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Kontraktsrevisjon I 

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud 



Dagens tema – kontraktsrevisjon  

• Tema over to dager 

• I dag: noen overordnede betraktninger, kontraktsbasert 

revisjon og forutsetningslæren 

• Neste gang: avtaleloven § 36, forholdet mellom 

avtaleloven § 36 og forutsetningslæren og eventuelt 

annet vi får tid til… 

 

 

 



Hvor er vi? 

Kontraktsretten 

Innhald av 
yteplikta 

Når skal det 
ytast? 

Når? 

Kvar? 

Kva skal 
ytast? 

Kvalitet 

Kvantitet 

Mishald av 
yteplikta 

Verknader for 
mishaldarens 

yting 

Fasthalding Avhjelp 

Omlevering 

Retting 

Verknader for 
den andre 

partens yting 

Prisavslag Heving 
Tilbakehalding 

av yting 

Skadebot 

Forseinking Mangel 

Kontrakts- 

revisjon 

Avskjering av 
mishaldsverknader 



Hva er kontraktsrevisjon? 

 

 

Kjerneområde: 

Forhold som inntrer etter avtaleslutningen 

Avtalen 

AI 

Får betydning for innholdet av partenes 

rettigheter og forpliktelser 

Typiske rettsgrunnlag i 

bakgrunnsretten: 

 

Avtl. § 36 og 

forutsetningslæren 

Hva med forhold som 

forelå allerede ved 

avtaleslutningen? 



Hva er problemet – hvorfor trenger vi 

regler om kontraktsrevisjon? 

De ordinære kontraktsreglene er 
av relativt «statisk» karakter 

Faktum er i 

stadig endring 

Ikke alltid 

kombinasjonen gir 

akseptable 

resultater – skapes 

et visst behov for 

dynamikk på 

reguleringsplanet 



Faren med temaet kontraktsrevisjon 

> 



Grunnleggende «risikobetraktninger» 

 

 

 

Risikoområdet 

til part A 

 

Risikoområdet 

til part B 



Grunnleggende risikobetraktninger 

 

 
A B 

A B 

Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold 

Debitor 

Kreditor 

Debitor 

Kreditor 

En risikomaterialisering kan 

ramme interessene i hver av 

disse posisjonene 



Grunnleggende risikobetraktninger 

A B 

Real-

debitor 

 

Penge-

debitor 

Real-

kreditor 

Penge-

kreditor 

Realytelse 

Penger 

Synkende interesse i 

realytelsen 
Synkende interesse i 

pengeytelsen 

Det blir mer tyngende å 

oppfylle realytelsen 

Det blir mer tyngende å 

oppfylle 

pengeforpliktelsen 

Natural-

oppfyllelse 

 

Erstatnings-

ansvar 

 

 

? 

 

Avbestilling 

 

Oppsigelse 

? 

 

(regler om 

ansvar for 

rentetap) 

All kontraktsregulering 

er egentlig 

«risikoregulering» 



Ubalanse i kontraktsforholdet 

• Bakgrunnsrettens mer spesifikke regler er ikke alltid så 

godt egnet til å skape balanse – ofte enten eller-

løsninger, eller at de i realiteten kan motvirke balanse i 

kontraktsforholdet 
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 Misforholdebegrensningen 

(f.eks. kjl. § 23 (1) 2. pkt, 2. alt.) 

 

– kan potensielt medføre 

stor ubalanse 



Forholdet mellom kontraktsbasert 

revisjon og bakgrunnsrettens 

revisjonshjemler – generelt  

Bakgrunnsrettens 

revisjonshjemler 

(avtl. § 36, 

forutsetningslæren) 

Kontraktsbaserte 

«revisjonshjemler» 

Faktum 

Anvendelse Anvendelse  

– «supplerende» 

Anvendelse  

– «korrigerende» 



Kontraktsbasert «revisjon» 

Endring av 

kontrakten – basert 

på kontrakten selv, 

eksempler 

Endringsregimer Force majure-

reguleringer 

Åpne 

reforhandlings-

klausuler (f.eks. 

hardshipklausuler) 

Regulerings-

klausuler o.l. 



Kontraktsbasert «revisjon» - 

reguleringsklausuler o.l. 

NS 8407 pkt. 26.2 Indeksregulering 

 

«Er ikke annet avtalt, skal alle priselementer i den opprinnelige 

kontrakten indeksreguleres. 

