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Peder Ås drev en rørleggerbedrift. Han trengte flere parkeringsplasser for egne biler og for kunder
utenfor bedriftens lokaler, og planla derfor å etablere et nytt parkeringsareal. Det ville være
nødvendig å jevne ut terrenget, og Peder ville ha en asfaltert parkeringsplass med plass til minst
seks biler. Da Peder selv skulle reise bort på en fire ukers velfortjent ferie, ba han sin lærling Hans
Tastad om å finne en entreprenør og inngå avtale med denne om arbeidet. Det ville være fint om
arbeidet kunne utføres straks, og gjerne være ferdig når Peder kom tilbake fra ferie. Peder sa til
Hans at arbeidet måtte ligge innenfor en økonomisk ramme på 300.000 kroner. Han sa videre at
Hans måtte sørge for en skriftlig kontrakt med entreprenøren, hvor det bl. a. måte settes en frist
for ferdigstillelse av arbeidene, og med klausul om dagmulkt dersom det ble forsinkelse. Det ble
ikke utarbeidet noen skriftlig fullmakt til Tastad.

Etter at Peder hadde reist, tok Hans kontakt med flere lokale entreprenører, uten at han fant noen
som var villig til å gjøre det beskrevne arbeidet for 300.000 kroner. Lavest i pris var Lars Holm
Graveentreprenør SS, som — etter å ha vært på befaring på stedet — ga et tilbud på 340.000 kroner.
Hans Tastad aksepterte dette tilbudet, siden han ikke fikk noen til å gjøre arbeidet innenfor
rammen på 300.000 kroner. Hans Tastad fortalte Lars Holm at Peder Ås hadde gift ham fullmakt
til å inngå avtalen, uten at Holm ba om noen dokumentasjon på fullmakten. Under befaringen
spurte Holm om grunnforholdene. Tastad svarte da at han ikke visste noe om dette.

Kontrakt ble inngått og undertegnet av Tastad på vegne av Ås 17. september 2012. Ifølge
kontrakten skulle den nye parkeringsplassen ha plass til seks biler. Kontrakten inneholdt en
bestemmelse om dagmulkt på 5.000 kroner pr dag ved forsinkelse. Arbeidet skulle starte straks, og
skulle være ferdig senest 12. oktober 2012.

Da Peder kom tilbake fra ferie 13. oktober 2012, var arbeidet ennå ikke ferdig. Holm hadde støtt på
uventede vansker med jevningen av terrenget, da det hadde vist seg å være fjell på et sted hvor
Holm hadde gått ut fra at det var løsmasser som lett kunne fjernes. Det måtte utføres sprengninger,
og det hadde ført til forsinkelse og fordyrelse av arbeidet.

Arbeidet var ferdig to uker for sent. Parkeringsplassen hadde bare plass til fire biler, fordi Holm
hadde måttet snerve inn området som følge av vansker med grunnen.
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Peder Ås mente seg helt eller delvis ubundet av avtalen med Lars Holm, slik at han i alle fall ikke
pliktet å betale mer enn 300.000 kroner, som var den økonomiske rammen han hadde sau for
Hans Tastad. Hvis han var bundet av avtalen, mente han å ha krav på reduksjon av vederlaget fordi
den ferdige parkeringsplassen bare hadde plass til fire biler. Reduksjonen kunne ifølge Ås passende
settes til 100.000 kroner.

Ås krevde også dagmulkt med 70.000 kroner.

Videre krevde Ås erstatning av Holm for tap en stor kunde, som hadde oppsøkt ham en uke etter at
Holm skulle ha vært ferdig med arbeidene etter avtalen, men som hadde snudd da han ikke fikk
parkert bilen sin der. Kunden dro til en konkurrent i stedet. Ås mente å ha tapt en for~eneste på
50.000 kroner ved at han mistet denne kunden.

Holm mente på sin side å ha krav på 340.000 kroner i henhold til kontrakten. Holm viste til at han
ikke kunne vite at Ås hadde satt en økonomisk ramme på 300.000 kroner for Tastad, idet Tastad
ikke hadde sagt noe om dette. Holm krevde dessuten økt vederlag med 6o.00o kroner pga. vansker
med grunnen, noe som hadde fordyret arbeidet. Grunnens beskaffenhet kunne ikke være Holms
risiko, slik han selv så det. Ås avviste kravet på tilleggsbetaling, men hadde ikke noe å bemerke til
beløpets størrelse.

Av samme årsak — at den uventede forekomsten av fjell ikke kunne være Holms risiko — avviste
Holm å være ansvarlig for dagmulkt, og at Ås kunne kreve reduksjon av vederlaget pga. færre
parkeringsplasser enn avtalt. Holm hadde ingen innsigelser mot størrelsen på dagmulkt og
reduksjon av vederlaget, dersom Ås skulle ha rett til dette. Holm erkjente også at Ås hadde tapt en
fortjeneste på 50.000 kroner på kunden som ble borte, men han mente at dette tapet ikke kunne
være hans ansvar, i hvert fall ikke dersom Ås hadde krav på dagmulkt etter kontrakten.

Holm hadde funnet ut at Peder Ås selv måtte ha vært klar over at en del av grunnen besto av fjell,
fordi dette var blitt avdekket i forbindelse med et tidligere byggeprosjekt på eiendommen som var
blitt skrinlagt nettopp på grunn av dette. Holm mente at han skulle ha fått opplysning om
fjellgrunnen før avtale ble inngått. Ås nektet ikke å ha hatt kjennskap til fjellgrunnen, men hevdet
at Holm selv som profesjonell entreprenør måtte ha risikoen for å undersøke forholdene på stedet
før han påtok seg arbeidet til fast pris. Dessuten viste Ås til at det var Hans Tastad som hadde
inngått avtalen på vegne av Ås. Tastad hadde ingen forutsetninger for å vite noe om grunnens
beskaffenhet.

Det var enighet mellom partene om at ingen standardkontrakt er relevant for løsningen av noen del
av tvisten.

Drøft og avgjør prinsipale og subsidiære spørsmål som oppgaven reiser.
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