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1 INNLEDNING 

 

Faktum i oppgaven skulle være oversiktlig. Det samme gjelder de tvistene 

som oppstår mellom aktørene. Oppgaven er heller ikke spesielt lang, og 

studentene burde derfor ikke havne i noen form for tidsnød. 

 

De spørsmålene som oppgaven reiser, berører sentrale deler av pensum; 

spørsmål om fullmakt, kontrollansvar, d irektekrav og tolking. En del av 

spørsmålene vil likevel kunne representere en utfordring for studentene. 

 

Ved karaktergivningen bør sensorene legge særlig vekt på følgende 

forhold : 

 

- Kandidatenes evne til klare problemformuleringer  

- Kandidatenes overordnede forståelse av logikken i de systemene 

som skal anvendes, f eks hva man mener med fullmaktens grenser, 

ansvarsmodellen ved  mangler og systemet for d irektekrav  

- Kandidatenes evne til å argumentere nyansert for hva som utgjør 

alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper  

 

For øvrig skal kandidatenes resonnementer på vanlig måte telle langt mer 

enn deres konklusjoner, med mindre det dreier seg om helt 

uskjønnsomme standpunkter. 

 

 

2 HANS TASTAD MOT PEDER ÅS 

2.1 INNLEDNING 

 

Tvisten: Peder Ås anser seg ubundet av avtalen som Marte Kirkerud  

inngikk med Hans Tastad  da hun ikke hold t seg innenfor det prisleiet som 

han hadde opplyst om i sin telefonsamtale med henne. Hans Tastad  

bestrider at Peder Ås kan fri seg fra avtalen, og han krever  leien for 

samtlige måneder utbetalt umiddelbart. 

 

Litteratur: Tvisten reiser først og fremst fu llmaktsrettslige 

problemstillinger. Fullmakt er ett av de to sentrale temaene i avtaleretten 

til tred jeavdeling, og det kreves god forståelse i følge fagbeskrivelsen. Når 

det gjelder den anbefalte litteraturen, finner vi framstillingen av fullmakt 

følgende steder: 

 

- Geir Woxholt, Avtalerett, 7. og 8. utgave, Oslo 2009/ 2012, 

kapittel 13.3 

- Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, 

kapittel 5 
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2.2 PROBLEMSTILLINGEN – AVTALELOVENS SYSTEM 

 

Problemstillingen: Det må legges til grunn at Marte Kirkerud  har inngått en 

avtale i Peder Ås sitt navn, og det følger da av avtl § 10 første ledd  at han 

er bundet av avtalen dersom hun har hold t seg innenfor fullmaktens 

grenser. Spørsmålet er hvorledes fullmaktens grenser skal trekkes i 

foreliggende sak. 

 

Avtalelovens system: Når det gjelder dette spørsmålet, skiller man mellom 

selvstendige og uselvstendige fullmakter. I førstnevnte tilfelle har 

tred jemann et selvstendig grunnlag å holde seg til når det gjelder 

fullmakten, og dette grunnlaget vil derfor danne d en objektive grensen 

for fullmaktens virkning (legitimasjonsvirkninger). Ved uselvstendige 

fullmakter – oppdragsfullmakter eller § 18-fullmakter – beror tred jemanns 

rettsstilling fullt ut på rettsforholdet mellom fullmaktsgiver og 

fullmaktstaker: Instrukser fra fullmaktsgiver til fullmektig danner da 

fullmaktens grenser. Dette skillet gjenspeiles i avtl § 11. 

 

I foreliggende sak er det på det rene at Marte Kirkerud  har gått ut over 

instruksen fra Peder Ås. Dersom fullmakten bedømmes som en 

uselvstendig fullmakt (oppdragsfullmakt), følger det (motsetningsvis) av 

avtl § 11 andre ledd  at Hans Tastads gode eller onde tro er uten 

betydning.  