 

Indeksregulering skjer i henhold til NS 3405 Bestemmelser om regulering 

av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, 

priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden – med én 

kalendermåned som avregningsperiode. Er ikke annen indeks avtalt, 

gjelder SSBs indeks «Boligblokk, i alt».» 

 



Kontraktsbasert «revisjon» 

Endring av 

kontrakten – basert 

på kontrakten selv, 

eksempler 

Endringsregimer Force majure-

reguleringer 

Åpne 

reforhandlings-

klausuler (f.eks. 

hardshipklausuler) 

Reguleringsklausul

er o.l. 



Kontraktsbasert «revisjon» - 

endringsregimer 

NS 8407 pkt. 31.1 Retten til å pålegge endringer 

 

«Byggherren kan ved endringsordre pålegge totalentreprenøren 

endringer. 

 

En endring kan gå ut på at totalentreprenøren skal yte noe i tillegg til 

eller i stedet for det opprinnelig avtalte, at ytelsenes karakter, kvalitet, art 

eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. 

 

En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke 

være av vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke 

annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge totalentreprenøren endringer 

ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen.  

 

(…)» 



Kontraktsbasert «revisjon» - 

endringsregimer 

• Imøtekommer realkreditors behov for fleksibilitet – 

endrede behov 

• Motstykket: realdebitor skal kompenseres fullt ut – både 

hva gjelder tidsmessige og økonomiske konsekvenser 



Kontraktsbasert «revisjon» 

Endring av 

kontrakten – basert 

på kontrakten selv, 

eksempler 

Endringsregimer Force majure-

reguleringer 

Åpne 

reforhandlings-

klausuler (f.eks. 

hardshipklausuler) 

Reguleringsklausul

er o.l. 



Kontraktsbasert «revisjon» – force 

majeure-reguleringer 

• Force majeure-klausultype I: 

NS 8407 pkt. 33.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force 

majeure 

 

«Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres 

forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som 

ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout 

og overenskomstbestemmelser.  

 

(…)» 



Kontraktsbasert «revisjon» – force 

majeure-reguleringer 

• Force majeure-klausultype II: 

«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.» 



Hvor er vi? 

Kontraktsretten 

Innhald av 
yteplikta 

Når skal det 
ytast? 

Når? 

Kvar? 

Kva skal 
ytast? 

Kvalitet 

Kvantitet 

Mishald av 
yteplikta 

Verknader for 
mishaldarens 

yting 

Fasthalding Avhjelp 

Omlevering 

Retting 

Verknader for 
den andre 

partens yting 

Prisavslag Heving 
Tilbakehalding 

av yting 

Skadebot 

Forseinking Mangel 

Kontrakts- 

revisjon 

Avskjering av 
mishaldsverknader 

Force majeure-

klausultype I 

Force majeure-

klausultype II 



Kontraktsbasert «revisjon» 

Endring av 

kontrakten – basert 

på kontrakten selv, 

eksempler 

Endringsregimer Force majure-

reguleringer 

Åpne 

reforhandlings-

klausuler (f.eks. 

hardshipklausuler) 

Reguleringsklausul

er o.l. 



• UPICC hardshipregulering 
 

Kontraktsbasert «revisjon» – åpne 

reforhandlingsklausuler 



Kontraktsbasert «revisjon» – åpne 

reforhandlingsklausuler 



Kontraktsbasert «revisjon» – åpne 

reforhandlingsklausuler 



• UPICC hardshipregulering 
 

Kontraktsbasert «revisjon» – åpne 

reforhandlingsklausuler 

Reforhandling-

er mellom 

partene 

Tvisteløsnings-

mekanisme 
Hardship 

Primærformål: 

 

Gjenopprette 

balansen slik at 

kontraktsforholdet 

kan fortsette 



Forutsetningslæren – innledning  

• Hva er en forutsetning? 

– Tankeinnhold – i rettslig sammenheng faktisk både 

bevisst og «ubevisst» 

• Forutsetningers betydning i ulike sammenhenger 

 

Avtalen 

AI 

(2) Gyldigheten av avtalen 

 

(3) Innholdet av avtalen – 

tolking/utfylling 

(1) Hvorvidt det er inngått 

avtale 

(4) Under 

forutsetningslæren 



Forutsetningslæren – innledning  

• Litt om den historiske bakgrunnen 

 
Windscheid 

«Die Lehre des 

römischen 

Rechts von der 

Voraussetzung» 

1850 

«Wegfall der 

Geschäfts-

grundlage» 

Julius Lassen 

(subjektiv lære)  
Henry Ussing 

(objektiv lære) 

Fredrik Stang 
Videreført i 

senere norsk 

teori 

1984 2010 

«Störung der 

Geschäfts-

grundlage» 

(BGB § 313) 

2001 

Avtl. 

