon. I punkt 2.2 

vil det dermed foretas enkelte grensedragninger mellom de ulike begrepene. I punkt 2.5

vil det redegjøres for ulike undergrupper av suspensive betingelser. I punkt 2.6 vil det 

skrives om ulike grunner til at to avtaleparter velger å gjøre en avtale suspensivt 

betinget.

  
35 For en nærmere redegjørelse av begrepet betingelse, se: Arnholm side 148-160, Platou side 313-342, 

Treitel side 67-72, Lando m.fl. side 229-233 og Anson side 134-138. For en komparativ analyse av 

betingelser i norsk, engelsk og amerikansk rett, se Sikkeland. 
36 Arnholm side 148.
37 Gisle m.fl. likestiller begrepene «vilkår» og «betingelse» og begrepene «forbehold» og 

«ansvarsfraskrivelse». Woxholth side 76 likestiller begrepene «betingelse» og «forbehold», Bergsåker 

side 27 likestiller alle begrepene. 
38 Se punkt 3.
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2.2 Forskjellen på betingelser, vilkår, forutsetninger og forbehold

En avtale er suspensivt betinget hvis avtalens ikrafttredelse avhenger av en fremtidig og

uviss omstendighet.39 Det er altså en uttalt forutsetning at avtalen kun skal kunne gjøres

gjeldende etter sitt innhold hvis omstendigheten inntrer. 

Det sondres mellom to ulike typer betingelser, de suspensive (oppsettende) og de 

resolutive (oppløsende).40 En betingelse er suspensiv hvis løftet den er knyttet til ikke er 

ment å tre i kraft før betingelsen eventuelt inntrer, se eksempel i punkt 1.1. Motsatt er et 

resolutivt betinget løfte et løfte som opphører når en betingelse inntrer.  

Et eksempel på et resolutivt betinget løfte kan finnes i Rt-1957-237. En husholderske får etter husbondens 

testament bo i hans hus og rett til avkastningen av hans formue så lenge hun ønsker, på betingelse av at 

retten faller bort hvis hun gifter seg.

Grensedragningene mellom de to kategoriene er ikke klar, ettersom enkelte løfter kan 

være både suspensive og resolutive. Et morselskap lager en avtale med sin datter om at 

datteren skal få en årlig ytelse hvis hun mister en viktig leveransekontrakt, og i så fall 

frem til en tilsvarende kontrakt blir inngått. Morselskapets løfte er her både suspensivt 

(tapet av kontrakten) og resolutivt (inngåelse av tilsvarende kontrakt) betinget.41 Denne 

avhandlingen tar for seg de suspensive betingelser, ettersom de reiser de mest 

interessante problemstillingene. Bare ved en suspensivt betinget kontrakt er selve 

avtaleforholdet i en «mellomperiode», der det enda er usikkert om kontraktsytelsene 

skal leveres medkontrahenten. 

Ovenfor skrives det gjennomgående om betingede løfter eller tilbud, men ikke om betingede aksepter 

eller påbud. Dette har sin naturlige forklaring. Avtaleloven legger opp til en modell for avtaleslutning 

som består av partsutsagnene tilbud (løftevirkninger) og aksept (påbuds- og løftevirkninger). 

Utvekslingen av sammenfallende tilbud og aksept stifter en bindende avtale etter lovens modell. Ved å 

følge avtalelovens modell må man som hovedregel si at en betingelse er en del av et tilbud. Dette skyldes 

at det oftest er lite praktisk å snakke om en betinget aksept. En aksept som avviker fra tilbudet regnes som 

et avslag og et nytt tilbud, jf. avtaleloven § 6 første ledd. Å skille mellom betingede løfter og betingede 

  
39 Arnholm side 148, Platou side 314, Ussing (1918) side 16 og Sikkeland side 102. 
40 PECL artikkel 16:101, Woxholth side 76 og Hov side 86.
41 Hov side 87 og Arnholm side 151.
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aksepter vil ha mindre betydning ved forhandlingsavtaler. Ved forhandlingsavtaler vil ofte avtalens 

innhold klarlegges etter hvert som forhandlingene skrider frem, ofte i en suksessiv prosess der man gir og 

tar frem til bindende avtale er sluttet. Dette gjør det upraktisk og vanskelig å skille ut klare dispositive 

partsutsagn slik avtaleloven kapittel 1 legger opp til.

Ettersom begrepene vilkår og betingelse har svært ulikt materielt innhold, er det viktig å 

adskille dem i juridisk terminologi. Likevel benyttes de noen ganger feilaktig som

synonymer. Et eksempel er Rt-1969-22242 der begrepene «betingelse» og «vilkår» 

brukes om hverandre. Et vilkår er en avtalebestemmelse i en bindende og endelig avtale

som pålegger en eller begge av kontraktspartene plikter. Det er dermed avtalt at vilkåret

skal inntreffe. Et eksempel kan vise dette. I et tilbud på en fast eiendom sies det at det er 

et vilkår at eiendommen skal males før overtakelse. Tilbudet aksepteres. Selv om selger 

gjør så godt han kan, rekker han ikke å male ferdig før overtakelsen. Det foreligger da 

et objektivt avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse. Dette åpner for 

misligholdssanksjoner, men avtalen er fortsatt bindende. Ved en suspensivt betinget 

avtale vil selve ikrafttredelsen av avtalen være usikker. Hvis en part etter beste evne 

jobber for at en betingelse skal oppfylles, men ikke greier det, faller hele avtalen bort

uten at noe erstatningsansvar blir aktuelt.43

Iblant brukes begrepene forutsetning og betingelse som synonymer.44 Men mens 

begrepet forutsetning ofte blir spart til tilfeller der en forestilling om et eller annet ikke 

blir uttalt, men likevel har «ligget i luften», blir betingelse oftest brukt der 

forutsetningen blir utrykkelig uttalt og gjerne er gjort til en del av kontrakten.45 Slik vil 

begrepene også brukes i denne avhandlingen. Det kan være et vanskelig 

tolkningsspørsmål å avgjøre om det foreligger en betingelse eller en forutsetning. 

Samtidig kan rettsvirkningene av om det foreligger en forutsetning eller en betingelse 

være forskjellige.46 Skillet kompliseres ytterligere av at det kan være forutsetninger 

knyttet til betingelser. Et eksempel kan illustrere dette. En avtale er gjort suspensivt 

  
42 Behandles i punkt 2.4.2.
43 Se punkt 2.4.1.
44 Se f.eks. Huser side 126. Grensen mot bristende forutsetninger behandles i petit i punkt 2.4.1.
45 Hagstrøm side 766.
46 Rt-1933-481 og Hagstrøm side 767.
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betinget av finansiering. Finansieringstilslag gis av en finansinstitusjon. Etter den 

alminnelige lære har en betingelse automatiske rettsvirkninger; den inntrer når den 

objektivt sett er oppfylt.47 Finansinstitusjonen går konkurs før pengene utbetales. Her 

kan det hevdes at det må regnes som en forutsetning for betingelsen at pengene faktisk 

blir utbetalt. Se også LB-2003-19434. Det er nok på grunn av disse vanskelige 

tolkningsspørsmålene at skillet mellom betingelser og forutsetninger er opphevet på 

finansavtalelovens område, jf. finansavtaleloven § 66 (3). I garantiretten har dette skillet 

vært gjenstand for en mer inngående analyse.48

Begrepet forbehold brukes også ofte synonymt med begrepet betingelse.49 I denne 

avhandlingen vil det skrives om finansieringsforbehold. Der det er tatt et 

finansieringsforbehold, er avtalen suspensivt betinget av at finansiering skaffes. 

Begrepet forbehold brukes også som betegnelse på flere andre juridiske fenomener.

Ovenfor, i punkt 1.3 siste avsnitt, er for eksempel forbehold mot avtalebinding nevnt. 

«As-is»-forbehold kan også nevnes. «As-is»-forbehold hever terskelen for hva som kan 

påberopes som mangler i en virksom avtale. En slik klausul regulerer hvilken risiko og 

hvilket ansvar selger skal sitte igjen med for selve kontraktsobjektet. De kan betegnes 

som ansvarsfraskrivelser. Et slikt forbehold knytter seg direkte til kontraktsobjektet i en 

virksom kontrakt, og ikke til en betingelse for at kontrakten skal kunne tre i kraft. Ved 

disse vil det ikke lenger være snakk om de særegne rettsvirkningene til en betinget 

avtale.50 Der begrepet forbehold brukes, vil den tiltenkte betydningen fremgå av 

sammenhengen.

  
47 Punkt 2.3.
48 Smith side 191-200.
49 Woxholth side 76.
50 Se punkt 2.4.
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2.3 «Vilkår» for at en avtale skal regnes som suspensivt betinget.

2.3.1 Innledning

En avtale er suspensivt betinget hvis den er bindende inngått, men dens ikrafttredelse er 

gjort avhengig av en hendelse som ikke er sikker på å skje. Platou51 beskriver denne 

mellomfasen slik: 

«Der er ubetinget afgivet en bindende Villieserklæring; den erklærende har 

paalagt sig et Retsbaand,[...], den saaledes afgivne Villieserklæring binder 

saaledes den Erklærende, han er retslig bunden, selv om Forpligtelsen til 

Opfyldelse endnu ikke er indtraadt, og maaske ikke vil indtræde.»

Avtalen vil altså bare kunne gjøres gjeldende etter sitt innhold dersom betingelsen 

inntrer. PECL art. 16:101 viser hva som skal til for at en betingelse skal regnes som 

suspensiv. PECL har ingen rettskildevekt ut over sin argumentasjonsverdi, men kan 

blant annet benyttes til å «fastlegge innholdet av generelle begreper».52 Bestemmelsens 

materielle innhold har utgjort en rød tråd innenfor europeisk kontraktsrett og har sine 

røtter helt tilbake i romersk rett.53 Den lyder:

«A contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of an 

uncertain future event, so that the obligation takes effect only if the event 

occurs (suspensive condition)…» [Min uthevelse]

Ifølge PECL artikkel 16:101 kreves det altså at det er snakk om en usikker og fremtidig

omstendighet for at et avtaleforhold skal regnes som betinget. Spørsmålet er om dette 

kan kreves også i norsk rett.

  
51 Side 327.
52 Hagstrøm side 65.
53 Lando m.fl. side 233 og Zimmermann side 716-747.
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2.3.2 Kreves det at omstendigheten er usikker?

At det kan oppstilles et krav om at omstendigheten avtalen beror på må være uviss, er 

generelt anerkjent i nordisk og europeisk rett.54 Selve poenget med å bruke betingelser 

er å forsøke å kontrollere noe usikkert. Usikkerheten stammer fra en ekstern hendelse 

som parten kanskje kan ha en viss grad av innflytelse over, men som ikke kan 

kontrolleres fullt ut. Kan de det, er det ikke snakk om en betingelse, men en opsjon, 

ettersom parten alene kan kontrollere om avtalen skal gjennomføres eller ikke. Et 

eksempel kan vise dette: En stålleverandør er bundet til en avtale med et skipsverft om å 

levere stål til en fastsatt pris. Avtalen trer først i kraft hvis skipsverftet velger å 

akseptere et tilbud fra en reder om å bygge et skip. Dette er i realiteten en opsjon på 

stål. Det ville vært lite logisk at en part kunne gjøre avtalen betinget av noe han hele 

tiden var sikker på ville skje. Ettersom det oppstår særegne rettsvirkninger ved 

betingede avtaler (punkt 2.4), må det kreves at omstendigheten avtalen beror på er 

usikker. Noe annet er hvilken grad av usikkerhet som kreves (punkt 2.5)

Tidsklausuler kan også se ut som suspensive betingelser, men de kan ikke regnes som 

usikre, og bør derfor skilles ut.55 Hvis en kjøpsavtale er inngått den 1.januar, med 

levering den 15. juli, er det lite treffende å si at kontrakten er betinget av forfallsdagens 

inntreden – datoen vil jo inntre uansett. 56 Iblant er tidsklausuler mer skjult enn i 

eksempelet over, men det samme vil gjelde. Person A gir et løfte om å betale 1000 kr til 

person B den dagen person C dør. C’s død er uunngåelig (mens når han skal dø er 

uvisst), og løftet er dermed egentlig ikke betinget. 

2.3.3 Kreves det at omstendigheten er fremtidig?

I teorien blir det gjennomgående hevdet at omstendigheten en avtale er gjort betinget av

ikke bare må være uviss, men også fremtidig, for at de særegne rettsvirkningene av en

  
54 Se Lando m.fl. side 233 note 3 med omfattende henvisninger til ulike europeiske jurisdiksjoner. I 

felleseuropeisk rett, se også PECL artikkel 16:101 og Zimmermann side 717. I norsk rett, se Arnholm 

side 150 og Platou side 314-315. I dansk rett, se Ussing side 445. 
55 Arnholm side 158-160 og Lando m.fl. side 231-232. Motsatt i Hov og Høgberg på side 112, der 

tidsfrister, uten drøftelse, brukes som eksempel på suspensive betingelser. 
56 Merk forskjellen fra eksemplet om levering av pølser under punkt 2.5.
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betinget avtale skal inntre.57 Tanken bak dette kravet er å skille ut situasjoner der en 

omstendighet er fortidig, men skjult for partene. Hvis omstendigheten er uviss, men 

fortidig, hevdes det58 at det ikke er snakk om en betingelse, men subjektiv usikkerhet.59

Dette vil gjelde i de mange situasjoner der medkontrahentene ikke vet om en fortidig 

omstendighet har skjedd eller ikke. Et eksempel: Et rederi avtaler å kjøpe opp et annet 

på betingelse av at det sistnevnte rederiets nettoprofitt var høyere enn en bestemt sum i 

det foregående år. Regnskapet foreligger ikke på avtaletidspunktet, men objektivt sett 

har alle omstendigheter som kan påvirke resultatet inntrådt ved årsskiftet.60 I slike 

tilfeller hevdes det61 at avtalen aldri har vært betinget.62

Samtidig er det svært viktig i kommersielle kontrakter å kontraktsfeste risikoen for slik 

usikkerhet. Med dette perspektivet ville for eksempel ikke en avtale kunne være 

betinget av en teknisk, økonomisk og juridisk gjennomgang («due diligence»). Alle

faktiske forhold har jo allerede skjedd da gjennomgangen iverksettes. Det kan spørres 

om en slik formalistisk fremgangsmåte ville blitt lagt til grunn av norske domstoler.