 

Kandidatene må på denne bakgrunnen drøfte om Marte Kirkerud  kan sies 

å ha vært utstyrt med en selvstendig fullmakt. Tre mu lig typer 

selvstendige fullmakter kan tenkes i foreliggende sak: 

 

2.3 STILLINGSFULLMAKT 

 

Stillingsfullmaktens grenser er definert i avtl § 10 andre ledd . Det sentrale 

er at stillingen ved  lov eller sedvane er tillagt bestemte beføyelser.  

 

Marte Kirkerud  var ansatt som leder av markedsavdelingen. Det er 

alternativet «sedvane» som her må drøftes. Sedvanen må fastlegges på 

bakgrunn av objektive kriterier: Hva er den alminnelige oppfatningen av 

stillingens innhold . 

 

Marte Kirkerud  er leder av en ekstern rettet avd eling, men det er vel 

tvilsomt om avdelingsbetegnelsen dekker kontraheringer på vegne av 

firmaet for så vid t gjelder den ord inære driften. 

 

2.4 FRASAGNSFULLMAKT 
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En annen type selvstendige fullmakter er frasagnsfullmaktene. 

Fullmaktsgiver har i d isse tilfellene på ulike måter kommunisert 

fullmakten til omverdenen. I avtl §§ 13,14 og 16 beskrives tre kategorier 

av frasagnsfullmakter. Det er kategorien i avtl § 16 – skriftlig fullmakt – 

som må drøftes i aktuelle sak. 

 

Spørsmålet som oppgaven reiser, er om e-posten fra Peder Ås til Marte 

Kirkerud  kan sies å være et egnet dokument å vise fram. I utgangspunktet 

synes ikke elektroniske meld inger å ha denne egenskapen, selv om de 

naturlig nok kan skrives ut på en printer. Hadde det derimot dreid  seg om  

et scannet vedlegg til e-posten eller lignende, kan situasjonen tenkes 

bedømt annerledes. 

 

2.5 KOMBINASJONSFULLMAKT 

 

Det er på det rene at beskrivelsen av fullmaktskategoriene i avtaleloven 

ikke oppfattes som fullstendig. Domstolene har i stedet lagt avgjørende 

vekt på om situasjonen samlet sett framsto slik for medkontrahenten at 

han hadde en rimelig grunn til å tro at tred jemann representerte 

fullmaktsgiveren, se Birger Stuevold  Lassen, Kontraktsrettslig 

representasjon, Oslo 1992, side 36. På dette grunnlaget har man vært villig 

til å supplere loven med blant annet en gruppe som har fått betegnelsen 

kombinasjonsfullmakt.  

 

Hvorvid t kombinasjonen av ledende stilling i firmaet og e-post mv kan gi 

et selvstendig grunnlag for legitimasjonsvirkninger, er likevel tvilsomt. 

 

2.6 FORVENTET KONTRAKTSBRUDD – UMIDDELBAR UTBETALING 

 

Dersom det legges til grunn at Marte Kirkerud  hold t seg innenfor 

fullmaktens grenser, bør Hans Tastad s krav om umiddelbart oppgjør til 

slutt kort kommenteres. Her skal det imidlertid  ikke forlanges for mye 

ford i oppgaven er svært vag på dette punktet. 

 

Dersom forfallstid en for leien ennå ikke var kommet (f eks månedsleie), 

må Hans Tastad  begrunne sitt krav med forventet mislighold  – eller 

førtid ig (ekstraord inært) forfall. Betingelsen er at det er klart at framtid ig 

vesentlig mislighold  vil inntre, se finansavtl § 52 andre ledd . Vanlig lære 

er at man kan ta motpartens uttalelser om at oppfyllelse ikke vil finne sted  

på ordet, og vilkåret om klarhet er da oppfylt. 

 

 

3 LARS HOLM MOT PEDER ÅS 

 

3.1 BAKGRUNNSRETTEN  
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Kandidatene må innledningsvis ta standpunkt til hvilke regler som 

gjelder i kontraktsforholdet mellom Lars Holm og Peder Ås. 

