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1 INNLEDNING 
 
Faktum i oppgaven skulle ikke by på noen særlige problemer. Det er en 
tvist mellom to parter, ekteparet Ås og Ulla Holm, og krav og innsigelser 
er oversiktlig ordnet i oppgaveteksten. 
 
De spørsmålene som oppgaven reiser, ligger stort sett innenfor de sentrale 
deler av pensum, så som kontraktsbrudd, heving, erstatning, og 
prisavslag. Kandidatene er kanskje ikke like fortrolig med de innsigelsene 
som reises mot fakturaen fra Ulla Holm. 
 
Utfordringen ligger i å finne fram til og anvende de alminnelige 
obligasjonsrettslige prinsipper som gjelder i kontraktsforholdet mellom 
partene. 
 
Ved karaktergivningen bør sensorene legge særlig vekt på følgende 
forhold: 
 

- Kandidatenes evne til klare problemformuleringer 
- Kandidatenes evne til å argumentere nyansert for hva som utgjør 

alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper 
- Kandidatenes evne til å anvende de alminnelige prinsippene på 

oppgavens faktum 
 
For øvrig skal kandidatenes resonnementer på vanlig måte telle langt mer 
enn deres konklusjoner, med mindre det dreier seg om uskjønnsomme 
standpunkter. 
 
 
2 BAKGRUNNSRETTEN 
 
Problemstillingen: Kandidatene må innledningsvis ta standpunkt til hvilke 
regler som gjelder i kontraktsforholdet mellom ektefellene Ås og Ulla 
Holm. Den type tjenesteytelser vi her står overfor, å yte konsulentbistand 
i form av prosjektering, er ikke lovregulert. Det framgår rimelig klart av 
håndverkertjenesteloven § 1, se særlig fjerde ledd, at konsulenttjenester 
ikke omfattes av loven («arbeid på fast eiendom»). 
 
Alminnelig obligasjonsrett: De kontraktsspørsmålene som oppgaven reiser, 
må dermed løses på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige 
prinsipper (alminnelig kontraktsrett). Det er viktig at kandidatene ser at 
det dreier seg om tjenester, og at det derfor er naturlig å analogisere fra 
andre lover enn kjøpsloven, så som håndverkertjenesteloven (selv om 
loven ikke får direkte anvendelse). 



 Sensorveiledning: JUR 3000P høsten 2014 4 

 
Det kan ikke forventes at kandidatene har kjennskap til de 
kontraktsstandardene som er tilgjengelige i markedet, så som NS 8401 
«Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag». 
 
Hva de alminnelige prinsippene går ut på, og hvorledes man finner dem, 
vil være en hovedoppgave for kandidatene. Det kan være aktuelt å trekke 
inn følgende kilder: 

- Analogier fra kontraktslovgivningen/forbilde i 
kontraktslovgivningen 

- Rettspraksis innenfor ulovfestede områder 
- Rettslitteratur 
- Reelle hensyn; hva er en god regel 

 
 
3 KONTRAKTSBRUDD 
3.1 FORSINKELSE 
 
Ulla Holm maktet ikke å levere tegninger og beskrivelse på grunn av 
sykdom. Spørsmålet er hvem av partene som bærer risikoen for denne 
hindringen. 
 
Resultatforpliktelse: Ulla Holm påtok seg å levere tegninger og beskrivelser 
innen 1. oktober 2014, og hun sitter dermed med den grunnleggende 
risikoen for at hun ikke makter dette. Man står overfor en såkalt 
resultatforpliktelse. Det er ikke tilstrekkelig å påvise at hun ikke kan 
bebreides for forsinkelsen, sammenlign skillet i buofl § 10. 
 
Fristforlengelse: Ved prosjekteringskontrakter hvor det er avtalt bestemte 
tidsfrister, vil spørsmålet om fristforlengelse komme opp dersom 
konsulenten er forsinket, se eksempelvis NS 8401 punkt 11 og analogien 
til entreprisekontraktene. Dette er en problemstilling som nok ikke 
studentene ser uten videre. Trolig vil de fleste drøfte spørsmålet om 
«force majeure» (kontrollansvarsmodellen) i tilknytning til 
erstatningsspørsmålet, noe de ikke bør trekkes for. Det er likevel et skille 
når det gjelder spørsmålet om heving. 
 
Konklusjon: Det foreligger en forsinkelse. 
 