Partenes mening har jo vært å gjøre avtalen betinget. For alle praktiske formål ville en

domstol måtte avgjøre i etterkant om betingelsen er inntrådt. Dette vil avgjøres etter en 

tolkning av betingelsen, og bevisføring fra partene.

At Høyesterett ikke alltid har fulgt en formalistisk fremgangsmåte i møte med 

betingelser, støtter også dette. Det er for eksempel hevdet at en betingelse har 

automatiske rettsvirkninger (objektiv inntreden): 

  
57 I norsk rett, se Arnholm side 150 og Platou side 314-315. I felleseuropeisk rett, se PECL artikkel 

16:101, Lando m.fl. side 230 og 233 note 3 og Zimmermann side 717.
58 Se note 56.
59 Lando m.fl. side 233, note 3.
60 Den skatterettslige virkningen av en slik avtale er analysert i Rt-2006-333.
61 Se note 56.
62 Lando m.fl. side 230.
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«Betingelsens Opfyldelse er nødvendig for, at de bestemte Virkninger skal 

inntrede…afgjørende er alene det objektive Faktum, at Betingelsen er opfyldt 

eller ikke er opfyldt»63

I norsk rett finnes avgjørelser som legger mer vekt på rimelighet og lojalitet, enn på om 

betingelsen formalistisk sett er oppfylt, se punkt 2.4.2. Det er også hevdet i teorien at en 

avtale faller bort så snart det er klart at betingelsen ikke vil inntre. Det motsatte ble 

konklusjonen i Rt-1920-900. Da det ble klart at betingelsen ikke kunne oppfylles, 

oppsto en rett (opsjon) for kjøper til å gi avkall på betingelsen og fastholde kjøpet, se 

punkt 5.3.2.

Denne problemstillingen forfølges ikke videre.

2.4 At en betingelse er suspensiv, sier noe om betingelsens rettsvirkninger

2.4.1 Rettsvirkninger

Som nevnt ovenfor er en betingelse suspensiv hvis løftet den er knyttet til ikke er ment 

å tre i kraft (fullt ut) før betingelsen inntrer. En suspensivt betinget avtale kan derfor 

betegnes som bindende, men ikke endelig. En rekke forhold viser at avtalen er 

bindende. Partene kan ikke fritt kan gå fra avtalen64 eller ensidig endre den (blant annet 

er risikoen for markedssvingninger fiksert). Etter de underliggende regler kan også en 

betinget fordring transporteres, den kan meldes i debitors konkursbo65, eller den kan 

pantsettes.66 Det oppstår også viktige lojalitetsplikter, se punkt 6. Samtidig er ikke 

avtalen endelig ettersom det enda er uvisst om betingelsen vil inntre. At betingelsen er 

suspensiv, sier altså noe om betingelsens rettsvirkninger. Så lenge betingelsen ikke er 

inntrådt kan naturaloppfyllelse ikke kreves. Et finansieringsforbehold kan brukes som 

eksempel. Den part som har tatt finansieringsforbeholdet, har sikret seg retten til å 

unngå naturaloppfyllelse gjennom selve avtalemekanismen. Først når finansiering 

  
63 Platou side 330.
64 Simonsen side 29.
65 Dekningsloven § 6-2. 
66 Platou side 327.
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skaffes, blir avtaleforholdet endelig. Kontraktsytelsene skal da overføres motparten etter 

avtalen og de alminnelige regler for kontraktsforholdet, se f.eks. LF-2005-37258.67

Dette fremgår blant annet av PECL artikkel 16:103 (1) som lyder: 

«Upon fulfilment of a suspensive condition, the relevant obligation takes effect

unless the parties otherwise agree.» [Min uthevelse]

Dersom det blir konstatert at den suspensive betingelsen ikke vil inntre, er den klare 

hovedregel at medkontrahentene blir løst fra avtalen, jf. Rt-1985-1066 og 

Rt-1920-90068. Dette er selve formålet med å gjøre avtalen betinget, se punkt 2.6.

Iblant blir en bindende og endelig avtale revidert eller satt til side på bakgrunn av avtaleloven § 36 eller 

læren om bristende forutsetninger. Et vilkår for lempning på begge disse grunnlagene er at den ene parten 

har blitt utsatt for noe tyngende som han ikke hadde sett for seg da avtalen ble sluttet.69 Det kunne spørres 

om en part kan kreve lempning av selve betingelsesklausulen etter disse reglene. Dette kan vanskelig 

tenkes, i hvert fall i kommersielle forhold. Det er ikke lenger snakk om noe uforutsett som rammer en av 

medkontrahentene. Gjennom å gjøre avtalen suspensivt betinget, erkjenner partene allerede i den 

prekontraktuelle fasen at avtalens ikrafttredelse beror på at betingelsen vil inntre. Det vil derfor normalt 

være utelukket å hevde at avtalen må revideres etter avtaleloven § 36 eller læren om bristende 

forutsetninger (slik at betingelsen settes til side) fordi en part ikke hadde sett for seg at betingelsen ikke 

ville inntre.

2.4.2 Lojalitet og rimelighet som mulig hinder for en betingelses normale 

rettsvirkninger70

Unntaksvis kan en kontrakt ikke anses bortfalt selv om det er konstatert at betingelsen 

ikke blir oppfylt i tide. Dette ble resultatet i Rt-1969-222.71 Saken gjaldt en betinget 

håndgivelse72 av en byggetomt fra en kommune til en tomtefester. I håndgivelsen var 

det stilt betingelser, blant annet om finansiering, for at avtalen skulle bli endelig. 

  
67 I motsetning til de resolutive betingelser der avtaleforholdet opphører.
68 Side 902. Avgjørelsen finnes ikke på lovdata, men på www.rettsdata.no eller i Retstidende.
69 Hagstrøm side 247.
70 Se også punkt 6.2.
71 Se også Rt-1893-186, Sikkeland side 110-114 og Platou side 330-331.
72 Håndgivelse: bindende tilbud om å f.eks. bortfeste noe til en fastsatt pris innen en akseptfrist. Avtalen 

blir bindende ved aksept, eller eventuelt når betingelsene for tilbudet er oppfylt.

www.rettsdata.noeller
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Betingelsene var objektivt sett ikke oppfylt ved utløpet av fristen tomtefesteren hadde 

fått, selv om ikke mye gjensto. Fristen ble forlenget, men også ved utløpet av denne var 

ikke betingelsene oppfylt. Håndgiveren fikk ikke medhold i å kunne gå fra avtalen

ettersom festeren hadde foretatt ikke ubetydelige investeringer på tomten (dissens 3–2). 

Retten uttalte: «For at kommunen da skulle være berettiget til å gå til det rigorøse skritt 

som det innebar å trekke håndgivelsen tilbake, mener jeg at den på forhånd måtte ha 

gitt Apelseth klar beskjed om hva han omgående måtte bringe i orden dersom han ikke 

skulle miste både retten til en verdifull tomt og de penger han hadde nedlagt i 

arbeidet.» Høyesterett tolket altså inn en inn en plikt til å gi beskjed om at en streng 

fortolkning av forbeholdet ville bli opprettholdt. Plikten til å gi beskjed fulgte ikke av 

kontrakten. Sammenligner man denne avgjørelsen med Rt-1985-106673, hvor resultatet 

ble motsatt, ses det tydelig at rimelighet og lojalitet har hatt en betydning selv om dette 

ikke sies eksplisitt. Dette kan skyldes at partskonstellasjonen er forskjellig. I 

Rt-1985-1066 dreide det seg om to profesjonelle parter, mens det i Rt-1969-222 dreide 

seg om en kommune og en privatperson. Selv om retten presiserer at det er snakk om en 

«privatrettslig erklæring fra kommunen», nevnes også at det må tas hensyn til «de 

forvaltningsrettslige regler» i tolkningen av om betingelsen er oppfylt. Avgjørelsene er 

dermed ikke direkte sammenlignbare. I kommersielle forhold vil ikke et slikt hensyn 

komme inn med samme vekt. Der er partene i større grad forventet å ta vare på egne 

interesser. Avgjørelsene er også forskjellige ettersom det i Rt-1985-1066 kun var tatt et 

finansieringsforbehold, mens det i Rt-1969-222 var stilt flere betingelser. I den sist 

nevnte avgjørelsen var en av betingelsene at privatpersonen skulle ha «igangsatt

[byggearbeidene] slik at de kan drives kontinuerlig». Dette innebar selvfølgelig at 

omfattende investeringer i avtalen var gjort. Disse investeringene ville det ikke vært 

mulig å ta med seg, slik at avtalens bortfall ville ført til en ubegrunnet berikelse for 

kommunen.

  
73 Se punkt 2.6.2 og 3.2.
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2.5 Indre, ytre, positive og negative betingelser

Suspensive betingelser kommer i flere former, men kan pedagogisk inndeles i fire 

undergrupper uten klare grenser; indre, ytre, positive og negative betingelser. 74

Ved en indre betingelse siktes det til en hendelse som partene selv kan påvirke 

inntredenen av, men som de ikke kan kontrollere fullt ut. Kan de kontrollere dens 

inntreden fullt ut, er det egentlig snakk om en opsjon.75 De fleste betingelser (inkludert 

finansieringsforbehold) vil regnes som indre betingelser ettersom det i varierende grad 

går an å påvirke dens inntreden. To ulike scenarioer kan tenkes her. Det kan tenkes at 

kun den ene parten skal yte noe slik at hendelsen inntrer. Et eksempel på dette er en 

betingelse om godkjennelse av konkurransemyndighetene for at en 

virksomhetsoverdragelse skal gjennomføres, se for eksempel Rt-2009-1208. Parten som 

skal søke godkjennelse må aktivt handle for at godkjennelsen skal kunne bli en realitet, 

men samtidig har konkurransemyndighetene et skjønn i selve avgjørelsen. Det kan også 

tenkes at begge parter skal yte noe for at hendelsen skal inntre. Et eksempel på dette er 

en betingelse om tilstrekkelig finansiering både for selskap A og B for å gå til felles 

innkjøp av et vareparti. Her påvirker betingelsen begge partenes forhold.

Ved en ytre betingelse har ingen av partene noen innflytelse over inntredenen av 

betingelsen. Den ligger utenfor begge parters kontroll. Et eksempel på dette er der en 

kioskkjede lager en avtale med en pølseprodusent om at de skal levere 400 kg pølser på 

17. mai på betingelse av at det blir solskinn på leveringsdagen. 

Det kan spørres om graden av kontroll over en omstendighet har en materiell, rettslig 

betydning. Hvilken grad av kontroll en part har over inntredenen av en betingelse vil

kunne være et moment i bedømmelsen av om kravene til lojal opptreden er fulgt. Det 

kan hevdes at kravene til en medkontrahent om å jobbe aktivt og lojalt for at en 

betingelse skal inntre, vil skjerpes ettersom graden av kontroll over inntredenen av 

betingelsen øker. Her kan godkjennelse av konkurransemyndighetene (se to avsnitt

  
74 Begrepene indre og ytre betingelser er fra Simonsen (2011). Hov side 86, Platou side 317 og Arnholm 

side 151 kaller dette potestative og kasuelle betingelser. 
75 Se punkt 3.3 og 1.3.
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ovenfor) brukes som eksempel. Det vil være forskjell på om parten som skal søke 

godkjennelse bare trenger å sende en enkel, standardisert søknad, eller om det kreves

innsendelse av omfattende og vanskelig tilgjengelig informasjon, som parten selv ikke 

besitter. Betingelsen vil i det sistnevnte tilfellet være mer tyngende å oppfylle. Støtte for 

en slik rettsoppfatning kan blant annet finnes i Rt-1989-659, som er nærmere behandlet 

i punkt 5.2.4.

Betingelser kan både være positivt og negativt utformet. En negativt utformet betingelse 

fordrer at den relevante omstendigheten ikke skal inntre: «Vi selger deg selskapet på 

den betingelse at vi ikke får et høyere bud innen 8 dager.» Det motsatte vil gjelde for en 

positivt utformet betingelse, som vil gjelde inntredenen av en omstendighet. En positivt 

utformet betingelse vil for eksempel være et utsagn om at: «dersom vi får 

tilfredsstillende finansiering, vil vi kjøpe selskapet deres.»

2.6 Formålet med å gjøre en avtale suspensivt betinget

2.6.1 Innledning

Avtalefriheten (autonomien) gir i utgangspunktet rett til å inngå avtaler med det innhold 

en ønsker76, alternativt å avstå fra å inngå avtaler. Problemstillingen i punkt 2.6 er hva 

som ligger bak ønsket om å inngå en suspensivt betinget avtale. Hvorfor velge en 

bindende, men usikker avtale, når man kan velge å inngå en ordinær avtale, eller vente 

med å inngå noen avtale til eventuelle usikkerheter er ryddet av veien? Det finnes svært 

mange og ulike begrunnelser for dette. Her vil enkelte hovedpunkter trekkes frem.

2.6.2 Plassering av risiko og ansvar

Ved å regulere pliktene i en avtale, plasseres risiko. Den som har en kontraktuell plikt 

til å gjøre, tåle eller unnlate noe, har normalt også risikoen for dette. Ved å regulere 

risikoen påvirkes også ansvaret indirekte. Det er bare forhold en part har risikoen for 

som kan føre til ansvar ovenfor medkontrahenten, se for eksempel kjøpsloven §§ 22, 30 

og 51.77  

  
76 Se note 1.
77 Hagstrøm side 314.
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Spørsmålet er så hva dette egentlig innebærer. For å besvare dette, tas det utgangspunkt 

i risikoen og ansvaret for egen finansiering. En reder har inngått en avtale med et 

skipsverft om kjøp av et skip. Utgangspunktet i norsk rett er at en kjøper har både 

risikoen og ansvaret for at kjøpesummen skaffes til veie. Dette kommer blant annet til 

utrykk i Rt-1985-1066, der det uttales at et finansieringsforbehold «bryter med den 

alminnelige regel om at finansiering er [kjøpers] risiko». Manglende finansiering er i 

realiteten en mangel på penger, og det kreves mye for ikke å komme i ansvar. Dette 

fremgår av Rt-2000-610, der det uttales at det «fortsatt [må] være den klare hovedregel 

i norsk rett - som må gjelde med få unntak - at en skyldner... ikke kan si seg ubundet av 

en pengeforpliktelse på grunn av egne betalingsvanskeligheter».78

At kjøperen har risikoen, innebærer at selgeren kan heve kjøpet dersom kjøpesummen 

ikke blir skaffet til veie. At han har ansvaret, innebærer at hans unnlatelse av å oppfylle 

betalingsvilkårene er et mislighold som påfører ham erstatningsansvar ovenfor selgeren. 