 

Leie av løsøre er ikke lovregulert. De lovene vi har om leie, gjelder andre 

forhold . Husleieloven angår leie av husrom, jf § 1-1 første ledd , og 

tomtefesteloven leie av grunn til hus, jf tftl § 1 første ledd . Kandidater som 

uten videre benytter kjøpsloven, må trekkes kraftig.  

 

De kontraktsspørsmålene som oppgaven reiser, må dermed løses på 

grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipp er (alminnelig 

kontraktsrett). Disse prinsippene er (i all hovedsak) fravikelige, det vil si 

at de står tilbake for avtaler mellom partene. For øvrig dreier det seg om 

to næringsdrivende som samhandler, og det vil derfor ikke være behov 

for å oppstille særlige beskyttelsesregler slik situasjonen kan være i 

forbrukerforhold . 

 

Hva de alminnelige prinsippene går ut på, og hvorledes man finner dem, 

vil være en hovedoppgave for kandidatene. De nevnte lovene kan i denne 

sammenheng tenkes å danne grunnlag for (ekte) analogislutninger. 

 

Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/ 2011, 

kapittel 2.8 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 2 III 

 

3.2 KONTRAKTSBRUDD – MANGEL 

 

Problemstillingen: Et grunnvilkår for å kunne rette ulike typer krav mot 

Peder Ås, er at maskinstansen representerer et kontraktsbrudd (mangel). 

Peder Ås innvender at han ikke er noe å bebreide.  

 

Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/ 2011, 

kapittel 6 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 8 

 

Alminnelige krav til realytelsen: Oppgaven sier ikke noe om hvilke krav som 

ble stilt til gravemaskinen i avtalen mellom Lars Holm og Peder Ås. 

Kontraktsbruddspørsmålet må da løses med bakgrunn de alminnelige 

normene som må antas å gjelde for den aktuelle kontraktstypen. 

 

Det stilles gjerne opp krav om at en vare skal være av vanlig god kvalitet 

og passe for sitt formål, jf Rt-1988-774 Videospillerdommen og kjl § 17 (2) 

a) og b)/ husll § 2-2 andre ledd  a) og b). Disse normene er objektive og 
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gjelder uavhengig av om debitor kan bebreides. De gir dermed uttrykk for  

såkalte resultatforpliktelser.  

 

Det er all mulig grunn til å operere med tilsvarende objektive normer når 

det gjelder leie av løsøre, og uavhengig av om leiegjenstanden kan 

karakteriseres som en genus- eller speciegjenstand . Analogier både til 

kjøpsloven og husleieloven er nærliggende. 

 

Da gravemaskinen stopper, er det på det rene at det foreligger et avvik fra 

de nevnte normene. Det er ingen indikasjoner  i oppgaven på at dette 

skyldes forhold  hos Lars Holm (kreditor), og det foreligger dermed et 

kontraktsbrudd (mangel). 

 

3.3 LEIE I REPARASJONSPERIODEN  

 

Krav: Lars Holm nekter å betale leie i reparasjonsperioden. Dette dreier 

seg om et krav om prisavslag. (Hvem har vederlagsrisikoen i 

reparasjonsperioden?) 

 

Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/ 2011, 

kapittel 17 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 11 

 

Hjemmel: Den trad isjonelle lære er at prisavslag gir uttrykk for et 

alminnelig kontraktsrettslig prinsipp ved  mangler og kan følgelig også 

benyttes utenfor de regulerte tilfellene. Formålet med prisavslaget er å 

gjenopprette balansen i kontrakten, jf Rt-2000-199, og er dermed en 

d irekte utløper av prinsippet om ytelse mot ytelse.  

 

Vilkår for prisavslag: Prisavslag er å regne som en ubetinget 

mangelsanksjon; det stilles ikke opp ytterligere vilkår for å gjøre 

sanksjonen gjeldende enn at det foreligger en mangel. Dette vilkåret er 

som fastslått tid ligere, oppfylt i foreliggende sak. 

