
 

SENSORVEILEDNING JUS3111, V2016 

1. Innledning 

Oppgaven reiser spørsmål i kjernen av kontraktsretten – og innen sentrale deler av pensum. 

Læringskravene i faget slår fast at kandidatene skal ha god kjennskap til blant annet følgende 

temaer: 

- Obligasjonsrettens (kontraktsrettens og pengekravsrettens) rettskildelære 

- Prinsippene for realforpliktelsers innhold … og … prinsippene for fastleggelsen av 

realforpliktelsers innhold, herunder prinsippene om opplysningsrisiko og misligholdt 

opplysningsplikt 

- Reglene om mislighold og misligholdsbeføyelser 

- Prinsippene om bortfall av misligholdsbeføyelser ved forbehold, undersøkelsesplikt, 

reklamasjonsplikt, avkall, passivitet 

Selv om spørsmålene for så vidt befinner seg i kjernen av pensum, er flere av drøftelsene 

relativt krevende. Dette skyldes blant annet at kontraktstypen er uregulert, og at det mulige 

kontraktsbruddet er av en karakter som nok vil være litt uvant for kandidatene å forholde 

seg til. Det er få opplagte svar i oppgaven, og det er kandidatenes problemformuleringer og 

drøftelser som er det sentrale. 

Hovedlitteratur for studentene er enten 

- Viggo Hagstrøm i samarbeid med Magnus Aarbakke, Obligasjonsrett, Oslo 2011, eller   

-  Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, Oslo 2002 

De studentene som anvender Hov’s avtalerett, vil ha noe dårligere pensumdekning enn de 

som anvender Hagstrøm’s obligasjonsrett. 

2. Rettslige utgangspunkter 

Kandidatene må innledningsvis ta stilling til hvilke regler som gjelder i kontraktsforholdet 

mellom Miljørådgivning AS og Ekstremfart AS. Leie av løsøre er ikke en lovregulert 

avtaletype. Kandidater som anvender kontraktslovgivning, for eksempel kjøpsloven, direkte, 

må trekkes for dette.  

De spørsmålene oppgaven reiser, må løses på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige 

prinsipper. Hva disse ulovfestede reglene går ut på, og hvordan man finner dem, vil være en 

sentral oppgave for kandidatene.   

Tvisten står mellom to næringsdrivende, Miljørådgivning AS og Ekstremfart AS. Særlige 

forbrukervernhensyn gjør seg derfor ikke gjeldende. Ved henvisning til forbrukerrettslig 

kontraktslovgivning, bør kandidatene peke på at regler med forbrukerbeskyttelsesformål 

ikke nødvendigvis gir uttrykk for ulovfestet rett mellom næringsdrivende. Mange av reglene i 



 

forbrukerkontraktslovgivningen er imidlertid antatt å springe ut av ulovfestede prinsipper 

som også gjelder mellom næringsdrivende.    

3. Kontraktsbrudd  

Miljørådgivning har fremsatt krav om å få tilbakebetalt leien for syklene, samt få dekket 

utgifter til hotellovernatting, leie av «Draugen» og taxibuss. Et grunnvilkår for å gjøre ulike 

sanksjoner gjeldende, er at det foreligger et kontraktsbrudd i avtaleforholdet.  

Partene er enige om at det ikke er noe feil med syklene som sådan. Kandidater som drøfter 

spørsmålet om kontraktsbrudd med utgangspunkt i at det er feil ved gir/kjeder som sådan, 

må trekkes for det. Problemene med kjedeavhopp-/brudd skyldes at syklene ikke egner seg 

for urutinerte syklister. Det fremgår av faktum at Peder Ås og «et par andre i firmaet» var 

«aktive syklister», og kandidatene kan dermed forutsette at øvrige ansatte ikke var spesielt 

rutinerte syklister.  

Spørsmålet om det foreligger kontraktsbrudd i leieavtalen, kan på et overordnet nivå, 

formuleres som et spørsmål om det er en mangel at de leverte syklene ikke egner seg for 

bruk av urutinerte syklister.  

