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Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Generelt om oppgaven 

• Oppgaven ble gitt våren 2012 (JUR 3000) 
 

• Omfang: heldagsoppgave (6 timer). Middels vanskelig 
 

– Sensorveiledning finnes på nettet. Legitimt hjelpemiddel ved skriving av 

fakultetsoppgaver, men ukritisk bruk (avskrift) bør unngås. 
 

– Omhandler sentralt stoff (fullmakt, kontrollansvar, direktekrav).  
 

– Relativt lett å identifisere oppgavens rettsspørsmål (partenes anførsler). 
 

• Gå rett på sak og skjær raskt gjennom der spørsmålene er enkle. 
 

• Drøft mer nyansert der spørsmålene innbyr til det (skjønnsmessige vilkår).  
 

• Problemformuleringer, resonnementer og argumentasjon teller mer enn 

konklusjonene, med mindre disse er uskjønnsomme.  

 

 

 

.  
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Er Peder bundet av den avtalen Marte inngikk med Hans? 
 

• Utgangspunktet for drøftelsen: 
 

– Marte har opptrådt som Peders fullmektig og inngått en avtale hans navn. 
 

– Hun har gått ut over hans instruks om prisleiet. 
 

– Om Peder er bundet vil bero på om fullmakten er selvstendig 

(stillingsfullmakt, frasagnsfullmakt, kombinasjonsfullmakt) eller 

uselvstendig (oppdragsfullmakt). 
 

• Ved selvstendige fullmakter går fullmektigens (Martes) legitimasjon lenger enn 

hennes underliggende rett. Medkontrahenten (Tastad) vil da vinne fram om han 

er i god tro mht. at Marte ikke gikk ut over fullmaktens grenser, jf. al. § 11 (1). 
 

• Ved uselvstendige fullmakter er det sammenfall mellom legitimasjon og rett. Det 

er da uten betydning om medkontrahenten er i god tro, jf. § 11 (2). 
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Er Peder bundet av den avtalen Marte inngikk med Hans? 
 

Flere typer selvstendig fullmakt bør vurderes: 
 

• Stillingsfullmakt, jf. al. § 10? 
 

– Omfatter Martes stillingsfullmakt som ansatt hos Peder avtaleinngåelsen? 
 

– Vil bero på om avtaleinngåelsen ligger innenfor det som sedvanemessig 

følger av hennes stilling som leder av markedsavdelingen, jf. al. § 10 (2).  
 

• Stillingen som leder av markedsavdelingen innbefatter neppe å inngå avtaler på 

firmaets vegne om den ordinære driften. 
 

– Avtalen kan neppe anses inngått i kraft av hennes stillingsfullmakt. 
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Er Peder bundet av den avtalen Marte inngikk med Hans? 
 

• Frasagnsfullmakt, jf. al. § 16? 
 

– Utgangspunkt: fullmaktsgiver må ha kommunisert fullmakten utad. 
 

– Er Peders e-post til Marte egnet for fremvisning til tredjemann? 
 

• Fremtrer som en personlig beskjed til Marte, ikke som en melding som er 

utformet med tanke på fremvisning (selv om dette skjer). 
 

• Innholdet (Marte bes om å "se på muligheten" for å leie ) gir neppe tredjemann 

berettigede forventninger om at det foreligger en selvstendig fullmakt. 

. 

– Fullmakten synes å falle utenfor § 16. Er ingen frasagnsfullmakt. 
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Er Peder bundet av den avtalen Marte inngikk med Hans? 
 

• Kombinasjonsfullmakt? 
 

– Avtalelovens angivelse av fullmaktstyper er ikke uttømmende. 
 

– Om situasjonen samlet sett ga medkontrahenten grunn til å tro at 

fullmektigen representerte fullmaktsgiver, har rettspraksis supplert loven 

med kombinasjonsfullmakt som ytterligere en selvstendig fullmaktstype. 
 

