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FORORD 
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det Juridiske fakultet høsten 2006. Formålet med avhandlingen har vært å gi et bidrag til 

rettsøkonomisk analyse på et område som til nå har vært lite behandlet. Arbeidet har vært 

spennende, og ikke minst utfordrende – særlig med tanke på den knappe forekomsten av 

relevante rettsavgjørelser som fantes på området. 

 

Takk til professor Erling Eide som har vært min veileder gjennom denne prosessen, og 

underveis bidratt i stor grad med verdifulle innspill og kommentarer.  
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1 Innledning 

 

1.1 Problemstilling og oppbygning av oppgaven 

I denne fremstillingen vil reglene om erstatning ved kontraktsbrudd være gjenstand for 

analysen ut fra en målsetting om effektiv ressursbruk (allokering). Det vil først gjøres rede 

for hvorvidt, og under hvilke forutsetninger, erstatning etter den perfekte positive 

kontraktsinteresse (se punkt 1.5.3) fortoner seg som den mest samfunnsøkonomisk 

effektive (se punkt 1.5.5). Dernest vil jeg drøfte hvordan norsk rett forholder seg og 

eventuelt er i samsvar med denne erstatningsformen. Jeg vil legge hovedvekten på 

sistnevnte problemstilling. I tillegg til dette vil jeg også fokusere på hvordan skadelidte vil 

tilpasse sin innrettelse i forhold til de ulike reglene.  

 

1.2 Kort om rettsøkonomi 

Rettsøkonomi består hovedsakelig av analysemetoder, og vil således fungere som et 

verktøy for å analysere rettsregler.1 Fordelen med rettsøkonomiske analyser, fremfor å 

bruke tradisjonelle juridiske fremgangsmåter, vil ofte være at vurderingstemaene blir mer 

konkrete, og muligens også enklere å enes om. Men dette er avhengig av at man er enige 

om de målsettingene rettsøkonomien oppstiller, som effektiv ressursbruk. På 

erstatningsrettens område vil for eksempel tradisjonell juss konsentrere seg om 

skjønnsmomenter som skadeevnen, avvergningsmuligheten og oppdagelsesmuligheten for 

å vurdere erstatning.2 I rettsøkonomien vil man derimot konsentrere seg om 

aktsomhetskostnader og forventede skadekostnader, og finne et aktsomhetsnivå som vil 

være samfunnsøkonomisk effektivt. Selv om begrepene som brukes i de to disiplinene til 

                                                 
1 Eide s. 30 
2 Hagstrøm (1981) 
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dels er ulike, kan det tenkes at faktiske rettsregler bidrar til effektiv ressursbruk. Hvorvidt 

dette er tilfelle i forbindelse med erstatning ved kontraktsbrudd, er avhandlingens 

hovedtema. 

 

 

1.3 Avhandlingens målsetting 

Det jeg ønsker å oppnå med en analyse av hvordan norske rettsregler forholdet seg til 

rettsøkonomien, og om de dermed kan sies å bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet, vil 

hovedsakelig være å se om det eksisterer en enklere måte å utmåle erstatning på enn hva 

tradisjonelle rettsregler legger opp til. Tradisjonell juss benytter seg av mange 

skjønnsregler, og slike regler gir store rom for ulike tolkningsalternativer. Dette medfører 

at en erstatningssak lett kan slå ulikt ut avhengig av hvem som er dommere i det konkrete 

tilfellet. Dersom det skulle vise seg at norske rettsregler i stor grad bidrar til en 

erstatningsutmåling som samsvarer med det man ville kommet fram til ved hjelp av 

rettsøkonomiske betraktninger, vil dette innebære muligheter for å gjøre domstolenes 

vurderinger atskillig enklere, å således gjøre det lettere å skape enighet blant 

rettsanvenderne i forhold til hvilket nivå man skal legge erstatningsutmålingen på. 

 

Skulle det vise seg å være samsvar mellom de to disiplinene, vil dette kunne være et tegn 

på at tradisjonelle regler har de samme bakenforliggende målsettinger som rettsøkonomien, 

selv om dette ikke er uttrykkelig uttalt. Dette vil da typisk være økonomiske målsettinger 

om å utnytte ressursene best mulig.   

 

I motsatt fall, vil det derimot tyde på at gjeldende regler fokuseres på andre hensyn enn hva 

rettsøkonomien tar sikte på å ivareta. Begge konklusjoner vil imidlertid være like 

interessante, og vil kunne fortelle i hvilken grad norske regler søker effektiv ressursbruk.  
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1.4 Forutsetninger 

1.4.1 Rasjonell adferd 

I rettsøkonomien, og i økonomiske analyser for øvrig, brukes teorien om rasjonell adferd 

for å forklare hvordan mennesker handler i gitte situasjoner. Eide forklarer rasjonell adferd 

med ”at den enkelte sammenligner sine alternative handlingsmåter før vedkommende 

velger og treffer et valg blant disse ut fra en oppfatning om hva som best samsvarer med 

vedkommendes egne ønsker og oppfatninger”3. I forbindelse med kontrakter, kan dette 

presiseres til at enkeltindividene søker et størst mulig overskudd. Dette vil med andre ord si 

at mennesker følger sin egeninteresse. At mennesker utviser rasjonell adferd vil være en 

forutsetning i den videre analyse.  

 

 

1.4.2 Transaksjonskostnader 

Når frivillige parter inngår avtaler om å bytte rettigheter, vil kostnader forbundet med å få 

slike avtaler i stand, og kostnader ved opprettholdelse av avtalene, omtales som 

transaksjonskostnader. Slike utgifter består hovedsaklig av søkekostnader, 

forhandlingskostnader eller kontrollkostnader.4 Når man inngår avtaler, er 

transaksjonskostnader i en eller annen form nærmest umulig å unngå.  

 

Ved spørsmål om effektivitet, kan det være nyttig å ta standpunkt til om 

effektivitetsbegrepet skal omfatte transaksjonskostnader, eller om slike kostnader skal 

holdes utenfor begrepet. I denne avhandlingen vil imidlertid transaksjonskostnadene i den 

forbindelse bli holdt utenfor. Årsaken til dette er at analysene dermed vil bli enklere og mer 

oversiktlige, samtidig som de viktigste poengene blir bedre belyst. Dette innebærer at jeg 

vil omtale en kontrakt som effektiv selv om transaksjonskostnadene kan være høyere enn 

                                                 
3 Eide s. 15 
4 Eide s. 34 
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den felles forventede fordel. Man kan her på mange måter tale om et effektivitetsbegrep i 

snever forstand. Samfunnsøkonomisk effektivitet i vid forstand vil derimot forbeholdes 

kontrakter der den felles fordel er større enn transaksjonskostnadene, men som nevnt vil det 

her ikke tas utgangspunkt i dette begrepet. 

 

Denne avhandlingen vil imidlertid ikke fokusere nevneverdig på transaksjonskostnader og 

hvordan de slår ut i den enkelte kontrakt. Dette er hovedsakelig på grunn av at 

fremstillingen da fort kan miste en del poenger som jeg anses som viktige for å besvare 

oppgavens hovedproblemstilling. I det følgende forutsettes det dermed at 

transaksjonskostnadene er null. Det må imidlertid presiseres at dette ikke må oppfattes som 

om transaksjonskostnadene er av underordnet betydning. Slike kostnader er tvert imot mye 

av årsaken til at rettsøkonomi eksisterer som disiplin.5 Transaksjonskostnader forklarer 

folks adferd, og vil således være av vesentlig betydning for hvordan folk handler under 

ulike rettsregler.  

  

 

1.4.3 Risikonøytralitet 

En annen forutsetning som vil gjøres i denne fremstillingen, er at partene forutsettes å være 

risikonøytrale. Partene vil således være indifferente mellom to prosjekter med like store 

forventningsverdier, uavhengig av om det ene prosjektet fortoner seg som mer sikkert enn 

det andre.6 Jeg kommer tilbake til begrepet forventningsverdi i punkt 1.5.5. 

 

 

                                                 
5 Eide s. 25 
6 For videre utdypning av begrepet, se Eide s. 39-41. 
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1.4.4 Partene har full informasjon 

Dersom man skal oppnå effektiv ressursbruk er det ikke tilstrekkelig med regler som gir 

erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen. For å oppnå dette, må den skadelidte i 

tillegg innrette seg optimalt. Det fremstår som klart at regler som setter erstatningen til den 

perfekte oppfyllelsesinteressen, oppmuntrer den skadelidte part til slik innrettelse – men 

dette er ikke nok. Parten må i tillegg sitte på informasjon som gjør han i stand til å vurdere 

eksakt hvor mye som utgjør den optimale innrettelse. Som det skal vises i det følgende, vil 

slik informasjon særlig dreie seg om sannsynligheten for oppfyllelse; jo større 

sannsynligheten er for oppfyllelse, desto mer bør den skadelidende part innrette seg. I det 

følgende vil det imidlertid forutsettes at den skadelidende part sitter på denne 

informasjonen, slik at han ved regler etter den perfekte oppfyllelsesinteresse automatisk vil 

innrette seg optimalt. Dette gjør jeg for å begrense avhandlingens omfang, og således øke 

fokus i forhold hovedproblemstillingen. Av samme hensyn forutsettes likeledes at den 

kontraktsbrytende part også sitter på full informasjon i forhold til sannsynligheten for 

oppfyllelse, hvor høyt den andre part har innrettet seg og hvor mye erstatningen eventuelt 

vil forløpe seg på ved kontraktsbrudd. Ved selve erstatningsutmålingen forutsettes også at 

domstolene sitter på all informasjon, slik den utmålingen som foretas skjer på bakgrunn av 

faktiske ønsker og ikke på bakgrunn av manglende eller feilaktig informasjon.  

 

 

1.4.5 Relevant kontraktsbrudd 

Ettersom oppgaven omhandler erstatningsomfanget ved kontraktsbrudd, forutsetter jeg for 

ordens skyld at det foreligger et relevant kontraktsbrudd, samt at ansvarsgrunnlaget er 

uomtvistet.  
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1.5 Begrepsavklaringer 

1.5.1 Generelt 

I denne fremstillingen vil jeg benytte meg av en del begreper som er typiske innen 

rettsøkonomien. Disse begrepene er viktige for å forstå de ulike aspekter av analysen jeg 

skal gjøre i det følgende, så jeg vil derfor innledningsvis redegjøre for de viktigste 

begrepene jeg skal benytte meg av.  

 

 

1.5.2 Innrettelse 

Begrepet innrettelse vil få en svært sentral rolle i denne avhandlingen. I denne 

fremstillingen vil begrepet omfatte alle de ressurser en part bruker i tillit til 

kontraktsoppfyllelse for å øke sin egen verdi av kontrakten. Slike ressurser kan bestå av 

råvarer, arbeid, penger eller andre verdier parten bruker for å få et større utfall.  

 

 

1.5.3 Perfekt positiv kontraktsinteresse 

I et kontraktsforhold vil altså den ene part ofte innrette seg på at kontrakten oppfylles. 

Dersom det oppstår kontraktsbrudd, og det blir aktuelt med erstatning, vil det dermed 

kunne bli spørsmål om hvor stor del av innrettelseskostnadene erstatningen skal ta høyde 

for. Det er i denne sammenheng begrepet perfekt positiv kontraktsinteresse trekkes inn. 

Med erstatning etter den perfekte positiv kontraktsinteresse menes erstatning etter den 

positive kontraktsinteresse i tilfelle innrettelsen er optimal.7 Med optimal innrettelse menes 

her den innrettelse som fører til at kontraktens nettoverdi for partene samlet blir størst 

mulig. Partene vil ha en felles interesse i en slik løsning ettersom det blir mer å dele på. 

Med andre ord; det vil fokuseres på å gjøre kaken størst mulig. En økning i innrettelse fra 

et meget lavt nivå vil normalt lønne seg for partene samlet, idet verdien av kontrakten vil 

                                                 
7 Eide s. 195 
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øke raskere enn innrettelseskostnadene. Ved et visst nivå for denne innrettelsen, vil 

imidlertid økningen i kontraktens verdi ikke dekke de økte innrettelseskostnadene. Den 

optimale innrettelse vil således være det nivå hvor den siste økning av innrettelse er lik 

økningen i kontraktens verdi. Over dette nivået vil en ekstra enhets økning i innrettelse 

være høyere enn økningen i kontraktens verdi, og dermed resultere i en mindre effektiv 

ressursutnyttelse.  

 

Det skal tilføyes at den maksimale nettoverdien som optimal innrettelse medfører, ikke tar 

hensyn til fordeling.  Som tidligere nevnt vil dermed optimal innrettelse gjøre kaken størst 

mulig. Hvem som får mest av kaken, vil det derimot ikke tas hensyn til. I ekstreme tilfeller 

kan dette bety at den ene parten sitter igjen med hele kaken, mens den andre ikke får noe. 

Som det skal kommes tilbake til nedenfor, vil slike spørsmål ikke bli behandlet i denne 

avhandlingen.  

 

 

1.5.4 Sondring mellom negativ og positiv kontraktsinteresse 

Når det snakkes om erstatningsutmåling i kontraktsforhold, vil det ofte sondres mellom 

begrepene positiv og negativ kontraktsinteresse. Denne avhandlingen tar imidlertid 

utgangpunkt i den perfekte positive kontraktsinteresse, og vil altså fokusere på erstatning i 

tilfelle innrettelsen er optimal. Når det gjelder innrettelseskostnader i forhold til kontrakt på 

generell basis, vil disse ofte kunne utgjøre den negative kontraktsinteresse. Erstatning etter 

dette prinsippet innebærer at kontraktsparten blir stilt økonomisk som om kontrakten ikke 

hadde blitt inngått. I forhold til den perfekte oppfyllelsesinteressen kan slike 

innrettelseskostnader fort skape misforståelser. Selv om den perfekte positive 

kontraktsinteresse tar høyde for innrettelsen, betyr ikke det at også den negative 

kontraktsinteresse omfattes. Det gjør den imidlertid ikke. Erstatning etter den negative 

kontraktsinteressen er først og fremst aktuell dersom kontrakten anses ugyldig. 8 Den 

perfekte oppfyllelsesinteresse, gir erstatning, ikke for innrettelseskostnadene opp til et 

                                                 
8 Woxholth s. 202 
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optimalt nivå, men som følge av innrettelseskostnadene opp til et optimalt nivå. Dette kan 

belyses ved et eksempel. Sett at en kontraktspart vil få et utfall på 2000 ved å inngå en 

kontrakt. Dersom han bruker 200, som vi også tenker oss er den optimale innrettelse, vil 

utfallet bli 3000. Ettersom 200 også er optimal innrettese, vil den perfekte 

oppfyllelsesinteressen bli 3000. Erstatningen vil dermed ikke omfatte de 200, men 

resultatet (1000) av at de 200 er brukt til innrettelse.  