 §36 

Rt. 2010 

 s. 1345 

1900:BGB 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/20/Windscheid,_Bernhard_(1817-1892).jpg


• Ikrafttredelsen av avtaleloven § 36 (1984) – enkelte 

teoretikere stilte spørsmål ved om forutsetningslæren 

var konsumert 

• Flertall vs. mindretall i Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebru) 

 

Forutsetningslæren – fortsatt et 

virkende element i norsk kontraktsrett 

Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebru) (s. 943) – mindretallet:  

 

«Når det gjelder den nærmere rettslige vurdering av entreprenørens krav, finner 

jeg at denne må skje på grunnlag av avtaleloven § 36, som for de spørsmål saken 

gjelder, etter min mening har trådt i stedet for - har erstattet - den eldre lære om 

bristende forut setninger. Etter sin ordlyd retter avtaleloven § 36 seg direkte mot 

et tilfelle som det foreliggende, hvor en realdebitor etter en kontraktsforpliktelse 

utsettes for uventede eller tyngende forhold når kontraktsforpliktelsen skal 

oppfylles. Forarbeidene til lovbestemmelsen omtaler riktignok ikke slike tilfelle 

som det foreliggende spesielt, men det kan ikke gi grunnlag for å innskrenke 

bestemmelsens anvendelsesområde, slik dette er angitt i ordlyden.» 



• Flertall vs. mindretall i Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebru) 

(forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

• Vurderer spørsmålet deretter under forutsetningslæren, 

men finner ikke grunnlag for anvendelse 

 

Forutsetningslæren – fortsatt et 

virkende element i norsk kontraktsrett 

Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebru) (s. 932) – flertallet:  

 

«Jeg tilføyer at flere forfattere i senere år har reist spørsmål om å ta inn læren om 

bristende forutsetninger under den generelle lempningsregel i avtaleloven § 36. 

Nærværende sak har vært prosedert for Høyesterett som et spørsmål om 

bristende forutsetninger, noe også jeg finner mest nærliggende. Etter min mening 

egner saken seg ikke for en mer prinsipiell drøftelse av forholdet mellom den 

tradisjonelle læren om bristende forutsetninger og avtaleloven § 36. Jeg ser det 

slik at en avtalerevisjon etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle 

rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det 

vi her står overfor.» 



• Den endelige «sluttstenen» til diskusjonen – Rt. 2010 s. 

1345 (Oslo vei)  

 

 

 

 

 

 

• Vi vil komme tilbake til den nærmere forholdet mellom 

forutsetningslæren og avtaleloven § 36 neste gang 

 

 

Forutsetningslæren – fortsatt et 

virkende element i norsk kontraktsrett 

Rt. 2010 s. 1345 (Oslo vei) (s. 932) – flertallet:  

 

«Oslo Vei har som prinsipalt rettsgrunnlag for sitt krav på tilleggsvederlag, anført 

de ulovfestede regler om bristende forutsetninger. Selv om de ulovfestede regler 

om bristende forutsetninger i stor grad blir overlappet av avtaleloven § 36, utgjør 

bristende forutsetninger et eget rettsgrunnlag, jf. Rt. 1999 side 922 (Salhus 

Flytebru). Hvilket av de to rettsgrunnlagene som vil ha størst rekkevidde, 

avhenger av hvilke faktiske omstendigheter kravet om kontraktsrevisjon er basert 

på.» 



