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Oppgave til kursdag 1  

 

I 
 

I 2003 utviklet bildeleprodusenten, Alubildeler AS (heretter Alubildeler), og bilprodusenten, 
Raskbil AS (heretter Raskbil), i fellesskap en bilramme i aluminium. Bilrammen var basert på 
innovativ teknologi og design. Bilrammen skulle benyttes i Raskbils nye bilmodell, som var 
planlagt presentert på en internasjonal bilmesse i september 2005. I februar 2004 inngikk 
Alubildeler og Raskbil en kontrakt for leveranse av 10.000 slike rammer i året over en 
femårsperiode. I henhold til denne avtalen skulle Alubildeler produsere rammene etter de 
spesifikasjonene som var utviklet i samarbeid med Raskbil. Leveringstiden var regulert i 
kontrakten, og tok hensyn til Raskbils produksjonstid, lagringskapasitet og salgsprognoser. En 
særskilt tidsplan i kontrakten regulerte leveringen av 500 rammer i perioden mai 2005 til 
september 2005. Denne tidsplanen skulle muliggjøre lanseringen av den nye modellen på den 
internasjonale bilmessen. Lanseringen på messen ble ansett som vesentlig ved 
markedsføringen av den nye bilmodellen. 
  
Bilrammen var ment å skulle tåle spenningene som fulgte av den nye designen. Det var derfor 
nødvendig med aluminium av høy kvalitet. Raskbil og Alubildeler valgte en legering som kun 
tre metallprodusenter på verdensbasis kunne tilby. Produksjonen av denne legeringen 
forutsatte en avansert teknologi og omfattende investeringer. Ingen av de tre 
metallprodusentene hadde gjennomført slike investeringer i mer enn kun deler av sine 
produksjonsanlegg. Av denne grunn var produksjonskapasiteten relativt begrenset på 
verdensbasis.  
 
Etter en vurdering av de tre metallprodusentene, valgte Alubildeler å inngå kontrakt med en 
av dem, Alutech AS (heretter Alutech). Dette firmaet ble av Alubildeler antatt å sikre en mer 
pålitelig forsyning på lang sikt enn de øvrige konkurrentene. Kontrakten ga Alutech eksklusiv 
rett og plikt til levering av aluminium til Alubildeler. I kontrakten ble kvaliteten på 
aluminiumen, leveransens volum og leveringstidspunktet nærmere spesifisert. 
Leveringstidspunktet ble tilpasset Alubildelers produksjonstid, lagringskapasitet og 
forpliktelser overfor Raskbil. De første leveransene var ment som en pilotproduksjon av den 
nye bilmodellen, og skulle leveres i perioden desember 2004 til februar 2005. Kontrakten 
forutsatte deretter produksjon av 500 rammer øremerket for lanseringen av bilen på 
bilmessen, med levering fra mars 2005.  
 
Legeringen som ble valgt for produksjon av bilrammene, AA 7108, tilhørte 7000-serien. Innen 
faglitteraturen var det på avtaletidspunktet kjent at 7000-serien kunne skape 
korrosjonsproblemer (påvirkning av metall som følge av en kjemisk reaksjon), men denne 
legeringen var ny og nokså uprøvd. Alutech var klar over problemet, og var i tvil om legeringen 
var egnet for formålet. Men det ble antatt at så anerkjente og høykompetente bedrifter som 
Alubildeler og Raskbil hadde gjort de nødvendige undersøkelser av hvorvidt legeringen var 
egnet for produksjon av bilrammer, og Alutech tok derfor ikke opp problemstillingen. Alutech 
startet produksjonen i henhold til kontraktsspesifikasjonene, og leverte metallet i perioden 
desember 2004 til februar 2005 i henhold til tidstabellen i kontrakten med Alubildeler.  
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I februar 2005 oppdaget Alubildeler at legeringen korroderes hvis den er utsatt for fuktighet 
og at den derfor er helt ubrukelig for bilrammer. Alubildeler henvendte seg straks til Alutech 
med beskjed om at man anså dette som en vesentlig mangel, og at man av den grunn nektet 
å betale for metallet som ble levert. Alutech avviste dette, og krevde full betaling under 
henvisning til at selskapet hadde oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.  
 
II  
 
Alubildeler og Alutech ble etter dette enige om at det skulle brukes en annen legering for 
resten av kontraktstiden. Den nye legeringen var basert på AA 7108, men hadde noen 
forbedringer som gjorde at metallet ikke kunne korroderes. Våren 2005 gikk kraftprisen 
dramatisk i været. Som følge av at aluminiumsproduksjon er en meget kraftintensiv industri, 
økte prisen på aluminium tilsvarende. Alutech innså at den prisen som ble kontraktsfestet 
med Alubildeler var meget lav i forhold til aluminiumsprisen i det nye markedet. Alutech 
kunne nesten fordoblet prisen ved å inngå tilsvarende kontrakt i dette markedet.  
 
På tross av dette oppfylte Alutech sine forpliktelser overfor Alubildeler i noen uker. I april 2005 
økte imidlertid kraftprisen så mye at den prisen som Alutech fikk av Alubildeler for metallet 
bare dekket 50 % av Alutechs egne produksjonskostnader. Alutech valgte derfor å innstille 
produksjonen og opphøre med leveringen til Alubildeler. Det kom til ny tvist mellom partene.  
 
Alutech hevdet at firmaet ikke hadde plikt til fortsatt levering. Prinsipalt ble det anført at 
kontrakten med Alubildeler ikke var bindende. Man henviste til en klausul i kontrakten der det 
var fastslått at kontrakten trer i kraft først når den er blitt godkjent av styret i Alutech. Styret 
i Alutech hadde aldri gitt noe slikt samtykke, idet bedriftens ledelse hadde glemt å forelegge 
kontrakten for styret, forut for kontraktsoppfyllelsen. Avtalen var undertegnet av 
administrerende direktør i Alutech. Det var på det rene at administrerende direktør hadde 
kompetanse til å binde selskapet. Alubildeler bestred anførselen, og hevdet at det forelå en 
bindende avtale mellom partene.  
 
Subsidiært anførte Alutech at leveringsplikten etter avtalen måtte anses opphørt. Det ble vist 
til de dramatiske endringene i kraftprisen, og at Alutech som følge av dem ble tvunget til å 
selge sine produkter til en pris svarende til halvparten av produksjonskostnadene. Dette 
kunne man ikke være forpliktet til. Alubildeler bestred også denne anførselen.  
 
 
III 
 
Forutsett i det følgende at avtalen mellom Alutech og Alubildeler er bindende og at 
leveringsplikten etter avtalen ikke kan anses opphørt. Som følge av Alutechs manglende 
oppfyllelse av sine forpliktelser, fikk Alubildeler problemer med produksjonen av de 
bilrammene som skulle leveres til Raskbil. Man henvendte seg til alternative 
metalleverandører, men fikk beskjed om at levering først var mulig høsten 2006. Alubildeler 
tok derfor straks kontakt med Raskbil, og meddelte om Alutechs manglende oppfyllelse, og at 
leveringstidspunktet på grunn av mangelen på alternative leverandører måtte utskytes til 
senhøstes 2006. Dette hadde bl.a. som følge at Raskbil ikke fikk presentert sin nye bilmodell 
på den internasjonale bilmessen. Raskbil beklaget situasjonen sterkt. Det ble fremholdt at man 
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med dette gikk glipp av store inntekter, idet den internasjonale oppmerksomheten som 
bilmessen ville ha medført, hadde kommet til å påvirke salget betraktelig. Raskbil krevde 
derfor erstatning fra Alubildeler for det tap man ville lide som følge av at bilen ikke kunne 
presenteres på bilmessen. Alubildeler bestred kravet.  
 
Drøft og avgjør rettsspørsmålene som tvisten reiser.  
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Oppgave til kursdag 2  

Peder Ås drev en rørleggerbedrift. Han trengte flere parkeringsplasser for egne biler og for 
kunder utenfor bedriftens lokaler, og planla derfor å etablere et nytt Parkeringsareal. Det 
ville være nødvendig å jevne ut terrenget, og Peder ville ha en asfaltert parkeringsplass 
med plass til minst seks biler. Da Peder selv skulle reise bort på en fire ukers velfortjent 
ferie, ba han sin lærling Hans Tastad om å finne en entreprenør og inngå avtale med denne 
om arbeidet. Det ville være fint om arbeidet kunne utføres straks, og gjerne være ferdig 
når Peder kom tilbake fra ferie. Peder sa til Hans at arbeidet måtte ligge innenfor en 
økonomisk ramme på 300.000 kroner. Han sa videre at Hans måtte sørge for en skriftlig 
kontrakt med entreprenøren, hvor det bl.a. måte settes en frist for ferdigstillelse av 
arbeidene, og med klausul om dagmulkt dersom det ble forsinkelse. Det ble ikke 
utarbeidet noen skriftlig fullmakt til Tastad.  
 