 

  

1.5.5 Samfunnsøkonomisk effektivitet 

Effektiv ressursbruk er på mange måter rettsøkonomiens hovedmålsetting, og dette 

begrepet vil få en sentral rolle i denne fremstillingen. Dersom en rettsregel medfører 

samfunnsøkonomisk effektivitet, betyr dette at rettsregelen bidrar til verdiskaping.9 Poenget 

med effektivitetsbegrepet er at man skal ta utgangpunkt i individenes egne oppfatninger, og 

at flest mulig skal få det slik de ønsker. En avtale vil således være samfunnsøkonomisk 

effektiv dersom den skaper verdier for partene samlet. Det skjer dersom partene verdsetter 

den annens ytelse mer enn sin egen. Da vil det som ligger mellom verdsettelsen og ytelsens 

pris utgjøre det samfunnsøkonomiske overskudd. Et slikt effektivitetsbegrep er imidlertid 

ikke avhengig av at begge partene tjener på avtalen, men at de samlet går i pluss. Dersom 

part A selger en vare for 8, mens han selv verdsetter varen til 10, vil han dermed få et utfall 

på -2. Dersom B, som kjøper varen for 8, verdsetter den til 15, vil han derimot få et utfall 

på 7. Samlet sett vil partene ha et utfall på 7-2=5, og avtalen vil dermed være 

samfunnsøkonomisk effektiv. I rettsøkonomien har det imidlertid oppstått to sentrale 

begreper som bidrar til å nyansere effektivitetsbegrepet: Pareto-effektivitet og Kaldor-

Hicks-kriteriet. Når det gjelder Pareto-effektivitet er dette en tilstand der ingen kan få det 

bedre uten at noen får det verre. Dette er således en maksimal-tilstand hvor kaken er på sitt 

største. Når det gjelder Kaldor-Hicks-kriteriet, går dette ut på at en regel er ønskelig hvis 

den skaper store nok verdier på vinnernes hender til at taperne kan kompenseres og at minst 

                                                 
9 Eide s. 21 
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en får litt mer. Dette beskriver ikke en tilstand, men sammenligner to situasjoner. Både 

Pareto-effektivitet og Kaldor-Hicks-kriteriet vil imidlertid trekkes inn i den videre analyse. 

 

 

1.5.6 Forventningsverdi 

Forventningsverdi er også et begrep jeg stadig vil komme innom i denne fremstillingen. 

Hva som menes med det, skal jeg illustrere med et eksempel. Sett at A har 1000 kroner for 

hånden. Dersom han velger å legge disse i en safe, vil han kunne regne med at 

sannsynligheten for at disse pengene er i behold et år senere er 100 prosent. 

Forventningsverdien er således 1000*1 = 1000 kr. Sett at man i stedet spiller for pengene, 

og at sannsynligheten for å tredoble pengene er 40 prosent. Sannsynlighet for å tape alle 

pengene er dermed 60 prosent. Forventningsverdien i dette tilfellet blir således 1000 

kr*3*0,4 + 1000 kr*0*0,6 = 1200 kr.  

 

 

1.6 Avgrensninger 

Når rettsøkonomi brukes til å vurdere juss, skjer dette i lys av ulike målsettinger. Disse 

målsettingene er først om fremst effektiv ressursbruk, fordeling, stabilisering og vekst.10 

Denne avhandlingen skal, på grunn av plasshensyn, kun knyttes opp mot en målsetting om 

effektiv ressursbruk. Denne målsettingen er imidlertid også den målsetting som får mest 

oppmerksomhet i litteraturen. 

 

Ansvarsgrunnlaget i kontraktsforhold har fra gammelt av basert seg på objektivt ansvar 

med unntak for force majeure. I de senere år har imidlertid kontrollansvaret slått mer og 

mer igjennom, og kom for alvor inn i norsk kontraktsrett ved den nye kjøpsloven av 1988. 

Blant rettsteoretikerne kan det ennå spores en viss grad av uenighet om hvilken regel som 

skal være den alminnelige erstatningsregel i kontraktsforhold, men de som hevder at 

                                                 
10 Eide s. 12 
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objektivt ansvar med unntak av force majeure ennå bør være den alminnelige regel blir 

stadig færre. I denne avhandlingen skal det imidlertid avgrenses mot objektivt ansvar med 

unntak for force majeure, og således kun fokuseres på kontrollansvaret. Dette begrunnes 

med at kontrollansvaret allerede har fått stort gjennomslag i norsk kontraktsrett, samtidig 

som det står sterkt rettspolitisk og har betydelig internasjonal gjennomslagskraft.11  

 

Det skal kort påpekes at erstatning i kontraktsforhold vil ha mange paralleller mot 

alminnelig erstatningsrett. Da dette ikke kan antas å belyse hovedproblemstillingen 

ytterligere, vil det derfor ikke fokuseres på å knytte paralleller i så måte, men primært 

fokuseres på de kontraktsrettslige problemstillingene.  

 

 

1.7 Rettskilder 

Kontraktsrettslige erstatningsnedsettelsesregler er en sentral rettskilde i oppgaven. I Norge 

opereres det med særlige regelverk for hver enkelt kontraktstype, men ettersom 

nedsettelsesreglene er laget etter samme mønster i de ulike lovene, vil jeg i denne 

fremstillingen konsentrere meg om kjøpslovens bestemmeler.  

 

Høyesteretts avgjørelser vil, i den grad det eksisterer i forbindelse med den angitte 

hovedproblemstilling, være viktig for å belyse i hvilken grad det tas hensyn til effektiv 

ressursbruk når erstatningsutmålingene fastsettes. Underrettspraksis kan i fravær av 

Høyesterettspraksis ha en viss betydning.  

 

Synspunkter i juridisk teori vil brukes ved tolkningen av de ulike bestemmelser. I tillegg vil 

reelle hensyn i forbindelse med de aktuelle bestemmelsene bli drøftet. 

 

                                                 
11 Hagstrøm s. 503 
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2 Erstatning ved kontraktsbrudd under et ønske om effektiv ressursbruk 

 

2.1 Innledning 

Før jeg begynner å drøfte hvorvidt norsk rett gir erstatning for den perfekte positive 

kontraktsinteresse, vil jeg i dette kapittelet belyse hvordan denne erstatningsformen faktisk 

bidrar til effektiv ressursbruk. For å redegjøre for dette vil jeg benytte meg av en del 

eksempler til illustrasjon.  

 

Dersom en part skal velge å inngå en avtale, må det foreligge incentiver for at han skal 

gjøre nettopp det. Har man en kjøper som er villig til å betale maksimalt 100 for en vare, 

samtidig som man har en selger som kan produsere denne varen for 40, vil man ha et godt 

utgangspunkt for at en avtale kan komme i stand. I dette tilfellet vil det altså være 

samfunnsøkonomisk effektivt om en avtale kommer i stand. Under forutsetning av at 

transaksjonskostnadene er null, vil partenes samlede fordel utgjøre 60, og det vil bero på 

forhandlingene hvor stor del av den samlede fordel partene vil få. Skal man oppnå effektiv 

ressursbruk, er man derfor avhengig av rettsregler som oppmuntrer partene til å inngå slike 

avtaler.  

 

I en del tilfeller vil det imidlertid være fordelaktig for den ene part å innrette seg slik at 

avtalen blir enda gunstigere og fordelen enda større for denne parten. Dette vil imidlertid 

stille høyere krav til erstatningsreglene, ettersom de må ta høyde for hvor mye penger det 

er ønskelig å la en part bruke på innrettelse, og således kun gi erstatning opp til dette 

nivået. I dette kapittelet skal jeg derfor illustrere hvilke rettsregler som oppmuntrer til 

optimal innrettelse og således fører til samfunnsøkonomisk effektivitet i forbindelse med 

erstatning ved kontraktsbrudd. I tillegg til dette, skal det også gjøres rede for i hvilken grad 

rettsreglene påvirker den kontraktsbrytende part til å forebygge kontraktsbrudd. Det skal i 
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så måte her gjøres rede for et nivå av forebyggelseskostnader som anses å være optimalt, 

og således i samsvar med en målsetting om effektiv ressursbruk.  

 

 

2.2 Regler om at avtaler skal holdes 

Alle avtaler som inngås frivillig vil bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet.12 Grunnen til 

at parter inngår avtaler er jo nettopp at partene verdsetter ytelsen til den annen part høyere 

enn hva den annen part må ha for å gi slipp på den.13 Dersom en part er villig til å gi 10 for 

en vare den annen part vil gi slipp på for 5, vil alle avtaler, uansett pris, være effektive. Det 

samfunnsøkonomiske overskudd vil i dette tilfellet alltid være 5. Dette medfører at det 

avgjørende i forhold til effektivitet er hvor stor forskjell det er mellom partenes verdsettelse 

av varen, og ikke hvilken pris som oppnås. Dersom den endelige prisen i dette eksempelet 

blir satt til 100, vil avtalen fortsatt være samfunnsøkonomisk effektiv. Kjøper ville da fått 

et utfall på 10-100=-90, mens selger ville fått et utfall på 100-5=95. Det samlede utfall ville 

uansett blitt 95-90=5. Ettersom kjøper her vil tape stort på dette, vil han imidlertid ikke 

inngå en slik avtale frivillig. Av dette kan man dermed konstatere at jo flere avtaler som går 

ut på en overføring av en vare til den av partene som verdsetter varen høyest, desto større 

grad av samfunnsøkonomisk effektivitet oppnås. 

 

Hvis prinsippet om at avtaler skal holdes skal fungere, trenger man regler som medfører 

sanksjoner dersom noen bryter avtalen. I norsk rett opereres det med to typer sanksjoner; 

dom for oppfyllelse eller erstatning etter oppfyllelsesinteressen. I denne fremstilling skal 

det fokuseres på erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen, kombinert med 

prinsippet om at avtaler skal holdes.   

 

Enkelte ganger kan uforutsette hendelser føre til at det blir dyrere for parten å oppfylle enn 

hva han først antok. Dersom partene kunne krevd dom for oppfyllelse, vil dette kunne føre 

                                                 
12 Eide kap. 11 
13 Bouckaert/De Geest s. 117/118 

 12



til at en avtalepart likevel ikke våger å inngå avtalen – i frykt for å måtte dekke kostnadene 

ved slike uforutsette hendelser. Ettersom det er effektivt at partene inngår frivillige avtaler, 

vil det være ønskelig med sanksjoner som fører til at partene likevel ønsker å inngå slike 

avtaler – til tross for muligheten for at uforutsette hendelser kan gjøre kontrakten dyrere å 

oppfylle. I det følgende skal jeg vise at erstatning for den positive kontraktsinteresse vil 

føre til at parten likevel inngår slike kontrakter, og at denne sanksjonen dermed vil fortone 

seg som samfunnsøkonomisk effektiv.  

 

 

2.3 Erstatning etter oppfyllelsesinteressen 

Dersom uforutsette hendelser medfører at kontrakten blir dyrere å oppfylle for den ene part, 

vil det enkelte ganger være best at kontrakten brytes. Erstatning etter den positive 

kontraktsinteresse medfører at den part som kontraktsbruddet går ut over blir stilt 

økonomisk likt som om kontrakten var blitt oppfylt. Denne parten forutsettes derfor å være 

indifferent mellom oppfyllelse og erstatning etter oppfyllelsesinteressen.14 Ved erstatning 

etter oppfyllelsesinteressen, vil det altså kunne være gunstigere for den andre parten å bryte 

kontrakten, og således bare betale erstatning. Dette vil være tilfellet hvis denne parts utfall 

er større ved brudd enn ved oppfyllelse. Dette skal illustreres ved å bygge videre på 

eksempelet ovenfor, jf punkt 2.2. Der hadde vi en kjøper som var villig til å gi 10 for en 

vare som selgeren ville gi slipp på for minst 5. Selgerens pris på 5 kan vi tenke oss består 

av råvarer og arbeidsinnsats. Dersom selger og kjøper her skulle lage en avtale på at kjøper 

skulle betale 8 for varen, ville selgeren gå i overskudd med 3 og kjøperen gå i overskudd 

med 2. Den felles fordel ville vært 2+3=5. Sett så at etter at kjøper har bestilt varen, så 

oppstår det knapphet i markedet slik at selger plutselig må betale mer for råvarene enn han 

hva han ellers pleier å gjøre. Dette medfører at selger nå bare vil gi slipp på varen for 

minimum 12. Dersom regelen hadde vært at man kunne kreve dom for oppfyllelse, og 

                                                 
14 Bouckaert/Geert s. 121  
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selger skulle oppfylle til den avtalte pris på 8, ville han tapt 4. Kjøper ville fortsatt hatt en 

fordel på 2, slik at det samlede utfall ville vært -4+2=-2.  

 

Ved en regel om erstatning etter den positive kontraktsinteresse, vil selgeren i stedet slippe 

unna med å erstatte kjøperens fordel på 2. Selgeren får således et tap på 2, slik at det 

samlede utfall vil være 0. Kontraktsbrudd vil i dette eksempelet lønne seg (0) fremfor 

oppfyllelse (-2).15 Sett fra selgerens synspunkt, vil en regel om erstatning for positiv 

kontraktsinteresse bidra til at han taper mindre på et kontraktsbrudd enn ved en regel om 

dom for oppfyllelse (forutsatt at uforutsette hendelser fordyrer oppfyllelese). Ettersom 

selgerens tapspotensial dermed er mindre ved en slik regel, vil dette føre til at selgeren 

inngår flere avtaler, noe som igjen vil bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet. 

 

Ved en sanksjon om erstatning etter den positive kontraktsinteresse, vil partene derfor i 

egeninteresse velge å inngå avtaler i større grad – selv om de risikerer at uforutsette 

hendelser fordyrer oppfyllelsen. Erstatning etter oppfyllelsesinteresser oppfyller således 

Kaldor Hicks-kriteriet. 

 

 

2.4 Innrettelse 

En løftemottaker vil ofte innrette seg på oppfyllelse for å få størst mulig utbytte av 

kontrakten. Dersom kontrakten ikke skulle bli oppfylt, vil imidlertid disse 

innrettelsesutgiftene være bortkastet. Sannsynligheten for at kontrakten vil bli oppfylt, vil 

dermed spille en avgjørende rolle for hvor mye man bør innrette seg. I det følgende skal det 

derfor vises at erstatning for den fulle oppfyllelsesinteresse må nyanseres dersom man skal 

ta hensyn til innrettelse, og målsettingen er samfunnsøkonomisk effektivitet.  

 

                                                 
15 Bouckaert/De Geest s. 117 
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En rasjonell part som inngår en kontrakt vil ha et ønske om størst mulig overskudd. Han vil 

ta hensyn til sin egeninteresse, og derfor innrette seg i så stor grad at han selv får størst 

fordel av kontrakten. Hvor mye han innretter seg vil imidlertid avhenge av 

erstatningsreglene, og hvor mye han kan regne med å få erstattet. I det følgende skal jeg 

illustrere hvilken erstatningsregel som får partene til å innrette seg optimalt.  

 

Under en regel om erstatning etter oppfyllelsesinteressen, vil det enkelte ganger være 

gunstig debitor å bryte kontrakten og betale ut erstatningen. Som jeg tidligere har vært inne 

på, vil dette være tilfelle dersom uforutsette kostnader fordyrer oppfyllelsen. 