3.2 MANGEL 
 
Ekteparet Ås likte ikke de løsninger og material- og fargevalg som Ulla 
Holm hadde kommet opp med. Løsningsforslagene var ganske dristige og 
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typisk modernistiske, en smaksretning som ekteparet ikke fant mye behag 
i. Spørsmålet er om disse løsningene representerer en mangel. 
 
Vurderingstemaet: Grunntemaet i saken er hva ekteparet hadde grunn til å 
forvente av Ulla Holm, sml fkjl § 15 andre ledd bokstav b. Når det gjelder 
arkitektoppdrag, knytter forventningen seg først og fremst til selve 
prosessen: Ekteparet kunne forvente at Ulla Holm gjennomførte 
oppdraget på faglig godt vis, sml buofl § 7 første ledd første punktum. Vi 
står med andre ord overfor en innsatsforpliktelse. Et brudd på disse 
handlenormene er å anse som uaktsomhet. 
 
Utgangspunktet er at Ulla Holm har fått ganske frie tøyler. Det er likevel 
tre forhold som bør trekkes fram, og som innskrenker denne friheten. 
 
For det første måtte løsningene holde seg innenfor utkastet. Riktig nok 
oppfylte Ulla Holm dette vilkåret, men oppgaveteksten må forstås slik at 
hun la seg helt ut i grensesonen. Det høyner kravet til hvorledes hun bør 
gjennomføre den videre prosessen. 
 
For det andre måtte Ulla Holm ta hensyn til at det dreide seg om et eldre 
ektepar og de smaksretningene som da kunne forventes. 
 
For det tredje, og det er kanskje avgjørende i foreliggende sak, ville det 
vært naturlig for Ulla Holm å ta kontakt med ekteparet Ås underveis og 
forsikret seg om at løsningene var i samsvar med deres smaksretning, jf 
hvtjl § 5 som pålegger tjenesteyteren en samråingsplikt. Å gjennomføre 
prosjekteringen fullt ut uten en nærmere konsultasjon med 
oppdragsgiver, synes ikke i samsvar med god skikk for gjennomføring av 
slike oppdrag.  
 
Konklusjon: Gode grunner taler for at det foreligger en mangel. 
 
 
4 HEVING 
4.1 INNLEDNING 
 
Forutsetning: For den videre drøftelsen av ekteparets krav mot Ulla Holm 
må det forutsettes å foreligge kontraktsbrudd. Det er naturlig å legge til 
grunn at det både foreligger forsinkelse og mangel. 
 
Skillet mellom heving ex nunc og ex tunc: Ekteparet Ås nektet å betale 
vederlaget til Ulla Holm. Dette er et krav om heving av avtalen. Siden 
Ulla Holm på hevingstidspunktet hadde utført sitt oppdrag, er det tale 
om heving med tilbakevirkende kraft, såkalt heving ex tunc. 
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Kandidater som ikke ser skillet mellom de to hevingsformene, og løser 
spørsmålet på bakgrunn av de vanlige reglene om heving ved kjøp, må 
klart trekkes. 
 
4.2 HEVINGSVILKÅRET 
 
I utgangspunktet kan heving av ikke-restituerbare ytelser så som tjenester 
bare skje med virkning for det som står igjen, heving ex nunc. For denne 
type heving gjelder et ordinært vesentlighetskrav. Da har debitor krav på 
vanlig vederlag for det som er utført av arbeid på hevingstidspunktet. 
Denne hevingstypen ville ha lite for seg i foreliggende sak. 
 
Det er likevel alminnelig antatt at også i disse tilfellene kan det skje en 
heving ex tunc. I hvtjl § 15 andre ledd tillates slik heving dersom 
«formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen». 
Poenget med dette vilkåret er at terskelen for heving settes høyere enn 
etter det ordinære hevingskriteriet. Grunnen til dette er at debitor rammes 
hardere når realytelsen ikke er restituerbar, sammenlign forskjellen 
mellom heving etter kjl § 25 og 26. Realytelsen skal framstå som nærmest 
verdiløs for kreditor. Det er viktig at kandidatene får fram dette skillet. 
 
Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, side 454, nevner også 
grov skyld som en tradisjonell grunn for heving ex tunc. Dette grunnlaget 
er lite relevant i foreliggende sak. 
 
4.3 VURDERINGEN 
 
Forsinkelsen: Juleselskapene måtte avlyses, men det framstår som klart at 
en modernisering av villaen ikke kan betraktes som forfeilet av den 
grunn. Arbeidene skulle ikke gjennomføres på grunn av de planlagte 
selskapene. 
 