 
Etter at Peder hadde reist, tok Hans kontakt med flere lokale entreprenører, uten at han fant 
noen som var villig til å gjøre det beskrevne arbeidet for 300.000 kroner. Lavest i pris var Lars 
Holm Graveentreprenør SS, som — etter å ha vært på befaring på stedet — ga et tilbud på 
340.000 kroner. Hans Tastad aksepterte dette tilbudet, siden han ikke fikk noen til å gjøre 
arbeidet innenfor rammen på 300.000 kroner. Hans Tastad fortalte Lars Holm at Peder Ås 
hadde gift ham fullmakt til å inngå avtalen, uten at Holm ba om noen dokumentasjon på 
fullmakten. Under befaringen spurte Holm om grunnforholdene. Tastad svarte da at han ikke 
visste noe om dette. 
 
Kontrakt ble inngått og undertegnet av Tastad på vegne av Ås 17. september 2012. Ifølge 
kontrakten skulle den nye parkeringsplassen ha plass til seks biler. Kontrakten inneholdt en 
bestemmelse om dagmulkt på 5.000 kroner pr dag ved forsinkelse. Arbeidet skulle starte 
straks, og skulle være ferdig senest 12. oktober 2012. 
 
Da Peder kom tilbake fra ferie 13. oktober 2012, var arbeidet ennå ikke ferdig. Holm hadde 
støtt på uventede vansker med jevningen av terrenget, da det hadde vist seg å være fjell på et 
sted hvor Holm hadde gått ut fra at det var løsmasser som lett kunne fjernes. Det måtte 
utføres sprengninger, og det hadde ført til forsinkelse og fordyrelse av arbeidet. 
 
Arbeidet var ferdig to uker for sent. Parkeringsplassen hadde bare plass til fire biler, fordi Holm 
hadde måttet snevre inn området som følge av vansker med grunnen. 
 
Peder Ås mente seg helt eller delvis ubundet av avtalen med Lars Holm, slik at han i alle fall 
ikke pliktet å betale mer enn 300.000 kroner, som var den økonomiske rammen han hadde 
satt for Hans Tastad. Hvis han var bundet av avtalen, mente han å ha krav på reduksjon av 
vederlaget fordi den ferdige parkeringsplassen bare hadde plass til fire biler. Reduksjonen 
kunne ifølge Ås passende settes til 100.000 kroner. 
 
Ås krevde også dagmulkt med 70.000 kroner. 
 
Holm mente på sin side å ha krav på 340.000 kroner i henhold til kontrakten. Holm viste til at 
han ikke kunne vite at Ås hadde satt en økonomisk ramme på 300.000 kroner for Tastad, idet 
Tastad ikke hadde sagt noe om dette. Holm krevde dessuten økt vederlag med 60.000 kroner 
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pga. vansker med grunnen, noe som hadde fordyret arbeidet. Grunnens beskaffenhet kunne 
ikke være Holms risiko, slik han selv så det. Ås avviste kravet på tilleggsbetaling, men hadde 
ikke noe å bemerke til beløpets størrelse. 
 
Av samme årsak — at den uventede forekomsten av fjell ikke kunne være Holms risiko — 
avviste Holm å være ansvarlig for dagmulkt, og at Ås kunne kreve reduksjon av vederlaget pga. 
færre parkeringsplasser enn avtalt. Holm hadde ingen innsigelser mot størrelsen på dagmulkt 
og reduksjon av vederlaget, dersom Ås skulle ha rett til dette.  
 
Holm hadde funnet ut at Peder Ås selv måtte ha vært klar over at en del av grunnen besto av 
fjell, fordi dette var blitt avdekket i forbindelse med et tidligere byggeprosjekt på eiendommen 
som var blitt skrinlagt nettopp på grunn av dette. Holm mente at han skulle ha fått opplysning 
om fjellgrunnen før avtale ble inngått. Ås nektet ikke å ha hatt kjennskap til fjellgrunnen, men 
hevdet at Holm selv som profesjonell entreprenør måtte ha risikoen for å undersøke 
forholdene på stedet før han påtok seg arbeidet til fast pris. Dessuten viste Ås til at det var 
Hans Tastad som hadde inngått avtalen på vegne av Ås. Tastad hadde ingen forutsetninger for 
å vite noe om grunnens beskaffenhet. 
 
Det var enighet mellom partene om at ingen standardkontrakt er relevant for løsningen av 
noen del av tvisten. 
 

Drøft og avgjør prinsipale og subsidiære spørsmål som oppgaven reiser. 
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Oppgave til kursdag 3 

 

 

1. Gjør rede for innholdet og rekkevidden av kontrollansvaret i norsk kontraktsrett. 

 

2. Analyser og vurder flertallets og mindretallets begrunnelser i HR-2017-515-A. 

 

 

 

 

Instans Norges Høyesterett – Dom 

Dato 2017-03-09 

Publisert HR-2017-515-A 

Stikkord Avhendingslova. Erstatning ved rådighetsmangel. Beregning av 

økonomisk tap. 

Sammendrag Etter salg av en leilighet viste det seg at to tilhørende hybler ikke var 

godkjent for varig opphold. At hyblene genererte gode inntekter, var 

fremhevet i markedsføringen. Det var enighet om at den 

rådighetsmangelen dette representerte, ga kjøperne krav på erstatning 

for sitt direkte tap, jf. avhendingslova § 4-18, § 4-14 første ledd og § 

7-1 første ledd. Høyesteretts flertall på tre dommere kom i likhet med 

lagmannsretten til at erstatningen måtte fastsettes med utgangspunkt 

i verdireduksjonen som rådighetsmangelen medførte. Denne, og ikke 

utbedringskostnadene, ga det mest treffende uttrykket for kjøpernes 

direkte økonomiske tap, selv om utbedringskostnadene ville ha blitt 

høyere enn verdireduksjonen. Det ble vist til hensynet til hva som var 

økonomisk forsvarlig, berikelsessynspunkter og sammenhengen i 

avhendingslovens regler. Dissens 3-2. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Nord-Troms tingrett TNHER-2014-181010 – Hålogaland 

lagmannsrett LH-2015-160323 – Høyesterett HR-2017-515-A, (sak 

nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom. 

Parter Øystein Tveito og Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen – til 

prøve) mot Protector Forsikring ASA og Johnny Morten Fredriksen 

(advokat Jarl R. Henstein). 

Forfatter Dommerne Bårdsen, Ringnes og Berglund. Dissens: dommerne 

Falch og Tønder. 

 

  

 

(1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder krav om erstatning for mangel ved fast eiendom etter 

kontrollansvarsregelen i avhendingsloven § 4-14 første ledd. Spørsmålet er hvordan det 

økonomiske tapet skal beregnes. 

 

(2) Linda Engmo og Øystein Tveito inngikk 13. desember 2013 avtale med Johnny Morten 

Fredriksen om kjøp av den ene av to eierseksjoner i Rektor Horsts gate 22 i Tromsø. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
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Kjøpesummen var 3,15 millioner kroner. Bygningen er oppført på 1950-tallet som en 

horisontaldelt tomannsbolig. Leiligheten ligger i andre etasje og er omkring 80 kvadratmeter. 

Til seksjonen hører det med et loft. Loftet er innredet med to hybler, som til sammen har et 

areal på nesten 40 kvadratmeter. I markedsføringen var hyblene spesielt fremhevet – det ble 

blant annet understreket at de «genererer gode inntekter». 

 

 

(3) Etter overtagelsen kom det frem at hyblene på loftet ikke var godkjente for varig opphold av 

plan- og bygningsmyndighetene, verken da huset ble bygget eller senere. For at loftsetasjen 

lovlig skulle kunne benyttes til boformål, eventuelt også utleie, måtte det gjennomføres 

omfattende ombygging, i første rekke for å tilfredsstille dagens branntekniske krav. Partene er 

for Høyesterett enige om at kostnadene ved å gjøre loftet beboelig, fratrukket standardheving, 

ville bli nesten 1,6 millioner kroner. 

 

(4) Ved stevning 5. november 2014 reiste Linda Engmo og Øystein Tveito sak mot Johnny Morten 

Fredriksen og Protector Forsikring ASA med krav om erstatning. Tingretten kom til at det var 

gitt uriktige opplysninger om at de to innredede rommene på loftet kunne benyttes til beboelse. 

Dette utgjorde en mangel, jf. avhendingsloven § 3-8. Erstatning ble fastsatt etter 

kontrollansvarsregelen i avhendingsloven § 4-14 første ledd, jf. § 7-1, som gjelder direkte tap. 

Det var etter tingrettens vurdering ikke grunnlag for å konstatere skyld på selgers side. 

Kjøperne kunne derfor ikke tilkjennes erstatning for tapte leieinntekter, som er et indirekte tap, 

jf. § 4-14 andre ledd. 

 

(5) Nord-Troms tingrett avsa dom 22. juni 2015 med slik domsslutning: 

 

«1. Johnny Morten Fredriksen og Protector Forsikring ASA dømmes til å betale erstatning til 

Øystein Tveito og Linda Engmo med kr 1.575.000 innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av 

dommen. 

 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» 
 

 

(6) Johnny Morten Fredriksen og Protector Forsikring ASA anket til Hålogaland lagmannsrett. 