Dette ansvaret vil i utgangspunktet være objektivt.79

Hovedregelen om hvor risiko og ansvar er plassert kan fravikes ved avtale. Det er 

nettopp dette som er gjort når avtalen er suspensivt betinget (f.eks. med et 

finansieringsforbehold). Risikoen for at finansiering skaffes, er ført over på den part 

som ikke har tatt et forbehold. Denne parten må innfinne seg med at finansieringen 

muligens ikke kommer i orden, slik at avtalen faller bort, uten at han kan gjøre noe 

ansvar gjeldende. Hovedformålet med å bruke betingelser er å plassere risikoen for at 

avtalen skal falle bort på bakgrunn av en bestemt omstendighet. Gjennom å stille 

suspensive betingelser erkjenner partene allerede i den prekontraktuelle fase at 

gjennomføringen av kontrakten er usikker. Man flytter en spesifisert del av risikoen –

som egentlig ligger på egen kappe – over på motparten. 

  
78 Se også Hagstrøm side 258 og ND-1985-220. Snevert unntak fra hovedregelen i Rt-1959-1048, se 

også Rt-2003-1252.
79 Hagstrøm side 507 og ND-1980-211.
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En suspensiv betingelse vil være en kontraktsfestet mulighet til å trekke seg fra avtalen 

dersom betingelsen ikke slår til, så lenge man lojalt har forsøkt å oppfylle det som er 

avtalt.80 Det vil være en videre adgang til gå fra avtalen enn bakgrunnsreglene ville 

tillatt. Hvor vid adgangen vil være, beror på en tolkning av forbeholdet. Det er derfor 

grunn til å se på en suspensiv betingelse som et selvstendig avtalefestet grunnlag til å tre 

ut av kontraktsforholdet. En avgjørelse som viser dette er Rt-1985-1066. Saken gjaldt 

krav om erstatning etter påstått kontraktsbrudd. Et entreprenørfirmas (Ran-Ko Oy) 

anbud på bygging av en skole ble antatt av kommunen på den betingelse at kommunen 

kunne skaffe finansiering. Finansieringen kom ikke i orden, og kommunen anså seg 

ikke forpliktet til å oppføre skolen. Entreprenøren saksøkte kommunen for 

kontraktsbrudd med krav om erstatning for den positive kontraktsinteresse, subsidiært 

den negative. Etter å ha slått fast at finansiering var en suspensiv betingelse for 

avtaleforholdet, uttaler førstvoterende at kommunen «ikke [var] forpliktet til å stå ved 

antakelsen av anbudet». Denne uttalelsen viser at Høyesterett kom til at 

finansieringsrisikoen var plassert hos entreprenøren. Videre uttales det: «Når 

kommunen kunne si seg ubundet av antakelsen av Ran-Kos anbud fordi finansieringen 

ikke lot seg ordne, har Ran-Ko ikke krav på erstatning for den positive 

kontraktsinteresse.» Dette viser at også ansvaret for den positive kontraktsinteresse var 

ført over på medkontrahenten. Heller ikke ansvar for den negative kontraktsinteresse 

ble konstatert.

2.6.3 Indirekte påvirkning av motparten

Ved å inngå en bindende og endelig avtale vil medkontrahentenes adferd påvirkes av 

plikter. Plikter brukes som rettslig virkemiddel for å påvirke adferd. Blir ikke en avtalt 

og forfalt ytelse levert medkontrahenten, vil det i utgangspunktet føre til 

kontraktsbrudd. Ved hjelp av domstolene kan det kreves naturaloppfyllelse, eller 

surrogat for oppfyllelsen i form av erstatning for den positive kontraktsinteresse. 

Også betingelser kan brukes for å påvirke adferd, men da mer indirekte. Slik indirekte 

påvirkning kan være en viktig begrunnelse for å gjøre et avtaleforhold betinget.81 For 

  
80 Krüger (1989) side 47 og 537 og Krüger (1998) side 102.
81 Opsahl side 238-242 og Sikkeland side 14.
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eksempel kan en reder (bortfrakter82) stille som en suspensiv betingelse for en 

befraktningsavtale at befrakteren83 får finansiering på bestemte vilkår (f.eks. med 

betalingsgaranti fra morselskap). Ettersom betingelsen er tatt i rederens interesse, er det 

ikke sikkert det kan tolkes inn en plikt for befrakteren til å skaffe finansiering, se punkt 

6. Rederen ønsker heller å stå fri til å kontrahere med andre, enn å sette i gang en 

langvarig prosess ved å gjøre ansvar gjeldende overfor befrakteren dersom finansiering 

ikke skaffes. Ved å stille betingelsen sikrer rederen seg at oppfyllelsen fra befrakteren

blir sikker dersom avtaleforholdet blir endelig. Samtidig blir befrakteren indirekte 

påvirket til å gjøre noe han egentlig ikke har plikt til før avtalen er endelig. I eksempelet 

har betingelsen en lik funksjon, og samme formål, som en kanselleringsklausul kan ha. 

Slike klausuler har stor betydning i enkelte kontraktstyper, for eksempel i

befraktningsretten.84 Her er det nettopp ofte ikke ansvaret som er viktig, men risikoen.

Det kan være viktigere for rederen å skaffe nye varer å fylle skipet med enn å bruke tid 

på å kreve inn oppfyllelsesinteressen.

2.6.4 Enkelte kommersielle begrunnelser

Der en kontraktspart aksepterer et tilbud med et finansieringsforbehold, gjør han dette 

fordi han anser seg tjent med å ta over risikoen for at finansieringen vil la seg ordne. 

Dette skyldes en tro på at en betinget (usikker) kontrakt vil være et gunstigere alternativ

enn å vente med avtalebinding eller forsøke å regulere kontraktspliktene. Opsahl85

fremhever fordelene ved å bruke betingelser:

«Mer nyanserte og smidige løsninger kan utformes gjennom regulering av 

betingelsene [enn ved regulering av plikter]. Det er ofte viktigere å regulere 

risikoen enn ansvaret. På den ene siden har man bryderiet med å gjøre ansvar 

gjeldende, på den andre siden har man fordelen ved å stå fritt.»

  
82 Bortfrakter: reder som inngår avtale om å frakte andres (befrakterens) varer på sine skip. Se sjøloven § 

321.
83 Se note 81.
84 Opsahl side 240.
85 Side 241.



Hva er en suspensiv betingelse?

26

En svært viktig årsak til at en part velger å binde seg til en avtale der den annen part har 

tatt et finansieringsforbehold, er at parten vet at en bindende avtale ofte er en 

forutsetning for å oppnå et ubetinget finansieringstilsagn. Partene må altså ofte fremvise 

kjøpekontrakt for at de i det hele tatt skal få fremmedkapitalfinansiering. Der en part har 

flere tilbud som kan aksepteres, vurderes de ulike bud opp mot hverandre. Hvis en 

kjøper med finansieringsforbehold har det klart beste budet, vil kjøperen bli valgt hvis 

risikoen for ikke-oppnådd fremmedkapitalfinansiering anses som liten.

Som nevnt i innledningen, punkt 1.4, kan nedgangstider påvirke tilgangen på kapital. 

Markedssvingninger kan også påvirke etterspørselen av en vare eller tjeneste. Dette vil 

igjen også være en årsak til at en betinget avtale godtas. Hvis en kontraktsytelse er

vanskelig omsettelig for selger («kjøpers marked»), ønsker selgeren heller en betinget 

avtale enn å risikere at ytelsen ikke blir solgt. Det motsatte kan også trekkes frem. Er en 

ytelse vanskelig tilgjengelig i markedet («selgers marked»), kan en kjøper ha et strekt 

behov for å binde en selger eller tilvirker. Eksemplene viser at hvem som stiller 

betingelser i stor grad bestemmes av forhandlingsstyrke.

En annen viktig årsak er at risikoen for markedssvingninger blir låst når avtalen er 

bindende. Man kan selvsagt avtale reguleringsklausuler, men er ikke dette gjort vil 

prisen være fiksert ved avtaleinngåelsen. Et eksempel: En næringseiendom blir lagt ut 

for salg. Kjøperen tar et finansieringsforbehold. Selgeren tror på en prisnedgang og er 

derfor tjent med å satse på at kjøper greier å skaffe finansiering. 
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3 Tolkning av suspensive betingelser

3.1 Tolkningsregler

Prinsippene for tolking av avtaler mellom næringsdrivende er nærmere behandlet i

Rt-2002-1155 og fulgt opp i en rekke avgjørelser, senest i Rt-2009-813. Slike 

kontrakter skal i utgangspunktet fortolkes objektivt, kontraktens ordlyd må tillegges stor 

vekt og den som hevder en forståelse i strid med kontraktens ord vil ha bevisbyrden for 

partenes felles forståelse på avtaletidspunktet. Der det er klart at partene på 

avtaletidspunktet hadde en annen forståelse av kontrakten enn den ordlyden objektivt 

sett leder til, må denne forståelsen legges til grunn. Dette følger blant annet av 

Rt-1993-564, der det ble uttalt at: «det primære formål ved all kontraktstolkning er å 

finne ut hva partene har ment». At de samme reglene gjelder for tolkning av betingelser

ble lagt til grunn i LB-2003-19434, RG-1993-786 og RG-2001-1566 86.87 Det er heller 

ingen praktiske grunner til at betingelser skulle tolkes annerledes enn kontrakten den er 

en del av. 

Tvister oppstår ofte fordi betingelser er for vage eller for generelt utformet.88 I 

Rt-1991-1171 gis det utrykk for den såkalte uklarhetsregelen.89

«Risikoen for den uklarhet som kan ha oppstått… må ligge hos [den] som burde 

ha uttrykt seg klarere.»

Når en part forfatter (eller krever tatt med) en uklar betingelse, tilsier denne 

tolkningsregelen at tolkningstvilen skal gå ut over ham, slik at man tolker betingelsen

  
86 Ikke-kommersiell avtale. Anke til Høyesterett nektet fremmet, jf. HR-2001-1272 og HR-2001-1275.
87 Bergsåker side 28 kommer til samme konklusjon.
88 Se f.eks. Rt-1985-1066, LA-2009-185748, LB-2003-19434, RG-2001-1566, RG-1986-993 og 

ND-1990-340.
89 Henvisning til en rekke andre avgjørelser finnes i Woxholth side 436.
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minst mulig inngripende for medkontrahenten.90 I LB-1998-00962, som gjaldt 

forståelsen av et forbehold i en kjøpsavtale mellom to eiendomsselskaper, ble det uttalt 

at dette særlig måtte gjelde når forfatteren av forbeholdet var advokat og medeier i et 

meglerfirma. En avgjørelse som avviker noe fra dette utgangspunktet finnes i 

RG-1993-78691. Saken gjaldt spørsmålet om bindende og endelig avtale om kjøp av fast 

eiendom var inngått. Dette var avhengig av om budet på eiendommen hadde påheftet et 

forbehold eller ikke. Retten uttalte: «Hvis en part reservasjonsløst godtar [budgivers]

forbehold, ligger risikoen for tolkningstvil på ham.» På bakgrunn av uklarhetsregelen 

er det vanskelig å se lagmannsrettens begrunnelse for denne rettsforståelsen. Det var 

budgiveren som hadde formulert forbeholdet og gjort det til en del av sitt bud. Av denne 

grunn er avgjørelsen kritisert i teorien.92

3.2 Hvor presist må en betingelse være formulert?

Minimumskravet til presisjon må være at betingelsen etter en tolkning har et materielt 

rettslig innhold. Så snart man er over denne terskelen, er betingelsen relevant ettersom 

den bidrar med noe i avtaleforholdet mellom medkontrahentene. 

En suspensiv betingelse skyver noe av risikoen og ansvaret, som egentlig ligger på egen 

kappe, over på motparten.93 Om en avtale er suspensivt betinget eller ikke, har dermed 

svært stor innvirkning på avtaleforholdet. Det kan spørres om dette tilsier et sterkere 

krav til klarhet for en suspensiv betingelse enn for andre kontraktsvilkår.

Uttalelser som tyder på dette finnes i rettspraksis rundt spørsmålet om det er tatt 

forbehold mot avtalebinding.94 I Rt-1998-946 side 958 uttales: «Et så vesentlig 

forbehold… [burde]… ha kommet klart frem.» En lignende uttalelse finnes i 

HR-2011-581-A (leie av forretningslokaler). Den ene parten hevdet at leieavtalen skulle 

  
90 Woxholth side 435 og Bergsåker side 28. Uklarhetsregelen er en alminnelig tolkningsregel, og gjelder 

dermed alle kontraktsforhold, jf. Ot.prp.nr.89 (1993-1994) side 15 og Woxholth side 436.
91 Ikke-kommersiell avtale.
92 Bergsåker side 29.
93 Se punkt 2.6.2.
94 Se punkt 1.3
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«signeres sentralt» før den var bindende. Dette var ikke nedfelt skriftlig. Retten uttalte:

«Imidlertid kan jeg ikke se at Ernst & Young har tatt et signeringsforbehold som var så 

tydelig og klart at det ga dem rett til å holde alle muligheter åpne til siste slutt.»  