Av faktum fremgår det at Peder Ås uttaler at han «ikke kunne vite at syklene krevde at 

brukerne måtte være rutinerte». Ekstremfart viser på sin side til at syklenes egenskaper er 

beskrevet på firmaets nettsider. Realkreditor kan ikke gjøre gjeldende som mangel forhold 

ved ytelsen han kjente eller «måtte kjenne til», jf. prinsippet i kjøpsloven § 20 og 

husleieloven § 2-6. Kandidatene kan derfor innledningsvis reise spørsmål om Miljørådgivning 

«måtte kjenne til» syklenes uegnethet for urutinerte syklister.  

Hva som ligger i «måtte kjenne til», er ikke helt klart. Kandidatene bør imidlertid få frem at 

det innebærer mer enn simpel uaktsom uvitenhet. Det er neppe grunn til å si at 

Miljørådgivning «måtte kjenne til» forhold ved syklene som kun er beskrevet på Ekstremfart 

sin hjemmeside. Det fremgår ikke av faktum at Ekstremfart gjennom avtalen eller på annen 

måte har henvist Miljørådgivning til nettsiden for nærmere opplysninger om syklenes 

egenskaper. Etter mitt syn kan misligholdsbeføyelser derfor ikke avskjæres allerede under 

henvisning til at Miljørådgivning «måtte kjenne til» syklenes egnethet for urutinerte syklister.    

Den videre drøftelsen av mangelsspørsmålet, kan anlegges på ulike måter. Ettersom 

Miljørådgivning anfører uvitenhet om syklenes uegnethet for urutinerte syklister som 

grunnlag for sine krav, er kanskje det mest nærliggende at kandidatene tar utgangspunkt i 

reglene om mangel på grunn av opplysningssvikt.  

Krav til opplysninger fremgår av kjøpsloven § 19 (1) bokstav b, forbrukerkjøpsloven § 16 (1) 

bokstav b, husleieloven § 2-4 og håndverkertjenesteloven § 19. Det gjelder tilsvarende regler 

på ulovfestet grunnlag, og dette kan kandidatene slå fast uten omfattende drøftelser. 

Spørsmålet blir om Ekstremfart hadde plikt til å opplyse eksplisitt om at syklene bare egnet 



 

seg for rutinerte syklister. At dette er et forhold Ekstremfart visste om, er på det rene. 

Problemstillingen blir om dette er en opplysning om «vesentlige forhold» ved ytelsen, som 

Miljørådgivning hadde «grunn til å regne med å få». Dersom disse vilkårene er oppfylt, er det 

neppe grunn til å problematisere innvirkningskravet.    

Det kan på den ene side trekkes frem at Miljørådgivning eksplisitt har bedt om å få levert de 

«mest ultimate» og «beste» syklene Ekstremfart hadde. Dette trekker i retning av at 

Miljørådgivning har bestilt sykler for rutinerte syklister, og at de dermed ikke har grunn til å 

regne med å få opplysninger om syklenes uegnethet for urutinerte syklister.  

På den annen side har Miljørådgivning forklart at syklene skal brukes av selskapets ansatte 

på et teambuildingsseminar. For utleier, er det neppe grunn til å anta at alle ansatte i et 

konsulentselskap som driver miljørådgivning, er rutinerte syklister. Derfor kan bestillingen 

like gjerne forstås slik at Miljørådgivning har bestilt de «mest ultimate» og «beste» syklene – 

innenfor kategorien av sykler som kan brukes av enhver. Det kan dermed sies at 

Miljørådgivning har grunn til å regne med å få opplysninger om at syklene bare kan brukes 

av rutinerte syklister. 

Reglene om mangler på grunn av opplysningssvikt, er et utslag av alminnelige 

avtaletolkningsregler – som innebærer at realkreditor, i fravær av andre opplysninger, kan 

forvente alminnelig god ytelse, jf. blant annet Rt. 1997 s. 774 (videospillerdommen). 

Kandidatene kan også velge å løse spørsmålet direkte via prinsippene for fastleggelse av 

plikter i avtaleforhold. Spørsmålet blir i så fall om Miljørådgivning, i fravær av eksplisitte 

opplysninger fra Ekstremfart, hadde grunn til å forvente at syklene kunne brukes av enhver.   

