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DEL I: Praktikum

Byggmester Peder Ås utførte sommeren 2009 arbeid på boligen til Lars Holm. Det var ikke avtalt
noen pris for arbeidet. Efter at oppdraget var utført, sendte Ås en regning til Holm pålydende
275.000 kroner. Holm stusset over regningen, som han syntes var veldig høy. Regningen var
spesifisert i antall medgåtte timer og bruk av materialer. Regnestykket stemte, og Holm betalte
regningen til Ås i. september 2009.

I begynnelsen avjanuar 2012 traff Lars Holm sin gamle kjenning Hans Tastad, som bodde i samme
område av byen. Samtalen kom inn på bolig, og Hans fortalte at han hadde fått en rasende billig
oppussing noen år tidligere. Arbeidet var utført av Byggmester Peder Ås, som måtte ha glemt en
god del timer i den regningen han hadde sendt, og som Tastad hadde betalt ved forfall i august
2009.

Lars la sammen to og to, og gkk hjem og kikket nærmere på regningen fra 2009. Han fikk da en
sterk mistanke om at noen av timene på huset til Hans måtte ha blitt skrevet på Lars sitt hus. Lars
kontaktet Peder .Å.s pr telefon i slutten av mars samme år. Ås gikk tilbake i sine papirer, og kunne
deretter bekrefte at det var slik det hang sammen. Lars Holm var blitt fakturert for 50.000 kroner
for mye, og Hans Tastad var blitt fakturert 50.000 kroner for lite.

Etter en diskusjon mellom partene i tiden som fulgte, gjorde Lars Holm i brev av i~. august 2012

krav på 50.000 kroner tilbake fra Peder, med tillegg av avsavnsrente på 5 % fra den uriktige
betalingen fant sted, og lovens forsinkelsesrente fra han henvendte seg til Ås med krav om
tilbakebetaling.

Peder Ås svarte i~. september 2012 at det ikke var grunnlag for krav på tilbakebetaling, selv om det
i sin tid var gjort en feil. Dersom det var grunnlag for krav om tilbakebetaling i utgangspunktet, var
dette kravet ifølge Peder Ås i alle tilfelle foreldet. Uansett var det ikke rettslig grunnlag for renter
på kravet. Peder Ås hadde ikke noe å bemerke til størrelsen på en eventuell avsavnsrente.

Drøft og avgjør prinsipale og subsidiære spørsmål som oppgaven reiser.
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Den europeiske unionens rettshistorie.

Begge oppgavene skal besvares. Ved sensureri teller de like mye.
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