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Utkast til sensorveiledning. Privatrett 1. Oppgave nr 1 del 1, Vår 2014. 
 
 
 

1. Innledning 
 

Oppgavens del 1 gjelder avtalerett. Det spørsmål studentene er bedt om å 
besvare er om det er inngått bindende avtale mellom Holm og Park-and-Go om 
salg av Holms aksjer i Oslo Parkering. Oppgaveteksten krever en drøftelse og 
konklusjon vedrørende dette spørsmålet (”Drøft og ta stilling til”).  
 
Sensorene vil finne veiledning i hovedlitteraturen som er Giertsens, 
Hov/Høgberg og Woxholths fremstillinger av avtaleretten (alternative pensa). 
Det relevante stoffet gjelder først og fremst forfatternes fremstilling av 
forhandlingsavtaler (og intensjonsavtaler): 
 
 
Giertsen, Avtaler, annen utgave, Bergen 2012, s 69-79 
Hov/Høgberg, Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, s 135-153. 
Woxholth, Avtalerett, åttende utgave, Oslo 2012, s 108-121. 
 
Imidlertid er det også atskillig stoff å hente fra  lærebøkenes fremstilling av det 
grunnleggende om avtalebinding, herunder om formfrihet, 
forventningsprinsippet, prinsippet om løftets bindende kraft og reglene om 
binding på grunnlag av tilbud og aksept, selv om de sistnevnte reglene ikke får 
noen avgjørende betydning i den forstand at oppgavens problemstilling kan 
besvares direkte på grunnlag av dem. Jeg kommer nærmere tilbake til dette 
nedenfor.  
 

2. Disposisjon. Struktur. De relevante disposisjonskriteriene. 
 
Det er flere måter oppgaven kan angripes på uten at den ene uten videre kan sies 
å være bedre eller mer hensiktsmessig enn den andre. Det kan være naturlig å 
starte med å nevne at det i norsk rett ikke gjelder noe alminnelig krav om 
skriftlighet for at bindende avtale kan sies å ha kommet i stand, jfr 
formfrihetsprinsippet. Samtidig kan det nevnes at avtalelovens kapittel 1 er 
deklaratorisk, slik at bindende avtale kan komme i stand på (mange) andre 
måter enn den måten avtaleloven kapittel 1 legger opp til med tilbud og aksept. I 
den forbindelse kan det nevnes at oppgavens problemstilling ikke kan løses 
direkte på grunnlag av disse reglene, se nedenfor. 
 
Oppgaven har en del likhetstrekk med Høyesteretts dom inntatt i Rt 1998 s 946, 
Vinagenturdommen, som er omtalt i lærebøkene, på forelesning og som finnes i 
domssamlingen kandidatene har anledning til å ha med på eksamen. Når dette er 
sagt, er det også ulikhetstrekk mellom oppgaven og dommen, med den følge at 
kandidatene verken kan eller bør legge opp en drøftelse som binder seg for mye 
til dommen. Det vil her kunne være en fin utfordring for kandidatene der de kan 
benytte seg av generelle uttalelser i dommen om formfrihetsprinsippet og hva 
som skal til for at partene bindes ved forhandlinger etter alminnelige regler, men 
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samtidig la det avgjørende for den konkrete drøftelsen være de momenter og 
opplysninger som er gitt i oppgavens faktum. 
 
Kandidatene bør få klart frem at det er nødvendig for binding at partene har 
kommet til enighet. Når det gjelder forhandlingsavtaler, er dette et spørsmål om 
det foreligger tilstrekkelig enighet. Det gjelder som sagt ikke noe krav om 
skriftlighet (underskrift fra begge parter) og heller ikke noe krav om at partene 
må være enige om samtlige punkter i avtaleforholdet (hovedpunkter og alle 
detaljer). Kravet er etter Høyesteretts praksis at det er oppnådd enighet om 
vesentlige punkter eller om man vil avtalens hovedpunkter. Dette er presisert 
tydelig i Vinagenturdommen. Senere er det gjentatt i dommene inntatt i Rt 2006 
s 1585, Mæle-dommen, og Rt 2011 s 410 (Optimogård-dommen). Den sistnevnte 
er såpass ny at den ennå ikke er tatt inn i domssamlingen, men den er 
kommentert i Giertsens og Woxholths fremstillinger og under forelesningen. 
Senest er synspunktet om enighet om vesentlige punkter gjentatt i Rt 2014 s 100 
(som obiter dictum), Strömstad Marina, en dom som dog er så ny at den verken 
er gjengitt eller kommentert i lærebøkene eller på forelesning. Det er sentralt at 
kandidatene viser at de er kjent med Høyesteretts praksis som nevnt, og at det i 
alminnelighet er tilstrekkelig for binding at partene er enige om vesentlige 
punkter (hovedpunktene). Dette bør være fundamentet for den konkrete 
drøftelse kandidatene så foretar. 
 
