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Jus3111 – Obligatorisk kurs 
Opplegg:  

Deltakerne på kurset deles i fire grupper. Hver gruppe får tildelt to oppgaver: en teori/domsanalyse 

om ett tema, og en praktikumsoppgave om et annet tema. Gruppen skal forberede en muntlig 

presentasjon av teori/domsanalysen. Presentasjonen skal være totalt ca. 30 minutter. Gruppen skal 

også lede gjennomgangen av sin praktikumsoppgave. Det bør legges opp til aktiv deltakelse fra salen. 

Hver kursdag blir første time brukt til presentasjon av teori/domsanalyse pluss etterfølgende 

diskusjon. Andre time brukes til gjennomgang av praktikum. 

Opplegget blir da som følger: 

Dag 1: Gruppe 1 presenterer oppgave 1A, gruppe 3 leder gjennomgang av oppgave 1B 

Dag 2: Gruppe 2 presenterer oppgave 2A, gruppe 4 leder gjennomgang av oppgave 2B 

Dag 3: Gruppe 3 presenterer oppgave 3A, gruppe 1 leder gjennomgang av oppgave 3B 

Dag 4: Gruppe 4 presenterer oppgave 4A, gruppe 2 leder gjennomgang av oppgave 4B 

I tillegg til muntlige presentasjoner skal alle skrive ut og levere en individuell besvarelse på valgfri 

teori/domsanalyse. Den skriftlige innleveringen skal være mellom 2000 og 2500 ord. Dette inkluderer 

fotnoter, men ikke litteraturliste og andre registre. Besvarelser utenfor disse grensene vil ikke bli 

godkjent. Innleveringen leses og vurderes av kurslærer.  

Se ellers semestersiden for nærmere informasjon om kurset.  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/om-oblig-kurs/ 
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Oppgave 1 – Utmåling av prisavslag 

Oppgave 1 A: 

Teorioppgave: 

- Forklar kort hva som kjennetegner prisavslag som misligholdssanksjon og hva som skiller 

prisavslag fra erstatning. 

- Gi en oversikt over alternative måter å beregne prisavslag i kontraktslovgivningen og forklar 

hva som vil gjelde på ulovfestet grunnlag.  

Domsanalyse: 

- Analyser og vurder Høyesteretts tolkning av avhl. § 4-12 om beregning av prisavslag i HR-

2016-901-A. 

- Kommenter særskilt rekkevidden av følgende uttalelse i premiss 27: «Totalt sett skal kjøper 

ikke ha kompensert mer enn sitt økonomiske tap.» 

Oppgave 1 B: 

Praktikum: (leveres IKKE skriftlig) 

Spørsmål 1: 

Peder Ås kjøpte en motorbåt til 25.000 kroner på en båtmesse. Han trodde dette var et godt 

messetilbud, men det viste seg at veiledende utsalgspris var 20.000 kroner. I tillegg viste det seg at 

det var noe galt med motoren.  Peder Ås krevde derfor prisavslag. Markedsverdien på båten med 

mangelen var 15.000 kroner. Peder Ås fikk opplyst fra et båtverksted at det vil koste 4000 kroner å få 

reparert mangelen. Ettersom han er teknisk anlagt ville han imidlertid kunne reparere båten selv, ved 

å kjøpe motordeler på nett til 1000 kroner.  

- Hvor stort prisavslag kan Peder Ås kreve? (hvordan forholder prisavslagets størrelse seg til 

Peder Ås sitt «økonomiske tap»?) 

- Vis hvordan størrelsen på prisavslaget vil variere avhengig av hvilken metode som brukes for 

å beregne prisavslag (kun for å illustrere ulike beregningsmåter, se derfor bort fra hvilket 

rettsgrunnlag som er riktig for akkurat denne avtaletypen).  

Spørsmål 2: 

Hans Tastad hadde inngått kontrakt med en utbygger om kjøp av en enebolig under oppføring. 