Også lagmannsretten konkluderte med at det var gitt uriktige opplysninger om at de to 

loftsrommene kunne benyttes til beboelse, og at dette utgjorde en mangel. Heller ikke etter 

lagmannsrettens vurdering var det grunnlag for skyldansvar. For så vidt gjaldt utmålingen av 

det direkte tapet, la lagmannsretten til grunn at det gjelder en generell misforholdsbegrensning 

i § 4-14, «slik at erstatning for utbedringskostnader vil være begrenset til hva et prisavslag ville 

utgjort». Erstatningen skulle derfor ikke fastsettes ut fra hva det ville koste å sette loftet i 

beboelig stand, men til den prisdempende virkningen av at loftet ikke kunne brukes til beboelse. 

 

(7) Hålogaland lagmannsrett avsa dom 30. mars 2016 [LH-2015-160323] med slik domsslutning: 

  

«1.  Johnny Morten Fredriksen og Protector Forsikring ASA dømmes in solidum til å betale 650 

000 – sekshundreogfemtitusen – kroner i erstatning til Øystein Tveito og Linda Engmo, 

innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen. 

  

2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.»  
 

 

(8) Linda Engmo og Øystein Tveito har anket til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§3-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lh-2015-160323
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(9) De ankende parter – Linda Engmo og Øystein Tveito – har i korte trekk gjort gjeldende: 

 

(10) Lagmannsrettens dom bygger på en uriktig tolking av avhendingsloven § 4-14 første ledd, jf. 

§ 7-1 første ledd. 

 

(11) Det er ikke slik at prisavslag er en «primærsanksjon», i den forstand at erstatningen for direkte 

tap er begrenset til det beløp som kunne ha vært krevd som prisavslag. Erstatning og prisavslag 

er to selvstendige misligholdsbeføyelser, med ulike vilkår, formål og utmålingsprinsipper. 

Verken loven eller forarbeidene gir holdepunkter for en lære om prisavslag som 

«primærsanksjon». 

 

(12) Det gjelder ingen misforholdsbegrensning ved erstatning etter avhendingsloven § 4-14. Dette 

er det heller ikke behov for, ettersom nødvendige begrensninger følger av avhendingsloven § 

7-1 og § 7-2, som har bestemmelser om adekvans, tapsbegrensningsplikt for kjøper og om 

lemping. 

 

(13) Det er ikke grunnlag for noen begrensning av ansvaret i saken her. Erstatningen må fastsettes i 

tråd med tingrettens dom, slik at den dekker utbedringskostnadene fratrukket standardheving. 

 

(14) De ankende parter har lagt ned slik påstand: 

«1. Johnny Morten Fredriksen og Protector Forsikring ASA betaler in solidum kr 1.575.000 i 

erstatning til Linda Engmo og Øystein Tveito innen 2 uker. 

 

2. Johnny Morten Fredriksen og Protector Forsikring ASA betaler in solidum sakskostnader 

for tingretten og lagmannsretten til Linda Engmo og Øystein Tveito, og for Høyesterett til 

det offentlige.» 
 

 

(15) Ankemotpartene – Protector Forsikring ASA og Johnny Morten Fredriksen – har i korte trekk 

gjort gjeldende: 

 

(16) Lagmannsretten har kommet til riktig resultat. 

 

(17) Avhendingsloven § 4-14 første ledd, jf. § 7-1 første ledd inneholder en 

misforholdsbegrensning. Denne er utslag av et generelt erstatningsrettslig prinsipp, og står i 

sammenheng med kreditors alminnelige tapsbegrensningsplikt, jf. § 7-2. 

 

(18) Misforholdsbegrensningen har betydning for hva som kan anses som kreditors 

erstatningsmessige økonomiske tap. Den er i tråd med lovgivers og Høyesteretts syn på 

verdiminuset som en foretrukket målestokk for mangelens virkning for balansen i 

kontraktsforholdet. Det er dårlig samfunnsøkonomi å legge til rette for at det må betales 

erstatning for utbedringer som ikke samtidig genererer tilsvarende verdier. 

 

(19) Kontrollansvaret har utviklet seg til å bli et tilnærmet objektivt ansvar. Det er derfor liten 

forskjell på erstatning etter kontrollansvarsregelen i § 4-14 første ledd og prisavslag etter § 4-

12. Prisavslag er den primære misligholdsbeføyelsen ved mangler. Denne ordningen vil settes 

under press dersom kjøpere har krav på erstatning for det direkte tapet uten en tilsvarende 

misforholdsbegrensning som den man har ved prisavslag. 

 

(20) Erstatningsregelen må ses i sammenheng med reglene om erstatning for uteblitt utbedring, jf. 

§ 4-10. Også denne inneholder en misforholdsbegrensning. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
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(21) I den grad det gjelder en forutsetning om at misforholdet, for å komme i betraktning, må være 

åpenbart, klart eller vesentlig, er denne utvilsomt oppfylt i saken her: Utbedringskostnadene er 

142 prosent høyere enn verdireduksjonen. 

 

(22) Protector Forsikring ASA og Johnny Morten Fredriksen har lagt ned slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 

 

2. Protector Forsikring ASA og Johnny Morten Fredriksen tilkjennes sakens omkostninger for 

Høyesterett.» 
 

 

(23) Jeg er kommet til at anken må forkastes. 

 

(24) Til den leiligheten som Linda Engmo og Øystein Tveito kjøpte for 3,15 millioner kroner av 

Johnny Morten Fredriksen i 2013, hører det med et loft. Der er det innredet to hybler. I 

motsetning til hva Engmo og Tveito hadde grunn til tro, var hyblene på loftet ikke godkjente 

for beboelse. De tilfredsstiller heller ikke de lov- og forskriftsbestemte krav som i dag stilles 

for å få slik godkjennelse. Loftet er i bygningsteknisk, økonomisk og rettslig forstand å regne 

som et råloft. 

 

(25) Partene er for Høyesterett enige om at de relevante kostnadene ved ombygning av loftet til 

beboelse i henhold til dagens krav, herunder nødvendig brannsikring, ville utgjøre 1,6 millioner 

kroner. Tromsø kommunen har nå gitt rammetillatelse til ombygging. Denne er foreløpig ikke 

foretatt. 

 

(26) Fredriksens misligholdsansvar bygger på at det ble gitt uriktig informasjon om at loftet kunne 

benyttes til beboelse, jf. avhendingsloven § 3-8, mens det altså viste seg at loftet ikke var – og 

heller ikke uten omfattende endringer nå kunne bli – godkjent for boligformål. Det er enighet 

om at Engmo og Tveito har krav på erstatning for sitt direkte tap, jf. avhendingsloven § 4-14 

første ledd og § 7-1 første ledd. Spørsmålet for Høyesterett er hvordan dette tapet skal beregnes. 

 

(27) Avhendingsloven § 4-14 første ledd bestemmer at kjøperen kan «krevje skadebot på grunn av 

mangelen». Nærmere regler om utmålingen er fastsatt i § 7-1, som har overskriften «Omfanget 

av skadebota, indirekte tap». Første ledd bestemmer at erstatningen skal «svare til det 

økonomiske tapet parten har hatt som følgje av avtalebrotet», så langt dette ligger innenfor det 

selger «med rimeleg grunn kunne ha rekna med som ei mogeleg følgje av avtalebrotet». Jeg 

leser dette slik at selgers ansvar dekker hele det påregnelige økonomiske tapet på kjøpers hånd. 

At loven knytter utmålingen til det økonomiske tapet «parten har hatt», innebærer dessuten at 

erstatningen utmåles individuelt. Det er ikke noe krav om at kjøperen har gjort, eller har 

sannsynliggjort at han vil komme til å gjøre, oppofrelser – kjøper står fritt med hensyn til 

hvordan han vil disponere erstatningsbeløpet. 

 

(28) Lovens ordlyd angir ikke noe bestemt verdimål. Det fremgår av Ot.prp.nr.66 (1990–1991) side 

127 at avhendingslovens regel svarer til kjøpsloven § 67, som igjen bygger på den 

fellesnordiske utredningen i NU 1984:5 og FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp. I 

forarbeidene til kjøpsloven blir det fremholdt at utgangspunktet «er prinsippet om full 

erstatning for tap og utgifter som skyldes kontraktsbruddet», jf. Ot.prp.nr.80 (1986–1987) side 

120. Dette innebærer, blir det sagt, at den skadelidte part «gjennom erstatningen stilles i samme 

økonomiske stilling som om motparten hadde foretatt riktig oppfyllelse av kontrakten». Også 

ellers er det vanlig å si at erstatningen skal gi kjøperen økonomisk kompensasjon for 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§3-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-66-199091/s127
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-66-199091/s127
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1988-05-13-27/§67
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-05-21-30
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-80-198687/s120
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-80-198687/s120


Kursmateriale i obligasjonsrett, H2020 

 

Side 12 

 

oppfyllelsesinteressen – den skal, som et surrogat for oppfyllelse, dekke den positive 

kontraktsinteressen på kjøperens hånd. 

