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Høst 2014 

Dato: Mandag 16. februar 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

DEL I: Praktikum (Antatt tidsbruk: 4 timer) 

Kari Holm eide en villa fra 1980-tallet beliggende i et bedre strøk av Storvik. Hun hadde bodd i 

huset de siste 20 årene, men følte nå at tiden var moden for å flytte inn i en leilighet i sentrum, og 

la derfor eiendommen ut for salg. 

Peder Ås så annonsen og møtte på visningen. Han ble svært begeistret for huset og fikk til en ekstra 

visning sammen med Kari Holm dagen etter. Den 26. juni 2013 skrev Peder Ås under en kontrakt 

om kjøp av huset. På grunn av eiendommens gode beliggenhet måtte Peder Ås betale 10 millioner 

kroner for huset; noe som lå betydelig over prisen for tilsvarende hus andre steder i Storvik. Det 

framkom av kontrakten at eiendommen ble solgt «som den er». Noen takstrapport om husets 

tekniske tilstand forelå ikke. 

I begynnelsen av september besluttet Peder Ås å gi kjellerstuen i huset et nytt lag maling. Han 

oppdaget da at på den innvendige kjellermuren var det blærer i den gamle malingen og flere steder 

hadde den flasset av. Dessuten lå det et tynt, blekt belegg på enkelte steder av muren. Uten 

ytterligere refleksjoner skrapte han bort løs maling, rengjorde veggene og malte dem. 

På våren 2014 la Peder Ås merke til at malingen på ny begynte å flasse. Han kunne i tillegg merke 

en lukt av «gammel kjeller» når han gikk ned i kjellerstuen. Denne gangen tok han kontakt med 

Kari Holm. Han forklarte om problemet og spurte hva hun trodde dette kunne skyldes. Kari Holm 

svarte at hun regnet med at det bare dreide seg om rent kosmetiske forhold som kunne håndteres 

med et ekstra strøk maling. Peder Ås fulgte rådet, men i oktober samme år vendte problemene 

tilbake med fornyet styrke. Peder Ås kontaktet da en fagperson, som kunne konstatere at det dreide 

seg om et alvorlig fuktproblem i kjelleren med begynnende utvikling av muggsopp. Problemene 

skyldtes manglende drenering rundt huset. Peder Ås tilkalte også en entreprenør som anslo at en 

fullverdig utbedring med ny drenering ville koste om lag 400 000 kroner. 

Den 3. november 2014 sendte Peder Ås en e-post til Kari Holm hvor han reklamerte på husets 

tilstand. Han krevde at hun foretok en full utbedring av fuktproblemet, subsidiært at hun betalte 

ham kostnadene ved en slik utbedring. I tillegg krevde han dekket utgiftene til den fagkyndige. 

Kari Holm benektet ethvert ansvar. Hun pekte først på at denne type problemer ikke representerte 

noen mangel ved huset siden det var solgt «som det er». For det andre hadde Peder Ås reklamert 

alt for sent. De forholdene med flassing av gammel maling med videre som han observerte høsten 

2013, var godt synlig allerede under visningene; noe Peder Ås i og for seg ikke bestred. Og e-posten 

til Kari Holm våren 2014 kunne ikke betraktes som en reklamasjon. Under enhver omstendighet 
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kunne hun ikke pålegges å utføre utbedringsarbeidene, og noe grunnlag for å kreve dekket 

kostnadene med en utbedring forelå heller ikke. Kravet om dekning av utgiftene til den fagkyndige 

fnøs hun bare av. 

Peder Ås på sin side framhevet at en så alvorlig feil ved huset naturlig nok måtte betraktes som en 

mangel. Når det gjaldt symptomene på fuktproblemet, burde disse vært oppdaget av Kari Holm 

mens hun bodde i huset og brukte kjelleren. 

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

DEL II: Teori (Antatt tidsbruk: 2 timer) 

Hva menes med kreditormora i obligasjonsretten og hvilke konsekvenser vil kreditormora kunne få 

for partenes rettigheter og plikter i et avtaleforhold. 
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