På det tilgrensende spørsmålet om et avtaleforhold er gjort suspensivt betinget finnes 

det også flere avgjørelser som stiller krav til klarhet. I Rt-1994-1222 ble det påstått at 

det var tatt et «forbehold om at massekontroll og kontraktsforhandlinger ikke skulle 

medføre overraskelser». Parten hevdet at forholdene ikke hadde utviklet seg som ventet 

og krevde å gå fra avtalen på bakgrunn av forbeholdet. En enstemmig Høyesterett 

uttalte at det var «avgjørende» at det «såkalte forbeholdet» ikke kunne «sies å ha noe 

rettslig innhold». Minimumskravet måtte være at «forbeholdet har et klart og utvetydig 

innhold». At presiserte deler av kontraktsforholdet «ikke skulle medføre overraskelser»

var dermed ikke presist nok for å regnes som en suspensiv betingelse. LF-2000-00879

gjelder spørsmålet om en avtale var suspensivt betinget av finansiering. Det uttales: 

«Når forbehold godtas, må det være kommet klart til uttrykk. Så er ikke tilfelle i denne 

sak før byggherren hadde bundet seg.»

Det er vanskelig å konkludere på spørsmålet om det kan kreves større presisjon enn

normalt. Når retten uttaler at noe må fremstå «klart», kan det jo hende retten kun mener 

at det mest sannsynlige tolkningsalternativet må være at avtalen er betinget. Mye kan 

likevel tyde på at det i praksis vil stilles større krav til klarhet, desto mer inngripende en 

kontraktsklausul er for avtaleforholdet. Dette kan uansett sies å være i tråd med 

uklarhetsregelen og behovet for forutberegnelighet i kommersielle avtaler. Der 

betingelsen er uklar, vil også andre tolkningsmomenter trekkes inn. Forståelsen av en 

betingelse suppleres av konkludent adferd, jf. Rt-1985-1066: «Det er riktignok så at 

dette forbeholdet, som bryter med den alminnelige regel om at finansieringen er 

byggherrens risiko, er mindre heldig formulert, noe som også er innrømmet fra 

kommunens side. Når jeg allikevel finner det tilstrekkelig klart, er det fordi de øvrige 

opplysninger i saken taler for å anse det som et suspensivt vilkår fra kommunens side at 

finansieringen lot seg ordne.»
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3.3 Hva skal til for at en betingelse regnes som oppfylt?

Iblant oppstår spørsmålet om en av partene ensidig skal kunne avgjøre om et 

forbeholdet er oppfylt; med andre ord om forbeholdet er fullt ut subjektivisert. Dette er 

et viktig tolkningsspørsmål. Et eksempel er følgende: «salget er betinget av at kjøpers 

styre finner kontrakten tilfredsstillende». Her er begrepet «betinget» brukt, men det 

fremgår av konteksten at den ene parten ensidig kan kontrollere avtalens ikrafttredelse. 

Forbeholdet er subjektivisert. Der en eller begge parter etter eget skjønn skal kunne 

godkjenne om forbeholdet er oppfylt, oppstår spørsmålet om det egentlig er noen 

gjensidig bindende avtale som er inngått. Mye kan tale for å ikke regne avtaleforhold 

tilknyttet rent subjektive forbehold som gjensidig bindende95, men som opsjonsavtaler.

Opsjonsavtaler har ikke de særegne rettsvirkningene til suspensivt betingede avtaler, se 

punkt 2.4 og 1.3 fjerde avsnitt.

Der ikke betingelsen er subjektivisert, kan ikke parten som har stiftet betingelsen 

ensidig avgjøre om den er oppfylt eller ikke. Et spørsmål av en noe annen karakter 

oppstår: hva skal da til for at betingelsen er oppfylt? Ved tolkning er fokus rettet mot to 

størrelser: det som skal analyseres (tolkningsobjektet, her betingelsen) og det 

tolkningsobjektet skal analyseres opp mot (referanserammen).

Utformingen av betingelsen vil påvirke hvilken referanseramme som skal benyttes.

Ved en objektivisert betingelse, vil ikke løftegiveren selv kunne avgjøre om det er

oppfylt.96 Et finansieringsforbehold kan brukes som eksempel. Hvis

finansieringsforbeholdet (tolkningsobjektet) tolkes slik at det må regnes som 

objektivisert, vil referanserammen være hva som objektivt sett kan regnes som vanlig 

finansiering. Dette må avgjøres konkret. For å vise dette kan det tas utgangspunkt i 

LB-2003-1943497, der et eiendomsselskap i sitt bud på en forretningseiendom hadde 

stilt «et generelt forbehold om finansiering». Selskapet fikk fullfinansiering i en bank, 

men var misfornøyd med rente- og avdragsvilkårene. Selskapet gikk fra avtalen da de 

  
95 Simonsen side 29-30.
96 Bergsåker side 44.
97 Også behandlet i punkt 1.4
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mente at betingelsen ikke var oppfylt. Lagmannsretten kom til at eiendomsselskapet 

ikke kunne gå fra avtalen selv om selskapet selv anså lånevilkårene som 

utilfredsstillende. Forbeholdet måtte forstås som om selskapet bare kunne erklære seg 

ubundet hvis de ikke hadde fått finansiering på «ordinære vilkår». Referanserammen 

var her hva ordinære vilkår for dette konkrete lånet ville være. Retten tolker her 

utsagnet i tråd med uklarhetsregelen, ved å legge minst mulig i utsagnet, se punkt 3.1. 

Et forbehold kan også ha preg av å være individualisert98, jf. RG-1986-993 99, der det 

var tatt forbehold om «tilfredsstillende finansiering». Også i denne avgjørelsen hadde 

kjøper fått fullfinansiering, men var ikke fornøyd med lånevilkårene. Retten uttalte: 

«Uttrykket «tilfredsstillende finansiering» peker i retning av noe annet og mer 

enn selve tilveiebringelsen av det nødvendige kapitalbeløp. Det er naturlig å 

forstå uttrykket slik at det refererer seg til de totale kredittbetingelser, slik at det 

i tillegg til størrelsen av lånet blir spørsmål om renter, avdragstid, m.m. For at 

forholdet skal få reell betydning må det videre forstås slik at det tas rimelig 

hensyn til Østlunds subjektive forutsetninger, ved at det blir spørsmål om hva 

som er tilfredsstillende finansiering for ham.» [Mine uthevelser]

Tolkningsresultatet blir et annet fordi ordet «tilfredsstillende» er en del av 

finansieringsforbeholdet. Tolkningsobjektet er fortsatt finansieringsforbeholdet, men 

referanserammen blir endret fra en objektiv til en mer individualisert vurdering. Det blir 

tatt «rimelig hensyn» til budgivers egne forutsetninger om finansieringen. Samtidig 

virker det ikke som om retten mener at kjøperen ensidig kunne avgjøre om betingelsen 

var oppfylt (subjektivisert).  

  
98 Bergsåker side 44.
99 Saken gjelder spørsmålet om bindende avtale om kjøp av bolig er inngått mellom to privatpersoner. 

Retten legger avgjørende vekt på forbeholdet om finansiering, da de kommer til at avtale ikke er 

kommet i stand. Retten drøfter merkelig nok ikke om det er inngått en suspensivt betinget avtale, noe 

som kunne hatt betydning for partenes lojalitetsplikter. Ordlydstolkningen av utsagnet 

«tilfredsstillende finansiering» er derimot generell, og har overføringsverdi til kommersielle forhold.
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4 Finansiering som suspensiv betingelse

4.1 Innledning

Ovenfor er det redegjort generelt for suspensive betingelser. Her vil det redegjøres mer 

spesielt for finansieringsforbehold som suspensiv betingelse. Et finansieringsforbehold 

gjør det klart ovenfor medkontrahenten at en ikke er sikker på egen evne til å skaffe den 

kapital som trengs for å fullføre avtalen. Hvis det er tatt et finansieringsforbehold før 

avtalen ble bindende, vil avtalens gjennomføring bero på om finansiering kan skaffes. 

Problemstillingene som drøftes i punkt 4 kan oppstå blant annet ved kjøps-, tjeneste- og 

tilvirkningskontrakter. For enkelhets skyld brukes likevel betegnelsene kjøper og selger. 

Følgende scenario kan legges til grunn: Et selskap vil kjøpe aksjer i et annet. Kjøper er 

usikker på om kapital vil kunne skaffes og tar et finansieringsforbehold i sitt tilbud, som 

aksepteres av selger.

4.2 Hvem kan påberope seg en betingelse?

4.2.1 Problemstillingen

Problemstillingen i punkt 4.2 er hvem av medkontrahentene som kan tre ut av avtalen 

ved å påberope seg at finansiering ikke er skaffet.

4.2.2 Kan kjøperen påberope seg finansieringsforbeholdet?

At kjøperen i utgangspunktet kan benytte seg av et forbehold han selv har gjort sitt løfte 

betinget av, er klart, jf. Rt-1985-1066.100 Spørsmålet her vil som regel være hvor langt 

forbeholdet rekker, altså et spørsmål om tolkning og subsumpsjon, se punkt 3.3.

  
100 Se også RG-1993-786.
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4.2.3 Kan selger påberope seg det samme finansieringsforbeholdet?

4.2.3.1 Problemstillingen

Det kan spørres om det er mulig for selger å påberope et finansieringsforbehold som

kjøper har gjort til en del av kontrakten. Problemstillingen oppstår i to situasjoner. For 

det første har en situasjonen der selger vil gå fra avtalen på bakgrunn av egne 

finansieringsproblemer (punkt 4.2.3.2). For det andre har en situasjonen der selger vil 

gå fra avtalen fordi han mener kjøper ikke har fått god nok finansiering (punkt 4.2.3.3).

I begge forutsettes det at kjøper ønsker å fastholde kontrakten.

4.2.3.2 Selger vil gå fra avtalen på bakgrunn av egne finansieringsproblemer

Om selger kan benytte forbeholdet til å gå fra avtalen på bakgrunn av egne

finansieringsproblemer, vil bero på en tolkning av forbeholdet. En avtale kan være 

betinget av at begge parter skaffer finansiering eller at bare den ene gjør det.

Man kan ta utgangspunkt i en ordlyd som tyder på at finansieringsforbeholdet er tatt 

utelukkende i kjøpers interesse. Utgangspunktet i norsk rett er at en profesjonell part er 

forventet å ta vare på egne interesser. Dette kommer blant annet til utrykk ved at 

kontraktens ordlyd tillegges avgjørende vekt i kommersielle forhold, jf. Rt-2010-1345 

og Rt-2000-806, og ved at en part som hevder en oppfatning i strid med avtalens ordlyd,

må godtgjøre dette.101 Dersom kontraktens ordlyd er klar på at finansieringsforbeholdet 

kun er i kjøpers interesse, vil selger vanskelig kunne bli hørt med å gå fra avtalen på 

bakgrunn av forbeholdet.102 En part har som hovedregel både risikoen og ansvaret for 

egen finansiering, se punkt 2.6.2. Det kan hevdes at en plassering av risiko og ansvar 

som avviker fra hovedregelen er såpass inngripende for kontraktsforholdet at dette må 

komme klart frem før avtalen er bindende.103 Forutberegnelighet er av grunnleggende 

betydning i kommersielle forhold. Partene i et kontraktsforhold fordeler risikoen i et 

kontraktsforhold mellom seg på bakgrunn av egne forventninger og forutsetninger. 

Hvem som har risikoen og ansvaret for finansiering vil også gjerne være priset inn i 

  
101 Høgberg side 122 og 215.
102 Se Bergsåker side 40.
103 Se punkt 3.2.
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kontrakten, se blant annet ND-1985-220 side 225. Det må dermed være klart at selger 

ikke kan gå fra avtalen på bakgrunn av betingelsen.

Er derimot finansieringsforbeholdet generelt utformet, blir saken mer usikker, og man 

må falle tilbake på andre tolkningsmomenter. Det blir her viktig å se på grunnen til at 

det ble tatt et forbehold. Er det klare forutsetninger for at forbeholdet kun er tatt i den 

enes interesse, taler dette for å avgrense forbeholdet til ham.104 Det er et vilkår at denne 

forutsetningen i så fall var synbar for motparten.105 Finnes ikke klare 

tolkningsmomenter, vil som regel bakgrunnsrettens løsning legges til grunn.106 Det ville

i dette tilfellet bety at ingen av partene kunne benytte seg av forbeholdet, ettersom 

risiko og ansvar for finansiering som nevnt ligger hos den respektive part. Dette er ikke 

en løsning i tråd med kontraktens ordlyd. I kommersielle forhold vil ordlyden ha 

avgjørende vekt, jf. Rt-2002-1155. En rimeligere løsning ville bli å la begge parter 

benytte forbeholdet.

4.2.3.3 Selger vil gå fra avtalen fordi han mener kjøper ikke har fått god nok 

finansiering.

Følgende situasjon kan tenkes: Kjøper melder fra om at han har fått finansiering, og at 

han ønsker å fastholde avtalen. Selger anser ikke kjøpers finansieringstilbud som 

tilstrekkelig. Med andre ord mener selger at betingelsen ikke er oppfylt. Kan han gå fra 

avtalen fordi han mener at kjøpers finansiering er for dårlig? Dette vil være det samme 

spørsmålet som om selger har rett til å protestere på at kjøper gir avkall på et 

finansieringsforbehold og fastholder kontrakten. Spørsmålet har en stor likhet med 

læren om antesipert mislighold107 og drøftes i punkt 5.3.2.

  
104 Woxholth side 416-417.
105 Woxholth side 416, Rt-1993-140 og Rt-1996-1696. Se også UNIDROIT Principles artikkel 4.2 (1).
106 Høgberg side 193.
107 Se f.eks. kjøpsloven § 62 og Rt-1978-1157.
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4.3 Kan selger ordne finansiering til kjøper, og dermed sørge for at 

betingelsen blir oppfylt?