Mangel: Dersom det først legges til grunn at det foreligger en mangel, vil 
konklusjonen måtte bli at det foreligger en formålsforfeiling. Ekteparet Ås 
gir uttrykk for at løsningene var uten verdi for dem, det vil si at de ikke 
vil kunne bruke dem som grunnlag for moderniseringsarbeidene. 
 
Konklusjon: Ekteparet Ås har rett til å heve avtalen med Ulla Holm. 
 
4.4 HEVINGSOPPGJØRET 
 
Ved heving ex tunc har ekteparet Ås i utgangspunktet rett til å holde igjen 
hele vederlaget, slik de også krevde. 
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Det er imidlertid antatt at debitor har krav på en rimelig kompensasjon 
for den verdi eller nytte som realytelsen tross alt har for kreditor, jf hvtjl § 
16 første ledd andre punktum. Dette er noe annet enn en ordinær 
delbetaling av avtalt vederlag. 
 
I foreliggende sak er det tvilsom om materialet kan sies å ha noen verdi 
for ekteparet i det hele tatt.  
 
 
5 ERSTATNING 
5.1 KOMPENSASJON FOR ULEMPE OG ERGRELSER 
 
Problemstillingen: Det sentrale problemet her er erstatningens art: Kan det i 
norsk rett tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk tap i form av ulemper 
og ergrelser? 
 
I visse situasjoner kan det gis kompensasjon for ikke-økonomiske følger 
av en mangel. I fkjl § 31 andre ledd kan det eksempelvis gis prisavslag 
basert på mangelens faktisk betydning for forbrukeren. En kreditor vil 
dessuten kunne kreve erstatning for utgifter han iverksetter for å avbøte 
faktiske ulemper ved et mislighold, jf Leiebildommen. 
 
Erstatning for ikke-økonomisk skade som en selvstendig tapspost, synes 
for øvrig ikke å være godtatt i norsk rett. 
 
Konklusjon: Ekteparet Ås får ikke medhold. 
 
5.2 ERSTATNING AV AVBESTILLINGSKOSTNADENE 
5.2.1 Innledning 
 
Kravet: Ekteparet Ås krever dekket avbestillingserstatningen fra 
eventbyrået. Dette dreier seg om et ordinært økonomisk tap forårsaket av 
kontraktsbruddet. 
 
Kravet bør undersøkes både med grunnlag i forsinkelse og mangel. 
 
5.2.2 Forsinkelse 
 
Ansvarsgrunnlag: Det foreligger ikke grunnlag for uaktsomhetsansvar i 
foreliggende sak når det gjelder forsinkelsen. På vanlig måte må derfor 
kandidatene vurdere om det er rom for et ulovfestet (og uavtalt) 
kontrollansvar. Her må kandidatene makte å trekke fram de tradisjonelle 
hensynene for og imot. Siden det foreligger en resultatforpliktelse, se 
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foran, skulle betingelse ligge godt til rette for bruk av et kontrollansvar. 
En slik ansvarsmodell finner vi også i NS 8401, jf punkt 11, men da 
trukket inn som grunnlag for fristforlengelse. De kandidatene som har 
gjennomført en drøftelse av kontrollansvaret i forbindelse med spørsmålet 
om fristforlengelse, kan nøye seg med å vise til denne. 
 
Virkeområdet for kontrollansvaret: Dersom kandidatene finner at 
kontrollansvarsmodellen er anvendelig, må man generelt ta standpunkt til 
om ansvarsgrunnlaget bare gjelder for direkte tap. I foreliggende er det 
imidlertid på det rene at man står overfor et direktetap, jf for eksempel 
oppregningen i kjl § 67 andre ledd og avhl § 7-1 andre ledd.  
 
Upåregnelighetsgrense og tapsbegrensningsplikt: Det lar seg forsvare (kort) å 
drøfte spørsmålet om adekvansgrensen slår inn. Man kan også ta opp 
skadelidtes generelle plikt til tapsbegrensning. Spørsmålet er om 
ekteparet burde avholdt juleselskapene selv om huset ikke var 
nyrenovert.  
 
5.2.3 Mangel 
 
Ansvarsgrunnlag: Foran er det fastslått at Ulla Holm har opptrådt i strid 
med kravene til faglig standard. (Det må i det minste forutsettes.) Dermed 
foreligger det culpa. 
 
Uaktsomhet er et generelt grunnlag for krav om erstatning av alt 
påregnelig tap. 
 
Upåregnelighetsgrense og tapsbegrensningsplikt: Som ovenfor. 
 