Det har tidligere vært en del diskusjon om regelen om at binding vil kunne inntre 
allerede når det er enighet mellom partene om hovedpunktene i avtalen er 
generell i den forstand at den kan gjøre krav på å ha stilling som en hovedregel. I 
dag må det kunne sies at det er rettsstillingen, likevel slik at man nok fortsatt kan 
tenke seg unntak i spesielle tilfelle, f eks hvis det er tale om et langsiktig 
avtaleforhold med sterke lojalitetsforpliktelser. Noen egentlig foranledning til å 
komme inn på unntak og begrensninger i hovedregelen har kandidatene her 
ikke.  
 
Hva som er de vesentlige punkter vil kunne variere avhengig av avtalens art, 
men pris vil som regel utgjøre et vesentlig punkt. Hvis det er enighet om pris, vil 
det være et tungt argument for at avtale er kommet i stand. Det motsatte er ikke 
like klart. Dersom det dreier seg om enkle avtaler som f eks et kjøp etter 
kjøpsloven, vil avtalen kunne utfylles på det punktet (”gjengs pris”). I oppgaven 
må det likevel legges til grunn at vi har med en mer komplisert avtale å gjøre, slik 
at prisen er et element som er omfattet av hva som anses som vesentlig. Jeg 
kommer tilbake til betydningen av det nedenfor. (Salg av aksjer er i og for seg 
omfattet av kjøpsloven, men det er ikke kurant å utfylle med ”gjengs” pris for 
aksjesalg, ettersom beregningen vil kunne være komplisert blant annet avhengig 
av hva slags beregningsprinsipper man legger til grunn). 
 
Oppgaveteknisk vil det kunne være naturlig å foreta en slags oppdeling av 
drøftelsen av bindingsspørsmålet. Det vil være relevant å ta stilling til om 
binding kan tenkes å ha kommet i stand allerede i forbindelse med møtet på 
Grand Café eller om binding først kom i stand senere (gitt at det overhodet har 
kommet i stand en bindende avtale). Hvis man f eks kommer til at det forelå 
binding da møtet på Grand ble avsluttet, vil den rettslige betydningen av det som 
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senere skjedde være irrelevant eller mindre relevant. Motsatt: Hvis man kommer 
til at ingen binding forelå i forbindelse med møtet på Grand, vil det som skjedde 
senere ha større betydning. Kandidater som ser og forstår dette må honoreres. I 
dette ligger også et annet poeng: Dersom det er grunnlag for å si at binding har 
kommet i stand allerede i forbindelse med møtet på Grand, vil det ikke være 
adgang for noen av partene til å fremsette nye vilkår etterpå. Vi står i tilfellet 
overfor en allerede bindende inngått avtale, som senere kun formaliseres. 
 
En annen oppgaveteknisk utfordring kan være betydningen av 
intensjonsavtalen. Det er et spørsmål for seg om det som benevnes 
”Intensjonsavtale” kun er en uforpliktende erklæring av slik type eller om den 
alene eller eventuelt sammen med andre disposisjonskritierer med tidsreferanse 
forut i tid (før møtet på Grand), faktisk etablerer en bindende avtale. Det må 
antas at kandidatene angriper dette på forskjellige måter, noe det må være rom 
for. Den reelle betydning dette dokumentet har må uansett fastsettes på 
grunnlag av en tolkning, både av ordlyden og de ledsagende omstendighetene, se 
nedenfor. 
 