 

(29) Kostnadene ved utbedring er ofte den nærliggende målestokken for kjøperens direkte 

økonomiske tap på grunn av mangelen, og nevnes i forarbeidene som et typisk eksempel på 

hva som dekkes under avhendingsloven § 4-14 første ledd, jf. § 7-1 første ledd, se Ot.prp.nr.66 

(1990–1991) side 128. At erstatningsansvaret da fyller sin funksjon som surrogat for 

naturaloppfyllelse illustreres av saken her: Ved å få erstattet utbedringskostnadene kommer 

Engmo og Tveito i samme posisjon som de ville ha vært i dersom Fredriksen hadde ytt 

kontraktsmessig, i den forstand at de uten egne utlegg kan få et beboelig loft. Skulle de 

bestemme seg for ikke å utbedre – noe de står fritt til – vil en erstatning på 1,6 millioner kroner, 

i følge lagmannsrettens dom, svare omtrent til den nedkapitaliserte verdien av de totale 

fremtidige leieinntektene ved hyblene. Også dette er, i denne saken, en form for verdimål for 

oppfyllelsesinteressen. 

 

(30) Dette siste perspektivet – at oppfyllelsesinteressen beregnet på denne måten i realiteten gir 

kjøperne erstatning for de tapte leieinntektene – representerer samtidig et paradoks: 

Leieinntektene utgjør et indirekte tap som Fredriksen ikke svarer for under 

kontrollansvarsregelen i § 4-14 første ledd, jf. § 7-1 første ledd. Ansvar for tapte leieinntekter 

forutsetter skyld eller garanti, jf. § 4-14 andre ledd, jf. § 7-1 andre ledd. 

 

(31) Protector Forsikring ASA og Johnny Morten Fredriksen har vist til, slik også lagmannsretten 

har gjort i sin dom, at prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 utgjør en form for 

«primærsanksjon» ved mislighold. Dersom det ytes erstatning som rekker utover 

verdireduksjonen, vil dette – hevdes det – hule ut prisavslagsinstituttets posisjon. 

 

(32) Det er, etter mitt syn, ikke grunnlag for å anse prisavslag som en «primærsanksjon» som setter 

§ 4-14 mer eller mindre ut av spill for så vidt gjelder kjøpers direkte tap. Rett nok er det slik at 

så langt tapet allerede er dekket gjennom et eventuelt prisavslag, så kan ikke det samme tapet 

inngå ved erstatningsberegningen. Da ville kjøperen få dobbeltkompensasjon. Men utover dette 

mener jeg det følger av § 4-14, jf. § 7-1 første ledd og av forarbeidene til disse bestemmelsene, 

av avhendingslovens system og av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, at selgers 

erstatningsansvar for mangler står på egne ben med hensyn til formål, vilkår og utmåling. 

Prisavslag er en gjensidighetsbeføyelse som følger direkte av at det foreligger en mangel. 

Formålet er å gjenopprette den kontraktsmessige balansen. Erstatningsansvar etter § 4-14, jf. § 

7-1 forutsetter ansvarsgrunnlag, og er et surrogat for kjøpers interesse i kontraktsmessig 

oppfyllelse. Det gjelder heller ikke noe prinsipp om «laveste verdi» i forholdet mellom de to, 

se til sammenligning Rt-2010-1395 avsnitt 50. 

 

(33) Protector Forsikring ASA og Johnny Morten Fredriksen har også tatt til orde for at det i norsk 

rett gjelder en alminnelig misforholdsbegrensning, som innebærer at det ikke er anledning til å 

kreve erstatning for det direkte tapet utover – iallfall ikke vesentlig utover – den 

verdireduksjonen som mangelen representerer. 

 

(34) Rettslitteraturen gir en viss støtte for dette. Det gjør i og for seg også reglene om selgers 

utbedringsansvar i avhendingsloven § 4-10, som er en forlengelse av selgers plikt til 

naturaloppfyllelse. Av bestemmelsens andre ledd følger det motsetningsvis at selger som 

hovedregel ikke har utbedringsplikt. Unntaksvis foreligger plikt til utbedring, men denne 

gjelder uansett bare dersom «retting kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe for seljaren». 

Videre følger det av § 4-10 fjerde ledd at dersom en selger som har plikt til å rette, ikke gjør 
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det, så kan kjøperen kreve erstatning «for forsvarlege kostnader ved å få mangelen retta». I 

dette ligger det nettopp en misforholdsbegrensning, jf. Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett (2. 

utgave, 2011) side 393. Den medfører at § 4-10 fjerde ledd ikke gir kjøperen rett til erstatning 

for utbedringskostnader som overstiger det økonomisk forsvarlige. § 4-10 fjerde ledd viser at 

det heller ikke i erstatningssammenheng er en lovgivningspolitisk fremmed tanke å se hen til 

verdiforholdene. Men jeg finner samtidig grunn til å understreke at erstatningsansvaret etter § 

4-14 første ledd står på egne ben vis-à-vis § 4-10 fjerde ledd, blant annet med hensyn til 

ansvarsgrunnlag. § 4-10 fjerde ledd er en objektiv erstatningsregel. Den er ikke uttømmende 

med hensyn til selgers erstatningsansvar, jf. Ot.prp.nr.66 (1990–1991) side 106: 

«Skadebot for tap pga mangel kan kjøparen krevje etter § 4-14 jf. § 4-5, og slik skadebot vil 

ofte dekkje det same som skadebot etter § 4-10 fjerde ledd. Men i § 4-14 jf. § 4-5 er det snakk 

om såkalla kontrollansvar og skyldansvar. § 4-10 fjerde ledd tredje punktum gir derimot ein 

heilt objektiv erstatningsregel, d v s ein regel som gjeld utan avgrensing av slike vilkår som i § 

4-14 jf. § 4-5. Men den objektive regelen i § 4-10 fjerde ledd vil berre gjelde forsvarlege 

kostnader til retting, ikkje anna tap.» 

 

(35) Jeg tar ikke stilling til om, eller hvor langt, det kan stilles opp en slik mer gjennomgående 

kontraktsrettslig misforholdsbegrensing som ankemotpartene tar til orde for, en avgrensning 

som under avhendingsloven i tilfelle helst bør sees i sammenheng med kjøpers 

tapsbegrensningsplikt etter § 7-2. 

 

(36) Når jeg i denne saken er enig med lagmannsretten i resultatet, er det ikke på grunnlag av en 

eventuell misforholdsbegrensning eller ut fra tapsbegrensningsplikten. Mitt syn er begrunnet i 

at det er verdireduksjonen som gir det mest treffende uttrykket for kjøpernes direkte 

økonomiske tap i et tilfelle som det foreliggende. Dette gjelder uavhengig av om kjøperne vil 

komme til å utbedre eller ikke. 

 

(37) Mangelen består i at loftet ikke er godkjent for beboelse, slik Engmo og Tveito ble forespeilet 

i den informasjonen de fikk fra selgersiden. Dette utgjør en rådighetsmangel ved eiendommen, 

det avhendingsloven § 4-18 betegner som et «offentlegrettslege rådvaldsband», jf. også § 3-2 

andre ledd. Jeg viser til Ot.prp.nr.66 (1990–1991) side 115-116 og side 54-55. Det fremgår av 

§ 4-18 at ved slike mangler «gjeld føresegnene om manglar tilsvarande». Hva som ligger i at 

bestemmelsene om fysiske mangler gjelder «tilsvarande» for rådighetsmangler, er – så langt 

jeg har kunnet bringe på det rene – ikke belyst i forarbeidene, i høyesterettspraksis eller i 

rettslitteraturen. 

 

(38) Jeg går ikke inn på hvordan det i sin alminnelighet forholder seg med selgers erstatningsansvar 

for rådighetsmangler. Her kan nok typetilfellene variere en hel del. Men det står for meg som 

ganske klart at beregningen av kjøperens økonomiske tap ved rådighetsmangler, ut fra 

omstendighetene, kan vise seg å måtte stå i en noe annen stilling enn ved fysiske mangler. Et 

trekk ved rådighetsmangler er at utbedring gjerne er faktisk eller rettslig umulig, eller at 

utbedring iallfall kan vise seg å bli uforholdsmessig kostbart. Vår sak er illustrerende: 

 

(39) Det er på det rene at prisen på 3,15 millioner kroner var markedsmessig, og at verdireduksjonen 

ved at loftet ikke kan benyttes til beboelse, utgjør 650 000 kroner. En markedsmessig kjøpesum 

med råloft ville ha vært omkring 2,5 millioner kroner. Differansen mellom 

utbedringskostnadene, som er nesten 1,6 millioner kroner, og verdireduksjonen på grunn av 

mangelen, er altså bortimot 1 million kroner. Kostnadene ved å oppfylle de offentligrettslige 

kravene som i dag stilles for å kunne ta loftet i bruk til beboelse, er med andre ord vesentlig 

høyere enn den markedsprisen en slik utbedring i neste omgang genererer. Det er samtidig ikke 
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slik at seksjonen må utbedres av tekniske grunner. Det foreligger heller ikke offentlige pålegg 

om utbedring. 

 

(40) Erstatning for utbedringskostnadene vil dessuten inneholde et element av berikelse for 

kjøperne: Dersom Engmo og Tveito velger ikke å utbedre, så vil det totale vederlaget for 

seksjonen være kun 1,5 millioner kroner, altså omtrent 1 million kroner under markedsverdien 

for leiligheten med tilhørende råloft. Denne gevinsten vil Engmo og Tveito langt på vei kunne 

realisere ved å selge seksjonen slik det nå er, uten utbedring. Jeg legger til grunn, på samme 

måte som lagmannsretten, at dersom Engmo og Tveito hadde krevd prisavslag etter § 4-12 i 

stedet for erstatning, så ville prisavslaget være begrenset til 650 000 kroner, jf. Rt-2000-199 og 

Rt-2006-1076. 