 
6 PRISAVSLAG 
 
Kravet: Subsidiært, dersom hevingskravet ikke nådde fram, krevde 
ekteparet Ås det det ble gjort et betydelig fradrag i vederlaget til Ulla 
Holm. Dette må forstås som et krav om prisavslag. 
 
Hjemmelsgrunnlag: Prisavslag må betraktes som en alminnelig 
obligasjonsrettslig sanksjon mot mangler. Hensikten er å gjenopprette 
balansen i kontraktsforholdet, jf Rt-2000-199 Pelsdyrhalldommen, se side 
205 og 206. 
 
Et krav om prisavslag kan fremmes selv om mangelen ikke er vesentlig.  
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Utmålingen: Når det gjelder utmålingen, er det ikke så mye å si. 
Konstateres det først en mangel, vil kravet om en vesentlig reduksjon 
måtte føre fram. 
 
Konklusjon: Ekteparet Ås får medhold i sitt krav på prisavslag. 
 
 
7 FAKTURAKRAVET 
7.1 ANTALL TIMER 
 
Utgangspunktet: Det er ikke avtalt noen fast pris, og den vanlige 
oppfatningen for denne type oppdrag er da at arkitekten kan fakturere for 
sitt faktiske timeforbruk.  
 
Innvendingen: Ekteparet Ås framholder at Ulla Holm ikke kunne fakturere 
dem for mer enn 50 timer. En slik innsigelse forutsetter at utsaget om 
antall timer setter en bindende ramme for Ulla Holms fakturering. 
 
Spørsmål om faste regler: Både håndverkertjenesteloven og 
bustadoppføringslova har egne regler om hvor mye et prisoverslag kan 
overskrides med, jf hvtjl § 32 andre ledd og buofl § 41 tredje ledd. Disse 
reglene må imidlertid anses som såpass positivrettslige at de ikke gir 
grunnlag for en analogisk anvendelse. 
 
Tolkning: Dermed må man falle tilbake på en avtalerettslig tolkning av 
utsagnet. Spørsmålet er hvorledes ekteparet Ås naturlig bør forstå utsaget 
i den konteksten det ble avgitt. 
 
To forhold trekker klart i retning av at timeoverslaget ikke var bindende. 
Ulla Holm kunne for det første ikke si hvor mye tid hun kom til å bruke, 
det vil si at hun ikke ville binde seg. For det andre benytter hun 
formuleringen «Jeg kan ikke tenke meg», noe som ikke indikerer en 
bindende grense for timeforbruket. 
 
Avtl § 36: At Ulla Holm har brukt et urimelig høyt antall timer, foreligger 
det ingen indikasjoner på i oppgaveteksten. 
 
Konklusjon: Ulla Holm har adgang til å fakturere for den tiden hun faktisk 
har brukt. 
 
Det kan ikke ventes for mye av kandidatene når det gjelder dette 
spørsmålet siden problemstillingen synes å falle utenfor pensum Det 
sentrale er at de ser tolkningsspørsmålet. 
 



 Sensorveiledning: JUR 3000P høsten 2014 10 

7.2 TIMEPRISEN 
 
Alminnelig prinsipp: Når det ikke er fastsatt noen timepris, må 
utgangspunktet være at arkitekten selv fastsetter timeprisen. Det kan 
likevel spørres om prinsippet om «gjengs pris» kan benyttes, sml hvtjl § 32 
første ledd.  
 
Heller ikke på dette punktet kan det forlanges for mye av kandidatene da 
man her langt på vei må resonnere temmelig selvstendig og utenfor det 
som omtales i pensum. 
 
7.3 FORSINKELSESRENTE 
 
Hjemmelsgrunnlaget: Krav om morarenter må søkes i 
forsinkelsesrenteloven § 2.  
 
Forfalls- eller påkravsrente: I foreliggende sak dreier det seg om såkalt 
påkravsrente, det vil si at renter begynner å løpe én måned etter skriftlig 
påkrav. Riktig nok er leveringstiden forhåndsbestemt, men i 
tjenesteforhold har vi ikke samme regel som i kjøp om ytelse mot ytelse, jf 
kjl § 10. Dermed kan man ikke si at betalingstiden indirekte er bestemt 
gjennom fastsettelse av leveringstiden, se Trygve Bergsåker, 
Pengekravsrett, 2 utg, Oslo 2011, side174. I foreliggende sak ble det 
dessuten ikke levert rettidig. 
 
Konklusjon: Ekteparet Ås er i prinsippet forpliktet til å betale vederlaget 
allerede 2. november, men forsinkelsesrenten begynner ført å løpe én 
måned senere. 
 
 
 
 
 
 
Lasse Simonsen 