Det kan være grunn til å tro at de av kandidatene som er oppmerksomme på de 
forhold som er nevnt foran og betoner dem, vil ha lettere for å angripe oppgaven 
på en hensiktsmessig måte – og få til en god drøftelse – enn de kandidatene som 
drøfter ”alt under ett”, altså uten å forsøke å sondre mellom tiden før og etter 
møtet på Grand. Dette har sammenheng med at det vil kunne være forsvarlig å 
hevde at det forelå enighet om avtaleforholdets hovedpunkter allerede etter 
møtet på Grand, med den følge at det partene skulle gjøre deretter kun var å 
formalisere en allerede inngått (bindende) avtale. Dette poenget vil de 
kandidater som nyanserer tilstrekkelig i drøftelsen få lettere frem, enn de som 
drøfter uten å presisere eller referere til avtaleforhandlingenes ulike stadier. 
Hvis man kommer til at binding må anses for å ha kommet i stand allerede i 
forbindelse med Grand-møtet, vil det kunne være grunnlag for å avvise ”nye” 
vilkår, se nedenfor. 
 
Et annet forhold av mer generell karakter som kan være verd å nevne er at det 
naturlige er å anse Holm og Park-and-Go som avtalens formelle parter. Det er 
således ikke nærliggende å anse Ås som avtalepart, selv om det i oppgaveteksten 
uttales at avtalen om aksjesalget ”ikke er bindende” uten at Ås har gitt samtykke 
”når deg gjelder vilkår som gjelder ham”.  Dette avtalevilkåret er kun en 
betingelse om at bindende avtale først kommer i stand etter at Ås har samtykket, 
forutsatt at det er tale om ”vilkår som gjelder ham”. Her kan man tenke seg en 
uenighet om hva som kan sies å gjelde ham, men oppgaven reiser ikke noe 
problem på det punktet og kandidatene bør ikke komplisere dette. Se nærmere 
nedenfor om betydningen av betingelsen. At Ås underskrev intensjonsavtalen på 
Grand er et moment uten noen selvstendig betydning når det gjelder 
partsspørsmålet. 
 
 

3. Drøftelsen 
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Det er naturlig å ta utgangspunkt i oppgavens opplysning om at Holm (og Ås) 
”etter noen innledende og uformelle samtaler” med Park-and-Go i august 2013 
sendte et brev til Park-And-Go. Noen vil nok si at det dermed forelå et tilbud fra 
Holms side, enten ved at de uformelle samtalene eller brevet, eller begge, må sies 
å utgjøre et tilbud i avtalelovens forstand. Etter min oppfatning er det ikke noen 
heldig innfallsvinkel. Det gis ingen opplysninger i oppgaven som mer entydig sier 
at Holm på dette tidlige tidspunktet har bestemt seg for å selge til Park-And-Go. 
Isolert taler ”innledende og uformelle samtaler” contra at det ble fremsatt et 
(muntlig) tilbud, og også contra at brevet alene eller sammen med det 
”uformelle” muntlige utgjorde et tilbud i lovens forstand. Brevet inneholdt jo kun 
noen spesifikke betingelser fra Holms side og intet som mer intensjonelt viser 
vilje til binding.  Etter min mening er derfor verken det uformelle ”initielle” eller 
brevet noe tilbud i mer formell forstand, men momenter som hver for seg og 
sammen viser Holms interesse for å selge og på hvilke vilkår et eventuelt salg 
etter hans mening skal gjennomføres på. Holm måtte derfor fortsatt kunne angre 
seg, hvis Park-and-Go hadde kommet tilbake og sagt at de aksepterte ”tilbudet” 
uten å fremsette egne ”motbetingelser” (noe Park-and Go rent faktisk fremsatte).  
 
Etter dette blir det ikke heldig å se på problemstillingen som tilbud med 
avvikende aksept. Partene er fortsatt på forhandlingsplanet, men da slik at de 
har fremsatt noen innspill og betingelser som den annen part har vurdert og i 
noen utstrekning godtatt. På dette tidspunkt kunne ikke bare Holm angre seg, se 
foran, men også Park-And-Go. Når det er sagt, har begge parter vist en viss 
partsvilje til binding og det er skapt visse forventninger om at bindende avtale vil 
kunne komme i stand. 
 