En noe spesiell situasjon oppstår med en avtale som er suspensivt betinget av 

finansiering. Ettersom kapital er en generisk ytelse, må selger kunne sørge for at kjøper 

får finansiering, og dermed sikre at betingelsen oppfylles. Det kan skje enten ved 

fremmedfinansiering eller ved å selv gi kreditt. Så lenge finansieringen som skaffes kan 

sies å være på ordinære vilkår, kan mye tale for at kjøper ville vært pliktig til å godta

finansieringstilbudet dersom han selv ikke greier å skaffe finansiering. Kjøper vil 

vanskelig kunne høres med at han aktivt og lojalt har jobbet for å ordne finansiering, 

hvis han beviselig har takket nei til finansiering selger har skaffet. Plikten vil være et 

utslag av lojalitetsplikten i kontraktsforhold, se punkt 6. Noen plikt til å lojalt vurdere 

kjøpers finansieringsforslag der selger selv har fått et alternativt tilbud, kan ikke 

oppstilles.  
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5 Hvor lenge er en suspensivt betinget avtale bindende, og hva er 
rettsvirkningene av at en part gir avkall på et finansieringsforbehold?

5.1 Innledning

I punkt 5.2 vil det drøftes om en avtale som beror på finansiering til slutt vil falle bort 

på grunn av medgått tid. Begge parter vil kunne være interessert i dette. Det kan tenkes 

at parten som har tatt finansieringsforbeholdet hevder at det er nytteløst å jobbe videre 

for finansiering, mens den annen part vil fastholde avtalen. Det motsatte kan også 

tenkes; parten med finansieringsforbeholdet krever mer tid til å ordne finansiering, 

mens den annen part er lei av å vente. Grensen er den samme, det er synsvinkelen som 

er ulik. Hvor lang tid det vil ta før en part kan kreve å gå fra avtalen, vil drøftes i punkt 

5.2.3. 

Om en part kan gi avkall på eget finansieringsforbehold og kreve å stå ved kontrakten, 

vil analyseres i punkt 5.3.

5.2 Kan en betinget avtale falle bort på grunn av medgått tid?

5.2.1 Frist er avtalt

I kommersielle forhold avtales som regel en frist for når finansiering skal være ordnet.

Er en slik frist gjort til en del av avtalen, vil avtalen falle bort ved fristens inntreden.

Fristen vil ha prekluderende effekt. Her opphører forpliktelsen etter sitt eget 

grunnlag.108 Så lenge kjøper lojalt har forsøkt å skaffe finansiering, kan selger ikke 

fastholde avtalen ut over fristen. Fristforlengelse krever aksept. En frist vil også ha en 

annen effekt. I utgangspunktet vil en kontraktspart måtte få hele fristen til å oppfylle 

betingelsen. Etter at den betingede avtalen er inngått, vil motparten vanskelig høres med

at hele den avtalte fristen ikke er nødvendig for å avklare forholdet. 

  
108 Hagstrøm side 765.
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5.2.2 Frist er ikke avtalt

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes etter sitt innhold, jf. NL-5-1-1 og 

NL-5-1-2. Men også der en frist ikke er avtalt, må det være klart at partene ikke kan 

være bundet i evig tid. Partene kan selvsagt til en hver tid avtale å sette en strek over 

avtalen, men problemer vil oppstå der den ene parten ønsker seg ut av avtalen mens den 

andre vil fastholde den.

Det er klart at det ikke kan settes opp en absolutt frist etter reglene i foreldelsesloven. 

Foreldelsesfristen for betingede krav begynner først å løpe fra betingelsen har 

inntrådt.109

Det finnes dermed ingen lovregler som regulerer dette, og heller ingen lovregler som 

kunne egne seg å benytte analogisk.110 Bergsåker111 skriver at:

«Det er uholdbart å være forpliktet i ubestemt tid uten sikker utsikt til at det til 

slutt vil bli noen handel.» 

At partene skulle være bundet av en suspensivt betinget avtale i ubestemt tid, ville være

lite rimelig. Rimelighetsbetraktninger vil ofte være avgjørende der man står overfor

spørsmål som ikke er løst ved lov eller klar rettspraksis, jf. blant annet Rt-1952-1217, 

Rt-1977-1035 og Eckhoff side 380. 

Problemstillingen er drøftet i ND-1980-211 (Sjur Brækhus, enevoldgiftsdommer). 

Saken gjaldt krav om erstatning etter at et rederi anså seg ubundet av en kontrakt med et 

verksted om bygging av en bilferge. Etter avtalen skulle verkstedet stå for 

finansieringen, ettersom betaling i hovedsak skulle skje ved levering. Verkstedet hadde 

tatt et «forbehold om at byggelån oppnåes». Rederiet gikk fra avtalen fordi verkstedet 

ikke skaffet finansiering tidsnok og på tilfredsstillende vilkår, mens verkstedet selv 

ønsket å stå ved avtalen. Voldgiftsretten kom til at ved forbeholdet hadde verkstedet 

  
109 Ot.prp.nr.38 (1977-1978) side 53, RG-1995-1063 og Røed side 160.
110 Bergsåker side 31.
111 Side 31.
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fraskrevet seg erstatningsansvar dersom finansieringen ikke kom i orden. Forbeholdet 

kunne derimot ikke tolkes som om også risikoen for å få lån, var fullstendig fraskrevet. 

Verkstedet kunne «ikke holde Rederiet bundet til kontrakten i en ubestemt fremtid i håp 

om at de nødvendige lån til slutt skal bli gitt». 112 Voldgiftsretten kom til at 

finansieringsforbeholdet måtte gi rederiet en videregående rett enn det som fulgte av 

reglene om forsinkelse og antesipert mislighold. «Rederiet må kunne kreve å få klarhet 

i finansieringsspørsmålet på et tidligere tidspunkt, og må kunne heve byggekontrakten 

dersom Verkstedet ikke på dette tidspunkt kan dokumentere at de nødvendige lån er 

innvilget.» Dette fulgte av at det her var snakk om en «betinget kontrakt». Retten 

uttalte at: «Så lenge betingelsen er svevende, vet Rederiet derfor ikke hvor det står.»

Rederiet behøvde ikke vente til leveringen av skipet kom i fare ved antesipert 

mislighold av hovedforpliktelsen. De alminnelige misligholdsregler var ikke

tilstrekkelige i et slikt forhold. 

Avgjørelsen kan tyde på at det skal være enklere for en part å gå fra avtalen der 

kontrakten er betinget av motpartens finansiering enn der kontrakten ikke er betinget. 

Den oppstiller en hevningsrett før vesentlig forsinkelse eller antesipert mislighold har 

inntrådt; altså en lempeligere mulighet til å gå fra kontrakten enn etter de alminnelige 

regler. Brækhus begrunner ikke sin konklusjon. 

Spørsmålet er så hva som eventuelt kan begrunne en lempeligere adgang til å gå fra 

kontrakten enn ved antesipert mislighold. Regler om hevningsrett for antesipert 

mislighold finnes i en rekke bestemmelser, jf. kjøpsloven § 62, avhendingsloven § 6-2, 

bustadoppføringslova §§ 20 første ledd annet punkt og 34 første ledd annet punkt, 

håndverkertjenesteloven §§ 15 tredje ledd og 26 annet ledd, husleieloven § 2-12 annet 

ledd, CISG artikkel 72, UNIDROIT Principles artikkel 7.3.3 og PECL artikkel 9:304. 

Det kreves at det må være «klart» at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi en part 

hevningsrett (et vesentlig kontraktsbrudd). Klarhetskravet, og dermed terskelen for 

hevning, er det samme i de nevnte bestemmelser.113 Også på ulovfestet grunnlag er det 

etablert en regel med samme innhold som i de nevnte bestemmelser, se 

  
112 Side 223.
113 Hagstrøm side 593.
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LG-2008-183861. En videre fratredelsesrett der motparten har tatt et 

finansieringsforbehold kan begrunnes hvis man ser til hensynene bak klarhetskravet for 

hevningsrett ved antesipert mislighold. Bakgrunnen for at det kreves en meget høy grad 

av sannsynlighet for et antesipert mislighold, er at erstatningsansvar inntrer dersom slikt 

mislighold konstateres.114 Erstatningsansvar kan dermed inntre før det er helt utelukket 

at man faktisk vil kunne oppfylle kontraktsmessig. Ved et finansieringsforbehold har 

man derimot fraskrevet seg erstatningsansvaret for den positive kontraktsinteresse (hvis 

finansiering ikke ordnes). Deler av begrunnelsen for å kreve en slik høy 

sannsynlighetsgrad for å konstatere antesipert mislighold, er dermed borte. Dette kan 

tilsi et lavere beviskrav for hevning der det antesiperte misligholdet knytter seg direkte 

til den suspensive betingelsen. Dette vil spesielt gjelde ved realytelser, ettersom 

tidsmomentet her ofte spiller en vesentlig rolle.115

Disse rettskildene må her ha en klart større relativ vekt enn prinsippene om at avtaler 

skal holdes etter sitt innhold.

5.2.3 Hvor lang tid kan kreves til å skaffe finansiering? 

Hvis en avtale ikke er suspensivt betinget, vil terskelen for hevning bero på reglene om 

forsinkelse og antesipert mislighold. To utgangspunkt må her være klare. For det første 

kan et finansieringsforbehold ikke gripe inn i kontraktens bestemmelser om 

leveringstidspunkt og gi parten en rett til forsinkelse ut over denne frist. For det andre er 

det ingen grunn til at reglene om antesipert mislighold ikke skal gjelde også ved 

betingede avtaler. Dette er også lagt til grunn i PECL artikkel 9:304, jf. Lando m.fl. side 

232. Dette innebærer at en avtale må kunne heves der en kontraktspart har hatt så lang 

tid til å skaffe finansiering, at det blir konstatert antesipert mislighold av 

kontraktsytelsen.

Spørsmålet her er i hvilken grad det forhold at avtalen er suspensivt betinget vil endre 

på disse utgangspunktene. Med andre ord: Hvor lang tid kan en part med et 

  
114 Hagstrøm side 592-593 og 595, Augdahl side 282. Det samme er lagt til grunn av Lando m.fl. (1999) 

side 418, om PECL artikkel 9:304.
115 Hagstrøm side 594 og Augdahl side 281. 
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finansieringsforbehold kreve for å skaffe finansiering (der avtalen er taus) før motparten 

kan gå fra avtalen?

I ND-1980-211 drøftes også dette spørsmålet. Enevoldgiftsdommer Brækhus uttaler at 

det er et generelt prinsipp ved betingede avtaler at en part: «… uten ugrunnet opphold 

tar alle rimelige skritt for å skaffe de nødvendige lån.» 116 Dette er et spørsmål om 

lojalitetsplikt, som drøftes mer inngående i punkt 6.2.1. Men Brækhus stiller også opp 

en objektiv grense. Den løper selv om parten aktivt og lojalt forsøker å skaffe 

finansiering. Han skriver: 

«Hvis betingelsen ikke er oppfylt etter en rimelig tid, til tross for aktiv innsats 

fra partens side, må medkontrahenten kunne si seg løst fra kontrakten. Og 

«rimelig tid» må bestemmes konkret, ut fra det tidsrom man normalt må regne 

med vil gå med, og under hensyntagen til hvor stor betydning det har for 

medkontrahenten å få en rask avgjørelse.»  

At en konkret rimelighetsvurdering vil være avgjørende, ble også lagt til grunn i 

LF-2005-37258. Saken gjaldt kjøp av en tomt på den suspensive betingelse at en 

geoteknisk undersøkelse ville vise at tomten var bebyggelig. Kjøperne skulle avklare 

dette selv, men det ble ikke satt noen frist for hvor lang tid dette kunne ta. Selger purret 

da det trakk ut å skaffe undersøkelsen, men det ble fortsatt ikke satt noen frist. Da 

undersøkelsen var ferdig, ønsket selger å gå fra avtalen ettersom hun mente det hadde 

gått for lang tid. Dette fikk hun ikke medhold i. Retten uttalte: «Hvis det hadde trukket 

ut i flere år før den geotekniske rapporten forelå, kunne man nok reist spørsmål om den 

bindende avtalen måtte anses bortfalt eller burde lempes. I dette tilfellet gikk det ca. et 

halvt år fra 21. september 2003 til det suspensive vilkår ble avklart. Etter 

omstendighetene må tidsforløpet anses å ligge innenfor det rimelige og akseptable.»

Bergsåker har også støttet opp om dette:117

  
116 Side 224.
117 På side 31.



Hvor lenge er en suspensivt betinget avtale bindende, og hva er rettsvirkningene av at

en part gir avkall på et finansieringsforbehold?

42

«En grense må settes, og i mangel av andre holdepunkter må en konkret 

rimelighetsvurdering være avgjørende.»

At en konkret rimelighetsvurdering er avgjørende, er også lagt til grunn av dansk

høyesterett, se U 1994.13V.118

Sterke reelle hensyn støtter disse konklusjonene. Motsatt ville parten med forbeholdet 

kunne sitte på gjerdet og ensidig kontrollere kontraktsforholdet. Hensynet til motparten 

taler sterkt mot en slik løsning. Kontraktens formål vil også støtte opp om dette. 

Formålet vil jo være at kontrakten skal gjennomføres etter sitt innhold. I det minste ville 

en slik overføring også av risikoen for hele avtaleforholdet kreve en klar ordlyd. 

En synsvinkel er å se en slik situasjon som mislighold av partenes lojalitetsplikter etter 

avtalen, men dette ville ikke rime med at parten aktivt og lojalt har forsøkt å skaffe 

finansiering. Hevning av avtalen etter brudd på lojalitetsplikter vil kun gjelde der 

kontraktsparten ikke har opptrådt lojalt. Der parten aktivt og lojalt har forsøkt å skaffe 

finansiering, må man også kunne gå fra avtalen etter en rimelig tid, jf. ND-1980-211. 

En kan på mange måter se løsningen som voldgiftsretten satte opp som et antesipert 

mislighold av selve den suspensive betingelsen, i motsetning til et antesipert mislighold 

av hovedforpliktelsen. Det er altså snakk om to ulike grunnlag for å gå fra en suspensivt 

betinget avtale; et subjektivt grunnlag (brudd på lojalitetsplikter) og et objektivt 

grunnlag (antesipert mislighold av den suspensive betingelsen).

Det kunne tenkes at parten uten et finansieringsforbehold ensidig kunne stille opp en 

frist til å skaffe finansiering. Dette ville ikke vært en heldig løsning, ettersom denne 

parten da kunne sette opp urealistiske frister uten avtalehjemmel. Det gjelder heller ikke 

noe alminnelig regel om adgang til å sette opp slike nachfrister.119 Reglene som finnes, 

jf. f.eks. kjøpsloven §§ 25, 54 og 55, alles annet ledd, og avhendingsloven §§ 4-3 (2) og 

5-3 (3), forutsetter også uansett at forsinkelse eller antesipert mislighold har inntrådt. 