 

(41) I det jeg her har pekt på ligger det at erstatning utmålt etter utbedringskostnadene, i et tilfelle 

som det foreliggende, også ville stå i et spenningsforhold både til kjøpers tapsbegrensningsplikt 

etter avhendingsloven § 7-2, og til prinsippet om at en kjøper ikke skal tjene på selgers 

mislighold. 

 

(42) Saken her bekrefter, etter mitt syn, behovet for å se avhendingslovens regler i sammenheng, 

slik Høyesterett fremholdt i HR-2016-901-A avsnitt 27. Jeg legger riktignok liten vekt på 

reglene om beregning av prisavslag i § 4-12 og om selgers erstatningsansvar for mangelfull 

utbedring i § 4-10. Som jeg var inne på, er dette objektive gjensidighetsbeføyelser, med en til 

dels helt annen funksjon enn erstatningsregelen i § 4-14. Derimot har jeg festet meg ved at den 

reelle virkningen av rådighetsmangelen i dette tilfellet er at den eierseksjonen som Engmo og 

Tveito kjøpte av Fredriksen har et mindre beboelig areal enn det Engmo og Tveito var 

forespeilet. Det har derfor interesse å se hen til erstatningsberegningen ved innendørs 

arealsvikt, jf. avhendingsloven § 3-8 og Rt-2003-612. 

 

(43) Etter hva jeg har kunnet se, gir rett nok verken forarbeidene eller Høyesteretts praksis noen 

videre veiledning her. Men Stig H. Solheim og Kristoffer Dons Brøndbo er inne på spørsmålet 

i artikkelen «Innendørs arealsvikt» i Lov og Rett 2005 side 473-491, på side 488-489: 

«Krav om retting er generelt lite praktisk ved arealsvikt. Det vil i de fleste tilfeller være umulig 

eller altfor kostbart for selger å korrigere arealsvikt ved å lage et tilbygg, gripe inn i tilstøtende 

boenheter eller lignende ... 

Et av de vanligste krav ved arealsvikt er krav om prisavslag ... 

Den andre sentrale misligholdsbeføyelse ved arealsvikt er krav om erstatning, jf. § 4-14. 

Erstatningen skal tilsvare det 'økonomiske tapet parten har hatt som følgje av avtalebrotet', jf. 

§ 7-1. Dette innebærer at kjøper, her som ellers i kontraktsretten, har krav på den positive 

kontraktsinteressen. Det vil si at kjøper skal stilles økonomisk som om kontrakten var riktig 

oppfylt. Det direkte tapet vil i all hovedsak tilsvare den verdireduksjon boligen har fått som 

følge av arealsvikten. Tapet beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommens antatte verdi uten 

mangel, og deretter trekke fra eiendommens antatte verdi med mangel. Dette 

erstatningsansvaret forutsetter kontrollansvar, men meddelelse av uriktige opplysninger vil 

som regel ligge innenfor selgers kontroll.» 

 

(44) Også i praksis fra ting- og lagmannsrettene ser det ut til at det ved arealsvikt er lite rom for å 

beregne kjøpers tap med utgangspunkt i utbedringskostnader, for eksempel til på- eller 

ombygninger. Det gjennomgående verdimålet later til å være arealsviktens betydning for 

eiendommens verdi, utmålt enten som et forholdsmessig prisavslag eller i form av erstatning. 
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(45) Løsningen er ikke opplagt. Men jeg er blitt stående ved at med utgangspunkt i mangelens 

karakter tilsier hensynet til hva som er økonomisk forsvarlig, berikelsessynspunkter og 

sammenhengen i avhendingslovens regler at erstatningen under kontrollansvaret i § 4-14, jf. § 

7-1 første ledd ikke beregnes ut fra kostnadene ved å utbedre, når disse klart overstiger 

mangelens betydning for eiendommens markedsmessige verdi. Selve verdireduksjonen på 

grunn av mangelen gir i slike tilfeller et mer dekkende uttrykk for kjøperens direkte 

økonomiske tap. 

 

(46) Anken må etter dette forkastes. Saken har reist prinsipielle spørsmål som det også har vært i 

Protector Forsikring ASAs interesse å få avklart. Hensett til styrkeforholdene mellom partene, 

går jeg inn for at det ikke tilkjennes erstatning for sakskostnader for noen instanser. 

 

(47) Jeg stemmer for denne 

dom: 

 

1. Anken forkastes. 

 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 

 
 

(48) Dommer Falch: Jeg har kommet til at anken fører frem. 

 

(49) Jeg er enig med førstvoterende i at prisavslag ikke er en «primærsanksjon» som setter 

avhendingslovens regler om erstatning til side, mer eller mindre. Men jeg er uenig med ham i 

at kostnadene til å utbedre mangelen ikke utgjør et direkte økonomisk tap som Øystein Tveito 

og Linda Engmo – kjøperne – har krav på å få erstattet. 

 

(50) Utgangspunktet er at kjøperne har krav på å få erstattet sitt direkte økonomiske tap, jf. 

avhendingsloven § 7-1 første ledd første punktum. Det er det individuelle tapet mangelen har 

påført dem, som skal erstattes. Jeg mener det er klart at økonomisk tap ville ha foreligget 

dersom kjøperne allerede nå, på domstidspunktet, hadde utbedret mangelen. Kostnadene ville 

da vært pådratt, og disse hadde stått i et direkte årsaksforhold til eierseksjonens mangel. 

 

(51) I den aktuelle situasjonen, hvor kjøperne så langt ikke har utbedret mangelen, oppstår det 

imidlertid et dilemma: Som førstvoterende pekte på, vil kjøperne berikes dersom 

utbedringskostnadene erstattes uten at de gjennomfører noen utbedring. Men på den andre 

siden, dersom de utbedrer mangelen uten å få kostnadene erstattet, vil de lide udekket et 

økonomisk tap. 

 

(52) Jeg kan for min del ikke følge førstvoterende når han løser saken med utgangspunkt i en analyse 

av mangelens karakter. Rådighetsmangler skal etter § 4-18 behandles som andre mangler, og 

problemstillingen er neppe særegen for slike mangler. Hva årsaken er til at loftet ikke kan bebos 

som avtalt – om det skyldes myndighetskrav, slett arbeid eller annet – kan etter min mening 

ikke være avgjørende for beregningen av kjøpernes økonomiske tap. 

 

(53) Mitt syn er derfor at dilemmaet må løses etter en sannsynlighetsbedømmelse, slik andre påståtte 

fremtidstap bedømmes. Jeg viser her til Rt-2015-216 avsnitt 26, som gjaldt et tilfelle av ulovlig 

hugst hvor skadelidte krevde erstattet kostnader til gjenopprettende tiltak som ennå ikke var 

utført, uten at tiltakene ville øke verdien på skadelidtes eiendom: 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-18
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2015-216/a26
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«[Skadevolder] har gjort gjeldende at så lenge ikke [skadelidte] har satt i gang noen tiltak og 

uten bevis for at det faktisk vil bli gjort, er det for usikkert om det faktisk foreligger et 

økonomisk tap. Det er imidlertid ikke noe vilkår for å kreve en kostnad erstattet at den faktisk 

er påløpt. Spørsmålet må eventuelt være om det er sannsynlig at den blir pådratt. Jeg nøyer meg 

her med å vise til Rt-2013-116 avsnitt 55, og finner at dette må anses oppfylt.» (Min 

kursivering) 

 

(54) Dette innebærer at kjøperne vil lide et økonomisk tap dersom de mest sannsynlig vil utbedre 

loftet. Jeg kan ikke se at Johnny Morten Fredriksen – selgeren – og Protector Forsikring ASA 

har gjort gjeldende at kjøperne vil unnlate å gjøre det. Da må det legges til grunn at 

utbedringskostnadene – som partene er enige om størrelsen av – utgjør kjøpernes direkte 

økonomiske tap som de i utgangspunktet har krav på å få erstattet etter § 7-1 første ledd første 

punktum. 

 

(55) Jeg går så over til å se på om det gjelder noen begrensing i dette utgangspunktet som her får 

anvendelse. 

 

(56) Avhendingsloven oppstiller tre aktuelle begrensinger: For det første skal visse upåregnelige tap 

ikke erstattes, jf. § 7-1 første ledd andre punktum (adekvansbegrensing). For det andre skal tap 

som kjøperen kunne avverget ved rimelige tiltak, ikke erstattes, jf. § 7-2 første ledd 

(tapsbegrensning). Og for det tredje kan erstatningen settes ned dersom den vil virke urimelig 

for selgeren, jf. § 7-2 andre ledd (lemping). 

 

(57) Flere aktuelle begrensinger inneholder loven ikke. Den inneholder ingen generell 

misforholdsbegrensning, slik selgeren og Protector Forsikring ASA argumenterer for at gjelder. 