Det neste kandidatene bør forholde seg til er det som skjedde på Grand Café 
under arbeidsmiddagen. Her kommer partene nærmere enighet ved at 
betingelser godtas av den annen. Det gjelder Park-And- Go sin betingelse om 
fremleggelse av årsregnskaper. Selv om oppgaven kun gir opplysning om at 
Tastad ”nikket forsiktig og smilte vennlig hver gang Ås kom med synspunkter”, 
må det videre legges til grunn at han (Park-And-Go) aksepterte Holms vilkår om 
at salget skal gjennomføres 1 juni 2014. Park-And-Go hadde jo allerede før møtet 
sagt at de godtok Holms betingelser, og det var en betingelse at salget skulle 
gjennomføres før sommeren 2014. Det eneste Tastad i tilfellet samtykket til ved 
”nikk og smil” var dermed den helt presise datoen. Det er opplagt at hvis Tastad 
ikke var enig, burde han ha markert dette tydelig, jfr prinsippet om lojalitet 
(culpasanksjonsmomentet).  Ved dette må det kunne sies å foreligge enighet om 
ett vesentlig punkt, oppfyllelsestiden, samt betingelsen om fremleggelse av 
regnskapene. 
 
Det neste spørsmålet er om det på møtet kan sies å være oppnådd enighet om et 
annet sentralt avtalepunkt, prisen. Det var ikke oppnådd enighet om nøyaktig 
pris, men det er ikke tilfredsstillende kun å slå fast det, og dermed slutte at det 
ikke er enighet om pris. Her må det foretas en nærmere drøftelse. 
 
Holm ga ikke eksplisitt uttrykk for at han var enig verken når det gjelder 
prisberegningsmetode eller nivå - han forholdt seg taus. Om han nikket og smilte 
på dette punkt, gir oppgaven ikke noen opplysning om (det faktum at han gjorde 
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det er plassert foran i oppgaveteksten, altså før partene kom til en diskusjon om 
pris). Holm undertegnet heller ikke intensjonsavtalen, der det er inntatt en 
passus om prisberegningen som samsvarte med det som ble presentert muntlig. 
 
Disse forholdene kan isolert sett tale for at det ikke kan sies å være oppnådd 
enighet om beregningsmetode og/eller prisnivå, og dermed heller ikke pris. 
Etter min mening kan det likevel ikke være avgjørende. Holm hadde her 
foranledning til å reagere, dersom han var uenig når det gjelder beregningsmåte 
og nivå, jfr lojalitetsprinsippet og ”god tro 
standarden”/culpasanksjonssynspunktet. Det er i denne sammenheng ikke uten 
betydning at oppgavens opplysninger om metode og nivå fremstår som rimelige 
og fornuftige. At prisen beregnes på grunnlag av regnskapstall og markedsandel, 
er naturlig. Det er også et moment, dog av mindre betydning, at Ås neppe hadde 
falt sin venn Holm i ryggen og kommentert at dette var hva man kunne forvente, 
om opplysningene ikke stemte eller ville føre til lite rimelige resultater. Noen 
kandidater vil nok trekke frem synspunktet om avtalebinding ved passivitet, noe 
som er litt på siden. Det er mer nærliggende å se det slik at Tastad (Park-And-Go) 
må sies å ha fått berettigede forventninger om at et er oppnådd enighet om 
prinsippene for beregning av pris og prisnivå. Å si at avtalen som sådan kom i 
stand der og da som følge av passivitet, blir ikke treffende, det har skjedd en del 
før dette, og det skjedde mer senere, jfr nedenfor. 
 
Det neste spørsmålet er om man kan si at det er oppnådd enighet om prisen, 
fordi det er oppnådd enighet om beregningsmetode og prisnivå, NOK 6-7 mill. 
Formelt sett har partene ikke oppnådd enighet om presis pris. Tastad uttaler da 
også at det er tale om en ”mulig” kjøpspris og gir et anslag om et prisnivå (”i 
området”). Disse forholdene innebærer at det er grunn til å se nærmere på hvor 
stor endring som foreligger mellom anslaget partene må anses enige om (6-7 
mill) og den pris Holm senere krevet, NOK 7,5 mill, jfr forventningsprinsippet og 
prinsippet om lojalitet.  
 
Differansen mellom Holms krav og den øvre limiten i anslaget (NOK 7 mil) er 
altså NOK 500.000. Noen vil her kanskje gi seg i kast med prosentregning, noe jeg 
for min del ikke har noen særlig sans for. Selve differansen isolert ligger nok i 
grenselandet når det gjelder spørsmålet om 7,5 mill er innenfor rammen av det 
partene kan anses å ha blitt enige om. Hadde Holm forlangt 8 mill, ville man nok 
raskere kunne ha slått fast at dette lå utenfor. Det er imidlertid grunn til å trekke 
inn andre momenter enn den tekniske prisdifferansen. 
 