Sannsynligheten for at debitor bryter kontrakten vil dermed henge sammen med 

eksistensen av uforutsette kostnader og hvor store disse er. Dette skal jeg utdype ved å 

bygge videre på det foran nevnte eksempel. 

 

I eksempelet foran, jf punkt 2.2, var kjøperen villig til å gi 10 for en vare selgeren vil gi 

slipp på for minst 5. Dersom kjøperen gir 8 for varen, vil utfallet hans altså være 2. I det 

følgende skal det tas utgangpunkt i to nivåer av innrettelse som jeg kaller høy og lav 

innrettelse. Dersom kjøper bruker 0,5 i innrettelse vil utfallet hans øke fra 2 til 3. Denne 

innrettelsen karakteriseres som høy. Dersom kjøper ikke bruker noe som helst på å innrette 

seg vil utfallet bli 2, og denne innrettelsen omtales dermed som lav.  

 

I eksempelet vil det samlede forventede utfall for lav innrettelse, hvis P er sannsynligheten 

for oppfyllelse, være: 

 

 P(2+3)  +  (1-P)(0) = 5P 
 Forventet samlet   forventet samlet 

 utfall ved    utfall ved brudd 

 oppfyllelse 
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Det samlede forventede utfall for høy innrettelse vil være: 

 

 P(3+3)  +  (1-P)(-0,5) = 6P-0,5+0,5P = 6,5P-0,5 
 Forventet samlet   forventet samlet 

 utfall ved oppfyllelse  utfall ved brudd 

 

Her ser man at ved brudd vil innrettelseskostnadene på 0,5 være bortkastet, og ettersom 

verken selger eller kjøper da får noen fordel, vil det samlede utfall utgjøre -0,5. For en 

spesiell verdi av P vil imidlertid det forventede utfall for høy og lav innrettelse like store. 

Vi setter:  

 

  5P = 6,5P-0,5  

  P = 1/3 

 

For P lik 1/3 vil forventet utfall for høy og lav innrettelse være like store. Dette betyr at 

hvis sannsynligheten for oppfyllelse er høyere enn 1/3, bør man velge høy innrettelse for å 

få størst utfall. Dersom sannsynligheten er lavere enn 1/3, bør man velge lav innrettelse.  

 

I den videre analyse vil jeg forutsette at sannsynligheten for oppfyllelse er lavere enn 1/3. 

Dette medfører at lav innrettelse gir den største samlede forventningsverdi. I eksempelet 

som er brukt ovenfor vil dermed erstatning for den perfekte positive kontraktsinteresse, 

som gis når innrettelsen er optimal, være 2. Dersom kjøper i dette tilfelle hadde innrettet 

seg med 0,5 og således hatt en høy innrettelse, ville hans positive kontraktinteresse 

imidlertid vært 3. Men ettersom denne innrettelsen ikke hadde vært optimal, ville en regel 

om erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse, bare gitt 2 - 0,5 = 1,5 i erstatning.  

 

Det er tidligere forutsatt at sannsynligheten for oppfyllelse er lavere enn 1/3. Dersom det 

gjelder en regel om erstatning etter den positive kontraktsinteresse, vil kjøper innrette seg 

høyt fordi han da vil oppnå et størst mulig utfall (3 ved høy innrettelse er større enn 2 ved 

lav innrettelse). Som det er blitt vist ovenfor, vil dette ikke være en optimal innrettelse og 

vil dermed være ineffektiv ressursbruk. Dersom man i stedet har en regel om erstatning 
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etter den perfekte positive kontraktsinteresse vil dette medføre at en rasjonell kjøper vil 

innrettes seg lavt og dermed optimalt. Hvordan dette har seg, kan illustreres på følgende 

måte: Ettersom det er forutsatt at sannsynligheten for oppfyllelse er lavere enn 1/3, vil 

kjøpers forventningsverdi ved lav innrettelse, hvis man eksempelvis velger P=0,3, være: 

 

 0,3*2   + (1-0,3)*2 = 2 
 Forventet utfall ved  Forventet utfall ved 

 oppfyllelse   brudd 

 

 

Ved høy innrettelse vil kjøpers forventningsverdi være: 

 

 0,3*3   + (1-0,3)*1,5 = 1,95 
 Forventet utfall ved  Forventet utfall ved 

 oppfyllelse   brudd 

 

Jo lavere man setter P, desto større forskjell blir det mellom kjøpers forventningsverdi for 

høy og lav innrettelse. Under forutsetning om at kjøper kjenner sannsynligheten for 

oppfyllelse, vil han imidlertid forstå, under en regel om erstatning for perfekt positiv 

kontraktsinteresse, at han ved høy innrettelse vil få en lavere forventet fordel enn han ville 

fått ved lav innrettelse. En slik regel vil således føre til optimal innrettelse og dermed også 

til effektiv ressursbruk.   

 

Under en regel om erstatning for den perfekte oppfyllelsesinteresse vil den generelle 

formelen for kjøpers forventede utfall ved lav innrettelse dermed bli: 

 

 P(2)  +  (1-P)(2)  = 2 
 Forventet utfall ved  Forventet utfall ved 

 oppfyllelse   brudd 
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Ved høy innrettelse blir den generelle formelen for kjøpers forventede utfall: 

 P(3)  +  (1-P)(1,5)  = 1,5P + 1,5 
 Forventet utfall ved  Forventet utfall ved 

 oppfyllelse   brudd 

 

Dersom man setter lav innrettelse lik høy innrettelse får man et vippepunkt for 

sannsynligheten. Dette gir: 

  

2=1,5P + 1,5 

 P=1/3 

 

Med en forutsetning om at kjøper kjenner til sannsynligheten for oppfyllelse, vil han altså 

velge lav innrettelse dersom sannsynligheten er under 1/3, og høy innrettelse dersom den er 

over en 1/3. Dette vil kjøper gjøre i egeninteresse ettersom hans forventede utfall da blir 

størst.  

 

Dette betyr at erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse fører til at kjøper 

innretter seg optimalt fordi hans forventede utfall da vil bli størst mulig (2 er større enn 1,5 

dersom lav innrettelse er optimalt). Denne løsningen vil derfor være både Kaldor-Hicks-

effektiv og Pareto-effektiv. Med en erstatning etter den fulle (imperfekte) 

oppfyllelsesinteresse, vil derimot kjøper overinnrette seg, og løsningen ville da blitt 

samfunnsøkonomisk ineffektiv.  

 

 

2.5 Debitors forebyggelseskostnader. 

Å undersøke hvorvidt en erstatningsregel bidrar til samfunnsøkonomisk effektivitet, fordrer 

at man også undersøker hvordan den kontraktsbrytende part vil tilpasse seg en slik regel. I 

denne sammenheng, vil det være av interesse hvor mye denne parten bruker av ressurser 

for å forebygge et kontraktsbrudd. På samme måte som det eksisterer et nivå for hva som er 
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optimal innrettelse, eksisterer det også et nivå for hva som er optimalt å bruke på 

forebyggelse. Dette nivået skal det derfor gjøres rede for i dette avsnittet.  

 

I forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt, vil den part som skal prestere hovedytelsen 

ha ulike muligheter for å øke sannsynligheten for oppfyllelse. Han kan ta visse 

forholdsregler som for eksempel å ha varer på lager og avtale med sine samarbeidspartnere 

om å jobbe overtid. Slike tiltak vil imidlertid koste penger; spørsmålet blir dermed hvor 

mye penger det er optimalt å bruke ut fra et samfunnsøkonomiske perspektiv.  

 

Jo mer penger en part bruker på å forebygge en kontrakt, desto mer øker sannsynligheten 

for oppfyllelse. Forventningsverdien av en kontrakt vil avhenge av sannsynligheten for 

oppfyllelse. For et bestemt nivå, vil imidlertid neste enhets økning av 

forebyggelseskostnader være mindre enn økningen i forventningsverdi. Det vil derfor være 

effektivt å øke forebyggelseskostnadene opp til dette nivået. Dette nivået vil således utgjøre 

et optimalt nivå. 16

 

                                                 
16 Eide s. 199 flg. 
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3 Gis det i norsk rett erstatning for den perfekte positive 
kontraktsinteresse ved kontraktsbrudd?  

 

3.1 Innledning 

Problemstillingen i det følgende vil bli hvorvidt det gis erstatning for den perfekte positive 

kontraktsinteresse i norsk rett. For å få svar på dette, vil jeg analysere både hva norske 

lovregler legger opp til, samtidig som jeg vil ta for meg en del rettsavgjørelser for å se 

hvordan de forholder seg til den aktuelle problemstilling. Hvis det gis erstatning for den 

perfekte oppfyllelsesinteresse, innebærer dette at rasjonelle aktører, med full informasjon, 

vil innrette seg optimalt. Dette fordi parten vet at han vil tape både på overinnrettelse og 

dersom han innretter seg for lavt. Dette medfører at det i den videre fremstilling i stor grad 

også vil fokuseres på hvorvidt reglene påvirker kreditors innrettelse. I forhold til 

hovedproblemstillingen om norsk rett gir erstatning for den perfekte oppfyllelsesinteressen, 

vil en drøftelse av hvorvidt kreditor innretter seg optimalt være av vesentlig betydning, og 

vil på mange måter, dersom man forutsetter rasjonell adferd, være to sider av samme sak.  

 

 

3.2 Hovedregelen om positiv kontraktsinteresse 

3.2.1 Generelt 

Hovedregelen i norsk rett, når det gjelder erstatning ved kontraktsbrudd, er erstatning etter 

den positive kontraktsinteresse. Denne hovedregelen er lovfestet i kjøpsloven §67 1.ledd, 

avhendingslova §7-1 1.ledd, forbrukerkjøpsloven §52 1.ledd, håndverkertjenesteloven §30 

1.ledd, bustadoppføringslova §36 1.ledd og husleieloven §2-14 1.ledd. Ettersom disse 
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bestemmelsene er så vidt like, og laget etter samme mønster, tar jeg for oversiktens skyld 

bare for meg kjøpslovens bestemmelse. Kjøpsloven §67 1.ledd 1.punktum lyder: 

 

”§67. Alminnelig regel.  

(1) Erstatning for kontraktsbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder 

utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved 

kontraktsbruddet.”  

 

Erstatning etter oppfyllelsesinteressen svarer til hele det økonomiske tap den part som 

kontraktsbruddet går ut over har hatt som følge av kontraktsbruddet. Som vi så i kapittel 2 

vil ikke en slik regel gi et Pareto-effektivt resultat dersom parten overinnretter seg. Da vil 

erstatningen bli for høy, og ressursbruken vil bli ineffektiv. Av den grunn vil det være 

interessant å se om det finnes bestemmelser som fører til at erstatningen av ulike grunner 

kan settes lavere enn oppfyllelsesinteressen – og således samsvarer med en målsetting om 

effektiv ressursbruk.  

 

Det skal imidlertid forsøkes å skille mellom tilfeller hvor begrunnelsen for 

erstatningsnedsettelsen må antas å være overensstemmende med rettsøkonomiske 

synspunkter, og tilfeller hvor nedsettelsen skjer på annet grunnlag. I denne avhandlingen 

vil jeg ta for meg aktuelle nedsettelsesregler uavhengig av de bakenforliggende hensyn, og 

undersøke hvordan disse påvirker erstatningsutmålingen i forhold til kreditors innrettelse. 

Ettersom rettsøkonomi er en såpass ny disiplin som den er, vil tradisjonelle rettskilder 

normalt bygge på få hensyn av rettsøkonomisk karakter. Dette fordrer at den videre analyse 

må basere seg på vurderinger av de aktuelle bestemmelser sett i lys av rettsøkonomien, og 

således hvilken betydning effektiv ressursbruk kan antas å ha for regeltolkningen.  
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3.2.2 De enkelte tapsposter under et direkte tap 

For å få erstatning i kontraktsforhold, og i erstatningsforhold for øvrig, er det en 

grunnleggende forutsetning at det foreligger et økonomisk tap.17 Kjøpsloven §67 1.ledd tar 

utgangspunkt i et prinsipp om full tapsdekning. Bestemmelsen fastslår at erstatning for det 

direkte tap skal svare til det tap som den ene part er blitt påført ved kontraktsbruddet, og 

regner opp ”utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste” som aktuelle tapsposter.  

 

Når det gjelder de enkelte tapsposter, er den oppregningen som står i kjøpsloven §67 1.ledd 

av ikke-uttømmende art.18 Innrettelseskostnader vil således ikke være avhengig av å falle 

inn under en av de oppregnede tapsposter for å bli omfattet av det direkte tap. I forhold til 

innrettelse vil imidlertid erstatning for utlegg og tapt fortjeneste fortone seg som de mest 

aktuelle. Erstatning for prisforskjell vil, som det også fremkommer av navnet, ikke være 

særlig aktuell i så måte, da erstatningen i slike tilfeller baserer seg på prinsendring i 

markedet eller ved at ulike leverandører opererer med forskjellige priser.19 Det vil derfor 

være interessant å se nærmere på tapspostene utlegg og tapt fortjeneste.  

 

Om utlegg skriver forarbeidene: ”Med utlegg menes slike kostnader som parten har måttet 

dekke på grunn av kontraktsbruddet. Som eksempel kan nevnes post-, telefon-, transport og 

reiseutgifter…Det kan videre dreie seg om kostnader for å avdekke og klarlegge omfanget 

av en mangel eller for å sende tingen tilbake til selgeren til reparasjon”. Når det gjelder 

erstatning for tapt fortjeneste skriver forarbeidene at slik erstatning ”kan bli aktuell i den 

utstrekning fortjensten ikke blir kompensert gjennom erstatning for prisforskjell”. 20  

 

Hagstrøm skriver om utlegg at dette er ”utgifter som oppstår direkte ved misligholdet. Det 

kan dreie seg om utgifter kreditor har til å konstatere mislighold…eller som er en helt 

                                                 
17 Hagstrøm s. 535 
18 Hagstrøm s. 539 
19 Hagstrøm s. 540 
20 Kjøpslovens forarbeider; Ot.prp. nr. 80 s. 122 
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nødvendig følge av misligholdet, så som utgifter til bortskaffelse av et parti bedervede 

matvarer”.21 Når det gjelder erstatning for fortjenestetap, vil denne være subsidiær i forhold 

til erstatning for prisforskjell. En kreditor som kunne redusert tapet sitt ved en 

dekningstransaksjon vil således ikke kunne kreve fortjenesten dekket.22

 

Verken forarbeidene eller rettsteorien for øvrig nevner tap som følge av innrettelse i 

forbindelse med oppregningen av de enkelte tapsposter. Dette er imidlertid heller ikke 

særlig problematisk, da tapsoppregningen ved direkte tap ikke er uttømmende. Av den 

grunn vil således tap som følge av innrettelse bli omfattet allerede ved hovedregelen om at 

hele det økonomiske tap skal erstattes.  