Forutsetningslæren – de tradisjonelt 

oppstilte vilkårene 

(1) Bygge på 

en 

forutsetning 

Løfte 

(2) Motiverende (3) Synbarhet 

Løftegiver Løftemottaker 

(4) 

Forutsesetningssvikten 

må være relevant 



Forutsetningslæren – de tradisjonelt 

oppstilte vilkårene 

• Skillet mellom typeforutsetninger og individuelle 

forutsetninger 

 (1) Bygge på en 

forutsetning 

(2) Motiverende 

(3) Synbarhet 

(I) Typeforutsetninger: 

 

Forutsetninger som er 

typiske for en 

kontraktstype, og som 

typisk er motiverende  

(II) Individuelle forutsetninger:  

 

Forutsetninger som ikke er 

typiske for en kontraktstype, og 

som ikke typisk er motiverende  

Egentlig mer et 

gradsspørsmål 

Trenger ikke 

individuell 

tilkjennegivelse 

Trenger 

individuell 

tilkjennegivelse 

Løftemottaker 

Løftegiver 



Forutsetningslæren – de tradisjonelt 

oppstilte vilkårene 

Rt. 2010 s. 1345 (Oslo vei) avsnitt 63:  

 

For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de 

ulovfestede regler om bristende forutsetninger, må den 

forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende for 

løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen 

part eller typisk for den aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må 

det foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter i 

helhetsvurderingen er hvem som ut fra en mer sammensatt 

vurdering bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, 

og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på grunn av 

den uventede utvikling, jf. Rt. 1999 s. 922 på side 931. 



Forutsetningslæren – mulige 

rettsvirkninger 

A B (1) Bortfall 

(2) Modifikasjon 

av forpliktelsen 
Den annen part  

gis valgrett 

(3) Forpliktelsesøkning 

for den annen part 



Forutsetningslæren - 

relevansvurderingen 

Rt. 2010 s. 1345 (Oslo vei) avsnitt 63:  

 

For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de 

ulovfestede regler om bristende forutsetninger, må den 

forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende for 

løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen 

part eller typisk for den aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må 

det foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter i 

helhetsvurderingen er hvem som ut fra en mer sammensatt 

vurdering bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, 

og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på grunn av 

den uventede utvikling, jf. Rt. 1999 s. 922 på side 931. 



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

• Konkret helhetsvurdering, men ikke påkrevet med en 

«globalvurdering»  

Upublisert voldgiftsdom, deler av begrunnelsen gjengitt i NiP 2004 nr. 2: 

«Voldgiftsretten ser det slik at spørsmålet om vederlagsjustering må bero på om det 

er inntrådt bristende forutsetninger i forhold til det vederlag for [tjenestene] som 

følger av Foreløpig Protokoll. Dette har sammenheng med at det hevdes at 

[saksøkers] vederlag er basert på et bestemt transaksjonsantall, altså at det 

foreligger individuelle forutsetninger knyttet til Foreløpig Protokoll pkt. 3.4.4 (…) 

Voldgiftsretten fremhever i denne sammenheng at det på en rekke rettsområder (…) 

er et velkjent problem at forutsetningene kan briste for priser som er basert på 

antakelser om bestemte volum. Forutsetningslæren gir således direkte veiledning for 

de spørsmål saken gjelder. Den tradisjonelle oppfatning har vært at 

forutsetningslæren i hvert fall i slike tilfelle gir grunnlag for vederlagsjustering, 

uavhengig av de øvrige økonomiske sider ved kontraktsforholdet (…). Den samlede 

vurdering av kontraktsforholdet som er utgangspunktet etter avtalelovens § 36, og 

som kan åpne for kompliserte og i verste fall uoverskuelige avveininger av 

omfattende kommersielle kontrakter, er det da ikke påkrevd å foreta.» 



Forutsetningslæren - 

relevansvurderingen 

• Under relevansvurderingen må man ha de andre 

vilkårene og de mulige rettsvirkningene i minne – 

vurderingen skjer ikke i et «vakuum»  
 

(1) Bygge på en 

forutsetning 

(2) Motiverende 

(3) Synbarhet 

(1) Bortfall 

(2) Modifikasjon av 

forpliktelsen 

(3) Forpliktelsesøkning 

for den annen part 

(4) Relevans- 

vurderingen 



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

• Noen ytterligere elementer 

– Minner om betydningen av mer spesifikk 

bakgrunnsrett: 

 

 

 

 

– Har noen av partene kontroll over hvorvidt risikoen 

materialiserer seg? 

– Skyld hos noen av partene? 

– Fareøkning? 

Hagstrøm s. 269: 

 

«Tendensen i dag er å anvende forutsetningslæren i mer spesielle tilfeller som 

ikke er løst i lovgivning, rettspraksis eller fastere obligasjonsrettslige prinsipper.» 

 



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

• Betydningen av tematisering av risikoelementet i 

kontrakten 

– Hever i det minste terskelen for anvendelse av 

forutsetningslæren 

– Vil regulering utelukke anvendelse? 