Det vil ikke være tilfellet for situasjonen som drøftes her. Selv om en ensidig rett til å 

  
118 Omtalt i Bryde Andersen side 204.
119 Hagstrøm side 422.
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sette en frist for at finansieringen skal komme i orden ikke kan oppstilles, vil oppstilling 

av en slik frist synliggjøre for motparten at hurtighet er vesentlig, og dermed kunne 

komme indirekte inn i den konkrete hevningsvurderingen, jf. Rt-1989-659 side 665 og 

ND-1980-211. At en slik frist kan tillegges betydning, er også lagt til grunn i 

forarbeidene til bustadoppføringslova. Loven har bevisst ikke regler om nachfrister120

slik som kjøpsloven og avhendingsloven. Likevel utales det at:121

«I mange tilfelle kan det vera eit sentralt moment i vurderinga av om mishaldet 

er vesentleg, at entreprenøren har oversete ein frist for fullføring, eventuelt ein 

frist for å leggje fram nye framdriftsplanar eller for å gjennomføre tiltak for å ta 

inn att ei forseinking.» 

Alt i alt kan det klart konkluderes med at en avtale betinget av finansiering vil kunne 

falle bort selv om en part aktivt og lojalt jobber for å oppfylle betingelsen. På 

spørsmålet om hvor lang tid dette vil ta, vil en helhetsvurdering der konkret rimelighet 

spiller en stor rolle må dermed være avgjørende.

5.3 Avkall på en suspensiv betingelse

5.3.1 Innledning

I dette punktet må følgende situasjon legges til grunn: En part har tatt et detaljert

finansieringsforbehold i sitt tilbud. Det viser seg at finansiering ikke kan skaffes på de 

vilkår han selv skisserte i tilbudet. 

Kan parten da trekke sitt finansieringsforbehold og kreve å stå ved avtalen, slik at 

avtalen blir endelig? Når denne problemstillingen drøftes, må det skilles mellom to 

situasjoner.122 På den ene siden har man tilfellene der det er avtalt en rett til å trekke sitt 

forbehold og fastholde avtalen.123 Har løftegiver en kontraktsfestet rett til å stå ved 

  
120 NOU-1992-9 side 86.
121 NOU-1992-9 side 86.
122 Sikkeland side 116.
123 Et eksempel på en slik klausul finnes i Schans Christensen side 183.
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avtalen selv om han ikke lenger er forpliktet til det, har han en opsjon på gjennomføring 

av avtalen. Denne situasjonen drøftes ikke i denne avhandlingen. På den andre siden 

har man situasjonen tilfellet der avtalen er taus om slike forhold. 

Spørsmålet om daglig leder i et aksjeselskap kan gi avkall på et forbehold med bindende virkning for 

selskapet, er drøftet i Rt-2005-268. Høyesterett kom til at daglig leder hadde en slik representasjonsrett.

5.3.2 Det er ikke avtalt en rett til å fastholde avtalen

Problemstillingen er om en løftegiver kan gi avkall på et finansieringsforbehold og 

samtidig kreve å stå ved avtalen selv om medkontrahenten ikke ønsker å fastholde den. 

En tolkning av finansieringsforbeholdet vil være avgjørende i denne situasjonen. Er 

forbeholdet utelukkende tatt i løftegivers interesse, må et slikt krav føre frem. Dette 

følger av Rt-1920-900.124 Saken gjaldt en avtale om kjøp av en bygård. Avtalen var 

suspensivt betinget av at kjøperen fikk flytte inn i en av leilighetene i bygården på 

overtakelsesdagen. Retten uttalte:

«Naar det viste sig, at denne betingelse ikke kunde opfyldes, bortfaldt 

kjøerens [sic] forpligtelse.» [Mine uthevelser]

Der en betingelse ikke utelukkende er tatt i den enes interesse, er utgangspunktet at 

avtalen ikke lenger er forpliktende for kjøper eller selger der det er konstatert at en 

suspensiv betingelse ikke vil inntre.125 Før dette har begge partene en rett og en plikt til 

å fastholde avtalen inntil det er avklart om betingelsen vil inntre. 

Men i Rt-1920-900 var betingelsen (flytte inn i en av leilighetene i bygården) 

utelukkende tatt i løftegivers interesse. På bakgrunn av dette går retten videre:

«Da betingelsen bare var stillet til hans fordel, maatte han imidlertid ha 

adgang til at frafalde betingelsen og erklære sig villig til at kjøpe uanset 

dennes bortfalden, med den virkning at kontrakten blev staaende ved magt som 

forpligtende for sælgeren.» [Mine uthevelser]
  

124 Se note 68.
125 Se punkt 2.4.
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Der en part har en adgang til å frafalle betingelsen, betyr dette også at motparten ikke 

kan protestere på at det blir gjort, se punkt 4.2.3.3. I teorien er problemstillingen drøftet 

fra denne vinklingen, og konklusjonen er den samme. Når det gjelder kjøp av fast 

eiendom, hevder Bergsåker126 at: 

«Hovedregelen må… være at bare budgiver kan påberope et forbehold som han 

har tatt i egen interesse.»

Dersom betingelsen kun er tatt inn i den enes interesse, endres avtaleforholdet dermed

drastisk når det blir klart at betingelsen ikke vil inntre. For det første faller løftegivers

plikt til å lojalt jobbe for at en betingelse skal inntre bort. Denne plikten er ikke lenger 

aktuell. For det andre faller også løftegivers plikt til å stå ved avtalen bort. For 

løftegiver gjenstår en rett – en opsjon – til å stå ved avtalen. En opsjon gir en rett, men 

ikke en plikt til å fastholde avtalen. For løftemottager har retten til å stå ved avtalen falt 

bort, mens plikten til å stå ved avtalen gjenstår. Dette viser godt at medkontrahentenes

rettigheter og plikter i et avtaleforhold er to motsatte størrelser. Har en medkontrahent 

rett til å stå ved en avtale, må motparten ha en plikt til det samme.

Rt-1920-900127 stiller også opp en ytterligere regel. Det må fremsettes en 

«erklæring»128 om at løftegiver vil benytte seg av retten til stå ved avtalen; forholder 

han seg taus vil opsjonen til slutt falle bort. Det er sannsynlig at førstvoterende ikke kan 

leses helt på ordet her. Det avgjørende må være en konkret helhetsvurdering. For 

eksempel vil klar konkludent adferd sannsynligvis også være nok til at avtalen kan 

anses fastholdt av løftegiver. Et eksempel på dette kan være at løftegivers 

kontraktsytelse overføres og avtalen iverksettes. Også ved «vanlige avtaler» vil partene 

ha en stor interesse i å få klarhet i om avtale er sluttet. Det vil ikke være en prinsipiell 

forskjell i denne situasjonen.

  
126 Side 40.
127 Se note 68.
128 Se sitatet på neste side.
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Spørsmålet er så hvor lang tid løftegiver har til å ta stilling til om opsjonen skal 

benyttes. Igjen er selvsagt rett og plikt motsatte størrelser; man kunne like gjerne spørre 

hvor lenge løftemottager er pliktig til å stå ved avtalen. Retten kom enstemmig til at 

opsjonen var bortfalt, ettersom noen erklæring ikke var fremsatt i tide. Førstvoterende 

uttalte om dette:

«… erklæring herom [om å stå ved avtalen] maatte i saa fald avgives inden en 

rimelig kort frist, efter at det hadde vist sig, at betingelsen ikke kunde opfyldes. 

Og Højesteret kan ikke finde, at dette er gjort.» [Mine uthevelser]

Høyesterett har altså konkludert med at også retten til å stå ved kontrakten etter avkall 

på betingelsen faller bort ved passivitet. Som med alle fristregler er da fristens 

utgangspunkt interessant. Den vil her være «efter at det hadde vist sig, at betingelsen 

ikke kunde opfyldes». Dette taler for at fristen vil begynne å løpe så snart løftegiver har 

kunnskap om at betingelsen ikke vil inntre. Det kan ikke kreves at også løftemottager 

har fått kunnskap om at betingelsen ikke vil inntre. Dette ville gitt løftegiver en 

mulighet til å holde tilbake informasjon, og slik utvide sin egen frist til å benytte 

opsjonen. Fristens lengde må også fikseres. «En rimelig kort frist» tyder på at parten 

ikke har særlig lang tid på å områ seg. Hensynet til løftemottager begrunner dette. Igjen 

vil en konkret vurdering være avgjørende.
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6 Lojalitetsplikter i tiden mellom bindende og endelig avtale

6.1 Innledning

Som nevnt ovenfor kjennetegnes en suspensivt betinget avtale av at partene ikke kan 

kreve kontraktsytelsene overført før betingelsen eventuelt inntrer. Kreditor kan ikke 

kreve ytelsen overført og debitor kan ikke kreve å frigjøre seg. Om avtalen skal tre i 

kraft vil bero på om finansiering skaffes. Medkontrahentene har likevel klare 

forpliktelser overfor hverandre. Grunnlaget for slike plikter kan finnes i kontrakten, 

men også mer generelt i en ulovfestet lojalitetsplikt.129 I flere avgjørelser er det lagt til 

grunn et krav om lojal opptreden i kontraktsforhold. Hvis det konstateres at en 

lojalitetsplikt er brutt, sies det også noe om skyld. Parten burde og kunne ha handlet 

annerledes.130 Lojalitetsplikter oppstår allerede i den prekontraktuelle fase, jf. 

Rt-2010-1478131, men de skjerpes ved avtalens inngåelse.132 Dette kan begrunnes i 

partenes berettigede forventninger om at den annen part i et visst omfang aktivt skal 

jobbe for avtalens gjennomføring, og dermed beskytte den annens interesser i den 

transaksjon avtalen regulerer. Dette kan blant annet få sitt utslag i en plikt til å opplyse 

den annen part om forhold som kan føre til tap.133 Det legges til grunn at det finnes et 

alminnelig krav om lojalitet i kontraktsforhold, jf. Rt-1988-1078.134 Avhandlingen vil 

dermed ikke redegjøre generelt for grunnlaget for lojalitetsplikter.135 Spørsmålet er 

hvordan slike plikter påvirker et betinget kontraktsforhold.

  
129 Nazarian side 50 og Simonsen side 30. 
130 Simonsen side 164.
131 Hagstrøm side 85-86 og Simonsen side 5.
132 Bryde Andersen side 121 og Simonsen side 7.
133 Simonsen side 157 flg.
134 Simonsen side 7 og Nazarian side 29.
135 Om disse, se Simonsen side 104-148 og Nazarian Del V
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Lojalitetsplikter har også sin plass ved betingede avtaler. Gomard136 skriver at en part 

har «pligt til uden ophold og efter beste evne at bidrage til, at betingelsen opfyldes.»

Lignende uttalelser finnes i Hellner side 36, Ussing side 448, Hagstrøm side 524-525, 

Gorton side 49, Platou side 328 og Ramberg og Hultmark side 103. At dette også blir 

lagt til grunn av domstolene kan ses indirekte i Rt-1985-1066. Retten drøfter i 

domsgrunnene om «kommunen gjorde tilstrekkelige anstrengelser for å få 

finansieringen ordnet». Retten viser til flere konkrete bestrebelser som ble gjort, og 

konkluderer med at det «suspensive vilkår137 angående finansieringen ikke lot seg 

oppfylle». Det kan leses mer direkte i RG-2001-1566: «Det må dog kreves at byderen 

gjør lojale anstrengelser for å søke finansieringen ordnet», og i ND-1985-220 (relevant 

sitat er inntatt i punkt 5.2.3). Begge drøfter lojalitetsplikter ved finansieringsforbehold.

Så lenge en aktiv innsats er nødvendig for at betingelsen skal inntre, kan parten dermed 

ikke holde seg passiv etter kontraktslutningen og gjemme seg bak betingelsen. Dette 

ville gitt en ensidig rett til å spekulere i avtalens ikrafttreden, og skillet mellom opsjoner 

og betingelser ville dermed vært visket ut. Det ville ikke lenger være snakk om en 

bindende avtale.

Ingen av de ovennevnte rettskilder redegjør for grunnlaget for lojalitetsplikten ved 

betingede avtaler. En slik redegjørelse gis av Simonsen138:

«Foreligger det en bindende avtale, må det følge både av avtalens formål og det 

alminnelige lojalitetsprinsippet i kontrakter, at løftegiver i rimelig utstrekning 

skal virke for kontraktens iverksettelse.»

I forlengelsen av dette presiserer også Simonsen at «kravene til løftegiver må avpasses 

etter betingelsens karakter». I tråd med Simonsens standpunkt vil det fokuseres på 

  
136 Side 255-256.
137 Høyesterett bruker her (kun i denne setningen fra domsgrunnene) betegnelsen «vilkår». Meningen er i 

midlertidig klar, det menes en betingelse.
138 Side 30.
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spesielle spørsmål som kan oppstå ved avtaler som er suspensivt betinget av 

finansiering. En slik fremgangsmåte støttes også av Nazarian139:

«Det er en nær sammenheng mellom lojalitetsplikten og avtalereguleringen. 

Hva som regnes som illojalt, vil henge nøye sammen med partenes 

kontraktsregulering.»

Problemstillingen vil være hvilke krav som kan stilles til en løftegiver som har tatt et 

finansieringsforbehold. 

Omfanget av lojalitetsplikter vil bero på en tolkning av partenes avtale. Hvilke 

forventinger som er skapt hos den annen, vil være avgjørende for 

lojalitetsvurderingen.140

Siktemålet i dette punktet vil være å peke kort på mer generelle krav til lojal handlemåte 

der det er tatt et finansieringsforbehold. Dette gjøres gjennom en analyse av rettspraksis 

på området. Det er lojalitetsplikten som ansvarsgrunnlag som drøftes. Dersom det 

utvises kritikkverdige forhold i perioden mellom bindende og endelig avtale, kan det 

tenkes ulike sanksjoner. Erstatning ved brudd på lojalitetsplikter drøftes i punkt 7.