Her vil det kunne være nærliggende å legge vekt på oppgavens opplysning om at 
Holm ble i villrede etter å ha diskutert saken med sin kone. Opplysningene peker 
i retning av at Holms holdningsendring til avtalen er situasjonsbetinget. 
Opplysningen om at han ville forsøke å ”jekke opp prisen litt”, gir en indikasjon 
på at han her ønsker å ”prøve seg”, og om at han nok er klar over at en økning i 
prisen ikke er noe han uten videre hadde krav på (fordi han var bundet på dette 
punktet). Her som ellers gjelder at man ikke skal spekulere i oppgaveteksten, 
men jeg for min del har sympati for de kandidater som trekker disse forholdene 
frem. I tilfelle vil det kunne vises til lojalitetsprinsippet som et argument i 
avveiningen, eventuelt culpasanksjonsmomemtet. De av kandidatene som legger 
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mindre vekt på oppgavetekstens opplysninger på dette punkt og herunder 
anfører at Holm fortsatt må kunne sies å ha et visst forhandlingsrom, må 
imidlertid ikke kunne bebreides for noen egentlig feil, forutsatt at drøftelsen er 
forstandig.  
 
Et ytterligere poeng er Holms opptreden da partene gikk fra hverandre etter 
middagen på Grand. Oppgaven gir opplysning om at det Tastad la opp til at 
partene skulle gjøre neste dag, var å ”formalisere” avtaleforholdet, noe som 
peker i retning av at i det minste Tastad mener at man har oppnådd enighet. Det 
kan anføres at Holm i stedet for å nikke og smile burde ha kommet med mulige 
innvendinger, om han på det tidspunkt hadde noen.  
 
Jeg for min del mener at en pris på NOK 7,5 mill, i lys av de ledsagende 
omstendighetene, er et avvik fra det partene allerede hadde blitt enige om 
vedrørende pris (6-7 mill). Jeg mener at partene må kunne sies å ha blitt enige 
om nivå og beregningsmetode, og at dette under de foreliggende omstendigheter 
innebærer at de også måtte kunne sies å ha blitt enige om ”pris”.  
 
Jeg betoner likevel at det avgjørende ikke er om kandidatene kommer til det ene 
eller annet her, men hvordan de angriper problemstillingen om pris som 
hovedpunkt i avtaleforholdet. Det må kreves at de foretar en drøftelse som ikke 
gjøres så enkel at det kun slås fast at det ikke er enighet om pris, fordi det bare er 
enighet om metode og nivå. De av kandidatene som utelukkende er opptatt av 
den tekniske prisdifferansen, har også valgt en for snever innfallsvinkel til 
problemstillingen. 
 
Det er videre grunn til å peke på at partene på Grand også ble enige om punktet 
om konkurransebegrensning. Dette ble frafalt fra Park-And-Go sin side, etter at 
Ås hadde gitt beskjed om at han ikke kunne akseptere det.  
 
Vilkåret om kontant oppgjør er noe Holm kom trekkende med etter møtet. 
Imidlertid er hovedregelen i norsk rett kontant oppgjør, det kreves hjemmel for 
kredittoppgjør. Vilkåret ble også senere akseptert av Park-And- Go, men det er 
uten betydning her som vi diskuterer forholdene knyttet til møtet på Grand. 
 
Hvis vi trekker linjen tilbake til betingelsene begge parter oppstilte i sine 
respektive brev før møtet på Grand, er det kun Park-And-Go sin betingelse om at 
det ikke skulle gjelde noen pensjonsforpliktelser for Ås som ikke ble diskutert på 
Grand (eller tidligere). Hva angår betingelsen om at Ås skulle ansettes som daglig 
leder var partene enige om det allerede før møtet på Grand, så spørsmålet her 
blir om det er tilstrekkelig, eller om det også må kreves enighet om 
ansettelsesvilkårene mv. I det følgende vil jeg kommentere begge disse 
spørsmålene. 
 