• Se  Rt. 2011 s. 410 og RG 1966 s. 512.   
 

• Kan kombinasjonen av ledende stilling og e-post som vises frem, gi grunnlag for 

legitimasjonsvirkninger utad? 
 

– Ikke helt utenkelig. Begge konklusjoner er akseptable. 
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Er Peder bundet av den avtalen Marte inngikk med Hans? 
 

• Oppdragsfullmakt, jf. § 18? 
 

– E-posten taler sammenholdt med den senere telefonsamtalen for at det 

foreligger en uselvstendig oppdragsfullmakt. 
 

– Alle forhold tatt i betraktning er dette den fullmaktstypen som det forholdet 

som er beskrevet i oppgaven ligger nærmest. 
 

• Har Marte opptrådt i strid med begrensende instruks/forskrift, jf. § 11? 
 

– Ja. Telefonsamtalen der Peder forteller Marte hvilke prisleier hun må holde 

seg innenfor må oppfattes som en begrensende instruks. 
 

– Kan fastslås uten nevneverdig drøftelse at det foreligger instruksbrudd. 
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Er Peder bundet av den avtalen Marte inngikk med Hans? 
 

• Forutsatt uselvstendig fullmakt: 
 

– Peder er ikke bundet, jf. § 11 (2). Tastads gode tro er uten betydning. 
 

• Forutsatt selvstendig fullmakt (kan gjerne drøftes subsisidært): 
 

– Vil bero på om Tastad er i god tro mht. at Marte ikke gikk ut over den 

begrensende instruksen om å holde seg innenfor prisleier, jf. al. § 11 (1). 
 

– Faktum gir ingen holdepunkter for at han forsto eller burde forstått at Marte 

gikk utenfor en begrensende instruks (han kjente ikke til telefonsamtalen). 
 

– Forutsatt selvstendig fullmakt er Peder dermed bundet av avtalen. 
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1.  Peder Ås mot Hans Tastad (fullmakt) 

Tastads krav om umiddelbart oppgjør. 
 

• Bør ikke overses. Anførselen forutsetter at Peder er bundet av avtalen. 
 

– Forfallstiden for leien later ikke til å være kommet. 
 

– Tastad må da begrunne sitt krav med forventet (antesipert) mislighold. 
 

• Vilkåret er at det må fremstå som klart at Peder ikke makter eller har til hensikt å 

oppfylle kontrakten, jf. det prinsippet som er uttrykt blant annet i kjl. § 61 (1) og 

husleieloven § 2-12 (2), Se også  finansavtaleloven § 52 (2). 
 

• Normalt må motpartens uttalelser om at oppfyllelse ikke vil finne sted tas på 

ordet. Vilkåret må derfor anses oppfylt. 
 

– Konklusjon: Tastad får medhold. 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Hjemmelsgrunnlaget: 
 

• Leie av løsøre er ikke lovregulert og det er ikke tale om et kjøp.  
 

• Spørsmålene må løses ut fra alminnelige obligasjonsrettslige 

prinsipper, som er nedfelt i kontraktsrettslig lovgivning det kan trekkes 

analogislutninger fra, bl.a. kjøpsloven og husleieloven. 

 

• De ulike lovene anvendes ikke direkte, men inneholder bestemmelser 

som uttrykker de alminnelige prinsippene som anvendes. 

 

• De alminnelige prinsippene viker for partenes avtaler (ikke aktuelt her). 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Kontraktsbrudd - mangel 
 

• Grunnvilkåret for å gjøre gjeldende mangelssanksjoner mot Peder, er 

at maskinstansen utgjør et kontraktsbrudd (mangel). 
 

– Vi vet ikke hvilke krav avtalen stilt til gravemaskinen. Vurderingen må skje 

med grunnlag i alminnelige normer, som også gjelder ved leie av løsøre. 
 

– En vare skal generelt ha vanlig god kvalitet og passe for sitt formål, jf. Rt. 