6.2 Lojalitetsplikt ved finansieringsforbehold

Det er viktig å presisere at den alminnelige lojalitetsplikt i kontraktsforhold gir utrykk 

for en minimumsstandard, jf. Rt-2010-1478.141 Dette innebærer at et i og for seg lojalt, 

men uegnet og klossete forsøk på å skaffe finansiering, ikke bør sanksjoneres.142 Det er 

også hevdet at lojalitetsplikter ikke er like sterke i kommersielle avtaler som i andre 

avtaleformer, ettersom kommersielle parter i stor grad er forventet å ta vare på egne 

interesser.143

  
139 Side 50-51.
140 Simonsen side 171.
141 Simonsen side 7.
142 Voldgiftsdom av 15. juni 1992 (Viggo Hagstrøm).
143 Hov og Høgberg side 40.
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Når det gjelder suspensive betingelser, er det viktig å gjøre et skille mellom to ulike 

situasjoner: Der en part har innflytelse over betingelsens inntreden (indre betingelser),

og der han ikke har det. Har man i det hele tatt ikke innflytelse over betingelsens 

inntreden (ytre betingelser), som for eksempel der en leveranseavtale er betinget av sol 

på leveringsdagen, er det ikke plass for lojalitetsvurderinger når det gjelder betingelsens 

inntreden. Brudd på lojalitetsplikter forutsetter at man burde ha handlet annerledes. Der 

det ikke er mulig å påvirke en betingelses inntreden, er det ikke mulig å handle illojalt 

når det gjelder dens oppfyllelse. I de fleste forhold er det derimot i varierende grad

mulig å påvirke betingelsens inntreden. Jo større grad av innflytelse en part har over en 

betingelse, desto mer må kreves av ham med tanke på lojal handlemåte. Selv om en part 

har mulighet til å påvirke inntredenen av en betingelse, er det ikke alltid oppstilt en plikt

for en av partene til å aktivt jobbe for betingelsens inntreden. Som alltid følger 

rettsvirkningene av en tolkning av kontrakten. I Rt-1920-900144 kom retten til at en 

avtale om kjøp av en bygård (med beboere) var suspensivt betinget av at det ble ledig 

en leilighet i gården ved overtakelse. Men retten kom til at selgeren ikke var forpliktet 

til å sørge for dette. Betingelsen kunne kun tolkes som en fordel for kjøperen. Selv om 

en plikt til å jobbe for betingelsens inntreden ikke kan innfortolkes i avtalen, vil det som 

en hovedregel måtte tolkes inn en plikt til å ikke motarbeide betingelsens inntreden.

Dette vil følge av avtalens formål og lojalitetsplikten i kontraktsforhold.

Ved finansieringsforbehold henger avtalen alene på om kapital kan skaffes. En part må 

kunne legge til grunn at det er en reell mulighet for endelig kontrakt, og ha en berettiget 

forventning om at medkontrahenten i rimelig grad medvirker til å nå den felles 

målsetning om gjennomføring.145 Jo større grad av innflytelse en part har over en 

betingelses inntreden, desto større behov har medkontrahenten for at parten handler 

lojalt. Løftemottager er avhengig av løftegivers medvirkning for at avtalen skal kunne 

gjennomføres. I slike situasjoner kan mye tale for at lojalitetsplikter skjerpes146, og at 

  
144 Behandlet i punkt 5.3.2.
145 Simonsen side 7 og Gorton side 49.
146 Nazarian side 31.
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det vil reageres mot misbruk av kontraktsposisjonen147. Dette kommer også til utrykk i 

rettspraksis rundt finansieringsforbehold. Størrelsen på gapet mellom beløpet som er 

skaffet til veie, og det beløpet som er ansett som nødvendig for at betingelsen objektivt 

sett skal være oppfylt, vil kunne ha betydning, se RG-2001-1566. I avgjørelsen ble det 

vektlagt at kjøper, rett etter å ha trukket seg på bakgrunn av et finansieringsforbehold,

hadde mulighet til å kjøpe en leilighet som bare var kr 14.000 billigere enn den han ikke 

kunne skaffe kapital til. Lagmannsretten uttalte at: «Forskjellen er så marginal at man 

må legge til grunn at de enten uten videre eller ved ytterligere anstrengelser for å skaffe 

finansiering kunne ha finansiert kjøpet». Dette innebar «en illojal og rettsstridig 

anvendelse av finansieringsforbeholdet».148 Der finansiering er oppnådd, men til vilkår 

som avviker noe fra det som er forutsatt vil størrelsen på avviket fra sedvanlige vilkår 

på samme måte kunne være relevant, se ND-1988-211. Tanken er at lojalitetsplikten 

tilsier at man ikke kan gjemme seg bak et finansieringsforbehold, der det kun er snakk

om småbeløp eller detaljer som gjenstår før finansiering kunne kommet i orden.

I noen situasjoner greier en part å skaffe kapital, men ikke tilstrekkelig til å 

gjennomføre en tilvirkningskontrakt slik kontraktspartene opprinnelig forutså. Det kan 

spørres om det vil innebære et brudd på lojalitetsplikten for bestilleren å ikke forsøke å 

foreta besparelser slik at avtalen likevel kan komme i stand. I Rt-1985-1066 hadde 

lagmannsretten kommet til at en kommune ikke var forpliktet til å foreta slike

besparelser. Høyesterett sluttet seg enstemmig til lagmannsrettens begrunnelse. 

Ettersom anbyderen hadde vært kjent med finansieringssvikten, og hadde vært 

innforstått med at det ble tatt finansieringsforbehold, kunne « byggherren heller ikke 

ansees forpliktet til å foreta vesentlige reduksjoner i byggeprosjektet ved å gjøre 

besparende endringer». Dermed kunne kommunen «ikke… være forpliktet overfor

[entreprenøren] til å fullføre skolebygget etter de foreliggende planer, men uten 

svømmebasseng». Bruken av ordet «vesentlig» kan tyde på at enkelte reduksjoner vil 

kunne kreves på bakgrunn av lojalitetsplikten (se avsnittet ovenfor), men det er 

vanskelig å konkludere på dette grunnlaget.

  
147 Simonsen side 157.
148 Se også RG-1992-1311.
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Hvis en avtale først er falt bort etter at finansiering ikke lot seg skaffe etter lojale 

forsøk, kan det på samme måte ikke være et brudd på noen lojalitetsplikt å senere inngå 

en avtale med en annen part med tilnærmet likt innhold. Eksempelvis må en kommune 

(sammenlign Rt-1985-1066) kunne gå tilbake til «tegnebordet» og senere oppføre en 

billigere skole med en helt annen medkontrahent. Forutsetningen er selvfølgelig at 

finansiering ikke kunne skaffes til den første kontrakten.

Hvor synbare finansieringsproblemene er, vil også ha en betydning i vurderingen av om 

lojalitetspliktene er overtrådt. På den ene siden har man tilfellet der en part med et 

finansieringsforbehold bagatelliserer betydningen av forbeholdet ved å tilkjennegi at de 

«helt sikkert vil få finansiering»149. På den andre siden har man situasjonen der «det må 

ha vært klart for [entreprenøren] at restfinansieringen kunne by på alvorlige 

problemer», slik forholdet var i Rt-1985-1066. Jo klarere det er for en part at 

finansieringen var problematisk, desto mindre forventninger vil han kunne sies å ha til

gjennomføring av avtalen. Har det i realiteten aldri vært noen sjanse til å få finansiering, 

og en part ikke har opplyst om dette, kan mye tale for å gi den andre parts forventninger 

om en kontrakt erstatningsrettslig vern. Lojalitetskravet gir grunnlag for 

opplysningsplikt både i den prekontraktuelle fase150 og i kontraktsfasen151. Det er ingen 

grunn til at slike vurderinger mister sin aktualitet bare fordi kontrakten her er blitt 

bindende, men beror på en betingelses inntreden. Se også punkt 7.2.1.

Alt i alt må det kunne sies at det er et godt rettskildemessig grunnlag for å kreve at en 

part gjør rimelige anstrengelser for at en betingelse skal inntre. Unnlatelse eller 

passivitet er dermed ofte nok for å komme i ansvar. I dette må det også ligge at en ren 

motarbeidelse av betingelsens inntreden vil føre til ansvar. En unnlatelse av å lojalt 

jobbe for et finansieringsforbeholds inntreden vil være en culpa in contrahendo.152

  
149 Se lagmannsrettens begrunnelse i Rt-1985-1066.
150 Simonsen side 7.
151 Hauge side 53.
152 Gomard side 256.
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7 Erstatning der en part trer ut av kontrakten ved å benytte seg av et 
finansieringsforbehold

7.1 Innledning

I dette punktet redegjøres det for erstatningskrav der en part går fra en avtale på 

bakgrunn av et finansieringsforbehold. Tre vilkår må være oppfylt for å nå frem med et 

erstatningskrav i kontraktsretten. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap 

og en adekvat årsakssammenheng.153 Ansvarsgrunnlag (illojalitet) er drøftet i punkt 6.

Det forutsettes i det følgende at det har oppstått et økonomisk tap. Her drøftes ulike 

årsaksbetraktninger. Erstatningsberegning vil ikke behandles.

Til å begynne med må det avgrenses mot en tilgrensende problemstilling. I enkelte 

avgjørelser drøftes situasjonen der en part går fra en avtale fordi han selv mener å ha 

tatt et forbehold, mens retten senere kommer til at et slikt forbehold ikke var avtalt eller 

senere har falt bort.154 I disse sakene er det snakk om uberettiget hevning, et brudd på 

prinsippet om at avtaler skal holdes og et mislighold av kontraktsforpliktelsene. Hver 

kontraktspart har i utgangspunktet risikoen for egen rettsoppfatning, herunder også om 

man er berettiget til å heve en avtale, jf. Rt-1994-1617.155 Denne situasjonen vil ikke 

behandles. 

Situasjonen som drøftes her er der avtalen er bindende inngått med et 

finansieringsforbehold, og en av partene så går fra avtalen på bakgrunn av forbeholdet.

Problemstillingen vil være om motparten kan kreve sitt tap erstattet. Ansvar for 

henholdsvis positiv eller negativ kontraktsinteresse vil analyseres.

  
153 Hagstrøm side 519. 
154 Se f.eks. Rt-2005-268 og ND-1990-340.
155 Hagstrøm side 508.
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Med positiv kontraktsinteresse menes at medkontrahenten skal få oppfyllelsesinteressen 

erstattet. Han skal bli stilt som om avtalen var oppfylt etter sitt innhold.156 Erstatningen 

er her et oppfyllelsessurrogat for en avtale som skulle vært gjennomført. Ved negativ 

kontraktsinteresse skal medkontrahenten ha erstatning for det tap han har lidt ved å stole 

på at det skulle bli en kontrakt.157 Tradisjonelt har denne årsaksbetraktningen kun vært 

aktuell ved ugyldige avtaler.158 Positiv og negativ kontraktsinteresse er dermed i 

utgangspunktet gjensidig utelukkende. Begrepene er betegnelser på

rettsanvendelsesresultater etter hvilken årsaksbetraktning som legges til grunn.159 Ved 

gyldige avtaler – som behandles her – er det dermed først og fremst 

oppfyllelsesinteressen som er aktuelt å kreve erstattet. I to situasjoner kan dette være 

annerledes:160 (i) der den misligholdte avtalen ikke har økonomisk verdi for kreditor, og 

(ii) der kreditor har hatt utlegg ved avtaleslutningen som overstiger 

oppfyllelsesinteressen. Om det skal åpnes for en valgmulighet til å kreve negativ 

kontraktsinteresse i disse tilfellene, vil bero på reelle hensyn.161

7.2 Erstatning der en kontraktspart lojalt har forsøkt å ordne finansiering

7.2.1 Negativ kontraktsinteresse

Det kan spørres om negativ kontraktsinteresse er utelukket i en situasjon der parten som 

har tatt forbeholdet (løftegiver) lojalt har forsøkt å skaffe finansiering. Rt-1085-1066

kan tyde på det motsatte. Etter å ha slått fast at finansiering lojalt var forsøkt ordnet, 

drøftet Høyesterett om den annen part (løftemottager) kunne gis erstatning for negativ 

kontraktsinteresse. Anførselen om negativ kontraktsinteresse var begrunnet med at 

selve forbeholdsklausulen var uklart utformet og at det var gitt uttalelser som kunne gi 

berettigede forventninger om at finansieringen ville ordnes. Den annen part

(løftemottager) hevdet dermed at finansieringsforbeholdet ikke var reelt. Retten kom 

  
156 Hagstrøm side 520. 
157 Hagstrøm side 521.
158 Simonsen side 304.
159 Hagstrøm side 521 og Simonsen side 317 flg.
160 Simonsen side 317-318.
161 Simonsen side 318.
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enstemmig til at heller ikke negativ kontraktsinteresse kunne føre frem, men begrunnet 

dette med at den «ikke [kunne] anse det godtgjort»162 at anførselen var bevist. Det 

virker dermed som om retten ikke prinsipielt utelukket negativ kontraktsinteresse der en 

suspensivt betinget avtale falt bort på bakgrunn av finansieringsforbeholdet, men at det 

avgjørende var om det var handlet culpøst ved avtaleslutningen, jf. Rt-2002-1110.163

Dette støttes også av at spørsmålet om det er handlet culpøst ved avtaleslutningen (for 

eksempel ved å holde tilbake informasjon om finansieringsevnen) prinsipielt er noe 

annet enn spørsmålet om finansiering aktivt og lojalt er forsøkt ordnet i tiden mellom 

bindende og endelig avtale. Om negativ kontraktsinteresse kan idømmes ved suspensivt 

betingede avtaler, vil dermed bero på de vanlige regler om slik erstatning. 

7.2.2 Positiv kontraktsinteresse

Der en part trekker seg etter aktivt og lojalt å ha forsøkt å skaffe finansiering, bruker 

han forbeholdet slik det er ment å brukes. Forbeholdet gir en rett til å gå fra avtalen hvis 

finansiering ikke skaffes, uten å komme i ansvar.164 Et krav om oppfyllelsesinteressen 

vil dermed i utgangspunktet ikke føre frem. Dette følger av selve formålet med 

finansieringsforbeholdet, og er også slått fast i Rt-1085-1066 og Rt-1920-900.