Boligen ble ved en feil oppført nærmere jernbanelinja enn nødvendig. Dette medførte noe økt 

støynivå i huset, uten at det hadde betydning for eiendommens markedsverdi. Retting var 

uforholdsmessig kostbart, og entreprenøren hadde ikke hatt noen besparelse. Har Hans Tastad krav 

på prisavslag etter bustadoppføringslova? 
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Oppgave 2 – Opplysnings- og veiledningsplikt og ugyldighet 

Oppgave 2A: 

Teorioppgave: 

- I hvilken utstrekning har realdebitor en prekontraktuell veilednings- og opplysningsplikt i 

ulike avtaletyper? Hva må realdebitor opplyse om og på hvilken måte? På hvilken måte og 

hvorfor er opplysnings- og veiledningsplikten forskjellig i ulike kontraktstyper? Ta 

utgangspunkt i kjøpsavtale mellom to næringsdrivende, håndverkertjenesteavtale med 

forbruker og investeringsavtale med forbruker. Kommenter særskilt hvilken rolle direktivet 

om urimelige kontraktsvilkår (direktiv 93/13/ECC) artikkel 5 spiller ved fastleggelse av 

realdebitors opplysningsplikt i avtaler mellom en næringsdrivende og forbruker.  

Domsanalyse: 

- Analyser og vurder Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2011 s. 670 (Nye Major) i lys av de krav som 

følger av direktivet om urimelige kontraktsvilkår. 

Oppgave 2B:  

Praktikum (leveres IKKE skriftlig):  

I forbindelse med kjøp av fritidsbolig i Provence inngikk Peder Ås i 2008 en avtale om lån i sveitsiske 

franc (CHF) som på lånetidspunktet tilsvarte 2,5 million norske kroner. Lånet var sikret med pant i 

Peder Ås sin bolig. Peder Ås hadde i utgangspunktet tenkt til å ta opp lånet i norske kroner. I et møte 

med rådgiveren i banken ble han imidlertid anbefalt å ta opp lånet i franc isteden. Rådgiveren 

fremhevet at dette var en stabil valuta, og at han ved et valutalån kunne få lavere kostnader enn ved 

å ta opp lånet i norske kroner. Etter møtet fikk Peder Ås en epost med informasjon om valutalånet. 

Her fremgikk det blant annet: 

«Vi gjør oppmerksom på at låneopptak i utenlandsk valuta uten motgående 

inntektsstrømmer i samme valuta medfører økt risiko for at lånet kan bli dyrere enn det 

opprinnelige kronebeløp. Om man oppnår en kortsiktig gevinst ved å utnytte renteforskjeller 

mellom ulike valutaer, kan man tape mer på ufordelaktige kursbevegelser» 

Dagen etter signerte Peder Ås lånepapirene. I de påfølgende årene styrket CHF seg jevnt mot norske 

kroner. I 2015 ble lånet innfridd. Peder Ås hadde da lidt et valutatap på totalt 2 millioner norske 

kroner. Peder Ås krevde erstatning fra banken, subsidiært hevdet han at avtalen var ugyldig etter 

avtaleloven § 36. Han anførte at rådet om å ta opp lånet i fremmed valuta var dårlig, og at han ikke 

var innforstått med risikoen dette innebar. Han viste til at informasjonen om risiko var generell, og at 

han ikke forstod hvilke omfattende utslag fremtidige endringer i kursene kunne føre til, og spesielt 

ikke at han risikerte at lånebeløpet steg til nærmere det dobbelte. Han viste i den forbindelse til EU-

domstolens avgjørelse i sak C-26/13 (30. april 2014) og C-51/17 (20. september 2018). Han anførte 

også at banken var kjent med at han ønsket lav risiko, og at valutalånene utgjorde høy risiko.  

Banken anførte at det ikke var grunnlag for verken erstatning eller ugyldighet. Den viste til at Peder 

Ås hadde fått skriftlig informasjon om at låneopptak i utenlandsk valuta medførte risiko for tap.  

- Kan Peder Ås kreve erstatning som følge av mangelfull veiledning i forkant av 

avtaleinngåelsen? 

- Er avtalen om valutalån ugyldig etter avtaleloven § 36?  
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Oppgave 3 – Samskyld og regress 

Oppgave 3A: 

Teorioppgave og domsanalyse: 

- Gi en oversikt over hvilke alminnelige regler som gjelder etter norsk rett om regress. Ta 

utgangspunkt i DCFR III.4:107 og ta stilling til om tilsvarende regel finnes i norsk rett.  