 

Utmåling: Det primære formålet med prisavslaget er å gjenopprette 

balansen i avtalen mellom partene, jf Rt-2000-199 Revefarmdommen. 

Prisavslaget skal da tilsvare den kon traktuelle verd ien av mangelen. 

 

I foreliggende sak er det naturlig å ta utgangspunkt i prisavslagsregelen i 

husll § 2-11 om avslag i leien siden leien må sies å gi d irekte uttrykk for 

den kontraktuelle verd ien av bruken. Når gravemaskinen i 

reparasjonsperioden er satt helt ut av Lars Holms besittelse, er det 

naturlig å benytte prinsippet i første ledd  om helt bortfall av leien. Det 

såkalte proporsjonalitetsprinsippet uttrykt i kjl § 38 gir liten veiledning i 
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et tilfelle som det foreliggende. Proporsjonalitetsprinsippet er for øvrig en 

utmålingsmodell som er spesialdesignet for kjøp, og da særlig med tanke 

på artsbestemte gjenstander med en fast markedsverd i. 

 

3.4 ERSTATNING 

3.4.1 Innledning 

 

Kravene: Lars Holm må leie inn en reservemaskin som følge av at 

gravemaskinen fra Peder Ås stopper opp. Dessuten blir han forsinket med 

sitt byggeoppdrag og må betale dagmulkt til byggherren. Han krever 

både kostnadene til leie av reservemaskin og dagmulkten erstattet av 

Peder Ås. 

 

Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/ 2011, 

kapittel 19 Erstatning – grunnlag 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 13 

Erstatningsgrunnlagene 

 

3.4.2 Ansvarsgrunnlaget 

 

Problemstillingen: I motsetning til prisavslag krever erstatning et særlig 

ansvarsgrunnlag. Uaktsomhet er det trad isjonelle ansvarsgrunnlaget i 

norsk rett. I foreliggende sak har imidlertid  Lars Holm vanskeligheter 

med å nå fram med sine krav på dette grunnlaget. Oppgaven opplyser at 

tretthetsbruddet «vanskelig ville ha blitt avdekket ved  vanlig 

vedlikehold». Spørsmålet blir derfor om det foreligger et ansvarsgrunnlag 

uavhengig av skylds i foreliggende sak. 

 

Kontrollansvar på uregulert grunnlag: Dette reiser en velkjent 

problemstilling for kandidatene; hvorvid t kontrollansvaret kan benyttes 

utenfor de regulerte tilfellene. 

 

Generelt må det kunne anføres at når kontrollansvaret er blitt benyttet så 

konsekvent av lovgiver over lang tid  på sentrale felt av kontraktsretten, er 

det nærliggende å ta dette som uttrykk for et alminnelig prinsipp. 

Ansvarsformen har dessuten betydelig internasjonal gjennomslagskraft. 

En viktig avgrensning må likevel gjøres: Kontrollansvar kan bare 

anvendes ved  resultatforpliktelser. I dag har muligens rettsutviklingen 

kommet så langt at man kan anføre at for resultatforpliktelser gjelder et 

kontrollansvar med mindre det foreligger særlige hensyn knyttet til den 

enkelte kontraktstype som taler i mot. 

 

Ved leie av løsøre synes også analogier både fra husleieloven og 

kjøpsloven å styrke denne antakelsen. 
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Noen kandidater vil kanskje nevne at kontrollansvarskonstruksjonen 

passer bedre ved  forsinkelse (hindre en prosess) enn ved  mangler, se 

nedenfor. 

 

3.4.3 Anvendelse av kontrollansvarsmodellen 

a) Innledning 

 

Forsinkelse: Det er vanlig å ta utgangspunkt i kjl § 27 om forsinkelse når 

man skal beskrive ansvarsmodellen. I utgangspunktet er selger objektiv t 

ansvarlig ved  kontraktbruddet, med mindre selger kan påvise at tre (fire) 

kumulative fritaksvilkår er oppfylt: Hindrings- og aktivitetsvilkåret, 

kontrollvilkåret og betraktningsvilkåret. 