 

Erstatning for tapt fortjeneste vil antakelig være den av de oppregnede tapskategorier hvor 

tap på grunn av innrettelseskostnader mest naturlig faller inn under. Innrettelse vil påvirke 

hvor høy fortjeneste en part vil kunne regne med å få, slik at tap som følge av innrettelse 

må kunne anses å falle inn under et fortjenestetap. Det må således være klart at slikt tap kan 

omfattes av det direkte tap, enten det faller inn under hovedregelen eller fortjenestetapet.  

 

 

3.3 Kontrollansvaret 

Det fremtredende ansvarsgrunnlag i norsk kjøpsrett er det såkalte kontrollansvaret. Dette 

ble lovfestet i norsk rett første gang ved kjøpsloven av 1988. I denne loven er prinsippet 

utformet i §27, men det oppstilles også i §§40 og 57. Etter at kjøpsloven ble vedtatt, har 

også andre deler av kontraktslovgivningen inntatt kontrollansvaret som ansvarsgrunnlag. I 

den forbindelse må bestemmelser som håndverkertjenesteloven §28, avhendingslova §§4-5 

og 4-14 og husleieloven §2-13 nevnes. Tidligere sto imidlertid regelen om objektivt ansvar 

med unntak for force majeure sentralt i kontraktsretten, men etter at kontrollansvaret ble 

                                                 
21 Hagstrøm s. 538 
22 Hagstrøm s. 543 
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lovfestet i den nye kjøpsloven, har det blitt hevdet at kontrollansvaret også gjelder som 

alminnelig erstatningsregel i den øvrige kontraktsretten.23 På bakgrunn av dette skal det i 

denne fremstillingen tas utgangpunkt i kontrollansvaret, og hvordan dette forholder seg til 

effektiv ressursbruk og optimal innrettelse. 

 

Kjøpsloven §27 1.ledd lyder: 

 

”(1)Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse 
fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at 
forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet 
kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne 
følgene av” 

 

 

Kontrollansvaret oppstiller fire kumulative vilkår for at debitor skal være ansvarsfri. 

Debitor må for det første godtgjøre at det foreligger en ”hindring” fra å oppfylle i samsvar 

med kontrakten, for det andre må hindringen være av en slik karakter at debitor ”ikke med 

rimelighet kunne ventes… å unngå eller overvinne følgende av”, for det tredje må 

hindringen være slik at debitor ”ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt [hindringen] i 

betraktning på avtaletiden”, og for det fjerde må hindringen ligge ”utenfor hans kontroll”.  

 

Kontrollansvaret kan altså medføre at erstatningen settes lavere enn den positive 

kontraktsinteresse. Og er hele hindringen utenfor debitors kontroll, kan sågar hele 

erstatningen bortfalle. I forhold til avhandlingens hovedproblemstilling, vil det være av 

interesse å undersøke hvorvidt en regel om kontrollansvar vil påvirke 

erstatningsfastsettelsen i forhold til kreditors innrettelse.  

 

                                                 
23 Hagstrøm s. 503 flg 
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Spørsmålet blir dermed om kontrollansvaret som ansvarsgrunnlag vil påvirke erstatningen 

på en slik måte at den tar hensyn til kreditors innrettelse, og dermed begrenser erstatningen 

ved overinnrettelse. Både kontrollansvarets utforming, og det faktum at forarbeidene 

overhodet ikke inneholder noe som peker i retning av å ta hensyn til innrettelse, indikerer at 

det ikke tas hensyn til innrettelse ved vurderingen av hvorvidt erstatningen i så måte skal 

nedsettes. Årsaken til at debitor ikke skal erstatte tap som skyldes hindringer utenfor hans 

kontroll, må imidlertid antas å bygge på rimelighetshensyn. I slike tilfeller vil det jo oppstå 

et tap som noen nødvendigvis må bære, og lovgiver har da falt ned på en regel om å la 

kreditor bære tapet. En regel om kontrollansvar innebærer altså at kreditor selv, uavhengig 

av innrettelsen, må bære tap som skyldes hindring utenfor debitors kontrollsfære. Dette 

betyr at jo mer kreditor har innrettet seg, desto større er hans tapspotensial i forhold til 

denne regelen. Men en regel om kontrollansvar vil altså ikke kunne antas å gi kreditor 

nevneverdig motivasjon til å endre sin innrettelse på at kontrakten blir oppfylt. Dette i 

hovedsak fordi regelen ikke vil påvirke erstatningen som følge av sannsynligheten for 

oppfyllelse. Riktignok vil kreditor ved en slik regel være klar over at han selv må erstatte 

tap som er utenfor debitors kontroll. Dette i seg selv vil muligens kunne bidra til en 

marginal redusering av innrettelsen – i frykt for at slike hindringer vil inntre. Som nevnt 

ovenfor vil ikke alle nedsettelsesregler være egnet til å påvirke erstatningen ved kreditors 

innrettelse, og reglene om kontrollansvaret vil således være et typisk eksempel på det.  

 

 

3.4 Indirekte tap 

3.4.1 Generelt  

Norsk rett gir i utgangspunktet kun erstatning for direkte tap, og slike tap erstattes på 

tilnærmet objektivt grunnlag.24 Indirekte tap erstattes imidlertid ikke, med mindre det 

                                                 
24 Krüger s. 508 
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foreligger skyld eller tilsikring, jf eksempelvis kjøpsloven §40 3.ledd.25 Denne 

bestemmelsen lyder: 

 

(3)Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom 

 (a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side eller 

 (b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren.  

 

Under en forutsetning om at aktørene er rasjonelle, vil en aktør som velger å bryte en 

kontrakt og således utvise culpa, gjøre dette ut fra en tanke om at dette er den beste løsning 

for han selv - han vil følge sin egeninteresse.26 I slike tilfeller har lovgiver altså lagt opp til 

en utvidet beskyttelse av den part kontraktsbruddet går ut over. Det samme gjelder dersom 

den kontraktbrytende part har tilsikret visse egenskaper. I begge disse tilfellene vil altså 

den part som kontraktsbruddet går ut over i utgangspunktet få erstattet hele sin 

oppfyllelsesinteresse.  

 

Hovedregelen om at erstatningen skal dekke det direkte tap, vil altså, dersom det eksisterer 

et indirekte tap i det konkrete tilfellet, innebære at oppfyllelsesinteresse ikke blir erstattet 

fullt ut. Her ser man at lovgiver som hovedregel legger opp til lavere erstatning enn hva 

den positive kontraktsinteresse tilsier. Hvordan slike regler slår ut i forhold til den perfekte 

positive kontraktsinteresse skal jeg derfor se nærmere på. 

 

 

3.4.2 Innrettelseskostnader i forhold til det indirekte tap 

Kjøpsloven §67 2.ledd oppstiller en uttømmende oversikt over hva som skal regnes som 

indirekte tap.27 Slike tap omfatter således tap på grunn av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt 

fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt 

                                                 
25 Tilsvarende regler er gitt i avhendingslova §4-5 4.ledd, bustadoppføringsloven §35 3.ledd, husleieloven   
§2-13 5.ledd 
26 Bouckaert/Geest s. 119 
27 Krüger s. 510 
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og tap på grunn av produktskade. Indirekte tap er gjerne partsvariable, slik at disse tap vil 

avhenge i større grad av kreditors faktiske situasjon enn de direkte tap.  

 

Det er klart at innrettelseskostnader kan bli aktuelt i flere av disse underpunktene. 

Kjøpslovens forarbeider påpeker at ”ved grensetrekkingen er det lagt vekt på at tap som er 

av slik art og størrelse at de normalt inntrer ved det aktuelle kontraktsbrudd, skal reknes 

som direkte tap”.28 I forhold til innrettelse vil det innebære at dersom innrettelsen medfører 

unormale tap, enten på grunn av sin art eller størrelse, vil dette peke i retning av å 

klassifisere tapet som indirekte. Dersom kreditor for eksempel har innrettet seg i stor grad 

på at han får et nytt datasystem, vil ikke-oppfyllelse medføre vanskeliggjøring av 

virksomhetens kontorfunksjoner. I en slik situasjon vil det kunne tenkes at en del av tapet 

skyldes kreditors høye innrettelse – dette vil fort være tilfelle dersom kreditor har gjort 

store deler av virksomheten avhengig av at kontorsystemene fungerer optimalt, og således 

får et større tap en han ellers ville hatt. Innrettelsen vil i dette eksempelet bli omfattet av det 

såkalte avsavnstapet, og av den grunn utgjøre et indirekte tap.  

 

 

3.4.3 Skyld utvist av den kontraktbrytende part 

3.4.3.1 Generelt 

Utgangspunktet er at dersom det er utvist skyld i kontraktsforhold, så skal erstatningen 

også omfatte det indirekte tap. Dette utgangspunktet må imidlertid nyanseres noe. Både 

rettspraksis og rettsteoretikere signaliserer at det avgjørende for hva som kan kreves 

erstattet vil være graden av skyld. Jo høyere skyldgraden er, desto videre omfang får det 

erstatningsmessige tap.29  

 

For å finne ut om denne kontraktsrettslige culparegelen bidrar til optimal innrettelse, er det 

naturlig å ta utgangpunkt i hvordan den part kontraktsbruddet går ut over vil tenke og 

                                                 
28 Kjøpslovens forarbeider, Ot.prp. nr 80 s. 40 
29 Hagstrøm s. 531 
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handle. Hvorvidt den kontraktsbrytende part utviser culpa eller ikke, er tilnærmet umulig å 

forutsi for motparten. Samtidig vil kreditor ikke ha noe incentiv til å endre sin innrettelse 

dersom han vet at culpa fører til erstatning for hele oppfyllelsesinteressen. En slik regel vil 

ikke bidra til å øke sannsynligheten for oppfyllelse, verken objektivt sett eller sett fra den 

skadelidtes side. Under slike betraktninger vil reglene om skyld ikke bidra til å sette 

erstatningen til et nivå som samsvarer med den perfekte positive kontraktsinteresse, og 

således heller ikke gi skadelidte incentiver til å innrette seg optimalt. At debitors skyld 

medfører ansvar også for kreditors indirekte tap, må antas å bygge på rimelighetshensyn. 

En part som har utvist skyld må således anses mindre beskyttelsesverdig, og vil dermed 

måtte tåle å risikere et større tap.  

 

 

3.4.4 Tilsikring av den kontraktbrytende part  

3.4.4.1 Generelt 

Dersom den kontraktsbrytende part tilsikrer visse egenskaper ved en vare, vil et 

kontraktsbrudd medføre at også indirekte tap vil kunne bli erstattet. Ved slik tilsikring blir 

sannsynligheten for oppfyllelse utrykkelig påpekt av den kontraktsbrytende part, og den 

annen part vil dermed få inntrykk av at kontraktsmessig oppfyllelse med spesielt høy grad 

av sannsynlighet vil inntre. Under forutsetning om at partene er rasjonelle, vil løftegiveren 

ikke gi en slik tilsikring med mindre han selv vil tjene på det i form av for eksempel å ta 

høyere pris.  

 

Hvordan denne tilsikringsregelen påvirker partenes innrettelse, skal det gjøres rede for ved 

å bygge videre på eksempelet fra kapittel 2. Der ble det operert med to nivåer av 

innrettelse. Da kom det fram at dersom sannsynligheten for oppfyllelse var lavere enn 1/3, 

var lav innrettelse optimalt, og dersom sannsynligheten var høyere enn 1/3, var høy 

innrettelse optimalt. I det følgende skal det benyttes enda et nivå for innrettelse. Denne 

innrettelsen kalles ekstra høy, og vil innebære at kreditor bruker 0,8 i innrettelse. Kreditors 

utfall ved oppfyllelse vil da være 3,1. Det forutsettes imidlertid at sannsynligheten er såpass 
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høy at den optimale innrettelse vil være høy.  Kreditors forventede utfall ved høy 

innrettelse blir dermed: 

 

 P(3)  +  (1-P)(3)  = 3 
 Forventet utfall   Forventet utfall 

 Ved oppfyllelse   ved brudd 

 

 

Ved ekstra høy innrettelse blir imidlertid forventningsverdien: 

 

 P(3,1)  +  (1-P)(2,7)  = 3,1P + 2,7 -2,7P = 0,4P + 2,7 
 Forventet utfall   Forventet utfall 

 ved oppfyllelse   ved brudd 

 

Ved brudd får kreditor altså bare erstattet 2,7 ettersom kreditors innrettelse var 0,3 for høy, 

og erstatning bare gis for den perfekte oppfyllelsesinteresse.   

 

Setter vi kreditors forventningsverdi ved ekstra høy innrettelse lik kreditors 

forventningsverdi ved høy innrettelse får man: 

 

 0,4P+2,7 =  3 

  0,4P = 0,3 

       P = 0,75 

 

Vippepunktet mellom høy og ekstra høy innrettelse vil således være 0,75. Det betyr at 

dersom valget står mellom disse to nivåer av innrettelse, så vil høy innrettelse være 

optimalt hvis sannsynligheten for oppfyllelse er lavere enn 0,75, mens ekstra høy 

innrettelse vil være optimalt dersom sannsynligheten er høyere enn 0,75.  
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Sett at sannsynligheten for oppfyllelse av en kontrakt er 70 prosent, og at det gis erstatning 

for den perfekte positive kontraktsinteresse. I forhold til det nevnte eksempel, vil kreditors 

forventningsverdi ved høy innrettelse, som også da vil være optimal, bli: 

 

 0,7*3  +  (1-0,7)*3  = 2,1+0,3= 3 

 

Dersom debitor tilsikrer visse egenskaper ved en vare, vil dette være et tegn på at debitor 

sitter på opplysninger som gjør at sannsynligheten for oppfyllelse vil være høyere enn hva 

som er vanlig i liknende tilfeller. I det nevnte eksempel kan man tenke seg at 

sannsynligheten i et slikt tilfelle øker fra 70 til 80 prosent. Dette fører i så fall til at den 

optimale innrettelse da vil være ekstra høy innrettelse.  

 

Jo mer en part innretter seg, desto større sjanse er det for at det aktuelle tap blir ansett som 

upåregnelig, fjernt, avledet eller annet som medfører at tapet blir ansett som indirekte. Uten 

en tilsikringsregel, ville kreditor bare kunne krevd erstattet det direkte tap. En rasjonell 

kreditor ville da vegret seg mot å innrette seg høyere i tillit til debitors tilsikring, ettersom 

han da ville risikert at deler av innrettelsen ville blitt klassifisert som indirekte tap, og 

således ikke blitt erstattet. Tilsikringsreglene bidrar imidlertid til at kreditor tør å innrette 

seg høyere, slik at innrettelsen i større grad blir optimal.  