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

• Betydningen av tematisering av risikoelementet i 

kontrakten (forts.) 

– Spørsmålet beror (i noen grad) på en tolking av 

avtalen 

• Anvendelse av forutsetningen under tolkingen? 

• Perspektivforskyvning? 



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

 Rt. 2010 s. 1345 (Oslo vei) avsnitt 65:  

«Etter bevisførselen finner jeg det klart at det for Oslo Vei har vært en 

motiverende forutsetning at vedlegg S 30 gav uttrykk for et noenlunde riktig nivå 

for tidligere saltforbruk, og at denne forutsetning var synbar for Statens 

vegvesen. Det tap Oslo Vei blir påført som følge av at denne forutsetning svikter, 

er ikke ubetydelig, og risikoen for at opplysningene i vedlegg S 30 er riktige, 

påhviler Statens vegvesen. Risikoen for hvilke saltmengder som er nødvendige 

for å oppfylle kontraktens krav til vegstandard, er derimot i kontrakten bevisst 

plassert hos Oslo Vei som entreprenør. De ulovfestede regler om bristende 

forutsetninger gir ikke hjemmel for å omfordele denne risikoen. Hvis kontrakten 

ikke hadde inneholdt bestemmelser om hvilke konsekvenser det skal ha at 

vedlegg S 30 ikke gir riktige opplysninger om tidligere saltforbruk, ville de 

ulovfestede regler om bristende forutsetninger kunne ha gitt Oslo Vei grunnlag 

for å kreve erstatning for at forutsetningen om nivået for tidligere saltforbruk 

svikter. Som jeg tidligere har påpekt, reguleres imidlertid virkningen av denne 

forutsetningssvikten av NS 3430 7.5, jf. punkt 21.1. Siden spørsmålet er 

kontraktsregulert, gir de ulovfestede regler ikke hjemmel for å kreve erstatning for 

denne forutsetningssvikten.»  



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

 ND 2001 s. 240 (Troll) :  

 

«Voldgiftsretten ser det etter dette slik at avtalen om frysing av veiefaktorene, 

sammenholdt med de forutsetninger retten for øvrig har funnet at partene må 

ha operert ut fra på avtaletidspunktet, innebærer at partene - saksøkerne like 

så vel som de saksøkte - bevisst valgte å påta seg risikoen for at det 

opprinnelige grunnlag for fastsettelsen av veiefaktorene og 

anvendelsesområdet for dem kunne komme til å svikte i løpet av 

avtaleperioden, uten at dette ville gi noen av dem krav på å få dem endret. 

Man kan også se det slik at partene hver for seg fraskrev seg adgangen til å 

gjøre forutsetningssvikt gjeldende på dette punkt, således for det tilfelle at 

det teknologiske eller kommersielle grunnlag for petroleumsutvinning fra 

noen av de tre reservoartyper man opererte med, skulle komme til å endre 

seg. 

… 



Forutsetningslæren – 

relevansvurderingen  

 ND 2001 s. 240 (Troll) :  

… 

Partene stod ved inngåelsen av Samordningsavtalen i startfasen av et meget 

langsiktig joint venture-foretagende, som det åpenbart knyttet seg både 

tekniske og kommersielle usikkerheter til. De må hver for seg ha vurdert det 

slik at hensynet til stabilitet og forutberegnelighet ville oppveie risikoen ved å 

gi avkall på adgangen til å kreve avtalerevisjon ved svikt i de vurderinger man 

i 1986 bygget på. Partene har for øvrig rimeligvis ønsket å fordele risiko og 

gevinstmuligheter symmetrisk mellom seg. Skulle det eksempelvis vise seg 

lengre frem i tiden enn vi i dag er kommet, at også oljereservene i Troll Øst 

blir produserbare, vil dette på tilsvarende måte kunne virke i disfavør av de 

saksøkte som rettighetshavere under PL 085. Voldgiftsretten finner ikke i 

Samordningsavtalen eller i bevisførselen for øvrig holdepunkt for 

saksøkernes anførsel om at avtaleklausulen om frysing av veiefaktorene bare 

skulle ha virkning for den petroleum som på avtaletidspunktet ble ansett 

utvinnbar, og således bare knyttet seg til faktorenes relative nivå og ikke til 

deres anvendelsesområde.» 