En tredje innfallsvinkel er kontraktslovgivningens regler om betydningen av formålet med 

avtalen. Realytelsen har en mangel hvis den ikke passer for de formål som tilsvarende ting 

vanligvis brukes til, eller et bestemt formål realdebitor var eller måtte være kjent med da 

avtalen ble inngått, se blant annet i kjøpsloven § 17 (2) bokstav a og b, forbrukerkjøpsloven § 

15 (2) bokstav b og c og husleieloven § 2-2 (2) bokstav a og b. Også disse reglene er et utslag 

av at realkreditor kan forvente alminnelig god ytelse – i fravær av andre konkrete 

holdepunkter.  

Det kan argumenteres med at de leverte syklene overhodet ikke egner seg for de formål som 

tilsvarende ting vanligvis brukes til – ettersom sykling normalt ikke krever annen 

kompetanse enn nettopp å kunne sykle. Man kan imidlertid også se det slik at formålet med 

å leie den type sykler det her er tale om, er sykling på høyt nivå. Miljørådgivnings «bestemte 

formål», vil i såfall være at urutinerte syklister skal bruke sykler for rutinerte syklister. 

Kandidater som reiser denne problemstillingen, må drøfte om Ekstremfart «måtte kjenne 

til» Miljørådgivnings bestemte formål, og om «forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke 

bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det». 

På et overordnet nivå er problemstillingen den samme, uavhengig av hvilken eller hvilke 

rettslige utgangspunkt kandidatene velger for sine drøftelser. Spørsmålet er om 



 

Miljørådgivning har en berettiget forventning om at syklene kan brukes uten spesiell 

kompetanse eller erfaring. De alternative rettsgrunnlagene representerer bare ulike 

innfallsvinkler til å drøfte dette spørsmålet. Det er ikke gitt at det ene valget er bedre eller 

mer riktig enn det andre, og det er ikke nødvendig at kandidatene drøfter flere grunnlag.  

Dersom kandidatene ser at de kan anvende alternative rettslige utgangspunkter for 

drøftelsen, men at spørsmålet grunnleggende sett er det samme, må de få god uttelling for 

det. Det er imidlertid også mulig å løse spørsmålet om kontraktsbrudd på en forsvarlig måte 

med utgangspunkt i bare ett av grunnlagene. Det sentrale er at studentene finner et relevant 

rettslig utgangspunkt, formulerer en presis problemstilling, finner relevante argumenter og 

drøfter disse. Konklusjonen er åpen.  

De fleste kandidater bør klare å få noe ut av mangelsspørsmålet. Det er imidlertid ganske 

krevende å få en god struktur på denne drøftelsen. Kandidater som klarer dette, bør få god 

uttelling.    

4. Krav om heving og tilbakebetaling av leien 

Miljørådgivning krever tilbakebetalt hele leien. Dette forstås best som et krav om heving. 

Her er det et viktig poeng at kandidatene ser at realytelsen ikke kan tilbakeleveres. Syklene 

som sådan kan selvsagt leveres tilbake, men det avtaleforholdet går ut på – leie av sykler – 

er en type ytelse som ikke kan restitueres. Vilkårene for heving i slike situasjoner, er 

forskjellig fra tilfeller der ytelsene kan restitueres.  

Hagstrøm behandler hevingsspørsmål for urestituerbare ytelser i kapittel 18.5. på s. 453 flg. 

Han legger til grunn at man som hovedregel bare har adgang til å heve med virkning for 

fremtidige ytelser, se s. 454. Fra dette utgangspunktet gjelder det enkelte unntak. For det 

første er det antatt at det kan heves med retroaktiv virkning når det foreligger grov skyld 

mht. ytelsen. Dette er neppe aktuelt for oppgaven. Et annet unntak gjelder dersom 

mangelen er av en slik art at formålet med ytelsen blir vesentlig forfeilet. Miljørådgivning har 

nettopp anført at formålet med turen ble forfeilet, så det er naturlig at kandidatene tar 

utgangspunkt i dette grunnlaget. 

For dette spørsmålet kan det være grunn for å foreta noe mer omfattende drøftelser av hva 

som gjelder som ulovfestet regel. En rett til heving ved vesentlig forfeilet formål finnes i 

håndverkertjenesteloven §§ 15 (2) og 26 (1) og pakkereiseloven § 6-3 (1), men ikke i 

husleieloven. Hagstrøm legger tilsynelatende til grunn at regelen gjelder også på ulovfestet 

område (se s. 455), og kandidatene kan gjøre det samme.  

Kandidatene bør få frem at terskelen for å heve på grunn av vesentlig forfeilet formål, er 

høyere enn etter det ordinære vesentlighetskravet.  



