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EKSAMENSOPPGAVE 

JUR 3000P DAG 1  

Høst 2014 

Dato: Fredag 14. november 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

Praktikum 

Kari og Peder Ås eide en eldre og sjarmerende villa, men som med årene bar preg av slit og elde. 

Ekteparet, som nå nærmet seg pensjonsalderen, var skjønt enige om at huset trengte en fullstendig 

innvendig oppussing. For å sikre seg et godt resultat kontaktet de interiørarkitekt Ulla Holm som 

drev et lite, men velrennomert firma. Ulla Holm foretok en befaring av villaen i midten av juni 

2014, og på bakgrunn av besiktigelsen utformet hun en grov skisse av hvordan hun tenkte seg 

oppussingen. Det skulle foretas en full modernisering, flytting av en del innvendige vegger, med 

videre. Kari og Peder Ås syntes at planene så fine ut og bestemte seg for å engasjere Ulla Holm. 

Partene ble enige om at Ulla Holm innen 1. oktober 2014 skulle levere tegninger og beskrivelser 

som viste hva som skulle gjøres. Da ville de rekke å få en entreprenør til å utføre 

renovasjonsarbeidene til julen. Ulla Holm kunne ikke si hvor mye tid hun kom til å bruke på 

oppdraget, men beroliget ekteparet med følgende utsagn: «Jeg kan ikke tenke meg at oppdraget vil 

ta mer enn 40 til 50 timer.» Kari og Peder Ås slo seg til ro med dette. Noen skriftlig avtale ble ikke 

inngått. 

 

Ulla Holm hadde flere oppdrag hun måtte sluttføre før sommerferien, men planla å gjennomføre 

oppdraget for Kari og Peder Ås i perioden fra medio august til 1. oktober. Normalt ville ikke dette 

by på noen problemer. Da hun kom i gang med oppdraget, viste det seg at det var langt mer 

arbeidskrevende enn først antatt. Hun lå likevel rimelig godt an i forhold til framdriftsplanen da 

hun ble liggende syk i nesten en hel måned. Tegningene og beskrivelsen som skulle ha blitt levert 1. 

oktober, ble dermed først levert 1. november. Kari og Peder Ås likte dette svært dårlig. De hadde 

allerede invitert til flere store juleselskap, noe de nå måtte avlyse. 

 

Det som var langt verre, var at ekteparet slettes ikke likte de løsninger og material- og fargevalg 

som Ulla Holm hadde kommet opp med. Med en viss velvilje kunne man nok si at hun hadde holdt 

seg innenfor de meget grove skissene hun i sin tid viste Kari og Peder Ås, men løsningsdetaljene 

var ganske dristige og typisk modernistiske, en smaksretning som ekteparet ikke fant mye behag i.  

 

Et ytterligere sjokk for Kari og Peder Ås var regningen fra Ulla Holm som ble sendt sammen med 

prosjektmaterialet. Hun hadde brukt i alt 80 timer på oppdraget og fakturert en timepris på 1 200 
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kroner. Dette oversteg langt det ekteparet hadde forestilt seg. Forfallsdatoen på fakturaen var 

dessuten satt til neste dag, noe de også reagerte på. 

 

Kari og Peder Ås nektet å betale vederlaget til Ulla Holm, noe de ga beskjed om dagen etter 

mottakelsen av materialet. De var svært skuffet og følte ikke at arbeidet som var utført, var av noe 

verdi for dem. Ulla Holm på sin side stilte seg helt uforstående til ekteparets standpunkt og 

fastholdt hele kravet. Dessuten krevde hun forsinkelsesrenter fra første dag ekteparet ikke betalte. 

 

I tillegg krevde Kari og Peder Ås erstatning som følge av forsinkelsen. De forlangte en 

kompensasjon for alle de ulemper og ergrelser som forsinkelsen hadde påført dem. Dessuten måtte 

de avbestille et oppdrag til et eventbyrå som skulle sette en ekstra spiss på juletilstelningene. 

Avbestillingserstatningen krevde de dekket av Ulla Holm. 

 

Dersom det viste seg at Kari og Peder Ås ikke kunne nekte å betale hele beløpet, krevde de at det i 

det minste ble gjort et betydelig fradrag i kravet fra Ulla Holm siden de var så misfornøyde med 

resultatet av hennes arbeid. 

 

Til slutt hadde Kari og Peder Ås flere innvendinger mot den fakturaen som Ulla Holm hadde sendt 

dem. For det første kunne ikke Ulla Holm fakturere dem for mer enn 50 timers arbeid. For det 

andre var timeprisen altfor høy, langt høyere enn det som var vanlig i bransjen. At timeprisen 

oversteg det som var vanlig, benektet ikke Ulla Holm, men hun hadde fakturert i tråd med det hun 

pleide å gjøre for denne type oppdrag. For det tredje kom det ikke på tale for Kari og Peder Ås å 

betale noen forsinkelsesrenter og i hvert fall ikke fra 2. november.  

 

Drøft og avgjør alle de spørsmål som oppgaven reiser, så vel prinsipale som subsidiære. 

 

*** 
 
 

Oslo, 

 

 

Lasse Simonsen 

Faglig eksamensleder 