- Gjør særskilt rede for i hvilken grad et regresskrav behandles på samme eller forskjellig måte 

som et krav regressøkende kreditor har fått overdratt til seg. (Ved overdragelse av krav er 

hovedregelen at ny kreditor overtar gammel kreditors stilling. Det betyr på den ene side at 

ny kreditor kan nyttiggjøre seg sikkerhetsretter mv., og på den annen side at debitor kan 

gjøre alle innsigelser gjeldende overfor ny kreditor. Gjelder det samme for krav om regress?) 

Bruk relevant praksis fra Høyesterett i analysene, herunder HR-2017-2414-A og Rt. 2010 s. 

664.  

Oppgave 3B: 

Praktikum: (leveres IKKE skriftlig) 

En guttegjeng på tre studenter, Peder Ås, Hans Tastad og Roger Hansen, bodde sammen i et 

bokollektiv. De betalte 7000 kroner hver i måneden til utleiers konto. Etter hvert flyttet Peder Ås ut 

fordi han heller ønsket å bo sammen med kjæresten sin. Han gav beskjed til utleier om at han hadde 

flyttet ut, og sluttet å betale leie. Etter at Peder Ås flyttet ut, sluttet Roger Hansen å betale leie fordi 

han brukte alle pengene sine på store fester. En av disse festene resulterte i store skader på taket – 

da en av gjestene skulle leke Tarzan og svinge seg i taklampa.  Hans Tastad var til stede på festen, 

men det var en av Peder Ås sine venner som svingte seg i taket.  

Fem måneder etter at Peder Ås hadde flyttet ut, flyttet de to andre også ut og leieforholdet 

opphørte. I disse månedene var det bare Hans Tastad som hadde betalt inn leie til utleier. Utleieren 

krevde utestående husleie som følge av manglende betaling fra Peder Ås og Hans Tastad i fem 

måneder. Han krevde også dekket kostnader til utbedring av skadene på taket, jf. husleieloven § 10-3 

(2) jf. § 10-2 (2).  

Hans Tastad anførte at han ikke var ansvarlig for verken husleie eller skader, da det ikke var hans feil 

at de to andre ikke hadde betalt leie, og at Roger Hansen hadde hatt fest. Peder Ås anførte det 

samme, og la til at han jo ikke en gang bodde i leiligheten på det aktuelle tidspunktet. 

Spørsmål 1: Samskyld  

Ta stilling til hvem som er ansvarlig overfor utleier for hvilke poster med følgende variasjoner over 

faktum:  

Alternativt faktum 1: 

De tre guttene har hver sin skriftlige avtale med utleier. Det fremgår av avtalen at leien er 7000 

kroner i måneden, og oppsigelsestiden 2 måneder.   

Alternativt faktum 2: 

Guttene har en felles skriftlig leieavtale hvor det fremgår at leien er 21.000 kroner i måneden. 

Oppsigelsestiden er 2 måneder.   
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Spørsmål 2: Regress 

For å unngå rettslig tvist med utleier, valgte Peder Ås å betale utleiers krav på utestående leie og 

erstatning for skader i taket. Ta først stilling til regressoppgjøret under forutsetning av at både Hans 

Tastad og Roger Hansen kan betale. Hvordan blir regressoppgjøret dersom det viser seg at Roger 

Hansen er helt betalingsudyktig? Kan Peder Ås bruke eventuelle midler på en depositumskonto som 

dekning for regresskravet? Hvordan blir regressoppgjøret hvis også den skadevoldende gjesten 

trekkes inn. 

 

Oppgave 4: Fullmakt og ugyldighet 

Oppgave 4A: 

Teorioppgave:  

- Tillitsfullmakt, toleransefullmakt, atferdsfullmakt eller kombinasjonsfullmakt er uttrykk som 

brukes for å beskrive situasjoner der en fullmakt baseres på at medkontrahenten hadde 

grunn til å tro at personen hadde fullmakt – uten at det nødvendigvis foreligger noe 

stillingsforhold eller en uttrykt fullmakt. Gjør rede for hva dette konseptet går ut på.  