 

Mangler: I foreliggende sak dreier det seg om en mangel. Etter kjl § 40 (1) 

kommer likevel modellen som er beskrevet i kjl § 27 for forsinkelse til 

anvendelse. Særlig hindringsvilkåret skaper visse problemer. Rent 

språklig er ansvarsmodellen designet med tanke på forhold  som hindrer 

en prosess, og er dårligere tilpasset mangelstilfellene. Dette viser seg 

særlig ved  anvendelse av hindringsvilkåret: Hva menes egentlig med at 

mangel skyldes en hindring? 

 

Ulike innfallsvinkler: Man kan tenke seg to hovedinnfallsvinkler til 

spørsmålet om ansvar i foreliggende sak. 

 

b) Hindringsvilkåret – bambuspinnedommen 

 

Den første innfallsvinkelen tar utgangspunkt i hindringsvilkåret og er 

tuftet på betraktningsmåten i Rt-2004-675 bambuspinnedommen, se særlig 

avsnitt 55. Ved artsbestemte kjøp – hvor selgeren selv bestemmer med 

hvilket objekt han ønsker å oppfylle avtalen med – foreligger det bare 

ansvarsfrihet dersom alle valg i markedet ville ha ført til mangel. Dette er 

den gamle læren om objektiv umulighet eller objektivt hinder i moderne 

terminologi, se forklaringen i NU 1984: 5 side 288. Rettspolitisk innebærer 

standpunktet at debitor bærer den fulle risikoen for valg av 

oppfyllelseskanaler («å satse på feil hest»). 

 

Det er nærliggende å forstå avtalen mellom Peder Ås og Lars Holm slik at 

man bare bestemte type gravemaskin, det vil si at Peder Ås kunne velge 

hvilke faktiske objekter han skulle oppfylle avtalen med. Dermed synes 

bambuspinnedommens rasjonale å være d irekte anvendelig. Siden det 

åpenbart fantes gravemaskiner i markedet uten feil, er Peder Ås 

erstatningsansvarlig. 

 

c) Kontrollvilkåret – dobbel force majeure 
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Den andre innfallsvinkelen består i å ta utgangspunkt i kontrollkriteriet. 

Dersom årsaken til kontraktsbruddet ligger innenfor debitors 

kontrollsfære, det vil si et område han har dominerende innflytelse på, vil 

han være ansvarlig uavhengig av skyld . Ved salg av speciegjenstander vil 

dette kriteriet stå i sentrum.  

 

Siden gravemaskinen er leid  inn fra en tred jemann , må man supplere det 

ulovfestede kontrollansvaret med et (ulovfestet) identifikasjonsprinsipp, 

læren om dobbel force majeure. I realiteten flytter man vurderingstemaet 

ned  til underleverandørens kontrollsfære. 

 

Et tretthetsbrudd vil typisk oppstå som følge av at gjenstanden brukes 

over tid . Det er nærliggende å betrakte en slik skade å ligge innenfor 

utleiers kontroll.  

 

d) Konklusjon 

 

Drøftelsen ovenfor viser at konklusjonen blir den samme ved  bruk av 

begge innfallsvinklene; Peder Ås blir ikke fritatt for ansvaret. 

 

3.4.4 Tapets art 

 

Problemet: Virkeområdet for d et lovregulerte kontrollansvaret er begrenset 

av tapets art. Siden det dreier seg om en avtale mellom næringsdrivende, 

er det nærliggende å benytte kjøpslovens system analogisk. 

 

Avgrensing mot indirekte tap: Det følger av kjl § 40 (2) at kontrollansvaret 

ikke gjelder for indirekte tap slik det er definert i kjl § 67 (2). Alt annet tap 

enn det som faller inn under oppregningen i kjl § 67 (2) er å regne som 

direkte tap, og faller innenfor virkeområdet til kontrollansvaret. 