Mitt syn er da at en slik begrensing ikke finnes, med mindre den skulle ha klar støtte enten i 

lovforarbeidene eller i alminnelig, ulovfestet kontraktsrett som loven i stor grad bygger på. Slik 

støtte kan jeg ikke se foreligger: 

 

(58) Av lovforarbeidene fremgår at § 7-1 og § 7-2 er utarbeidet i samsvar med kjøpslovens parallelle 

regler i § 67 og § 70, se Ot.prp.nr.66 (1990–1991) sidene 127 og 130. Verken kjøps- eller 

avhendingslovens forarbeider gir støtte for at det gjelder flere eller andre begrensinger enn de 

som fremgår av lovene selv. 

 

(59) Jeg kan heller ikke se at det finnes støtte i alminnelig, ulovfestet kontraktsrett for at det – ut 

over de begrensingene jeg nevnte – gjelder en misforholdsbegrensing ved utmåling av 

erstatning. Riktignok finnes en slik begrensning i kontraktspartens rett til naturaloppfyllelse og 

i hans rett til å få mangelfulle ytelser utbedret, se Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett (2. utgave, 

2011) sidene 385 og 393. Disse begrensingene har fått sine uttrykk i avhendingsloven, i 

henholdsvis § 4-2 første ledd andre punktum og § 4-10 andre ledd. På samme måte som retten 

til prisavslag, er reglene begrunnet i hensynet til å gjenopprette balansen mellom partenes 

ytelser. 

 

(60) Reglene om plikt til å betale erstatning ved kontraktsbrudd bygger imidlertid på andre hensyn. 

Formålet er her å skape oppfyllelsespress, og å sikre den andre partens økonomiske interesse i 

kontrakten. Derfor er utgangspunktet at når ansvarsgrunnlag foreligger, skal den parten som 

har brutt sin forpliktelse, dekke den andre partens individuelle økonomiske tap. Hensynet til 

førstnevnte er ivaretatt på flere måter; i utmålingsfasen av de nevnte reglene om adekvans, 

tapsbegrensing og lemping. Det finnes mange eksempler på at erstatningen har blitt høy, til 

dels svært høy, selv om både vederlaget, kontraktsbruddet og verdireduksjonen var relativt 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-116/a55
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1988-05-13-27/§67
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1988-05-13-27/§70
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-66-199091/s127
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-10
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liten. Et eksempel kan være Rt-2004-675 (agurkpinnedommen). En generell 

misforholdsbegrensning kan jeg derfor ikke se foreligger i den alminnelige, ulovfestete 

kontraktserstatningsretten. 

 

(61) Førstvoterende har pekt på avhendingsloven § 4-10 fjerde ledd, som fastslår at dersom selgeren 

ikke oppfyller sin retteplikt, kan kjøperen kreve erstattet sine «forsvarlege kostnader» til 

retting. Men dette er – i motsetning til erstatningsregelen § 4-14 – en helt objektiv 

erstatningsregel som av den grunn inneholder denne begrensingen, se den nevnte 

odelstingsproposisjonen på side 106. Der fremgår også, slik førstvoterende siterte, at 

«[s]kadebot for tap pga mangel kan kjøparen krevje etter § 4-14 jf. § 4-5». Det innebærer etter 

min mening at den særskilte begrensingsregelen i § 4-10 fjerde ledd ikke påvirker kjøperens 

rett til erstatning etter § 4-14, som kommer til anvendelse i vår sak. 

 

(62) Jeg går så over til å drøfte om adekvansbegrensingen i § 7-1 første ledd andre punktum kommer 

til anvendelse. Den bestemmer at kjøperne bare har krav på å få erstattet det tapet selgeren 

«med rimeleg grunn kunne ha rekna med som ei mogeleg følgje av avtalebrotet». Regelen kan 

etter omstendighetene være egnet til å avskjære erstatning for høye kostnader som gir liten eller 

ingen nytte, se også agurkpinnedommen avsnitt 67. Et typisk eksempel kan være kostnader til 

utbedring av innendørs arealsvikt, som førstvoterende pekte på. Slike tiltak kan det fremstå 

som upåregnelig at kjøpere utfører, og i så fall skal tapsposten ikke erstattes. 

 

(63) Men dette stiller seg etter min mening annerledes her. I lys av den utbyggingen selgeren selv – 

eller hans rettsforgjengere – hadde utført på loftet, sett i sammenheng med hvordan han 

markedsførte loftet, hadde han etter min mening rimelig grunn til å regne med som en mulighet 

at kjøperen ville utbedre de mangler som måtte være, slik at loftet ble beboelig. Jeg kan for min 

del heller ikke se at en slik utbedring vil være økonomisk uforsvarlig. Økonomisk sett kan 

investeringen gjenvinnes ved utleie, og i et pressområde som Tromsø sentrum er, kan det ikke 

ses bort fra at den over noe tid også kan gjenvinnes ved salg. 

 

(64) Det neste spørsmålet er om kjøperne har forsømt «å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak», 

jf. § 7-2 første ledd. Regelen pålegger kjøperne å ta visse aktive skritt, slik at deres økonomiske 

tap blir minst mulig. Den eneste aktive handlingen som her kunne være aktuell, er salg av 

eierseksjonen. Partene er enige om at et salg ville resultert i en salgssum, som i tillegg til den 

erstatningen lagmannsretten tilkjente, tilsvarer det vederlaget kjøperne ytet selger. 

 

(65) Jeg har kommet til at et salg av en familiebolig som dette, ikke vil være et «rimeleg» tiltak å 

pålegge kjøperne. Folks bolig er ikke en hvilken som helst gjenstand som med letthet byttes ut. 

Det foreligger heller ikke opplysninger som tilsier at en lik eller temmelig lik alternativ bolig 

har vært tilgjengelig for kjøperne i markedet. Et krav om at de må selge boligen sin, vil da 

påføre dem et større offer som følge av selgerens kontraktsbrudd, enn rimelig er. Mitt syn er 

derfor at kjøpernes tapsbegrensingsplikt ikke begrenser deres rett til å få utbedringskostnadene 

erstattet. 

 

(66) Selgeren og Protector Forsikring ASA har ikke påberopt at erstatningen skal lempes etter § 7-

2 andre ledd, noe jeg derfor ikke går inn på. 

 

(67) På denne bakgrunn stemmer jeg for at anken fører frem. 

 

(68) Dommer Ringnes: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer 

Bårdsen 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2004-675
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-10
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-10
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§4-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-03-93/§7-2
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(69) Dommer Berglund: Likeså. 

 

(70) Dommer Tønder: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer 

Falch. 

 

(71) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

dom: 

1. Anken forkastes. 

 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
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Oppgave til kursdag 4 

Grosserer Lars Holm lot i 1989 oppføre et større lagerbygg til bruk for sin forretning. Planene 
var utarbeidet av et arkitektfirma som også utarbeidet anbudsinnbydelse. Holm antok anbud 
fra AS Husbygg. Bygget hadde flatt tak som etter arkitektens beskrivelse skulle isoleres med 
en type skumplast og tekkes med papp og asfalt. Disse arbeider overlot Husbygg til AS Tak-
Tekk. I avtalen med Tak-Tekk spesifiserte Husbygg hvilke materialtyper som skulle nyttes i 
henhold til beskrivelsen i anbudsinnbydelsen. Tak-Tekk fullførte arbeidet i september 1989 til 
en pris på kr 300 000,-. I august 1991 oppsto det lekkasjer i taket. Holm henvendte seg til 
Husbygg, som opplyste at Tak-Tekk hadde utført arbeidet. Tak-Tekk foretok etter henvendelse 
fra Holm reparasjon av lekkasjen. I det påfølgende år oppsto det stadig lekkasjer, som hver 
gang omgående ble reparert av Tak-Tekk etter henvendelse fra Holm.  
 
Holm, som mente at tekkingen måtte være mangelfull, fikk i januar 1993 en sakkyndig til å se 
på taket. Denne uttalte at den tekkingsmetode som var benyttet, ikke var egnet for flate tak. 
Man måtte i tilfelle ha brukt papp av kunststoff, ikke av organisk materiale slik det her var 
gjort. Dette var noe man var blitt klar over i de senere år. Da taket ble lagt i 1989, var metode 
og materialvalg ikke uvanlig, selv om det i et par artikler i fagpressen var nevnt at papp av 
organisk materiale muligens ikke var egnet.  
 
Holm krevde etter dette at Tak-Tekk skulle foreta ny tekking av taket, og da firmaet avslo, lot 
Holm arbeidet utføre av et annet firma og krevde at Tak-Tekk skulle dekke utgiftene som var 
kr 600 000,-. Det hadde ingen hensikt å reise krav mot Husbygg, som i mellomtiden var gått 
konkurs.  
 
Tak-Tekk avviste kravet, og anførte prinsipalt at de sto i kontraktsforhold med Husbygg og at 
Holm derfor ikke hadde noe krav direkte mot Tak-Tekk. De reparasjoner som var foretatt, var 
foretatt av velvillighet og av hensyn til firmaets renommé. Selv om Holm kunne gå direkte på 
Tak-Tekk kunne det ikke kreves mer enn at Tak-Tekk fortsatte å reparere lekkasjene etter 
hvert som de oppsto. Tak-Tekk erkjente imidlertid at lekkasjene var så hyppige at det fra 
huseierens synspunkt var det eneste fornuftig å legge taket om, men dette ville føre til så store 
omkostninger for Tak-Tekk at de ikke hadde noen plikt til dette.  
 