 

I eksempelet ser man at kreditors forventningsverdi uten tilsikring vil være 3. Med 

tilsikring vil sannsynligheten øke til 80 prosent. Uten en regel som medfører at indirekte 

tap blir erstattet, og under en forutsetning av at kreditor da ikke tør å stole på debitors 

tilsikring, vil kreditors forventingsverdi være: 

 

 0,8*3  +  (1-0,8)*3  = 3 
 Forventet utfall   Forventet utfall 

 ved oppfyllelse   ved brudd 

 

Med en tilsikringsregel som motiverer kreditor til å øke innrettelsen i tråd med den 

optimale innrettelse, vil kreditors forventningsverdi være: 
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 0,8*3,1 +  (1-0,8)*3,1  = 3,1 
 Forventet utfall   Forventet utfall 

 ved oppfyllelse   ved brudd 

 

Dersom kreditor skulle justert sin innrettelse etter debitors tilsikring, ville fallhøyden, uten 

en regel som erstattet indirekte tap ved tilsikring, vært større. Av den grunn ville et optimalt 

innrettelsesnivå vanskelig blitt oppnådd, og resultatet ville blitt ineffektiv ressursbruk. At 

tilsikringsregelen gir erstatning for indirekte tap, og således for tap av mer fjern og avledet 

karakter, må dermed antas å gi løftemottakeren incentiv til å innrette seg i større grad, og 

således mer i samsvar med et optimalt nivå, enn han ellers ville ha gjort. Dette vil i så fall 

bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet.  

 

 

3.4.4.2 Rettspraksis 

I Rt. 2005 s. 257 hadde Institutt for Medisinsk Pleie AS (IMP) kjøpt et hårfjerningsapparat 

(EpiLight) og et massasjeapparat (SilkLight) av Tamro MedLab AS (Tamro). Da 

hårfjerningsapparatet ikke fungerte som det var lovet, hevet IMP kjøpet av begge 

apparatene. Høyesterett ga IMP medhold i at de var berettiget til å heve kjøpene, og 

tilkjente IMP erstatning for omsetningssvikten de hadde blitt utsatt for. Selv om 

omsetningssvikten klart utgjorde et indirekte tap, mente Høyesterett at også dette tapet 

skulle erstattes da hårfjerningsapparatet ikke hadde de egenskaper som var tilsikret av 

selgeren.  

 

IMP anskaffet apparatene for å oppnå fortjeneste. Virksomheten ble konsentrert rundt disse 

apparatene, og penger som kunne vært brukt på andre områder ble bundet opp. IMP 

innrettet seg med andre ord på kontraktsmessig oppfyllelse. Høyesterett ga medhold i 

IMP’s krav om erstatning, men ga ikke medhold i hele erstatningskravet på 750.000 kr. I 

forhold til dette kravet på kommenterer Høyesterett at dette ”fremstår som altfor 

optimistisk”. Videre uttaler førstvoterende at ” selv om man har dårlige holdepunkter for å 
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beregne et tap, må det etter min mening legges til grunn at IMP har hatt en omsetningssvikt 

som følge av mangelen ved EpiLight apparatet. Når man på grunnlag av markedsføringen 

var forespeilet et revolusjonerende og svært effektivt hårfjerningsapparat, må dette klart 

også ha blitt brukt i markedsføringen overfor kundene. Og når det da viste seg at apparatet 

ikke hadde de tilsikrede egenskapene, må dette etter hvert ha fått negative konsekvenser for 

IMP's omsetning. Dermed har IMP fått en omsetningssvikt som jeg for den aktuelle 

perioden skjønnsmessig fastsetter til kr 250.000 inklusive rentekompensasjon”.   

 

At ikke hele kravet ble erstattet, begrunnet Høyesterett med at kravet var for optimistisk. 

For øvrig gir Høyesterett erstatning for hva de mener utgjør den fulle positive 

kontraktsinteresse, og begrunner dette med at selgeren hadde tilsikret visse egenskaper. I 

denne saken ser man altså at IMP innretter seg høyt på grunn av Tamros tilsikring. Som det 

kom fram ovenfor, vil tilsikring medføre at en høyere grad av innrettelse vil være optimal. 

Ettersom IMP i denne saken ble tilkjent erstatning også for det indirekte tap, ser man altså 

at erstatningen dermed i større grad samsvarer med den perfekte positive 

kontraktsinteresse, noe som medfører effektiv ressursbruk.  

 

 

3.5 Adekvanskravet 

3.5.1 Generelt 

Som i erstatningsretten, oppstilles det også i kontraktsretten et krav om påregnelighet eller 

adekvans i forbindelse med erstatning av et økonomisk tap, jf kjøpsloven 67 1.ledd 

2.punktum og de ovenfor nevnte bestemmelsers annet punktum. Kjøpsloven §67 1.ledd 

2.punktum lyder: 

 

”Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en 

mulig følge av kontraktsbruddet.”  
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CISG art. 74 oppstiller et påregnelighetsprinsipp, hvor det heter at ”Such damages may not 

exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of 

the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or 

ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract”. Likeledes har 

UNIDROIT Principles art 7.4.4 en tilsvarende bestemmelse som sier at “The non-

performing party is liable only for harm which it foresaw or could reasonably have 

foreseen at the time of the conclusion of the contract as being likely to result from its non-

performance”. Også i Code Civil oppstilles et tilsvarende begrensningsprinsipp. Dette 

prinsippet har stor likhet med det engelske prinsippet som ble oppstilt ved Hadley v. 

Baxendale30. I den saken brøt en veivaksel til en mølle sammen og måtte transporteres til 

reparatør. Det oppsto forsinkelse på grunn av transportørens uaktsomhet. Dette medførte at 

produksjonen ved møllen ikke kunne starte opp igjen som planlagt. Det produksjonstapet 

som dermed oppsto kunne imidlertid ikke kreves erstattet av transportøren fordi retten 

mente at ”the only circumstances… communicated by the plaintiffs to the defendants at the 

time when the contract was made were that the article to be carried was the broken shaft of 

a mill and that the plaintiffs were the millers of that mill... in the great multitude of cases of 

millers sending off broken shafts to third persons by a carrier under ordinary 

circumstances, such consequences would not in all prohability have occurred; and these 

special circumstances were here never communicated”. 

 

Kjøpslovens forarbeider, jf. Ot. prp. nr. 80, påpeker på s. 122 at “bestemmelsen [les 

kjøpsloven §67 1. ledd 2.punktum] må derfor ikke tas som noe annet enn en viss 

retningslinje for erstatningsfastsettingen som utelukker erstatning for mer fjerne og 

avledete uvisse følger av kontraktsbruddet. Bestemmelsen forutsetter en vurdering av om 

tapets art og omfang med rimelighet kunne ha vært forutsett som en følge av 

vedkommende kontraktsbrudd. Hva parten selv rent faktisk forutså eller burde ha forutsett, 

er i prinsippet irrelevant”.  

 

                                                 
30 Hagstrøm s. 526 / Hadley v. Baxendale, 9 Ex. 341, 156 Eng. Rep. 145 (1854) 
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Hagstrøm skriver om adekvanskravet at ”avgjørelsen av hvorvidt tap er adekvat, beror på 

meget sammensatte vurderinger. Utgangspunktet kan nok tas i en 

påregnelighetsbetraktning. Ved denne må det tas standpunkt både til hvilket faktaunderlag 

og hvilken grad av sannsynlighet som skal anses tilstrekkelig. Påregnelighetsbetraktningen 

er imidlertid bare et element i en mer samlet vurdering”.31 Krüger sier om adekvanskravet 

at ”kjøpsloven fastsetter for øvrig i §67 (1) et krav om forutsigelighet: Det tap som selgeren 

hefter for må med rimelighet ha vært forutsigelig som en mulig følge av 

kontraktsbruddet… Dette er i prinsipp ikke vesensforskjellig fra det som gjaldt tidligere og 

uten særskilt lovhjemmel – og prinsippet er også i god overensstemmelse med den såkalte 

adekvansregelen i alminnelig erstatningsrettslig doktrin”.32

 

Adekvanskravet gjør det tydelig at hovedregelen om erstatning etter oppfyllelsesinteressen 

må tåle visse begrensninger. Som Høyesterett uttalte i Rt. 1983 s. 205, må tapspostene ”stå 

i rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller 

upåregnelig”.  

 

I forhold til innrettelseskostnader vil det være nærliggende å knytte disse opp mot 

påregnelighetsvurderingen. En naturlig innfallsvinkel vil således være hvor mye det er 

påregnelig at parten bruker på innrettelse. Denne vurderingen er imidlertid sterkt 

skjønnspreget, og de ulike lovbestemmelser gir liten praktisk veiledning i forhold til 

hvordan man skal utmåle erstatningen.  

 

Dersom den ene parten vet at han kun får erstattet innrettelseskostnader som den andre part 

må anse som påregnelige eller forutsigelige, vil det være nærliggende å tenke seg at dette 

vil virke inn på hvor mye denne parten vil innrette seg. Det vil imidlertid være vanskelig å 

fastslå hvor mye en slik regel faktisk vil påvirke denne parten, men at dette vil virke som 

en bremse for overinnrettelse vil fremstå som nokså sannsynlig. Kreditor vil jo søke en 

størst mulig fordel for seg selv, og således tenke på sin egeninteresse. Dette medfører at 

                                                 
31 Hagstrøm s 526 
32 Krüger s. 505 
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kreditor vil måtte foreta en påregnelighetsvurdering før han bestemmer seg for hvilket nivå 

han ønsker å legge sin innrettelse på. Dersom han innretter seg mer enn hva han kan regne 

med er påregnelig for debitor, vet han at han ikke får full erstatning. Dette må man anta vil 

påvirke en rasjonell kreditor til å innrette seg lavere enn han ellers ville ha gjort.  

 

Når det gjelder hensynene bak en slik begrensningsregel må det antas at rimelighet står 

sentralt. Rimelighetshensyn er for øvrig noe lovens ordlyd også gir uttrykk for da 

vurderingen knyttes til hva som med ”rimelighet” kunne vært forutsett som en følge av 

vedkommende kontraktsbrudd, jf kjøpsloven §67 1.ledd 2.punktum. Utover dette 

inneholder lov eller forarbeider lite om hvilke hensyn som står bak en regel om adekvans.  

 

 

3.5.2 Adekvanskravet i rettspraksis 

3.5.2.1 Splittbambusdommen 

I Rt. 2004 s. 675 ble adekvanskravet i kontraktsforhold berørt. I denne dommen hadde en 

agurkprodusent blitt påført et tap ved at splittbambuspinnene som ble brukt som 

støttepinner ved agurkproduksjonen, hadde smittet agurkene med en plantesykdom. Dette 

ble av Høyesterett ansett som en mangel, og agurkprodusenten ble tilkjent erstatning for 

hele oppfyllelsesinteressen. På tross av det store tapet, ble kravet til adekvans ansett 

oppfylt. Høyesterett uttalte: ” I det foreliggende tilfellet har misligholdet ført til et 

ekstraordinært stort tap. Tapet må imidlertid som nevnt anses som et direkte tap, og dersom 

et gartneri får en grønnmuggsmitte i kulturen, kan det føre til et omfattende tap. Det tap 

som Aase Gartneri er blitt påført, kan på denne bakgrunn ikke anses som upåregnelig”. 

Videre heter det i dommen at ” ved vurderingen av om et tap er adekvat, har det i tillegg til 

påregnelighet og hvor fjernt og avledet tapet er, tradisjonelt også vært tatt hensyn til hva 

som fremstår som rimelig i det enkelte tilfelle…Siden Vekstmiljø AS har en 

ansvarsforsikring som dekker ansvar av den karakter vi her står overfor, kan jeg ikke se at 

det er grunnlag for lemping av ansvaret etter §70 andre ledd”.  
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Agurkprodusenten ble, til tross for at tapet var stort, tilkjent erstatning for hele sitt 

økonomiske tap. Høyesterett drøftet om erstatningen skulle nedsettes både i forhold til 

kravet om adekvans og i forhold til lempingsregelen, men fant ikke grunner til å nedsette 

erstatningen. I et rettsøkonomisk perspektiv, med en målsetting om effektiv ressursbruk, 

blir problemstillingen om innrettelsen var optimal, og således kan forsvare erstatning for 

hele oppfyllelsesinteressen.  

 

Det er lite tvilsomt at agurkprodusenten, ved å bruke splittbambuspinnene i hele 

agurkproduksjonen, har innrettet seg i høy grad på at pinnene var kontraktsmessige. Hadde 

agurkprodusenten for eksempel fraskilt en del av gartneriet, og således bare benyttet 

pinnene på en del av plantene, ville innrettelsen blitt lavere, og tapet også mindre. Men da 

ville også fortjenesten blitt redusert dersom oppfyllelsen hadde vært kontraktsmessig. Dette 

kommer av at produksjonen da ikke ville blitt like effektiv for de plantene som ikke 

benyttet støttepinner.  

 

Spørsmålet blir dermed om agurkprodusenten, under en målsetting om effektiv ressursbruk, 

burde innrettet seg så høyt som han gjorde. Som jeg har vært inne på tidligere, vil dette 

avhenge av sannsynligheten for oppfyllelse. I forhold til dette uttaler Høyesterett i 

dommen: ”Før denne saken var det ikke kjent at splittbambuspinner kunne overføre 

grønnmuggsmitte. Penicillium oxalicum er spesielt aggressiv. Selv om man kan si at det 

kan være knyttet en noe høyere smitterisiko til pinner av lavere kvalitet, kan jeg ikke se at 

Vekstmiljø AS eller noen selskapet hefter for, skulle ha noen foranledning til å vurdere 

risikoen for grønnmuggsmitte.” Høyesterett gjør det her klart at den kontraktbrytende part 

ikke har opptrådt uaktsomt, men kommenterer ikke direkte hvordan de anslår 

sannsynligheten for oppfyllelse. Muligens kan det imidlertid tolkes ut fra dette at 

Høyesterett anses denne sannsynligheten for oppfyllelse som relativt høy. For hadde de 

ansett sannsynligheten for oppfyllelse som lav, ville det antakelig bli lagt opp til en større 

grad av bebreidelse av den kontraktbrytende part ved kontraktsbruddet enn Høyesterett her 

gjorde.  
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Hvis man tenker seg at sannsynligheten for oppfyllelse øker fra 0 til 1, vil det først være lav 

innrettelse som er Kaldor Hicks-effektivt, deretter høy innrettelse. Dersom målsettingen er 

effektiv ressursbruk bør dermed innrettelsen øke når sannsynligheten for oppfyllelse øker.33 

Hvis erstatning for hele den positive kontraktsinteressen skal forsvares ut fra et 

rettsøkonomisk perspektiv, og således være i tråd med den perfekte positive 

kontraktsinteresse, må altså sannsynligheten for oppfyllelse objektivt sett være høy. Dette 

kan det også virke som om Høyesterett har antatt, og ut fra sakens opplysninger virker dette 

også tenkelig. Sett på bakgrunn av dette, vil agurkprodusentens høye innrettelse forsvares 

ettersom sannsynligheten for rett oppfyllelse måtte antas å være svært høy.  

 

Sannsynligheten for oppfyllelse avhenger imidlertid av hvor mye den kontraktsbrytende 

part bruker på forebyggelseskostnader. I denne dommen uttaler Høyesterett at ”den mangel 

som splittbambuspinnene var beheftet med, var skjult og kunne ikke ha vært oppdaget uten 

forholdsvis omfattende undersøkelser”. Her sies det i praksis at forebyggelseskostnadene er 

høye i forhold til å øke sannsynligheten for oppfyllelse ytterligere. 