Når det gjelder vilkåret om at det ikke skulle gjelde pensjonsforpliktelser for Ås, 
ble dette frafalt av Park-And- Go, men det var etter møtet på Grand, dit er vi ikke 
kommet ennå, ettersom det som her drøftes fortsatt er forholdene knyttet til 
Grand-møtet. Så her må den forstandige innfallsvinkelen i utgangspunktet være 
at Ås´ rett må tas på ordet. Vilkåret er jo av stor betydning, og det må antas å ha 
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vært Holms mening at dette er en type vilkår Ås skal ha en reell rett til å motsette 
seg.  Siden det ikke var enighet om dette vilkåret på Grand, det hadde ikke vært 
diskutert, er det en del som taler for at avtale ikke kan sies å være kommet i 
stand etter møtet der, selv om det var enighet om øvrige vesentlige punkter, 
herunder pris, se foran.  
 
Men også på dette punkt kan det anføres motargumenter. Det må være forsvarlig 
å hevde at Ås burde ha fremkommet med dette argumentet tidligere, nemlig 
under møtet på Grand, hvis han skulle ha noen forventning om å kunne velte 
avtalen på grunn av pensjonsspørsmålet. Ås var således ikke bare taus, jfr et 
mulig passivitetssynspunkt, men han var aktivt deltagende under møtet. Foruten 
å ha synspunkter på prisen, tok han opp vilkåret om konkurransebegrensning, 
og dette ble frafalt fra Park-And- Go s side. Han skrev også under 
intensjonsavtalen, som fremstår relativt bydende, jfr nedenfor. Det var også Ås 
som hevet glasset og uttrykte seg positivt, herunder at de ”nok skulle få i stand 
en god handel”. Denne opptredenen kan nok samlet sett sies å ha gitt Tastad 
(Park-And-Go) rimelige forventninger om at Ås ikke hadde noen flere 
innsigelser.  
 
Jeg ser ingen grunn til å konkludere på dette punkt, ettersom spørsmålet nok er 
ganske åpent. Det viktigste er at kandidatene ser problemstillingen om at det kan 
være for sent å komme med vilkåret om pensjon etter møtet på Grand og får til 
en forstandig drøftelse.  
 
Når det gjelder den manglende diskusjonen om innholdet i Ås ansettelsesavtale, 
kan det være grunn til å diskutere om Ås sin ”vetorett” vedrørende forhold som 
gjelder ham, er ubetinget. ”Vetoretten” er akseptert fra Park-And-Go sin side, og 
det er et spørsmål om denne retten er ubetinget i den forstand at enighet om 
avtalens vesentlige punkter ikke er tilstrekkelig til binding, så lenge Ås ikke har 
gitt sitt samtykke på alle punkter som gjelder ham. Forutsetningen her er at det 
allerede er enighet om at Ås skal ansettes som daglig leder, ettersom dette var 
klart allerede etter at Park and Go godtok betingelsen før Grand-møtet, se foran. 
 
Etter min mening vil det innebære en for snever tolkning av denne betingelsen å 
si at den er ubetinget. Det kan neppe sies å ha vært partenes mening at Ås skal 
kunne velte hele avtalen ved å fremsette en situasjonsbetinget innsigelse.  I 
motsatt fall ville han ensidig kunne sette lønnskravet eller andre betingelser til et 
uakseptabelt nivå, med den virkning at avtale aldri vil kunne komme i stand. Slik 
kan hans ”rett”  åpenbart ikke tolkes, jfr prinsippet om rettsmisbruk og også 
avtaleloven § 36.  
 
Slik jeg ser det, får dette den betydning at betingelsen om at det inngås avtale 
med Peder Ås om stillingen som daglig leder, er innfridd i den forstand at Park-
And-Go har akseptert at slik avtale skal inngås. Dersom Ås får et tilbud om en 
rimelig og markedstilpasset lønn, vil han ikke kunne velte avtalen under 
henvisning til at det ikke er oppnådd enighet om vilkårene. Tilsvarende gjelder 
for andre forhold som arbeidstid, ferie osv. Tastad uttaler da også, riktignok etter 
møtet på Grand, at de nok skulle bli enige om de nærmere vilkårene i 
ansettelsesavtalen. 
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Det neste spørsmålet er hvilken betydning det dokument som bærer 
overskriften ”Intensjonavtale” som ble inngått på Grand kan sies å ha. 
Utgangspunktet i norsk rett er at en intensjonsavtale ikke forplikter til å inngå 
den påtenkte avtalen, jfr Rt 1995 s 543, men det er kun en tolkningspresumsjon 
og derfor ikke avgjørende. Således må spørsmålet avgjøres på grunnlag av en 
tolkning.  
 