Holm avviste innsigelsene og anførte på sin side subsidiært at Tak-Tekk uansett måtte være 
erstatningsansvarlig. Som fagkyndige burde firmaet ha vært klar over den tvil som var reist om 
tekkingsmetoden alt i 1989 og ha brakt dette videre Husbygg og Holm. Tak-Tekk avviste dette 
subsidiære ansvarsgrunnlaget.  
 
Løs de spørsmål oppgaven reiser. Partene var enige om at de avtaler de hadde inngått ikke 
inneholdt noen klausuler som løste de tvister som oppsto (partene hadde ikke benyttet seg 
av NS 3430, NS 8405 eller andre standardkontrakter, men utformet individuelle avtaler i det 
enkelte kontraktsforhold). 
 

 

 

 

 

 



Kursmateriale i obligasjonsrett, H2020 

 

Side 20 

 

Oppgave til kursdag 5 

 

Peder Ås driver reisebyrå i Lillevik og er en driftig herremann - byrået går godt og nyter høy 
anseelse i bransjen og blant kundene. Han har spesialisert seg på forretningsreiser. 
  
I juni 1994 får Peder tilbud om å bli franchisetager i reisebyråkjeden Ryk og Reis. (Legg til grunn 
at franchising innebærer at et foretak (franchisegiver) utarbeider et helhetlig konsept for en 
bestemt vare og/eller tjeneste og inngår samarbeidsavtale med andre selvstendige foretak 
(franchisetager) som får rett og plikt til å gjøre bruk av forretningskonseptet i eget navn, for 
egen regning og risiko mot vederlag til franchisegiver.)  
 
Peder anså dette som en mulighet til å forøke sin omsetning slik at han kunne drive enda 
bedre, og han aksepterte derfor franchiseavtalen. Ryk og Reis hadde allerede etablert et nett 
med "underliggende" reisebyråer rundt omkring i Norge som alle var franchisetagere i kjeden. 
Peder krevde og oppnådde, i likhet med de andre franchisetagerne, eksklusivitet for 
forretningsreiser og feriereiser innenfor sitt område (Lillevik). Dette ble kontraktsfestet i 
franchiseavtalen som ble inngått i juli 1994. Kontrakten skulle løpe ett år av gangen, etter en 
minimumsperiode på 2 år, dersom oppsigelse ikke ble gitt skriftlig med 9 måneders varsel. 
Oppsigelse skulle etter kontrakten bare kunne skje på saklig grunnlag og det var spesielt nevnt 
at det ikke regnes som saklig grunnlag at "franchisegiveren ønsker å overta virksomheten i en 
franchisetagers territorium, dersom franchisetagerne har overholdt avtalen og vist 
tilfredsstillende markedsutvikling".  
 
Peders forventninger ble innfridd ettersom kjeden Ryk og Reis slo godt an i markedet, og 
Peders omsetning økte ytterligere, særlig innenfor hans spesialområde forretningsreiser. 
Ledelsen i kjeden var godt fornøyd med ham.  
 
I juli 1997 ble det fattet en "strategisk" beslutning av styret i Ryk og Reis sentralt om at kjeden 
skulle selges til konkurrenten Gullivers reiser. Man hadde først vurdert både salg av aksjene i 
Ryk og Reis og fusjon med Gulliver reiser, men ble stående ved at "innmaten" i Ryk og Reis, 
dvs. alle aktiva, herunder franchiseavtalene, skulle selges. Deretter skulle Ryk og Reis 
oppløses. (Legg til grunn at krav Peder måtte ha mot Ryk og Reis kan rettes mot Gullivers 
reiser).  
 
Peder mottok et tilbud om å bli franchisetager i den nye kjeden. Han fant imidlertid fort ut at 
avtaleutkastet var ufordelaktig for ham, idet ham måtte avse sitt hovedområde 
forretningsreiser til en annen franchisetager, som allerede var etablert i Lillevik i kjeden 
Gullivers reiser. Til gjengjeld skulle han overta dennes portefølje innenfor fritidsreiser, men 
porteføljen utgjorde økonomisk sett bare halvparten av Peders omsetning innenfor 
forretningsreiser. Han avslo derfor tilbudet. Partene forsøkte å løse tvisten seg imellom ved 
forhandlinger, men Peder lot seg ikke rokke. Han ble særlig oppbrakt over at Gullivers 
franchisetager i Lillevik av Ryk og Reis/Gulliver i fremtiden fikk bruke navnet Ryk og Reis for 
forretningsreisedelen av sin virksomhet. Da han ikke kom noen vei med Ryk og Reis/Gulliver, 
hevet han avtalen med Ryk og Reis og gikk inn i et tredje franchisesystem, Forretningsreiser, 
hvor han fikk eksklusivitet i Lillevik.  
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Ryk og Reis og Gullivers reiser mente at Peder hadde misligholdt avtalen med Ryk og Reis og 
krevde at han skulle fortsette som franchisetager for Gullivers reiser, som lovet å oppfylle Ryk 
og Reis sine forpliktelser, bortsett fra endringen vedrørende forretningsreiser/feriereiser.  

Peder hevdet at det ikke forelå noe mislighold fra hans side. Han måtte stå fritt til å inngå 
franchiseavtale med ny kjede, fordi Gullivers reiser etter hans mening ikke uten hans samtykke 
kunne være berettiget til å overta som franchisegiver i kontraktsforholdet med ham.  

Han hevdet subsidiært at det innebar et hevningsberettiget mislighold av avtaleforholdet med 
ham, at han måtte bytte portefølje med den følge at omsetningen hans ville synke betydelig.  

Peder krevde erstatning for tap han hadde lidt ved å måtte gå over til en ny kjede. Tapet var 
uomstridt kr 500 000 og var basert på en periode fem år fremover hvor han ville ha lavere 
omsetning/fortjeneste i den nye kjeden. Ryk og Reis/Gullivers reiser avviste kravet.  
 
Herover forfattes en betenkning hvor både prinsipale og subsidiære rettsspørsmål drøftes og 
avgjøres.  
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Oppgave til kursdag 6 

 
Jusstudent Marte Kirkerud kjøpte våren 2017 ein ny mobiltelefon av det verdskjende merket Druide. 

Telefonen låg i høg prisklasse og var marknadsført som ein toppmoderne telefon med kraftig 

prosessor og stor lagringskapasitet. Særleg vart det framheva at batteriet var godt; med vanleg bruk 

skulle det vara i mange dagar. 

Seint på hausten 2017 fekk Marte melding om at ho kunne laste ned ei programvareoppdatering til 

telefonen. Av meldinga gjekk det fram at oppdateringa var nødvendig for å køyre nyaste versjon av 

dei mest brukte appane. Marte lasta ned oppdateringa, men oppdaga etter kort tid at telefonen vart 

mykje treigare i bruk, og at batteriet måtte ladast omtrent kvar dag. 

To veker etter oppdateringa gjekk Marte til forhandlaren ho hadde kjøpt telefonen av, Blåskjerm AS, 

og sa frå om at ho meinte telefonen hadde ein mangel. Ho kravde å få ein ny telefon av eit anna 

merke i same prisklasse eller pengane tilbake. 

Forhandlaren gjekk ikkje med på dette kravet og forklårte at produsenten hadde sendt ut 

oppdateringa fordi den opphavlege programvara førte til at nokre av telefonane vart ustabile. Det 

var på det reine at yting og batteritid vart redusert, men det var altså nødvendig, forklårte 

forhandlaren. I den samanhengen trekte han fram dei internasjonale vilkåra til Druide som alle 

kjøparar av denne telefonen måtte akseptere ved første oppstart. Der stod det i punkt 26 (i norsk 

omsetjing): 

«Kunden aksepterer at Druide kan endre programvara for telefonen av tekniske, juridiske eller 

kommersielle grunnar, og godtek at dette kan påverke ytinga for både maskinvare og programvare. 

Druide tek ikkje på seg noko ansvar for problem som kunden måtte oppleva som følgje av dette. 

Kunden går med på dei vilkåra for bruken av telefonen som Druide til kvar tid fastset og innser at 

dette er nødvendig for at telefonen skal vera eit funksjonelt, trygt og framifrå produkt.» 

Forhandlaren viste òg fram ein kontrakt som Marte hadde skrive under da ho kjøpte telefonen, der 

det stod at kunden aksepterte dei vilkåra som gjekk fram av oppstartprosedyren for telefonen. 

Vidare stod det at desse vilkåra var tilgjengelege i papirform hos forhandlaren for den som bad om 

dei. 

Marte måtte vedgå at ho hadde skrive under kontrakten og seinare klikka «aksepter» da telefonen 

starta opp, utan at ho hadde lese noko av dette. Ho meinte likevel at vilkåra ikkje kunne avgjera 

mangelsspørsmålet. Ho hadde krav på ein telefon av den kvaliteten som marknadsføringa gav henne 

grunn til å vente, og iallfall ein telefon av normal kvalitet. Ho viste vidare til avtalelova §§ 36 og 37, 

EU-direktivet om urimelege vilkår i forbrukarkontraktar og praksis frå EU-domstolen. Vilkåra var 

uforståelege for ein vanleg forbrukar, meinte ho, og dessutan kunne ikkje seljaren og produsenten 

stå fritt til å endre eigenskapane for telefonen i ettertid. 