 

Dersom man skal oppnå et Pareto-effektivt resultat, må agurkprodusentens fortjeneste 

minus den kontraktbrytende parts forebyggelseskostnader være høyest mulig. I tråd med 

det som ble drøftet i kapittel 2, vil agurkprodusentens fortjeneste, hvis P er sannsynligheten 

for oppfyllelse, Io er gevinst ved oppfyllelse, Iio gevinst ved ikke-oppfyllelse, og Kagurk de 

variable kostnadene ved produksjonen bli: 

 

PIo + (1-P)Iio - Kagurk 

 

Jo mer man bruker på forebyggelseskostnader, desto høyere blir sannsynligheten for 

oppfyllelse. P blir dermed større, og nærmer seg 1. Men jo høyere P blir, jo mindre vil 

leddet (1-P)Iio bli. For en viss verdi av P vil imidlertid leddene PIo og (1-P)Iio være like 

store. For denne verdien av P vil også fortjenesten være størst. Av denne grunn vil det bare 
                                                 
33 Eide s 194 
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være samfunnsøkonomisk effektivt at den kontraktsbrytende part bare bruker 

forebyggelseskostnader opp til denne verdien av P.  

 

I denne dommen ser man altså at Høyesterett drøfter både påregneligheten, som må ses i 

sammenheng med innrettelsen, og forebyggelseskostnadene. Når det gjelder spørsmålet om 

erstatningen er i samsvar med den perfekte positive kontraktsinteressen, vil verken de 

faktiske innrettelseskostnader eller forebyggelseskostnader ha direkte betydning. Hvor 

høye disse kostnadene er, vil imidlertid gi et svar på i hvilken grad partene har brukt sine 

ressurser effektivt. I den konkrete sak, vil den perfekte oppfyllelsesinteresse imidlertid 

alltid være en fast størrelse  

 

At påregneligheten vurderes slik Høyesterett gjør i denne dommen, trekker i retning av at 

det tas et visst hensyn til å ikke erstatte overinnrettelse. Likeledes kan det faktum at 

Høyesterett kommenterer forebyggelseskostnadene, signalisere at resonnementet har et 

visst rettsøkonomisk preg, da dette indikerer hvorvidt den kontraktbrytende part har brukt 

ressursene sine effektivt.  

 

 

3.5.2.2 Molodommen 

I Rt. 2004 s. 1887 ble et rådgivende ingeniørfirma dømt til å betale 20 millioner kroner i 

erstatning etter mangelfull prosjektering i forbindelse med bygging av molo til vern av en 

ny fabrikk. Ettersom tapet var ekstraordinært stort og langt over det påregnelige, samt at 

begge parter måtte anses å ha ansvaret for tapet, måtte skadelidte bære en tredjedel av tapet.  

 

Det rådgivende ingeniørfirma Multiconsult AS (Multiconsult) ble altså holdt 

erstatningsansvarlig. Utgangspunktet om erstatning for hele oppfyllelsesinteressen ble 

fraviket ettersom Høyesterett blant annet kom til at tapet måtte anses upåregnelig.  

 

Sett under et rettsøkonomisk perspektiv, vil det være naturlig å se hen til hvilken grad 

Mandal kommune innrettet seg på kontraktsmessig oppfyllelse. I dette tilfellet, hadde 
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Mandal kommune, i tillit til kontrakten, satt i gang oppføring av en betongfabrikk. Denne 

fabrikken ble senere skadet ettersom prosjekteringen av moloen var mangelfull. Av 

dommen kommer det ikke fram hvor mye det kostet å oppføre denne fabrikken, men 

ettersom kommunen valgte å oppføre en ny molo til ca. 40 millioner kroner til sikring av 

fabrikken og tomten, virker det sannsynlig at fabrikken representerte en høy verdi. 

Spørsmålet blir således om kommunens høye innrettelse kan anses optimal.  

 

Den optimale innrettelsen avhenger som nevnt av sannsynligheten for oppfyllelse. Ettersom 

innrettelsen i denne saken er såpass høy, kreves det en tilsvarende høy sannsynlighet for 

oppfyllelsen dersom innrettelsen skal forsvares i forhold til en målsetting om effektiv 

ressursbruk. Høyesterett kom til at Multiconsult hadde utvist uaktsomhet ved å ikke 

oppfatte at firmaet forpliktet seg til å ha prosjekteringsansvaret. Dette forårsaket at 

rådgivningen ikke ble tilfredsstillende, noe som medførte at oppfyllelsen ikke ble 

kontraktsmessig. Dersom Multiconsult hadde brukt mer ressurser både i forkant og etter at 

kontrakten var blitt inngått, må det nok antas at sannsynligheten for riktig oppfyllelse ville 

vært høyere.  

 

En så stor innrettelse som det her er tale om, vil uansett kreve at sannsynligheten for 

kontraktsmessig oppfyllelse er meget stor. Kommunen må i relativt høy grad kunne gå ut 

fra at kontrakten blir rett oppfylt sett på bakgrunn av at Multiconsult hadde lang erfaring 

med lignende prosjekteringer. Til tross for dette bør det likevel være en grense for hvor 

mye kommunen burde innrette seg, og den høye innrettelsen kan muligens anses for ligge i 

overkant av denne grensen.  

 

Kommunen måtte altså bære en tredjedel av tapet. Noe av denne tredjedelen skyldtes 

imidlertid at Høyesterett mente at også kommunen hadde utvist skyld i forhold til de 

uklarhetene som førte til tapet. Som jeg skal komme tilbake til under punkt 3.7.3, vil 

erstatningsnedsettelse på grunn av skyld være begrunnet i andre typer hensyn enn hensynet 

til effektiv ressursbruk. Denne andel av tredjedelen vil derfor ikke bli ytterligere drøftet.  
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Når det gjelder den resterende del av den tredjedelen skadelidte selv måtte bære, forklarer 

Høyesterett dette med at tapet var ekstraordinært høyt, og således upåregnelig. Dette 

resonnementet samsvarer imidlertid godt med et ønske om samfunnsøkonomisk 

effektivitet; innrettelsen må antas å ha vært høyere enn sannsynligheten for oppfyllelse 

skulle tilsi. At erstatningen ble nedsatt, og altså ble satt lavere enn oppfyllelsesinteressen, 

er dermed i tråd med at Høyesterett mente innrettelsen var for høy og således ineffektiv.  

 

 

3.6 Lempning av erstatningsansvaret 

3.6.1 Generelt 

Andre bestemmelser som vil være interessante i forhold til den perfekte positive 

kontraktsinteressen er bestemmelser om lemping av ansvaret. Eksempler på slike 

bestemmelser er kjøpsloven §70 2.ledd, husleieloven §2-14 5.ledd, avhendingslova §7-2.2, 

forbrukerkjøpsloven §54 2.ledd, håndverkertjenesteloven §30 3.ledd og 

bustadoppføringslova §36 3.ledd. Også når det gjelder reglene om lemping av ansvaret, 

samsvarer reglene i stor grad. Som ovenfor vil jeg for enkelthetens skyld ta utgangspunkt i 

kjøpslovens bestemmelse. Kjøpsloven §70 2.ledd lyder: 

 

(2) Erstatning kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige 

part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende 

tilfelle, og tilhøva ellers. 

 

Lempningsregelen i kjøpsloven var en nyskapning i forhold til at verken den tidligere 

kjøpsloven eller FN-konvensjonen inneholdt tilsvarende bestemmelser. Både regelen om 

adekvans og regelen om lempning kan sette erstatningen lavere enn den positive 

kontraktsinteresse tilsier. Spørsmålet er imidlertid hvorvidt disse reglene medfører at 

erstatningen settes til et nivå som samsvarer med den perfekte positive kontraktsinteresse. 
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Når det gjelder lempningsregelen, står det i forarbeidene, jf Ot. Prp. nr. 80 s. 128: ”Det må 

ellers understrekes at det ikke er meningen med lempingsregelen å åpne adgang til fri 

erstatningsfastsetting. Bestemmelsen tar sikte på de unntakstilfelle der 

normalerstatningsutmåling slår spesielt skjevt ut.”. Videre fremheves det på s. 129 at ”som 

det går fram av lovteksten, kan lemping bli aktuelt når det dreier seg om lite forutsebare 

følger av kontraktsbruddet. Tap som følger indirekte av kontraktsbruddet og som i større 

eller mindre grad beror på den skadelidtes individuelle forhold, vil motparten ikke så lett 

kunne regne med eller begrense. Det er derfor større grunn til å sette ned erstatningen for 

slike tap enn for mer normale følger av kontraktsbruddet, selv om tapet skulle være 

betydelig. Et viktig ledd i vurderingen vil være forholdet mellom det individuelle tap og et 

normaltap i liknende tilfelle. Avgjørelsen beror imidlertid på en samlet vurdering der det 

også må tas hensyn til andre forhold”.  

 

Forarbeidene tar her utgangspunkt i en sammenlikning av et normaltap og et faktisk tap, og 

legger opp til at erstatningen kan lempes dersom det er stor forskjell mellom disse 

størrelsene. Det antydes i den sammenheng at tap som følge av skadelidtes individuelle 

forhold er mindre beskyttelsesverdig enn normaltap. I forhold til lemping vil dermed hva 

som fremstår som et normaltap i det konkrete tilfellet være et sentralt kriterium. Lemping 

vil imidlertid i utgangspunktet forbeholdes de følger av kontraktsbruddet som fremstår som 

lite forutsebare.34   

 

Lemping kan også være aktuelt dersom erstatningen virker urimelig etter ”tilhøva ellers”, jf 

kjøpsloven §70 2.ledd 2.periode. Dette fremtrer som en samlebestemmelse der 

urimeligheten ikke springer ut fra tapets størrelse i forhold til et antatt normaltap, jf 

1.periode. Denne bestemmelsen kan ta hensyn til kjøpets art, hvem partene er, hva som er 

årsaken til kontraktsbruddet, hvor stor grad av skyld som er utvist på begge sider, tapets 

størrelse og partenes muligheter til å forsikre seg.35 I vurderingen om lemping skal gis, vil 

det således være flere hensyn det kan legges vekt på. Slike hensyn må man kunne regne 

                                                 
34 Karnov note 389 
35 Karnov note 390 
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med at en rasjonell part vil integrere i sitt vurderingsmateriale når han bestemmer seg for 

hvor mye han ønsker å bruke på innrettelse. Det er imidlertid på det rene at flere av disse 

hensynene ivaretar andre hensyn enn effektiv ressursbruk. Slike hensyn vil typisk være 

rene rimelighets- og rettferdighetshensyn, og vil av den grunn ikke bidra til å påvirke 

skadelidtes innrettelse.  

 

 

Sett fra et rettsøkonomisk synspunkt, vil det imidlertid være interessant å se hvordan 

skadelidte vil tilpasse seg en regel om lemping. Skadelidte vil, med en slik regel, være klar 

over at han ikke får erstattet tap som den kontraktsbrytende part ikke så lett kunne regne 

med eller hadde muligheten til å redusere. Som for adekvanskravet, vil det være av 

interesse hvor stort tap den kontraktsbrytende part burde forutsett som følge av 

kontraktsbruddet. Her kan det på mange måter virke som adekvanskravet og 

lempingsregelen faller litt sammen. Skadelidte vil ved begge regler forstå at dersom han 

bruker penger på innrettelse som den andre part ikke burde regne med at han gjorde, eller 

hadde mulighet for å begrense, vil han risikere at han ikke får disse utgiftene dekket. En 

rasjonell part vil dermed ikke bruke mer på innrettelse enn hva som best tjener hans 

egeninteresse. Dette vil medføre at skadelidte må prøve å sette seg inn i hva den annen part 

bør kunne regne med av tap i det konkrete tilfellet, og således ikke innrette seg over dette 

nivået.  

 

Også ved lempningsregelen ser man at den skadelidte vil finne ut at det vil være ulønnsomt 

å innrette seg for mye. Av den grunn vil en slik regel dermed oppmuntre skadelidte til å 

bremse sine innrettelseskostnader. Dette viser at lempningsregelen vil bidra til å redusere 

innrettelseskostnadene, og på den måten også bidra til mer effektiv ressursbruk.  
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3.6.2 Rettspraksis 

I LG 1997 s. 755 hadde en leverandør av lim bekreftet at limet var brukbart til den angitte 

bruk, men etter montering viste det seg at limet beskadiget speilene. Erstatning ble tilkjent 

ettersom lagmannsretten fant at limet var mangelfullt.  

 

Den ankende part krevde forgjeves at erstatningsansvaret måtte lempes. I den forbindelse 

påpekte lagmannsretten at ”det er ordinær adekvat årsakssammenheng mellom produktets 

uegnethet og den skade som Dyngeland er blitt påført. Tapet er heller ikke av en slik 

størrelse at det i seg selv tilsier lemping. Krav om lemping tas følgelig ikke til følge”. 

 

Høyesterett tar her utgangspunkt i tapets størrelse når lemping drøftes. Ettersom dette tapet 

ikke ble ansett stort nok, ble altså kravet om lemping ikke tatt til følge. I tillegg påpekes det 

at tapet anses som adekvat eller påregnelig. At nektelse av lemping forklares på denne 

måten, indikerer at Høyesterett anser tap av en slik størrelse for å være noe den 

kontraktbrytende part burde kunne forutse. Innrettelsen ble dermed ansett å være helt i tråd 

med det man burde forvente, og erstatning ble derfor gitt fullt ut.  

 

 

3.7 Medvirkning 

Dersom kreditor har medvirket forsettlig eller uaktsomt til tapet, kan erstatningen settes ned 

eller bortfalle. Dette reguleres i lov om skadeserstatning av 13.juni 1969 nr. 26 (skl.) §5-1 

nr 1, hvor det heter i 1.punktum: 

  

”Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren har medvirket til skaden 

ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er 

rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, 

omfanget av skaden og forholdene ellers.” 
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Også her åpnes det for at erstatningen kan settes lavere enn oppfyllelsesinteressen. 

Ettersom det ikke gjelder en tilsvarende regel i kontraktslovgivningen, gjelder regelen også 

i kontrakt.36   

 

Forarbeidene, jf Ot.prp. nr. 60, påpeker at ”det bør med andre ord kunne få konsekvenser 

for skadelidtes erstatningskrav dersom han har forholdt seg slik at han må anses å ha et eget 

ansvar for skadens inntreden… Både prevensjonshensyn og rettferdsbetraktninger taler 

etter utvalgets oppfatning for at det ved erstatningsfastsettelsen kan tas hensyn til 

skadelidtes medvirkning”.  