1998 s. 774 (videospiller) og kjl § 17 (2) a) og b)/husll § 2-2 (2) a) og b). 

 

• Fordi gravemaskinen stopper foreligger det et avvik fra de nevnte normene.  
 

• Ingenting tyder på at stansen skyldes forhold hos Lars.  

 

– Konklusjon: Det foreligger et kontraktsbrudd (mangel). 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Leie i reparasjonsperioden – prisavslag 
 

• Lars nekter å betale leie i reparasjonsperioder - et krav om prisavslag.  
 

• Prisavslag er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp som også kan 

benyttes utenfor lovregulerte tilfeller.  
 

• Det gjelder ingen ytterligere vilkår for å ha krav på prisavslag enn at det 

foreligger en mangel. Vilkåret er oppfylt, jf. foran. 

 

• Konklusjon: Lars Holm har krav på prisavslag. 
 

 



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Leie i reparasjonsperioden – prisavslag 
 

• Prinsippene for utmåling av prisavslag bør kort kommenteres. 
 

– Utgangspunkt: Prisavslag skal gjenopprette balansen i avtaleforholdet, jf. 

Rt. 2000 s. 199 (revefarm). 
 

– Gravemaskinen er mens den repareres satt helt ut av Lars Holms 

besittelse. Det gjør det naturlig å benytte prinsippet i husleieloven § 2-11 

(1) om helt bortfall av leie i den aktuelle perioden. 
 

• § 2-11 (1) gjelder forsinkelse, ikke mangel slik tilfellet i oppgaven gjør, men når 

gravemaskinen stanser helt, er virkningen den samme som ved en forsinkelse. 
 

• Enkelte viser til kjl. § 38, men det proporsjonalitetsprinsippet som er uttrykt der er 

spesialdesignet for kjøp, og gir liten veiledning for et tilfelle der et leieobjekt i en 

periode ikke kan benyttes fordi det repareres. 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Erstatning  - ansvarsgrunnlag  
 

• Det kan uten nevneverdig drøftelse legges til grunn at vilkårene om 

økonomisk tap og årsakssammenheng er oppfylt. 
 

• Spørsmålet om ansvarsgrunnlag må drøftes grundigere. 
 

– Tretthetsbruddet  ville vanskelig "ha blitt avdekket ved vanlig vedlikehold". 

Verken Peder eller hans underleverandør Tastad har vært uaktsomme. 
 

– Kan prinsippene om kontrollansvar anvendes utenfor lovregulerte tilfeller? 
 

• Bør besvares bekreftende. Ansvarsformen har i om lag 25 år blitt benyttet av 

lovgiver på sentrale kontraktsrettslige områder. 
 

• Dette må i alle fall gjelde ved resultatforpliktelser og genusytelser, slik som  leie 

av gravemaskiner, jf. (mindretallet i) Rt. 2008 s. 537. 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Anvendelsen av kontrollansvaret (utgangspunkter for vurderingen) 
 

• Reguleringen av kontrollansvaret i kjøpsloven uttrykker alminnelige 

prinsipper som kan anvendes i oppgavens tilfelle. 
 

• Ifølge kjl. § 40 (1) får kjl. § 27, som direkte gjelder for forsinkelser, 

også anvendelse i mangelstilfellene. Se også husleieloven § 2-13. 
 

• Peder er ansvarlig med mindre fire kumulative vilkår er oppfylt: 
 

– hindringsvilkåret, aktivitetsvilkåret, kontrollvilkåret og betraktningsvilkåret. 
 

• Hovedfokuset i det videre bør legges på hindringsvilkåret (eller 

eventuelt på kontrollvilkåret)  
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Anvendelsen av kontrollansvaret (konkret vurdering) 
 

Hindringsvilkåret:  
 

• Ifølge Rt. 2004 s. 675 (bambuspinne) er det ved genuskjøp der selger 

avgjør hvilket objekt han vil oppfylle med, kun ansvarsfrihet dersom 

alle valg i markedet ville ført til mangel. 
 