 

Det primære formålet med leieavtalen, er å anvende syklene til å forflytte de ansatte fra 

Lillevik til «Draugen». For de ansatte som var urutinerte syklister, innebærer leveringen av 

den aktuelle type sykler at dette primære formålet blir vesentlig forfeilet. 

Faktum synes imidlertid å legge opp til at det først og fremst er det mer overordnede 

formålet om teambuilding, som skal drøftes – og avtaleforholdet behandles da under ett (og 

ikke som 11 separate leieavtaler).  Spørsmålet blir om dette formålet blir vesentlig forfeilet 

når tre av de ansatte i praksis har fått sykler som ikke kan brukes. Etter mitt syn er 

kontraktsbruddet ikke av en slik art at teambuildingsformålet blir vesentlig forfeilet. 

Kandidater som konkluderer med det motsatte, må få klart frem at de har forstått at 

terskelen for heving på dette grunnlaget er høy.    

5. Miljørådgivnings krav om erstatning for hotellovernatting, leie og taxibuss 

Miljørådgivning krever erstatning for utgifter til overnatting på hotell, kostnader til leie av 

«Draugen» fra fredag til lørdag og utgifter til taxibuss hhv. fra hotellet til «Draugen» lørdag 

morgen, og fra «Draugen» til Storvik søndag ettermiddag.  

Hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder på ulovfestet grunnlag, er uklart. Hvorvidt det er 

nødvendig for kandidatene å ta stilling til hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder, beror på 

hvordan de har angrepet mangelsspørsmålet. Dersom mangelsspørsmålet er løst med 

utgangspunkt i brudd på opplysnings/- eller rådgivningsplikter knyttet til formålet med leien, 

innebærer dette brudd på en type lojalitetsforpliktelse av en slik karakter at det samtidig vil 

foreligge skyld. Kandidater som derimot har løst mangelsspørsmålet utelukkende ved 

vurderinger av krav til alminnelig god ytelse, må ta stilling til hvilket ansvarsgrunnlag som 

gjelder. Det bør imidlertid i alle tilfelle ikke kreves at kandidatene foretar omfattende 

drøftelser av hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder på ulovfestet område. De som likevel 

foretar slike drøftelser, skal ikke trekkes for det.  

Kandidatene må videre ta stilling til spørsmål om årsakssammenheng og økonomisk tap, 

eller nærmere bestemt – hvilke tapsposter som står i årsakssammenheng med den aktuelle 

mangelen. Dette kan også formuleres som et spørsmål om erstatningsutmåling.  

Utgangspunktet er at erstatningen skal svare til det økonomiske tapet realkreditor har lidt 

som følge av mangelen.  

Når det gjelder kostnader til overnatting på hotell, kan det være hensiktsmessig å skille 

mellom de ansatte som hadde problemer med syklene, og øvrige ansatte.  

For de ansatte som hadde problemer med syklene, er kostnadene til hotell klart nok en 

ekstrautgift som er pådratt på grunn av kontraktsbruddet. Den som påberoper seg 

kontraktsbrudd, har imidlertid plikt til å begrense tapet gjennom «rimelige tiltak», jf. 

prinsippet i kjøpsloven § 70 (1) og håndverkertjenesteloven § 30 (2). Ekstremfart har anført 



 

at Miljørådgivning kunne tatt taxi til «Draugen» fredag kveld. Etter mitt syn fremstår dette 

som et rimelig tiltak – gitt at det var kurant å få tak i taxi. Dette sier faktum ingenting om.  

 Når det gjelder de ansatte som ikke hadde problemer med syklene, kan det spørres om det 

overhodet er årsakssammenheng mellom hotellkostnadene og kontraktsbruddet. Dette 

beror på om kontraktsforholdet vurderes samlet, og med utgangspunkt i formålet med turen 

– eller om avtalen ses som leie av 11 enkeltsykler. De av Miljørådgivnings ansatte som var 

rutinerte syklister, kunne syklet videre til «Draugen». Her er det imidlertid et poeng at alle 

ble forsinket som følge av problemene med de tre syklene. Derfor kan hotellkostnadene 

også for øvrige ansatte sies å være pådratt som følge av kontraktsbruddet. Også her oppstår 

imidlertid spørsmål om brudd på tapsbegrensningsplikten.    

