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Sensorveiledning 
JUR 1220 / JUS 5220, Bygge- og entrepriserett, V2016 – 4 timers eksamen 

 
I. Innledning 

 
Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd: 
 

«Redegjør for særlige trekk ved tolkingen av entreprisekontrakter inngått etter 

anbudskonkurranse.   

 

Oppgaven skal besvares både av kandidater som tar JUR1220 (emne på bachelornivå) og 

kandidater som tar JUS5220 (emne på masternivå). 

 

 

Vedlegg: Høyesteretts dom av 8. november 2012, Rt. 2012 s. 1729 («Mikadommen»)» 

  
Det er altså gitt en felles oppgave, både for bachelor- og masteremnet. Læringskrav og 
pensumlitteratur for de to emnene er angitt her:  
 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v16/pensumliste/index.html 
 
Av særskilt interesse for denne eksamensoppgaven er å bemerke at følgende er angitt under emnets 
kunnskapskrav både for bachelor- og masteremnet: 

 

«Kjennskap til særlige spørsmål knyttet til inngåelsen av entrepriseavtaler og deres betydning 
for fastleggingen av innholdet av entreprisekontraktene»  

 
Oppgavens tema er i hovedsak behandlet i Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud, Entrepriserett, kap. 
22. Dette ligger innenfor pensum både for bachelor- og masteremnet. Det skal likevel bemerkes at 
man normalt må forvente et noe høyere modenhetsnivå av studentene på masternivå, enn av 
studentene på bachelornivå. Til tross for læringskravenes og pensumangivelsens sammenfall, vil det 
derfor likevel være grunn til å differensiere noe mellom kandidatgruppene. Her er det også grunn til 
å bemerke at det formelt ikke foreligger krav om tidligere jusutdanning på bachelornivået for 
studenter som har opptak på et masterprogram ved UiO, selv om de fleste i praksis har det.   
 
II. Nærmere og oppgaven  
 
Oppgaven spør etter en redegjørelse for særlige trekk ved tolkingen av entreprisekontrakter inngått 
etter anbudskonkurranse.  
 
Oppgaven må anses for å ha et relativt høyt vanskelighetsnivå, og i tillegg må det understrekes at det 
dreier seg om problemstillinger som det etter angivelsen i læringskravene bare kreves kjennskap til. 
Det kan nok også oppleves som vanskelig å disponere oppgaven på en adekvat måte, og her må 
derfor mange forskjellige innfallsvinkler godtas. Innfallsvinkelen som er valgt i læremidlene er således 
bare en av mange mulige.   
 
Mange kandidaten vil nok – i hvert fall for en del av de sentrale kjernespørsmålene – ha god nytte av 
at Rt. 2012 s. 1729 («Mikadommen») er tatt inn som vedlegg til oppgaven. Mange vil nok kjenne 
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denne, da den er behandlet i læremidlene. Her må man imidlertid huske at kandidatene kun har fire 
timer på seg.  
 
Det som antakelig særlig vil skille kandidatene, er deres evne til å sette de sentrale 
problemstillingene inn i en adekvat ramme, både materielt og systematisk. I denne sammenheng er 
det særlig grunn til å vektlegge følgende elementer i besvarelsene: 
 

- Evnen til å få frem de sentrale konsekvensene for tolkingsutgangspunktene av at 
anbudskonkurranse er valgt som inngåelsesform 
 

- Grunnen til at disse konsekvensene oppstår, og hvilke hensyn som i denne sammenheng er 
sentrale 
 

- Evnen til å se og forklare hvordan dette skiller seg fra andre avtaleinngåelsessituasjoner, og 
hvorfor det gjør det  
 

En del kandidater vil kanskje også berøre en del andre forhold enn kjernespørsmålene i sine 
besvarelser. Dette må på sedvanlig vis vurderes i lys av om dette går ut over, eller beriker, det 
sentrale. Siden oppgaven nok oppleves som krevende, og tross alt dreier seg om kjennskapsstoff, er 
det imidlertid grunn til å være nokså liberal på dette punktet.  

 
III. Avsluttende bemerkninger  
 
Ved bedømmelsen av kandidatenes besvarelser må det tas høyde for at de kun har fire timer til 
disposisjon. Det kan derfor ikke stilles særlig omfattende krav til besvarelsene. Videre må oppgaven 
anses som vanskelig og er angitt som kjennskapsstoff. Mange kandidater vil nok imidlertid få en del 
hjelp av dommen som er vedlagt.  
 
Det minnes også om at man ved bedømmelsen må ta hensyn til at man her står overfor kandidater 
på henholdsvis bachelor- og masternivå, jf. det som er sagt om dette innledningsvis.  
 
Alt i alt må det på sedvanlig vis utvises et sedvanlig godt sensorskjønn. 
 
Oslo, 24. mai 2016 
 
Herman Bruserud 
 
 