– Selger har risikoen for valg av oppfyllelsesmåte. 
 

– Det er ingenting i oppgave som tyder på at Peder ikke hadde valgfrihet 

med hensyn til hvilke gravemaskiner han skulle oppfylle med.  
 

– Det fantes opplagt feilfrie maskiner i markedet. 
 

• Peder kan derfor ilegges kontrollansvar. 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Anvendelsen av kontrollansvaret (konkret vurdering) 
 

Kontrollvilkåret (kan drøftes i stedet for, eller subsidiært i tillegg til hindringsvilkåret): 
 

• Peder er ansvarlig om årsaken til kontraktsbruddet ligger innenfor 

hans kontrollsfære. 
 

• Gravemaskinen er leid inne fra en tredjemann. Kontrollansvaret må da  

suppleres med læren om dobbel force majeure. 
 

– Vurderingstemaet flyttes ned til underleverandørens kontrollsfære. 
 

– Tretthetsbrudd oppstår som følge av at gjenstanden brukes over tid. En slik 

skade må normalt anses å ligge innenfor utleiers kontroll. 
 

• Peder er erstatningsansvarlig også ved denne innfallsvinkelen. 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Tapets art (utgangspunkter for vurderingen) 
 

• Rekkevidden av kontrollansvaret er begrenset av tapets art. 
 

• Saken gjelder en avtale mellom næringsdrivende. Systemet i 

kjøpsloven kan da anvendes analogisk. 
 

• Ifølge kjl. § 40 (2) gjelder ikke kontrollansvaret for indirekte tap slik det 

er definert i kjl § 67 (2). Alt annet tap enn det som faller inn under § 67 

(2) må anses som direkte tap, og er omfattet av kontrollansvaret.  
 

• Temaet for drøftelsen er dermed om de to tapspostene faller inn under 

noen av kategoriene i § 67 (2). Se også husleieloven § 2-14 (2). 
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2.  Lars Holm mot Peder Ås (mislighold) 

Tapets art (konkret vurdering) 
 

Leie av reservemaskin: 
 

– Dette er i utgangspunktet et avsavnstap (tap som følge av at tingen ikke kan 

nyttiggjøres som normalt) og omfattet av § 67 (2) bokstav b). 
 

– Det må imidlertid anses som "vanlig tiltak" som kompenserer at tingen har mangler, jf. 

§ 67 (3) bokstav a), og må derfor likevel anses som et direkte tap 
 

– Lars kan imidlertid ikke kreve både fradrag for leie i reparasjonsperioden og utgifter til 

leie av reservemaskin. Én av utgiftspostene må han bære selv. 
 

Dekning av dagmulkt: 
 

– Kravet kan ikke uten videre anses som fortjenestetap i § 67 (2) bokstav c)'s forstand. 
 

– Krav på erstatning fra medkontrahenter er direkte tap, jf. Ot. prp. nr. 80 (1986-87) s. 

124. Det er nærliggende å betrakte et krav om dagmulkt på samme måte. 
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3.  Lars Holm mot Hans Tastad (direktekrav) 

Hjemmelsgrunnlaget 
 

• Kan Lars rette krav mot Hans uten et kontraktsforhold mellom dem? 
 

– Beror på om det det kan fremsettes direktekrav også utenfor de 

lovregulerte tilfellene? 
 

– Nyere kontraktslovgivning åpner i stor grad for at kreditor kan gå direkte på 

kreditors bakmenn ved mangler. Se bl.a. kjl. § 84 (2), avhendingsloven § 4-

16. Se også hvtjl. § 27 og bustadsoppføringslova § 37. 
 

– Muligheten er  ikke avvist i rettspraksis, jf. Rt. 1998 s. 656 (Ullerudåsen 

borettslag), som riktignok ble avgjort på et konkret grunnlag. 
 