[Kommentar etter sensormøte 7.6.2016: 

De ansatte i Miljørådgivning visste ikke årsaken til problemene med enkelte sykler på 

tidspunktet da turen ble avlyst. De visste derfor ikke at det ikke ville oppstå problemer for de 

ansatte som var rutinerte syklister. Dermed er det heller ikke naturlig å dele drøftelsen opp 

på den måten som er foreslått over.] 

Når det gjelder kostnader til leie av «Draugen» fra fredag til lørdag, er dette ikke en 

ekstrakostnad som følge av kontraktsbruddet. Erstatning under den positive 

kontraktinteresse skal kompensere for den økonomiske differansen mellom det hypotetiske 

hendelsesforløpet ved kontraktsmessig oppfyllelse, og det faktiske hendelsesforløpet. 

Kontraktsmessig oppfyllelse ville i dette tilfelle ha vært levering av sykler som egnet seg for 

urutinerte syklister, og alle de ansatte ville da presumptivt ha kommet seg opp til «Draugen» 

fredag kveld.  

De kandidatene som har kommet til at det foreligger hevingsadgang på grunn av vesentlig 

forfeilet formål, kan imidlertid reise spørsmål ved om også de ordinære kostnadene ved 

turen – herunder leie for «Draugen» likevel kan kreves. Utgiftene til leie av «Draugen» er 

pådratt som en investering i teambuilding. Det kan dermed argumenteres for at det som var 

men som en investering, ble en ren utgift som følge av kontraktsbruddet. Blant annet synes 

pakkereiseloven § 6-3 (2) å bygge på en slik tanke – uten at det kan forventes at kandidatene 

trekker denne parallellen. 

Endelig har Miljørådgivning krevd dekket utgifter til taxi fra «Draugen» til Storvik søndag 

ettermiddag. For de ansatte som hadde problemer med syklene, er det klart nok en utgift 

pådratt som en følge av kontraktsbruddet. For øvrige ansatte er det ikke like opplagt – ref. 

det som er sagt om utgiftene til hotell ovenfor.  

6. Reklamasjon og retting som defensiv beføyelse 

Ekstremfart avviser Miljørådgivning sine krav under henvisning til at de ville kommet og 

byttet syklene med gir- og kjedeproblemer lørdag morgen hvis Peder hadde tatt kontakt. 



 

Ekstremfart hadde døgnkontinuerlig telefonvakt, og dette var det opplyst om på nettsiden 

deres. Ekstremfart påberoper seg altså retting som defensiv beføyelse – i kombinasjon med 

en anførsel om for sen reklamasjon. Da det i praksis ikke er mulig for Ekstremfart å rette på 

tidspunktet Miljørådgivning reklamerer, blir spørsmålet om reklamasjonen er fremsatt i tide.  

Med utgangspunkt i reglene om reklamasjon, blir spørsmålet om Miljørådgivning har 

reklamert innen rimelig tid etter at problemene med syklene ble oppdaget. Miljørådgivning 

reklamerte mandagen etter at turen var gjennomført. Det er altså reklamert umiddelbart 

etter at leietiden utløp. Leieforholdet løp i en helg, og det kan anføres at Miljørådgivning, 

uten eksplisitte opplysninger fra Ekstremfart, ikke visste eller burde vite om muligheten for å 

kontakte Ekstremfart umiddelbart for å fremsette reklamasjon. På den annen side er 

avtalens art slik at rask reklamasjon er en forutsetning for realdebitors muligheter for å rette. 

Miljørådgivning kunne enkelt ha funnet frem til informasjon om telefonvakten ved å slå opp 

på Ekstremfart sine hjemmesider.  

Konklusjonen er åpen. Her som ellers er det kandidatenes evne til problemformulering og 

drøftelser som er det vesentlige. 

7. Ekstremfart’s krav om erstatning for frakt av syklene 

Ekstremfart krever dekket kostnadene ved å hente syklene ved hotellet. Spørsmålet blir om 

Miljøfart har opptrådt erstatningsbetingende ved å la syklene stå igjen ved hotellet. 

Kandidatene kan løse dette med utgangspunkt i generelle lojalitetsbetraktninger.  