Overskriften kan tyde på at vi ikke har med en avtale som forplikter rettslig til å 
inngå den påtenkte (hoved)avtalen, jfr ordet intensjon/intensjonsavtale. Det 
samme kan sies om den uformelle settingen med påskrift på en serviett. Men 
selve ordlyden er ført i en ganske så dispositiv form (”Det er i dag inngått avtale 
om ..). Det vises således til en avtale som (allerede) er inngått. På den annen side 
kan det hevdes at fordi det ikke er fastsatt noen spesifikk pris, er dokumentet 
ikke noen bindende avtale. Mot dette kan det hevdes at hvis man legger til grunn 
at det er enighet om beregningsmetode for pris og prisnivå, noe det slik jeg har 
lagt opp til foran var enighet om, er det ensbetydende med enighet om pris slik 
forholdene her ligger an, se foran. Det kan tale for at det som i navnet er en 
intensjonsavtale, reelt er en bindende avtale partene i mellom.  
 
Det kan anføres at det ikke er så interessant å stille spørsmålet om 
avtaledokumentet med overskrift ”Intensjonsavtale” i seg selv stifter en 
avtaleforpliktelse, fordi dokumentet må ses i sammenheng med det som har 
skjedd før møtet på Grand og under dette møtet, se foran der dette er behandlet 
detaljert. Personlig mener jeg at dette er den mest treffende innfallsvinkelen. Når 
det er sagt, taler imidlertid meget for at det var oppnådd enighet om 
hovedpunktene i avtaleforholdet etter Grand – møtet, se foran, noe som da legger 
føringer også på tolkningen av intensjonsavtalen og kan gi grunnlag for å si at 
den, i alle fall sammen med øvrige tolkningsmomenter, tilsikter å gi uttrykk for 
en rettslig forpliktelse til å inngå den påtenkte avtalen. Det er en forstandig måte 
å se saken på. 
 
Alt i alt taler det meste for at det er enighet om hovedpunktene i avtaleforholdet 
mellom partene da Grand-møtet ble avsluttet. Mye taler også for at Ås etter dette 
møtet ikke lenger kunne motsette seg at avtale ble inngått, jfr foran, selv om det 
nok kan være rom for uenighet når det gjelder det siste punktet, se foran. 
 
Det er videre grunn til å behandle spørsmålet om hvilken betydning det som 
skjedde etter møtet på Grand har rettslig sett – om noen. For de av kandidatene 
som har kommet til at bindende avtale var inngått allerede da Grand-møtet ble 
avsluttet, får dette ikke noen særlig betydning. Men det kan nok være ganske 
mange kandidater som ikke foretar en slik oppdeling av drøftelsen ”før og etter 
Grand møtet”, som det er lagt opp til foran. For disse vil det som skjedde etterpå 
da kunne ha større betydning, liksom for dem som kommer til at det ikke kan 
anses å være kommet i stand bindende avtale i forbindelse med Grand møtet.  
 
Holms ”nye” krav om halvtidsjobb i selskapet kan åpenbart avvises, gitt at man 
har kommet til at avtale var inngått i forbindelse med møtet på Grand. Dersom 
man mener at avtale ikke var inngått i forbindelse med dette møtet, vil det 
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likevel kunne være nærliggende å anføre at dette er et ”nytt” vilkår som Holm 
ikke kan komme trekkende med så sent i avtaleforhandlingene, slik at avtale 
uansett må anses for å ha kommet i stand. Det er jo her tale om et vilkår som ikke 
inngikk i de betingelser som tidligere var fremsatt og diskutert. 
 