 

Medvirkningsregelen fører altså til at kreditor har en viss aktsomhetsplikt. Dersom denne 

ikke overholdes, må han således tåle å bære en del av ansvaret.37 Skl. §5-1 omfatter 

imidlertid alle skyldformer, fra den letteste formen for uaktsomhet til mer forsettlig 

medvirkning. Når det gjelder utmåling av erstatning, vil imidlertid graden av skyld spille en 

stor rolle i forhold til hvor mye erstatningen skal reduseres.38  

 

I forhold til medvirkningskriteriet foreligger et krav om årsakssammenheng mellom 

skadelidtes atferd og skaden. Den skadelidtes atferd må i utgangspunktet ha vært en 

nødvendig betingelse for at skaden har inntrådt.39 Dette vil imidlertid også omfatte tilfeller 

hvor skadelidtes adferd har økt skadens omfang, og dermed vært en nødvendig betingelse 

for at skaden har blitt større. Lødrup stiller spørsmål om skadelidte har utvist den 

forsiktighet som situasjonen tilsa. Videre påpeker han at det kritikkverdige i skadelidtes 

handlemåte er at han har øket risikoen for at skadevolderen voldte skaden.40  

 

I kontraktsforhold vil skaden omfatte det økonomiske tap som oppstår som følge av 

kontraktsbruddet. Hagstrøm skriver at ”mens tapsbegrensningsplikten først oppstår etter at 

                                                 
36 Karnov note 294 
37 Hagstrøm s. 564 
38 Lødrup s. 363 
39 Lødrup s. 364 
40 Lødrup s. 365 
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misligholdet er skjedd, gjelder aktsomhetsplikten også kreditors medvirkning til at 

misligholdet inntrer”41.  

 

Innrettelse vil imidlertid bidra til at skaden, og dermed også tapet, blir større. Hvorvidt 

innretning i kontraktsforhold kan karakteriseres som slik medvirkning, er lite drøftet i 

teorien. Dette har muligens en sammenheng med at medvirkningsregelen i hovedsak 

gjelder i rene erstatningsforhold, slik at innrettelse i kontraktsforhold dermed i 

utgangspunktet faller litt utenfor det tradisjonelle erstatningstilfellet. Ettersom det i 

rettsteorien er en allmenn oppfatning om at medvirkningsregelen gjelder i 

kontraktsforhold42, vil det være nærliggende å anta at høy grad av innrettelse også omfattes 

av en slik regel. Behovet for dette er muligens ikke av de største ettersom det finnes såpass 

mange andre bestemmelser som det vil være mer naturlig å la innrettelse faller inn under. 

Likevel vil medvirkningsregelen i skadeserstatningsloven, både på bakgrunn av lovens 

ordlyd, forarbeidene og hva som er sagt i rettsteorien, måtte anses for å dekke slik 

innrettelse.  

 

 

3.8 Tapsbegrensningsplikten 

Ved spørsmål om erstatning i kontraktsforhold, oppstilles det i norsk rett en plikt for 

kreditor til å begrense tapet i den utstrekning dette er mulig. Denne tapsbegrensningsplikten 

finnes i kjøpsloven §70 1.ledd, håndverkertjenesteloven §30 2.ledd, bustadoppføringslova § 

36 2.ledd, forbrukerkjøpsloven §54 1.ledd, husleieloven §2-14 4.ledd og avhendingslova 

§7-2 1.ledd. Kjøpsloven §70 1.ledd lyder: 

 

”Den part som påroper kontraktsbrudd fra den annens side, skal ved rimelige 

tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den 

tilsvarende del av tapet.” 

                                                 
41 Hagstrøm s. 564 
42 Hagstrøm s 564, Karnov note 294 
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Denne plikten inntrer når det foreligger et aktuelt eller antesipert mislighold. Dersom en 

eventuell erstatning skal nedsettes etter denne bestemmelsen, må nedsettelsen altså basere 

seg på forhold som oppstår etter at det aktuelle eller antesiperte misligholdet har inntrådt. 

Det må være klart at dersom en part fortsetter å bruke penger på kontrakten etter dette 

tidspunktet, vil han ikke begrense sitt tap, men derimot gjøre tapet større. Parten vil således 

ikke overholde sin tapsbegrensningsplikt, og må selv bære en del av tapet.  

 

Ettersom tapsbegrensningsplikten gjelder tap som oppstår etter at det aktuelle eller 

antesiperte misligholdet har inntrådt, vil denne plikten ikke omfatte tap som er oppstått på 

grunn av innrettelse. Som nevnt i punkt 1.5.2 vil begrepet innrettelse i denne avhandlingen 

omfatte ressurser som er brukt i tillit til at kontrakten blir rett oppfylt. Av den grunn vil tap 

som oppstår etter at et aktuelt eller antesipert mislighold er inntrådt ikke kunne omtales 

som innrettelse. Slik ressursbruk kan således ikke sies å være gjort i tillit til kontrakten, og 

vil dermed falle utenfor begrepet. Dette betyr at dersom kreditor kjenner til det aktuelle 

eller antesiperte misligholdet, vil hans påfølgende ressursbruk ikke være i tillit til 

kontraktsoppfyllelsen, da han allerede vet at kontrakten er eller vil bli misligholdt. 

Erstatningsnedsettelsen på bakgrunn av regelen om tapsbegrensningsplikt vil således ikke 

ta hensyn til innrettelse, og vil dermed heller ikke bidra til å sette erstatningen i samsvar 

med den perfekte positive kontraktsinteresse.  

 

 

3.9 Nedsettelse av erstatning ut fra bevismessige hensyn 

Av og til setter domstolene erstatningen ned på grunn av bevismessige hensyn. Man må 

nok regne med at kravet som skadelidte fremsetter av og til settes vel optimistisk, slik at 

domstolene derfor ikke kan innfri i full skala. Enkelte ganger ser man imidlertid at kreditor 

har brukt penger på innrettelse, samtidig som erstatningen blir nedsatt på grunn av 

bevismessige hensyn. Det spørsmålet som da kan stilles, er hvorvidt det kan tenkes at det 

eksisterer en sammenheng mellom innrettelsen og erstatningsnedsettelsen. Ettersom 
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domstolene i slike tilfeller begrunner nedsettelsen med manglende bevis, vil eksistensen av 

en slik sammenheng til en viss grad måtte basere seg på spekulasjoner. Dette kapittelets 

målsetting vil imidlertid ikke være å ta standpunkt til i hvilken grad domstolene på denne 

måten implisitt tar hensyn til samfunnsøkonomisk effektivitet, men å belyse at en slik 

fremgangsmåte kan være aktuell. I så fall ville det indikere at beviskravene blir strengere 

når innrettelsen øker.  

 

I den forbindelse kan nevnes Rt. 2001 s. 1288 hvor et entreprenørfirma (PEAB) ble tilkjent 

erstatning etter en anbudskonkurranse på grunn av uberettiget heving av avtalen fra 

motpartens side. Høyesterett kom til at entreprenørfirmaet hadde krav på å få erstattet den 

positive kontraktsinteresse, men erstatningsbeløpet ble skjønnsmessig satt lavere enn det 

erstatningskravet lød på.  

 

PEAB hadde innrettet seg ved å bruke 352 arbeidstimer i tillit til avtalen. I forhold til 

erstatningsutmålingen fokuserer det imidlertid ikke på innrettelsen, men Høyesterett legger 

mye vekt på det bevismessige, og trekker inn eksterne uttalelser om hvor stor fortjeneste 

PEAB kunne forvente å få dersom avtalen hadde blitt gjennomført. Av kravet på 1.230.000 

kr tilkjente Høyesterett 500.000 i erstatning.  

 

Et annet eksempel, som også er nevnt ovenfor, er Rt. 2005 s. 257. Der hadde IMP kjøpt et 

hårfjerningsapparat og et massasjeapparat av Tamro. Hårfjerningsapparatet fungerte ikke 

som det skulle, og Høyesterett ga medhold i heving for begge kjøpene. Høyesterett tilkjente 

IMP erstatning for 250.000 kr, selv om kravet lød på 750.000 kr. I forhold til dette 

kommenterte Høyesterett at kravet ”fremstår altfor optimistisk”. Som det fremgår av punkt 

3.4.4.2 må man anta at IMP hadde innrettet seg i relativt stor grad. 
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4 Fungerer norsk rett preventivt i forhold til overinnrettelse?  

 

På bakgrunn av de nedsettelsesreglene som faktisk tar hensyn til innrettelse, vil det være 

klart at rasjonelle aktører vil forstå at de vil tape på å innrette seg for høyt. Det må derfor 

kunne legges til grunn at reglene vil påvirke rasjonelle parter til å innrette seg lavere enn de 

ellers ville ha gjort. Nedsettelsesreglene må således antas å virke preventivt for 

overinnrettelse over et visst nivå. Om reglene virker preventivt for all innrettelse over det 

optimale innrettelsesnivå, vil imidlertid være mer usikkert.  

 

Problemstillingen skal belyses med et eksempel. Sett at den optimale innrettelsen i en 

kontrakt er 5, og at kreditor uten nedsettelsesregler ville brukt 10 på innrettelse. 

Eksistensen av nedsettelsesregler vil påvirke parten til å innrette seg lavere enn 10, men om 

det ville redusert innrettelsen helt ned til 5 ville altså vært usikkert. Dersom 

nedsettelsesreglene ville påvirket parten til å innrette seg med 7, ville reglene virket 

preventivt i forhold til overinnrettelse over 7. I dette eksempelet ville reglene derimot ikke 

virket preventivt for overinnrettelsen mellom 5 og 7. Dersom dette skulle vært tilfellet, 

måtte aktørene blitt påvirket av nedsettelsesreglene på en måte som gjør at de i 

egeninteresse vil velge det optimale innrettelsesnivå. I forhold til adekvansregelen, ville det 

avgjørende således vært om skjæringspunktet mellom påregnelige og upåregnelige 

innrettelseskostnader hadde inntruffet ved det optimale innrettelsesnivå. I forhold til 

lempingsregelen ville det samme gjelde for grensen mellom det faktiske tap og et 

normaltap, hvor det avgjørende ville vært om det øvre sjikt av normaltapet samsvarte med 

det tap man ville hatt ved optimal innrettelse.  

 

Spørsmålet blir således om nedsettelsesreglene faktisk vil påvirke kreditor til å redusere 

innrettelsen, ikke bare ned til 7, men helt ned til 5. Hvordan kreditor velger å handle, vil 

imidlertid ikke bare påvirkes av rettsreglene, men vil også påvirkes av hvilke signaler 
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domstolene gir. Som nevnt, gir domstolene sjelden eksplisitt uttrykk for økonomiske 

hensyn i sin rettsanvendelse. Det er imidlertid på det rene at flere av de eksisterende 

rettsregler i norsk rett bidrar til verdiskaping. Dette gjelder for eksempel regler om 

erstatning for den positive kontraktsinteresse ved kontraktsbrudd, regler om at avtaler skal 

holdes, regler som beskytter bytteprosessen i kontraktsforhold og prosessregler ved 

konfliktløsning.43 Slike forhold indikerer at verdiskaping, og dermed også 

samfunnsøkonomisk effektivitet, ikke har vært en helt ukjent tanke i norsk rett. Domstolene 

er likevel tilbakeholdne med eksplisitt å vektlegge effektiv ressursbruk i sine 

resonnementer. Det kan i så måte stilles spørsmål om samfunnsøkonomisk effektivitet i det 

hele tatt kan tas i betraktning ved domstolenes vurderinger – eventuelt om det i norsk rett 

kan anerkjennes som egen rettskildefaktor. En slik anerkjennelse vil det, på bakgrunn av de 

tradisjonelle oppfatninger i norsk rettskildelære, neppe være grunnlag for. Om det dermed 

kan hentes argumenter fra teorien om samfunnsøkonomisk effektivitet under domstolenes 

avveininger, må således gjøres ut fra andre innfallsvinkler.  

 

En anerkjent rettskildefaktor i norsk rett er imidlertid reelle hensyn. Dette er en 

godhetsvurdering som både sikter til om den generelle regel man kommer fram til er 

innholdsmessig og rettsteknisk god, og om løsningen er god i det spesielle tilfellet. 44 

Hensynet til effektiv ressursbruk må antas å tilfredsstille saklighetskravet i forbindelse med 

en godhetsvurdering, slik at det dermed må være klart at samfunnsøkonomisk effektivitet 

på den måten kan brukes som argument ved domstolenes vurderinger. Ettersom slike 

verdiskapingshensyn må trekkes inn via en godhetsvurdering, kan dette muligens også 

forklare hvorfor rettsanvenderne er såpass forsiktige med å uttale at effektiv ressursbruk 

vektlegges, og heller trekker hensynet inn på en mer implisitt måte.  

 

På bakgrunn av dette, samtidig som at nedsettelsesreglene i seg selv heller ikke gir klare 

nok signaler i retning av å vektlegge verdiskapingshensynet, vil det være sannsynlig at 

norsk retts preventive virkninger i forhold til overinnrettelse virker best for 

                                                 
43 Stavang s 1 
44 Eckhoff s. 371 flg. 
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overinnrettelsens øvre del. I det nevnte eksempel vil således norsk rett måtte antas å virke 

preventivt i forhold til innrettelse mellom 7 og 10. De preventive virkningene i forhold til 

innrettelse i mellomsjiktet, som i det nevnte eksempel utgjør innrettelse mellom 5 og 7, vil 

dermed fremstå som mer usikker. På bakgrunn av dette, vil det virke sannsynlig at aktørene 

vil velge en innrettelse som er noe høyere enn hva som er optimalt.   
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5 Analyseresultater 

 

I dette kapittelet skal det forsøkes å gis et inntrykk av hvordan det samlede sett av 

nedsettelsesregler forholder seg til kreditors innrettelse. Til nå har kun den enkelte regel 

blitt drøftet opp mot innrettelsesmomentet, men for å se det fulle og hele bildet vil det være 

nyttig å gjøre en mer samlet vurdering. På den måten vil det bli lettere å kunne danne seg et 

bilde av hvordan norsk rett reagerer ved overinnrettelse, og dermed også hvordan 

erstatningen forholder seg til den perfekte oppfyllelsesinteresse.  

 

Hovedregelen i norsk kontraktserstatningsrett er at erstatningen skal utgjøre den positive 

kontraktsinteresse. Ettersom en slik erstatning vil omfatte kreditors fulle økonomiske tap, 

vil alle kostnader ved innrettelse også være omfattet av en slik regel. Dette vil, som 

tidligere nevnt, føre til at kreditor også vil få erstatning som følge av overinnrettelse, noe 

som vil føre til ineffektiv ressursbruk.  

 

Som drøftelsene ovenfor indikerte, eksisterer det imidlertid en del unntak fra denne 

hovedregelen. Adekvansregelen fører til at innrettelseskostnader som er upåregnelige for 

debitor ikke kan kreves erstattet, og vil således redusere erstatningen slik at den da trekkes i 

retning av perfekt positiv kontraktsinteresse. Likeledes vil lempingsregelen begrense 

erstatningen dersom det er stor forskjell mellom det oppståtte tap og et normaltap. 

Innrettelseskostnader som bidrar til å øke forskjellen mellom disse to størrelsene, vil 

dermed risikere å ikke bli erstattet.  