Oppgaven består dermed i å se om de to aktuelle tapspostene faller inn 

under noen av de kategoriene i kjl § 67 (2). 

 

Leie av reservemaskin: Dette er i utgangspunktet et avsavnstap som faller 

inn under kjl § 67 (2) b). Konverteringsregelen i kjl § 67 (3) a) kommer 

imidlertid  til anvendelse, og kravet skal regnes som direktetap. 

 

Det bør for øvrig påpekes at Lars Holm ikke både kan kreve prisavslag 

(fradrag for leien i reparasjonsperioden) og utgifter til leie av 

reservemaskin. Én av utgiftspostene – ord inær leie eller ekstraord inær leie 

– må han bære. 

 

Dagmulktskravet: Det er bare tap av fortjeneste som faller inn under kjl § 67 

(2) c) – og da bare i begrenset utstrekning. Krav på erstatning fra 
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medkontrahenter regnes derfor som direktetap, se Ot prp nr 80 (1986–87) 

side 124. Dette må også gjelde krav om dekning av dagmulkt. 

 

 

4 LARS HOLM MOT HANS TASTAD 

4.1 INNLEDNING – DIREKTEKRAV 

 

Problemstillingen: Siden Peder Ås hadde leid  inn gravemaskinen fra Hans 

Tastad , velger Lars Holm også å rette sine krav d irekte mot sistnevnte. 

Spørsmålet er om Lars Holm på denne måten kan rette et krav d irekte 

mot den som er årsak til problemene uten at det foreligger et 

kontraktsforhold  mellom dem. 

 

Krav og litteratur: Det kreves god forståelse av temaet d irektekrav, og 

temaet er behandlet følgende steder i anbefalt litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/ 2011, 

kapittel 36.3 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 23 

 

4.2 HJEMMELSGRUNNLAGET FOR DIREKTEKRAV 

 

Generelt: Vi befinner oss innenfor et ulovfestet område av kontraktsretten, 

se ovenfor, og det foreligger derfor heller ikke noe positivrettslig 

grunnlag for å gjøre krav d irekte gjeldende mot Peder Ås’ 

kontraktsmedhjelpere.  

 

Man kan tenke seg mange grunnlag for et d irektekrav. I foreliggende sak 

er det imidlertid  ikke grunnlag for bruk av deliktsretten, og det foreligger 

ikke opplysninger om en tred jemannsavtale eller utsagn eller handlemåte 

fra Peder Ås som kan tolkes i retning av en transporterklæring. 

Spørsmålet må derfor vurderes ut fra hvorvid t det gjelder et alminnelig 

prinsipp om kontraktuelt d irektekrav i obligasjonsretten. 

 

Argumentasjonen: På samme måte som for kontrollansvaret, foreligger det 

nå en omfattende kontraktslovgivning hvor kreditor får adgang til å gå 

d irekte på kreditors bakmenn ved  mangler  (men ikke etter husleieloven). 

Reelle hensyn taler også i betydelig grad  for en slik adgang. Spørsmålet 

ble drøftet i Rt-1998-656 Ullerudåsen borettslag, men avgjort på et konkret 

grunnlag. Teorien synes i stor grad  å være positiv til en slik adgang. 

 

Gode grunner taler i dag for en alminnelig d irektekravsadgang med 

mindre det foreligger særlige hensyn knyttet til den enkelte kontraktstype 

som taler i mot. I foreliggende sak er det vanskelig å se at det gjør seg 

gjeldende noen tyngre mothensyn. 
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4.3 D IREKTEKRAVSMODELLEN  

 

Innen kontraktsretten opererer man med to ulike d irektekravsmodeller; 

subrogasjon og springende regress. I foreliggende sak kommer ikke 

ulikheten mellom modellene på spissen siden Lars Holm gjør sine krav 

mot Peder Ås gjeldende mot Hans Tastad . 