Når det gjelder Ås sitt forhold og hans adgang til (fortsatt) å stille betingelser 
som kan velte avtalen, spesifikt å kreve frafall av punktet vedrørende pensjon, 
viser jeg til fremstillingen foran. Ellers fremgår det uttrykkelig av 
oppgaveteksten at Park-And- Go til slutt frafalt vilkåret om at Ås ikke skulle få 
pensjon. Selskapet viste også vilje til å komme Ås i møte når det gjelder vilkårene 
for ansettelse som daglig leder. Her må det nesten forutsettes at Ås ville ha fått et 
rimelig tilbud, jfr Tastads bemerkning om at partene ”nok skal bli enige”. Når 
disse betingelsene blir oppfylt, er realiteten den at partene er blitt enige. Det kan 
til og med hevdes at de med dette er enige om mer enn vesentlige punkter, 
nemlig også de fleste av avtalens detaljer, samt at Ås sine betingelser er blitt 
oppfylt fullt ut. Hvis man ikke har kommet til at det forelå bindende avtale i 
forbindelse med Grand-møtet, er det derfor nærliggende å anse at slik avtale i 
det minste må ha kommet i stand til slutt. 
 
4. Bedømmelsen 
 
Dette utkastet til sensorveiledning er skrevet uten at jeg har lest noen 
besvarelser og før jeg har hatt mulighet til å diskutere oppgaven og besvarelsene 
med sensorene.  
 
Mer generelt kan det sies at sensorene skal ”teste” kandidatenes forståelse og 
ikke ha for mye fokus på detaljene.  
 
De beste besvarelsene vil antagelig si noe generelt om formfrihetsprinsippet og 
gå nokså grundig inn på Høyesteretts praksis om forhandlingsavtaler og 
herunder innholdet i  prinsippet om at bindende avtale anses for å ha kommet i 
stand når det er enighet om vesentlige punkter, hovedpunktene i avtaleforholdet. 
Selv om det er tale om en praktikum, er det greit – og et klart pluss – om 
kandidatene går litt inn på disse mer overordnede prinsippene og reglene. 
Grensen må trekkes mot vidløftig og unødvendig teoretisering, der de generelle 
synspunktene ikke knyttes godt nok opp til oppgavens problemstillinger. 
 
De kandidater som argumenter aktivt med partenes respektive forventninger, jfr 
forventningsprinsippet, bør også honoreres. Det er jo her gjennomgående tale 
om og i hvilken grad de forskjellige forhandlingsutspill partene kommer med er 
egnet til å skape berettigede forventninger om at avtale har kommet i stand sett 
fra den annen parts side. Nettopp av denne grunn må kandidater som knytter 
drøftelsen for meget opp til avtalelovens modell med tilbud og aksept bedømmes 
kritisk. Det er både i lærebøkene og på forelesningen lagt stor vekt på å forklare 
forskjellene i innfallsvinkler her. 
 
Det må også gis pluss til kandidater som går detaljert inn på betingelsene og 
stiller spørsmål om hvilke som er oppfylt og hvilke som eventuelt ikke er det – og 
betydningen av dette, herunder på hvilket tidspunkt betingelsene (eventuelt) 
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oppfylles. Det er jo avgjørende for i hvilken grad (tilstrekkelig) enighet kan sies å 
være oppnådd og når (tilstrekkelig) enighet eventuelt er oppnådd. 
 
Her har det betydning at det må sondres mellom betingelser av den type Ås kan 
kreve å samtykke til på den ene siden (kontraktsfastsatte vilkår) og om 
hovedpunktene foreligger på den andre siden (generelle rettsprinsipper fastsatt 
av Høyesterett). Når det gjelder betingelsene, vil utgangspunktet være at de kan 
gjøres gjeldende, uavhengig av en bedømmelse av om de dreier seg om det man 
kan mene er vesentlige punkter.  
 
Ellers må det gis pluss til kandidater som i sin drøftelse ikke bare konstaterer og 
refererer, men som også viser til prinsipper og disposisjonskriterier 
gjennomgående i drøftelsen, slik at argumentene underbygges rettskildemessig, f 
eks ved at det helt kort vises/refereres til lojalitetsprinsippet, 
forventningsprisnippet, culpasanksjon (uaktsomhet), passivitet mv, der dette har 
betydning. Dette vil vanligvis kunne si noe om i hvilken grad kandidaten har 
opparbeidet seg forståelse for stoffet, og dét er lakmustesten ved 
karaktersettingen. 
 
Til slutt kan det nevnes at jeg har gått ganske så detaljert til verks i denne 
veiledningen, og at det selvsagt ikke kan kreves at kandidatene, som er oppe til 
sin første eksamen, har forutsetninger for å ”snu og vende på” alle de 
opplysninger og momenter som oppgaveteksten er bærer av. 
 
 
Oslo, 10. mai 2014 
 
Geir Woxholth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