7.3 Erstatning der en kontraktspart har handlet illojalt

7.3.1 Negativ kontraktsinteresse

Hagstrøm165 skriver dette om negativ kontraktsinteresse der en part har handlet illojalt i 

tiden mellom bindende og endelig avtale:

«At det kan pålegges et erstatningsansvar, i hvert fall for den negative interesse, 

dersom en part illojalt har medvirket til at betingelsen…ikke inntrer, kan neppe 

være tvilsomt.»

  
162 Lagmannsrettens begrunnelse, med tilslutning fra Høyesterett.
163 Hagstrøm side 523.
164 Se punkt 2.4 og 2.6.2.
165 Side 767.
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Det er bred enighet om dette i litteraturen. Konklusjonen er den samme i Gorton side 49 

flg., Hellner side 33-39 og Ramberg og Hultmark side 103.

På tross av dette er det i arbeidet med denne avhandlingen ikke funnet noen avgjørelser 

der negativ kontraktsinteresse faktisk er tilkjent fordi en medkontrahent har handlet 

illojalt ved oppfyllelsen av en betingelse. Negativ interesse er påstått, men ikke tilkjent, 

i flere saker, se blant annet LF-2005-37258. De ovennevnte forfatternes syn er likevel 

godt begrunnet. Der en medkontrahent har handlet illojalt «utrykkes samtidig at 

skadevolder burde ha handlet annerledes».166 Mye av grunnen til at praksis er 

fraværende er at det i stedet har vært krevet positiv kontraktsinteresse, eller har vært 

påstått at betingelsen er oppfylt slik at avtalen er blitt endelig. Dette kan skyldes at 

oppfyllelsesinteressen i de langt fleste tilfeller gir en høyere erstatningsutmåling enn 

den negative kontraktsinteresse vil gi.167 Denne problemstillingen forfølges ikke 

nærmere. Det er mer interessant å se om man kan strekke seg enda lengre i slike 

situasjoner, og åpne for positiv kontraktsinteresse.

7.3.2 Positiv kontraktsinteresse

Positiv kontraktsinteresse vil normalt ikke ilegges i den prekontraktuelle fase, jf. 

Rt-2007-425.168 Retten uttaler der at et «nødvendig vilkår for slikt vern er at den som 

krever erstatning, hadde krav på å få inngå avtale» [min uthevelse]. Ved suspensivt 

betingede avtaler er avtalen inngått, men mottageren av et suspensivt betinget løfte har

ikke noe krav på at avtalen skal gjennomføres. Det kan dermed spørres om positiv 

kontraktsinteresse er utelukket også ved betingede avtaler. Ovenfor har jeg kommet til 

at positiv kontraktsinteresse i utgangspunktet er utelukket ved lojal bruk av et 

finansieringsforbehold. Selv om løftemottageren ikke har noe krav på at avtalen skal 

gjennomføres ved suspensivt betingede avtaler, har denne normalt en berettiget 

forventning om at løftegiver lojalt skal forsøke å oppfylle betingelsen, eller hvert fall 

ikke forhindre at betingelsen vil inntre.169 Situasjonen er dermed annerledes enn den 

som drøftes i Rt-2007-425. I begge situasjoner brukes lojalitetsplikten i 
  

166 Simonsen side 164.
167 To unntak er nevnt i punkt 7.1.
168 Se også Rt-2010-1478. Unntak i Rt-2001-1062.
169 Se punkt 6.
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kontraktsforhold som mulig ansvarsgrunnlag, men ved suspensivt betingede avtaler er 

lojalitetspliktene skjerpet fra og med avtalens inngåelse.170

7.3.2.1 Urettmessig tilbakekall av tilbud

Problemstillingen er om en avtale med et finansieringsforbehold kan utløse krav på 

positiv kontraktsinteresse dersom løftet blir urettmessig tilbakekalt før det er avklart om 

finansieringsforbeholdet blir aktuelt.171

Dette kan tenkes selv om det ikke er snakk om noen klar illojalitet, men bare en 

feiltolkning av eget tilbud. Så lenge betingelsen er svevende, vil den primære 

forpliktelsen være å la løftet bli stående til det er avklart om betingelsen vil inntre. Dette 

følger allerede av at avtalen er bindende. Stilles det ikke opp en slik plikt, er avtalen i 

realiteten ikke bindende; man kan trekke sitt løfte uten å risikere mer enn den negative 

interesse. Der det er behov for å utsette avtalens ikrafttredelse på grunn av usikre 

faktiske omstendigheter, fyller bruk av betingelser viktige og legitime formål.

Preventive hensyn taler for å ikke la den skadelidende part bli avspist med negativ 

kontraktsinteresse i et slikt tilfelle. Dette må i hvert fall gjelde der det er 

sannsynlighetsovervekt for at betingelsen ville inntrådt, se punkt 7.3.2.3 om årsakskrav.

Det må derfor kunne statueres et strengt ansvar for et urettmessig tilbakekall av et 

betinget løfte. Løftemottager må kunne stilles som om betingelsen var oppfylt, og få 

utmålt den positive interesse.172

En annen situasjon kan også tenkes. Hva hvis løftet blir trukket tilbake fordi løftegiver 

feilaktig mener at betingelsen ikke er oppfylt? Her har som alltid en part selv risikoen 

for egne forutsetninger, jf. Rt-1994-1617. I denne situasjonen er betingelsen blitt 

oppfylt, og avtalen er med det endelig, på tross av villfarelsen. Det er dermed i 

realiteten snakk om uberettiget hevning. Positiv kontraktsinteresse kan da kreves. Se

LB-2003-19434 og LB-2003-10513 om denne problemstillingen ved 

finansieringsforbehold. I begge ble oppfyllelsesinteressen erstattet. 

  
170 Rt-1988-1078 og Bryde Andersen side 121.
171 Hagstrøm side 524.
172 Samme konkusjon i Hagstrøm side 524-525.
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7.3.2.2 Illojal anvendelse av finansieringsforbeholdet

Problemstillingen her er om en part kan komme i ansvar for oppfyllelsesinteressen ved 

å illojalt gjemme seg bak et finansieringsforbehold. Dette kan skje både ved å 

motarbeide betingelsens oppfyllelse eller ved ren passivitet. I punkt 6 er jeg kommet til 

at det i avtaler med finansieringsforbehold må oppstilles en plikt til å aktivt jobbe for 

finansiering.

PECL art 16:102 (1) lyder:

«If fulfilment of a condition is prevented by a party, contrary to duties of good 

faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment would have operated to 

that party's disadvantage, the condition is deemed to be fulfilled.»

[Min uthevelse]

Hagstrøm173 sier seg enig i PECLs løsning ved finansieringsforbehold: 

«Hvis det eksempelvis skulle dreie seg om et finansieringsforbehold som parten 

bruker til å torpedere kontrakten, kan meget tale for å følge løsningen i PECL, 

slik at kontrakten behandles som om finansieringsforbeholdet var oppfylt.»

[Min uthevelse]

Det finnes lite rettspraksis om dette spørsmålet. I RG-2001-1566174 ble en selger av en 

borettslagsleilighet tilkjent erstatning for den positive kontraktsinteresse i en suspensivt 

betinget avtale (finansieringsforbehold). Retten kom enstemmig til at det forelå «en 

illojal og rettsstridig anvendelse av finansieringsforbeholdet», og hun ble dermed 

erstatningsansvarlig «for den positive kontraktsinteresse». Dette begrunnet retten i 

«alminnelige obligasjonsrettslige erstatningsregler». Kjæremål til Høyesterett ble

senere forkastet.175 Begrunnelsen i lagmannsrettens avgjørelse er tynn. En henvisning til 

alminnelige obligasjonsrettslige regler gir ikke stor veiledning.

  
173 Hagstrøm side 767.
174 Ikke-kommersielle parter.
175 HR-2001-1272 og HR-2001-1275.
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Veiledning og gode argumenter kan derimot finnes i en upublisert voldgiftsdom av 

15. juni 1992 (Viggo Hagstrøm, enevoldgiftsdommer).176 Spørsmålet ble her grundig 

behandlet. Etter å ha gått bredt gjennom nordisk litteratur og rettspraksis om 

spørsmålet, konkluderte retten med at det var et «godt juridisk belegg for at en 

suspensivt betinget avtale prinsipielt kan pådra ansvar for den positive 

kontraktsinteresse.»177 Det ble lagt vekt på at «forbehold fyller legitime formål», men 

«samtidig er det viktig å hindre at forbehold… brukes i spekulasjonshensikt... Et ansvar 

begrenset til den negative interesse vil gjennomgående ha liten preventiv betydning om 

en part bruker forbeholdsklausuler til å velte avtaler…som ikke lenger virker 

interessante». Dette er som nevnt en voldgiftsdom, men argumentene virker gode og er 

juridisk godt begrunnet.

Noe støtte kan finnes i det tilgrensende spørsmålet om to parter har inngått en bindende 

avtale. Det er her lagt til grunn at avtalebinding kan skje som en sanksjon på uønsket 

adferd.178 Hovedtanken er her at det skapes berettigede forventninger om at avtale er 

inngått. Når det gjelder suspensivt betingede avtaler er situasjonen noe annerledes, men 

samtidig sammenlignbar. Her har en løftemottager ikke berettigede forventninger om at 

selve avtalen skal tre i kraft, dens gjennomføring er jo uviss. Men man kan si at 

løftemottager har en berettiget forventning om at betingelsen lojalt søkes oppfylt. 

I rettspraksis som omhandler sanksjoner av lojalitetsplikter, kan man også finne 

avgjørelser som støtter konklusjonen. At en løftemottager skal ha krav på 

oppfyllelsesinteressen selv om en betingelse ikke er oppfylt, vil innebære tap av en 

rettighet for løftegiver. Retten til å påberope seg betingelsen som en kontraktsfestet 

opphørsgrunn av avtaleforholdet, faller bort. At brudd på lojalitetsplikter kan 

sanksjoneres med rettighetstap er lagt til grunn i Rt-1988-1078. I denne avgjørelsen 

mistet en bank sin rett til å gjøre en kausjon gjeldende fordi den ikke lojalt hadde 

opplyst kausjonisten om det underliggende låneforholdets utvikling. Også Rt-1988-333 

  
176 Store deler av dommen er inntatt i Hagstrøm side 524-525.
177 Avgjørelsen har omfattende kildehenvisninger.
178 Se Woxholth side 119-122, med henvisninger til rettspraksis.
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viser at det kan åpnes for en slik sanksjon. I dommen ble en kredittgiver ansett ubundet 

av sin aksept av en gjeldsordning, fordi ikke alle relevante opplysninger var lagt frem. 

Begge avgjørelsene gjelder tilbakeholdte opplysninger. Det kan ikke ses noen god 

grunn til at noe annet skal gjelde ved aktiv motarbeidelse av en betingelses inntreden. 

Parten har her motarbeidet selve formålet med kontrakten; at den skal søkes 

gjennomført. Det må derfor konkluderes med at et slikt rettighetstap er hjemlet i norsk 

høyesterettspraksis. 

Det kan dermed sies å være et godt juridisk belegg for at oppfyllelsesinteressen kan 

kreves erstattet der en part illojalt benytter seg av et finansieringsforbehold for å velte 

en avtale.

7.3.2.3 Årsakskrav

I tråd med tradisjonelle erstatningsrettslige prinsipper må en forutsetning for ansvar som 

hovedregel være at det kan «godtgjøres med rimelig sannsynlighetsovervekt at 

betingelsen ville blitt oppfylt.»179 Det er viktig å få med seg dette poenget, og samtidig 

ta høyde for at andre årsaker også kan utelukke erstatning. Erstatningsrettslige 

betraktninger om hovedårsak kan også komme inn i avgjørelsen av 

erstatningsspørsmålet. Dette vises i Rt-1925-140. Saken gjaldt salg av fast eiendom som 

var konsesjonspliktig. Selgeren av eiendommen annullerte salget etter at avtalen var

bindende inngått. Kjøperne gikk da til sak med krav om positiv kontraktsinteresse, men 

nådde ikke frem. Dette var begrunnet i at kjøperne ikke hadde oppnådd konsesjon, og at 

dette uansett ville ha veltet avtalen. Tapet ville dermed ha oppstått uansett.

Det kan spørres om årsakskravene i noen tilfeller bør lempes ved suspensivt betingede 

avtaler. Der det er snakk om en betingelse hvis oppfyllelse er avhengig av medvirkning 

fra løftegiver, kan det være umulig for løftemottager å senere sannsynliggjøre at

betingelsen ville ha inntrådt. Dette vil spesielt gjelde hvis det er på det rene at løftegiver 

motvirket at betingelsen skulle inntre. Et beviskrav om sannsynlighetsovervekt kunne 

her være umulig eller svært vanskelig å oppfylle. Dette ville ha beskyttet en illojal og

kontraktsstridig oppførsel på en urimelig måte. Mye kan tale for at bevisbyrden her 

burde snus, slik at den illojale parten må bevise at betingelsen ikke ville inntrådt, for å 

  
179 Voldgiftsdom av 15. juni 1992 (Viggo Hagstrøm), se note 174.
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slippe ansvar.180 Støtte for slike betraktninger kan finnes i rettspraksis. Det finnes 

eksempler på at bevisbyrden har vært ansett som snudd der det ville være bortimot 

umulig for en part å bevise årsaken til et mislighold. Dette ble lagt til grunn i

Rt-1964-132 der en flyski som skulle belegges med plast, brant opp mens den befant 

seg på fabrikken.181 Retten uttalte: 

«Ved bedømmelsen av saken legger jeg til grunn at da skaden er oppstått på 

fabrikkens område og mens de skadede ting var i fabrikkens varetekt, må det være 

fabrikken som har å gi alle opplysninger som er nødvendige for å vise at det ikke 

foreligger feil fra dens side som har forårsaket skaden.»

  
180 Voldgiftsdom av 15. juni 1992 (Viggo Hagstrøm), se note 174, og Gomard side 255.
181 Se også Rt-1932-647.
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