– Teorien er positiv til, og reelle hensyn taler for en slik adgang. Foreligger 

ingen særlige hensyn knyttet til oppgavens kontraktstype som taler mot. 

• Dette tilsier at direktekrav kan fremsettes. 
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3.  Lars Holm mot Hans Tastad (direktekrav) 

Valg av direktekravsmodell 
 

• Norsk rett har to direktekravsmodeller; subrogasjon (cessio legis) og 

springende regress. 
 

• Ulikheten mellom modellene kommer ikke på spissen når Lars gjør 

sine krav mot Peder gjeldende mot Hans. 
 

– Hvilken modell som velges har derfor underordnet betydning. 
 

– Felles for modellene er at Hans ikke kan komme i større ansvar overfor 

Lars enn han ville ha kommet i overfor Peder. 
 

– Ved subrogasjon gjøres Peders krav gjeldende av Lars. Ved springende 

regress må det foreligge et tilsvarende krav.  
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3.  Lars Holm mot Hans Tastad (direktekrav) 

Er grunnvilkåret for direktekrav oppfylt? 
 

• Lars rettet ”de samme kravene” – tilbakehold av leie og dekning av 

dagmulkt, mot Hans som mot Peder.  
 

– Tilbakehold av leie ikke å betrakte som et eget krav overfor Hans. Hadde 

derimot Lars alt rukket å betale leien til Peder, kunne kravet om 

tilbakebetaling vært rettet mot Hans. 
 

– Tastads avtale med Peder er av samme type som Peders avtale med Lars 

(symmetriske avtaler). 
 

– Peder forføyer over de samme kravene mot Hans som Lars har mot Peder. 

Bortsett fra ansvarsbegrensningen, er det ingen skiller mellom avtalene. 

  

• Grunnvilkåret for direktekrav (tilsvarende krav) er dermed oppfylt.  
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3.  Lars Holm mot Hans Tastad (direktekrav) 

Betydningen av avtalens ansvarsbegrensning (om at ansvar ikke kan 

gjøres "gjeldende for konsekvenstap")  
 

• Spørsmålet er hvordan dette slår inn for de to erstatningskravene.  
 

– Lars vil være avhengig av at Peder har et krav mot Hans. En 

ansvarsbegrensning i dette avtaleforholdet vil også gjelder overfor Lars.  
 

– Rekkevidden av ansvarsfraskrivelsen vil bero på en tolkning av 

avtaleklausulen. 
 

– Utgangspunkt; objektiv fortolkning (i mangel av felles partsoppfatning). 
 

– Definisjonen av indirekte tap i kjl § 67 (2) vil være en retningslinje for 

tolkningen av avtaleklausuler om ansvarsfraskriving for indirekte tap, jf. Ot. 

prp. nr. 80 (1986-87) s. 40. 

 

•   
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3.  Lars Holm mot Hans Tastad (direktekrav) 

Betydningen av avtalens ansvarsbegrensning (om at ansvar ikke kan 

gjøres "gjeldende for konsekvenstap")  
 

Kravet om dekning av leie av reservemaskin: 
 

• Slike ekstrautgifter har en direkte tilknytning til kontraktsbruddet og kan derfor 

ikke anses som et konsekvenstap. 
 

• Lars kan dermed for denne utgiftsposten rette direktekrav mot Hans. 
 

Kravet om erstatning for dagmulktskrav: 
 

• Erstatnings- og dagmulktskrav i tidligere ledd har noe preg av konsekvenstap 
 

• Kjøpslovens definisjon av indirekte tap tilsier likevel at dagmulktiskravet ikke 

skal betraktes som et konsekvenstap. I så fall kan Lars rette direktekrav også 

for denne utgiften. 
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Takk for oppmerksomheten! 

 
 

 

 

Lykke til på eksamen! 
 

 

 