 

Felles for de to modellene er at bakmannen – Hans Tastad  – ikke kan 

komme i større ansvar overfor Lars Holm enn det han ville ha kommet i 

overfor Peder Ås. Ved subrogasjon gjøres Peder Ås’ sitt krav gjeldende, 

ved springende regress må det foreligge et tilsvarende krav. 

 

Foreliggende sak skulle ikke reise noen spesielle vansker når det gjelder 

personkretsen man kan rette d irektekrav mot. Leieobjektet som mangelen 

knytter seg til, er i utgangspunktet leid  ut fra Hans Tastad . 

 

4.4 HANS TASTADS ANSVAR OVERFOR PEDER ÅS 

 

Presisering: Lars Holm rettet «de samme kravene» mot Hans Tastad  som 

han hadde gjort gjeldende mot Peder Ås. Dette må dreie seg om de to 

erstatningskravene. Tilbakeholdelse av leie er ikke å betrakte som et eget 

krav overfor Hans Tastad . Hadde derimot Lars Holm allerede rukket å 

betale leien til Peder Ås, ville kravet om tilbakebetaling kunne vært rettet 

mot Hans Tastad . Da ville det imidlertid  kunne være forskjell på 

størrelsen av kravene. 

 

Symmetriske avtaler: Siden Hans Tastads avtale med Peder Ås er av samme 

type som Peder Ås’ avtale med Lars Holm  (symmetriske avtaler), utleie av 

gravemaskin, må man kunne legge til grunn at Peder Ås forføyer over de 

samme kravene mot Hans Tastad  som Lars Holm har mot Peder Ås. Bort 

sett fra ansvarsbegrensningen som drøftes i neste punkt, er det ingen 

avtalespesifikke forhold  som skiller de to avtalene fra hverandre. 

 

Reklamasjon: Man kunne reise spørsmålet om Peder Ås har reklamert i tide 

overfor Hans Tastad . På dette punktet er imidlertid  oppgaven så vag at 

man bør la problemstillingen ligge. 

 

Konklusjon: Grunnvilkåret for d irektekrav er oppfylt. 

 

4.5 ANSVARSBEGRENSNINGEN  

 

Problemstillingen: I avtaleforholdet mellom Peder Ås og Hans Tastad  er det 

tatt inn følgende ansvarsbegrensning: «Det kan ikke under noen 

omstendigheter gjøres ansvar gjeldende for konsekvenstap.» Spørsmålet 

er om denne ansvarsbegrensningen slår inn for de to erstatningskravene. 
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Det følger av det som er sagt i punktet ovenfor, at Lars Holm er helt 

avhengig av at Peder Ås har krav mot Hans Tastad . En 

ansvarsbegrensning i dette avtaleforholdet vil gjelde også overfor Lars 

Holm. Det er bare i preseptorisk forbrukerlovgivning at d irektekrav er 

uberørt av ansvarsbegrensninger i det bakenforliggende leddet. 

 

Tolking: Hvor langt ansvarsfraskrivelsen rekker, må bero på en tolking av 

klausulen. Med mindre det foreligger en felles partsoppfatning, skal det 

anlegges en objektiv fortolkning hvor den naturlige lesemåten står 

sentralt. 

 

I kjøpslovsforarbeidene fremholdes det at definisjonen av indirekte tap i 

kjl § 67 (2), kan tjenes som «retningslinje for tolkingen av 

friskrivingsklausuler vedrørende indirekte tap …», se Ot prp nr 80 (1986–

87) side 40 første spalte. 

 

Leie av reservemaskin: Ekstrautgifter til leie av en reservemaskin har en 

d irekte tilknytning til kontraktsbruddet og kan ikke anses som et 

konsekvenstap. 

 

Erstatning for dagmulktskrav: Dette kravet er vanskeligere å bedømme. 

Erstatnings- og dagmulktskrav i det foranliggende leddet har et visst preg 

av konsekvenstap. Kjøpslovens definisjon av indirekte tap trekker 

derimot i retning av dette ikke skal betraktes som et konsekvenstap. 

 

 

 

 

Lasse Simonsen 