Momentene og drøftelsene vil i stor grad avhenge av hva kandidatene har kommet frem til i 

øvrige drøftelser – bare med «snudd» partsforhold. Kandidater som har kommet til at det 

overhodet ikke foreligger en mangel i kontraktsforholdet, vil eksempelvis lettere komme til 

at det er ansvarsbetingende ikke å levere tilbake syklene som avtalt. På samme måte vil en 

kandidat som har kommet til at det forelå en mangel, men som legger til grunn at de ansatte 

som ikke hadde problemer med syklene burde syklet til «Draugen» og ned igjen til Storvik 

for å begrense tapet – lettere komme til at det er erstatningsbetingende ikke å levere disse 

syklene som avtalt.  

8. Avsluttende bemerkninger 

Som nevnt innledningsvis, reiser oppgaven spørsmål innen sentrale deler av pensum. Det 

forventes at de fleste kandidatene klarer å finne frem til relevante problemstillinger og 

argumenter. Det som kanskje først og fremst vil skape problemer for studentene, er å finne 

en hensiktsmessig rekkefølge og struktur på oppgaven og de enkelte drøftelsene.  

[Kommentar etter sensormøte 7.6.2016:  

Sensorene kan bekrefte at de fleste kandidatene klarer å finne og drøfte relevante 

problemstillinger. Det synes ikke å være noen store problemer med oppgaven som sådan. 



 

Som forventet er det mange kandidater som har problemer med å få en god struktur på 

drøftelsene sine. De som klarer dette, må få god uttelling for det.]  

Det er mange detaljer i faktum, som kan medføre nyanseforskjeller i de ulike drøftelsene. 

Eksempelvis er det, som nevnt, oppgitt i faktum at Peder Ås og et «par andre» i 

Miljørådgivning, var «aktive syklister». Av de 11 ansatte, var altså ca. tre personer rutinerte 

syklister, tre personer var urutinerte syklister som fikk problemer med syklene, og 

resterende var urutinerte syklister som ikke fikk problemer med syklene. Hvis det er en 

mangel at det er levert sykler som ikke egner seg for urutinerte syklister, foreligger det i 

prinsippet en mangel ved alle syklene.  Denne mangelen har ingen betydning for de rutinerte 

syklistene. Mangelen har derimot betydning for alle de urutinerte syklistene – men har bare 

skapt problemer i praksis for noen av dem. Denne distinksjonen kan skape problemer under 

flere drøftelser. For eksempel er det uvisst om de urutinerte syklistene som ikke hadde 

problemer med syklene, ville fått problemer om de hadde fortsatt sykkelturen. Dette kan ha 

betydning blant annet under drøftelsene av tapsbegrensningsplikten.  

Kandidatene må velge hvorvidt de skal behandle disse tre gruppene av ansatte separat, eller 

om de skal foreta en samlet behandling. Dette er ikke bare et oppgaveteknisk spørsmål – 

men også et spørsmål om hvordan avtalen skal forstås. Dreier det seg om 11 separate 

leieavtaler, eller bør leieavtalen behandles samlet? Velger kandidatene førstnevnte 

innfallsvinkel blir det raskt svært mange og omfattende drøftelser. Velges sistnevnte 

innfallsvinkel, blir omfanget håndterbart, men noen av drøftelsene blir vanskeligere å 

gjennomføre fordi nyansene i faktum er vanskelig å håndtere i en slik samlet behandling. Det 

er ikke gitt hva som er den beste og mest riktige løsningen.  

I denne sensorveiledningen, har også jeg måttet foreta noen valg med hensyn til hvilke 

problemstillinger som skal behandles, og rekkefølgen på disse. Rekkefølgen som er valgt, er 

en av flere mulige disposisjoner, og veiledningen er heller ikke nødvendigvis uttømmende 

for alle problemstillinger som kan tas opp innenfor oppgavens ramme.  

Ved karaktergivning bør sensorene legge særlig vekt på 

- Kandidatenes evne til å formulere klare problemstillinger 

- Kandidatenes evne til å oppstille og anvende ulovfestede regler 

- Kandidatenes overordnede forståelse for kontraktsrettens system og hensyn 

- Kandidatenes evne til å finne argumenter, og anvende disse i drøftelsene av de ulike 

problemstillinger     

Dette skrives før eksamen er gjennomført, og det er derfor vanskelig å si noen generelt om 

sensuren utover dette.  
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