 

Videre vil også medvirkningsregelen kunne fungere som et verktøy i forhold til å nedsette 

erstatningen. En kreditor som bidrar til å øke det konkrete tap ved å ikke overholde sin 

aktsomhetsplikt, vil altså kunne risikere å måtte erstatte tapet selv. Om dette leder 

erstatningen i retning av å være i tråd med den perfekte oppfyllelsesinteresse, avhenger av i 
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hvor stor utstrekning domstolene vurderer kreditors aktsomhetsplikt i lys av et ønske om 

effektiv ressursbruk. I hvilken grad domstolene vektlegger hensynet til 

samfunnsøkonomisk effektivitet, kommer jeg imidlertid tilbake til under kapittel 6 

nedenfor. 

 

Når det gjelder tilsikringsregelen, så vi i kapittel 3.4.4 at en slik regel virker gunstig i 

forhold til å sette erstatningen til et mer effektivt nivå. Denne regelen gir kreditor større 

erstatning enn han vanligvis ville fått, da også det indirekte tap blir erstattet. Ettersom 

debitor ved en tilsikring må antas å sitte med informasjon som gjør at sannsynligheten for 

oppfyllelse er høyere enn hva som er vanlig i tilsvarende tilfeller, vil en tilsikringsregel 

som øker kreditors erstatning ved kontraktsbrudd, bidra til å påvirke kreditor til en større 

grad av optimal innrettelse. Regelen bidrar således til en mer effektiv ressursbruk.  

 

I forhold til reglene om kontrollansvaret, vil en kreditor bare få erstattet tap som ligger 

innenfor debitors kontroll. Som det kom fram i kapittel 3.3, vil denne regelen ikke ta 

hensyn til innrettelse. En slik regel vil således kunne sette erstatningen lavere enn den 

perfekte oppfyllelsesinteresse dersom debitors hindring er utenfor hans kontroll. 

Nedsettelse i forhold til denne regelen vil derfor kunne slå tilfeldig ut i forhold til den 

perfekte oppfyllelsesinteresse.  

 

Noe tilsvarende gjelder også for skyldregelen i forhold til et indirekte tap. Som det ble 

påpekt i kapittel 3.4, vil kreditor bare kunne kreve erstattet det indirekte tap dersom debitor 

har utvist culpa. Innrettelse påvirker imidlertid ikke skyldgraden overhodet. Dette medfører 

at dersom det ikke er blitt utvist skyld, vil erstatningen ikke omfatte det indirekte tap. I 

slike tilfeller kan erstatningen dermed bli satt lavere enn den perfekte oppfyllelsesinteresse, 

selv om innrettelsen har vært optimal. En slik regel vil således kunne slå tilfeldig ut i 

forhold til den perfekte oppfyllelsesinteresse.  
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6 Konklusjon 

 

Hovedproblemstillingen i denne avhandlingen er hvorvidt norske rettsregler gir erstatning 

etter den perfekte positive kontraktsinteresse. For å få svar på i hvilken grad dette er tilfelle, 

har jeg forsøkt å gripe fatt i de rettsregler som gir mulighet for erstatningsnedsettelse, 

samtidig som jeg har undersøkt rettsavgjørelser som omhandler slik nedsettelse, og sett 

hvorvidt domstolene tar hensyn til effektiv ressursbruk når erstatningen utmåles.  

 

For at erstatningen skal kunne settes til den perfekte positive kontraktsintere, vil man være 

avhengig av tre ting; for det første må det eksistere regler som gjør det mulig å legge vekt 

på innrettelse, for det andre må rettsanvenderne inneha tilstrekkelig og nøyaktig 

informasjon om den aktuelle saken, og da særlig sannsynligheten for oppfyllelse, for det 

tredje må rettsanvenderne, når de anvender de aktuelle rettregler, ha en hovedmålsetting 

om effektiv ressursbruk slik at overinnrettelse ikke blir erstattet. Dersom man ønsker å 

oppnå samfunnsøkonomisk effektivitet, vil det imidlertid ikke være tilstrekkelig å sette 

erstatningen til den perfekte positive kontraktsinteresse; skadelidte må i tillegg innrette seg 

optimalt. I motsatt fall vil den samlede ressursbruken bli ineffektiv.  

 

Som det har kommet fram tidligere, eksisterer det flere ulike rettsregler som kan sette 

erstatningen lavere enn den positive kontraktsinteresse tilsier. De analyser jeg har foretatt 

viser at en del av reglene er godt egnet til å ta hensyn til hvilken grad den skadelidte part 

har innrettet seg. Samtidig ser det ut til at enkelte av nedsettelsesreglene ivaretar andre 

hensyn, slik at innrettelse dermed ikke vil ha noen innvirkning på hvordan reglene 

anvendes i forhold til erstatningsutmålingen. Slike regler vil derimot slå tilfeldig ut i 

forhold til den perfekte oppfyllelsesinteressen, slik at den endelige erstatningen av den 

grunn både kan bli høyere og lavere enn det samfunnsøkonomisk optimale erstatningsnivå. 

At det også legges vekt på andre hensyn, vil dermed være et moment som isolert sett vil 
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trekke i retning av et erstatningsnivå som ikke er i samsvar med den perfekte positive 

kontraktsinteresse.  

 

Når det gjelder domstolenes informasjon, er det forutsatt i punkt 1.4.4 at tilstrekkelig 

informasjon foreligger. Dette vil således ikke drøftes ytterligere. 

 

Spørsmålet blir dermed i hvilken grad domstolene kan antas å ha en målsetting om effektiv 

ressursbruk ved erstatningsutmålingene, slik at erstatningen dermed i størst mulig grad 

kommer i samsvar med den perfekte positive kontraktsinteresse. I forhold til 

adekvansregelen og lempingsregelen, vil det springende punkt bli hvor mye en målsetting 

om effektiv ressursbruk farger domstolenes vurderinger av grensenivået mellom 

påregnelige og upåregnelige innrettelseskostnader, og grensenivået mellom det faktiske tap 

og et normaltap. Hva gjelder medvirkningsregelen, vil det avgjørende være hvorvidt 

aktsomhetsnormen påvirkes av et verdiskapingshensyn. 

 

Med adekvansregelen, lempingsregelen og medvirkningsregelen, er det klart at domstolene 

innehar et verktøy som gjør det mulig å sette erstatningen i samsvar med den perfekte 

positive kontraktsinteresse. Dette gjelder også for tilsikringsregelen, som vil fungere på 

samme måte. Dersom erstatningen skal settes til et slikt optimalt nivå, må domstolene 

imidlertid bruke samfunnsøkonomisk effektivitet som et tungveiende argument ved de 

nevnte vurderingstemaene. Som nevnt, gir domstolene enkelte signaler om at det legges 

vekt på momenter som er av betydning i forhold til effektiv ressursbruk. Dette gjøres for 

eksempel i Splittbambusdommen der både sannsynligheten for oppfyllelse og debitors 

forebyggelseskostnader kommenteres. Noen gjennomgående holdning fra domstolene om å 

vektlegge samfunnsøkonomisk effektivitet, kan likevel ikke sies å foreligge. Dette vises 

hvert fall sjeldent utad, og bare leilighetsvis tar domstolene opp momenter som har 

betydning i forhold til den perfekte oppfyllelsesinteresse i sine resonnementer. Det finnes i 

det hele tatt svært få rettsavgjøreleser som overhodet lager et poeng av hvor mye kreditor 

har innrettet seg, og i de fleste tilfeller kommenteres ikke kreditors innrettelse i det hele 

tatt.  
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Det er klart at dette fort kan tolkes som et tegn på at hensynet til effektiv ressursbruk ikke 

får den tilstrekkelige vekt i forhold til å påvirke erstatningsutmålingen slik at erstatningen 

samsvarer med den perfekte oppfyllelsesinteressen. Likevel ser man at i saker hvor den ene 

part har innrettet seg i relativt stor grad på kontraktsmessig oppfyllelse, finnes det en del 

eksempler på at ulike begrunnelser benyttes for å nedsette erstatningen. I Molodommen, jf 

Rt. 2004 s. 1887, ble som tidligere nevnt en svært kostbar fabrikk oppført i tillit til at 

prosjekteringen av en molo skulle være kontraktsmessig. Erstatningen ble nedsatt ettersom 

det høye tapet blant annet ble ansett upåregnelig. Likeledes ble erstatningen nedsatt i Peab-

dommen, jf Rt. 2001 s. 1288. Her hadde skadelidte innrettet seg ved å bruke 352 

arbeidstimer i tillit til kontraktsmessig oppfyllelse, og erstatningen ble nedsatt på 

skjønnsmessig grunnlag. Selv om disse dommene ikke knytter innrettelsen direkte opp mot 

erstatningsutmålingen, kan det muligens antas å være en viss sammenheng. Det må kunne 

sies, uten å bli for spekulativ, at tendenser i rettspraksis muligens kan tyde på en viss 

sammenheng mellom høy innrettelse og nedsettelse av erstatningen. I så måte kan det altså 

se ut som om erstatningen, hvert fall i noen grad, tilpasses graden av innrettelse, noe som 

peker i retning av en erstatning i samsvar med den perfekte oppfyllelsesinteresse.  

 

På bakgrunn av de eksisterende nedsettelsesregler, og de signaler som gis i rettspraksis, kan 

det se ut som det ved erstatningsutmålingen i kontraktsforhold tas et visst hensyn til 

samfunnsøkonomisk effektivitet. Å dermed hevde at norsk rett gir erstatning for den 

perfekte positive kontraktsinteresse, vil være å trekke det for langt. Likevel viser de 

eksisterende lovbestemmelser at det er rom for å ta hensyn til innrettelse, noe som 

signaliser at man ikke kan regne med å få erstattet ubegrenset bruk av 

innrettelseskostnader. I forhold til om domstolene tar tilstrekkelig hensyn til effektiv 

ressursbruk, slik at erstatningsnedsettelsen stemmer overens med en erstatning etter det 

optimale innrettelsesnivå, vil det være vanskelig å trekke en klar konklusjon.  Domstolene 

uttaler jo aldri (i hvert fall ytterst sjelden) at de tar hensyn til samfunnsøkonomisk 

effektivitet. Likevel ser man at momenter som har betydning i forhold til å sette erstatning i 

tråd med den perfekte positive kontraktsinteresse, som for eksempel sannsynligheten for 
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oppfyllelse, leilighetsvis drøftes i rettspraksis. I tillegg til dette vet man at 

verdiskapingshensynet gjør seg gjeldende for flere forskjellige rettsregler i norsk rett, jf 

kapittel 4. På bakgrunn av dette, vil det dermed være nærliggende å anta at norske 

domstoler implisitt tar et visst hensyn til effektiv ressursbruk. I hvilken grad hensynet 

vektlegges, vil imidlertid være vanskelig å fastslå. Ved vurderingen av hvorvidt 

erstatningen samsvarer med den perfekte positive kontraktsinteresse, vil dessuten det 

faktum at rettspraksis gir få opplysningen om hvor mye kreditor har brukt på innrettelse, 

vanskeliggjøre vurderingen om innrettelsen faktisk har vært optimal, og dermed også om 

erstatningen er i tråd med den perfekte oppfyllelsesinteresse. Vurderingene må derfor ofte 

knyttes opp mot forutsetninger av hvor høy innrettelsen faktisk har vært. Det samme 

gjelder for øvrig sannsynligheten for oppfyllelse, som vanligvis heller ikke kommenteres 

særlig inngående i rettspraksis.  

 

Konklusjonen på avhandlingens hovedproblemstilling må således bli at erstatning ved 

kontraktsbrudd i norsk rett til en viss grad samsvarer med den perfekte positive 

kontraktsinteresse. Det eksisterer nedsettelsesregler som gjør det mulig for domstolene å 

sette erstatningen til dette nivået, men domstolenes hensyntagen til samfunnsøkonomisk 

effektivitet må antas å ikke vektlegges i tilstrekkelig grad slik at dette nivået oppnås fullt 

ut. I tillegg til dette, vil det faktum at det eksisterer nedsettelsesregler som ivaretar andre 

hensyn enn hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet, slå tilfeldig ut i forhold til 

erstatningen, og vil således kunne bidra til å trekke erstatningen til et ikke-optimalt nivå.  
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7 Etterord 

 

Før jeg gikk i gang å skrive denne avhandlingen, hadde jeg forhåpninger om å finne mange 

rettsavgjørelser knyttet opp mot en parts innrettelse på at en kontrakt skulle bli rett oppfylt. 

Etter mye søking og gjennomgåelse av ulike dommer, viste det seg imidlertid at dette ikke 

stemte. Det jeg observerte, var at Høyesterett og de øvrige domstoler i liten grad 

kommenterte hvor mye den skadelidte part brukte på innrettelse når de drøftet 

erstatningsutmålingen i kontraktsforhold. Å knytte dommene opp mot min 

hovedproblemstilling ble derfor ofte svært vanskelig. Heldigvis fant jeg enkelte dommer 

som var anvendbare, slik at jeg også kunne komme med eksempler hentet fra rettspraksis.  

 

Søket mitt i forhold til dommer gikk for det første ut på søk knyttet til nedsettelsesreglene i 

de ulike kontraktslover. Dette innebar både søk på de forskjellige lovhenvisninger og 

søkeord knyttet til de aktuelle lovbestemmelser, for eksempel medvirkning, påregnelig og 

lemping. Dernest ble det også gjort søk på enkelte ord som for eksempel kontrakt, 

erstatning, positiv kontraktsinteresse, innrettelse, kontraktsbrudd og så videre. 

Kombinasjoner av ulike slag ble også forsøkt. 

 

Hva som er årsaken til at domstolene fokuseres i såpass liten grad på kreditors innrettelse 

ved drøftelser av erstatning ved kontraktsbrudd, er det vanskelig å ha sikre holdepunkter 

på. Det som imidlertid er verdt å merke seg, er at verken ordlyden eller forarbeidene til de 

aktuelle rettsregler legger opp til at det skal drøftes hvor stor grad den ene part har innrettet 

seg. Samtidig gir heller ikke rettsteorien særlig stor oppmerksomhet til innrettelse knyttet 

til de aktuelle bestemmelser. Dette vil imidlertid lett kunne tolkes som et signal om at 

tradisjonell juss er opptatt av å ivareta andre hensyn enn hvilken innrettelse som bidrar til 

samfunnsøkonomisk effektivitet. I hvilken grad dette har vært tilsiktet, eller om det rett og 

slett skyldes at det ikke har vært tradisjon for å ta slike hensyn, vil være vanskelig å gi sikre 
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svar på. Likevel vil det være liten tvil om at dersom erstatningen skal være i samsvar med 

samfunnsøkonomisk effektivitet, vil hensynet til hvor mye den skadelidte part innretter seg 

derimot være av vesentlig betydning i forhold til den erstatningen som da skal utmåles. 

Spørsmålet blir således hvorvidt det rettspolitisk er ønskelig å ta hensyn til effektiv 

ressursbruk ved erstatningsutmåling i kontraktsforhold.  
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