Om dette skal du skrive ei utgreiing der rettsspørsmåla, både prinsipale og subsidiære, blir drøfta og 

avgjorde. 
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Oppgave til kursdag 7 

 

I 2014 arvet Kari Ås Lunndal hotell innerst i Kvitfjorden; et gammelt kråkeslott i en natur som 
tok pusten fra en. Men hotellet trengte oppussing og fornyelse. Kari investerte 20 millioner 
kroner i oppussing og oppgradering, og hun engasjerte flere guider til å tilby actionfylte 
turopplevelser. Hun sluttet også hotellet til portalen «bookiNorge.no», drevet av selskapet 
Turistbestilling AS. På portalen kunne man søke i tilbud fra ulike norske reisemål, sammenligne 
priser, lese brukeranmeldelser og bestille. Portalen var den ledende for reisemål i Norge.  
Ifølge avtalen med Turistbestilling, som Kari fylte ut og aksepterte over nett, skulle 
Turistbestilling ha 3 % av inntektene ved alle kjøp som ble endelig foretatt via 
«bookiNorge.no». Videre forpliktet hun seg til å ikke å tilby billigere priser til kunder som 
bestilte på andre måter. Oppsigelsestiden var 2 år.  
 
Karis innsats bar frukter. Belegget økte med 15 % allerede i 2016, det var fullbooket store deler 
av sesongen, og Kari måtte ofte si nei til gjester fordi det var fullt. Driften gikk med 800.000 i 
overskudd. Kari besluttet å få bygget en ny fløy til hotellet som ville gi rom for ytterligere 15 
% økning i 2017. Dette året ble imidlertid en skuffelse. Ved årsskiftet 2017/2018 var det klart 
at besøkstallene hadde falt med 5% i 2017, og Kari gikk med 500.000 i underskudd. Med 
byggingen av den nye fløyen i full gang så det ikke lyst ut. Kari ble etter hvert ganske sikker på 
at nedgangen kom av forhold knyttet til «bookiNorge». Hotellet hennes kom veldig langt ned 
på listen over overnattingstilbud i området, og hun hadde fått fire katastrofale anmeldelser. 
De var skrevet i løpet av én uke i begynnelsen av juni, og Kari var overbevist om at de kom fra 
samme person; Severin Lucullusen hadde vært bekjent av hennes far og hadde vært på en 
«guttetur» til hotellet i mai 2017. Middagen for de eldre herrene ble etter hvert svært så 
fuktig, og så ubehagelig for de andre gjestene, at Kari ut på kvelden nektet dem ytterligere 
servering. Severin skjelte ut Kari på det groveste og sa at her trengte man et skikkelig mannfolk 
i ledelsen.  
 
I en av anmeldelsene stod det:  
 
«Stedet drives nå av Kari Ås, en av disse karriereorienterte flinke pikene som bare tenker på 
seg selv og ikke skjønner ordet ‘service’. Turtilbudene er bare pusegreier, kanskje ok for 
småjenter men ikke noe for gutter som kan stå på ski. Styr unna, gutter.»  
 
Kari skrev 23. januar 2018 til Turistbestilling og forlangte svar på hvordan hun kunne havne så 
langt ned på siden ved søk på overnatting i området, og om disse anmeldelsene hadde noe å 
si for det. Under enhver omstendighet måtte den siterte anmeldelsen fjernes. En ordning som 
ikke gav Kari noen innsyn i hvordan rankingen fungerte, og hvor man kunne miste levebrødet 
av andres diskriminerende sjikane, var ikke i samsvar med hva hun hadde rimelig grunn til å 
forvente under avtalen, og måtte uansett anses klart urimelig. Hun påberopte seg i denne 
sammenheng også Grunnloven § 98, og Likestillingsloven § 6, jf. § 13, som hun mente også 
måtte kunne ha en viss kontraktsrettslig virkning. På dette grunnlaget krevde Kari erstatning 
for at besøket var falt med 5% i stedet for steget med 15%.  
 
Turistbestilling svarte etter noen dager at det var uaktuelt å ta vekk anmeldelsen eller gi innsyn 
i hvordan algoritmen i systemet rangerte overnattingssteder. Selskapet bestred ethvert 
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erstatningsansvar. Kari fastholdt sitt krav, og sa dessuten opp avtalen med umiddelbar 
virkning. Turistbestilling fastholdt at oppsigelsestiden var 2 år.  
 
Som følge av misæren gikk Kari sitt forhold til Turistbestilling nærmere etter i sømmene, og 
hun oppdaget at i 2016 hadde Turbestilling også fakturert for bestillinger som ble gjort via 
«bookiNorge», men avbrutt før kjøpet ble gjennomført. Til sammen var det fakturert 50.000 
kroner for mye. Turbestilling svarte at det skyldtes en «bug» i systemet som selskapet hadde 
oppdaget og rettet i desember 2016, uten at Kari hadde blitt opplyst om det. Kari krevde dette 
beløpet tilbake i brev av 6. februar 2018, med tillegg på 5% fra den uriktige betalingen fant 
sted, og lovens forsinkelsesrente fra hun henvendte seg til Turbestilling med krav om 
tilbakebetaling. Etter Turistbestillings mening var det nå for sent å kreve pengene tilbake. Kari 
kunne også enkelt ha sammenholdt fakturabeløpet med sine egne bestillinger for å se at 
beløpet var feil.   
 
Herover forfattes en betenkning hvor både prinsipale og subsidiære rettsspørsmål drøftes og 
avgjøres.  
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Oppgave til kursdag 8 

 

 

Advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co skulle feire 100-årsjubileum helgen 1. til 3. desember 

2017. I august tok de kontakt med Lars Holms Hotell på Storvidda Høyfjellshotell.  

 

Hotelldirektør Lars Holm lovet å lage et godt tilbud for advokatfirmaet, som i alle år hadde vært 

hotellets faste advokatforbindelse. Hotellet kunne tilby nyoppussede rom, eksklusiv bruk av 

hotellets slalåmbakke med flunkende nytt heisanlegg, fantastiske langrennsløyper på høyfjellet, 

kurs i skiseil og kite, og fri bruk av hotellets trenings-, spa- og badeanlegg.   

 

For hele herligheten, som ville beslaglegge alle hotellets 112 rom skulle advokatfirmaet betale 

kr. 500 000. Hotellet krevde forhåndsbetaling av kr. 100.000.  

 

Advokatfirmaet svarte den 1. oktober at opplegget passet perfekt, men ønsket å betale 

forskuddet på kr. 100 000 ved utstedelse av et dokument med følgende ordlyd: «Advokatfirmaet 

Mørk-Kirkerud & Co erkjenner med dette å skylde Lars Holms Hotell eller ordre kroner 100 

000 for opphold ved Lars Holms Hotell». Hotellet aksepterte dette, og dokumentet ble utstedt 

og datert 2. oktober.  

 

Lars Holms Hotell mottok dokumentet den 3. oktober 2013 og transporterte det umiddelbart 

videre til Ole Volds inkasso. Advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co ble notifisert om transporten 

samme dag. Ole Volds inkasso solgte den 20. oktober dokumentet videre til Storvidda 

Handelsbank med påskriften «skadesløs transport». 

 

Da Storvidda Handelsbank den 15. desember tok kontakt med advokatfirmaet Mørk-Kirkerud 

& Co for å innkreve dokumentets pålydende, svarte advokatfirmaet at det ønsket å gjøre opp 

kravet ved motregning med et prisavslagskrav de mente å ha mot hotellet. Feiringen hadde ikke 

blitt vellykket. Det var snøfritt og vindstille hele helgen, noe som gjorde at samtlige 

vintersportaktiviteter bortfalt. I tillegg var hotellets spa- og badeanlegg stengt på grunn av 

oppussing. Advokatfirmaet krevde derfor kr. 100 000 i prisavslag. Storvidda Handelsbank 

bestred ikke prisavslagskravet, men bestred at det var adgang til å foreta motregning med kravet 

overfor dem. 

 

Når de ikke mottok betaling fra advokatfirmaet tok Storvidda Handelsbank deretter kontakt 

med Lars Holms Hotell og krevde dokumentets pålydende fra hotellet. Lars Holms Hotell svarte 

at de var uten ansvar ettersom dokumentet var gyldig og reelt. 

 

Storvidda Handelsbank tok etter dette også kontakt med Ole Volds Inkasso. Handelsbanken 

krevde prinsipalt at Ole Volds Inkasso innbetalte summen som følge av ansvar knyttet til 

transporten som sådan. Subsidiært hevet de avtalen med Ole Volds Inkasso, og krevde i denne 

forbindelse at Ole Volds inkasso dekket deres kontraktsinteresse. Storvidda Handelsbank hadde 

kjøpt dokumentet for kr. 95 000,-. 

 

Drøft og løs de rettsspørsmål oppgaven reiser. 

 

 

 

 

 