Domsanalyse: 

- Analyser og vurder dansk Høyejesterets avgjørelse i Sag 82/2018 i lys av de norske reglene 

om fullmakt. Kommenter særlig den rettskildemessige vekten av dommen for avgjørelse av 

tilsvarende spørsmål i norsk rett.    

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/82-18.pdf 

 

Oppgave 4B: 

Praktikum (leveres ikke skriftlig) 

Peder Ås var ikke mors beste barn. Han hadde vært straffet flere ganger for vold og for økonomisk 

kriminalitet, og han var alltid i beit for penger, men slo seg fram som best han kunne i byggebransjen. 

I mai 2014 la han inn et tilbud som underentreprenør på et oppdrag med graving av tomt og 

fundamentering av et garasjebygg som entreprenør Marte Kirkerud skulle føre opp for 

eierseksjonssameiet Gullblokka. Peders tilbud var rimelig, men Marte kjente litt til Peder fra før og 

ville ikke gi ham oppdraget uten at noen kausjonerte for Peders ansvar etter kontrakten.  

Peder Ås gikk til søsteren sin, Laura Ås, og ba henne kausjonere for ham. Laura gjorde det godt som 

blogger og komiker og hadde høy inntekt og flere millioner i formue. Laura sa først nei, men da så 

hun at Peder fikk det blikket hun kjente så altfor godt fra oppveksten, og som fortalte henne at han 

kunne finne på hva som helst. «Du er visst glad i hunden din,» sa Peder. «Det hadde vært synd om 

noe skjedde med ham.» Den tibetanske tempelhunden Bonzo var det kjæreste Laura hadde, og han 

var dessuten et populært innslag i blogger og komikerkvelder. «Du er en skurk,» sa Laura og skrev 

under dokumentet som Peder hadde med seg. Der stod det:  

«Jeg, Laura Ås, gir med dette Peder Ås fullmakt til å handle på mine vegne i forbindelse med 

prosjektet Gullblokka. Dette omfatter – men er ikke avgrenset til – å kausjonere for et 

eventuelt ansvar overfor Marte Kirkerud på grunnlag av Peder Ås’ kontrakt med henne.»  

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/82-18.pdf


6 
 

Peder Ås tok med dokumentet til et møte med Marte Kirkerud 15. mai 2014 og skrev der, på vegne 

av Laura Ås, under følgende erklæring:  

«Jeg kausjonerer for alt ansvar som Peder Ås måtte pådra seg som underentreprenør overfor 

entreprenør Marte Kirkerud i prosjektet Gullblokka».  

Arbeidet med garasjebygget ble avsluttet med en overtakelsesforretning 1. oktober 2014. 1. april 

2017 oppdaget styrelederen i eierseksjonssameiet, Olga Vold, at garasjebygget hadde fått 

setningsskader om vinteren. Hun sendte straks en e-post til Marte Kirkerud om dette, og Marte 

svarte at Olga «godt kunne forholde seg til Peder Ås med krav på grunnlag av eventuelle mangler 

med grunnarbeidet og fundamenteringen». Marte sendte en kopi til Peder, og han svarte samme dag 

til Marte og Olga: «Ser at utføringen ikke ble god, men dette må Marte ordne opp i. Dessuten har 

Laura kausjonert for slikt.» Sakkyndige undersøkelser viste at fundamenteringen ikke var faglig godt 

utført på framsiden av garasjen, og at både tele og tilsig av vann ville føre til store problemer om 

dette ikke ble rettet opp. Utbedringskostnadene ville bli på rundt 200 000 kroner. Olga sendte flere 

e-poster til Marte utover høsten og vinteren, men fikk ikke noe svar.  

5. april 2018 ble det åpnet konkurs hos Marte Kirkerud, som hadde vært uheldig med et par andre 

kontrakter. Olga sendte 30. april 2018 et krav til Laura Ås på betaling av 200 000 kroner til dekning av 

utbedringskostnadene for garasjen.  

Laura Ås motsatte seg kravet. Hun viste hun til at fullmakten Peder Ås hadde fått, var ugyldig på 

grunn av tvang. (Bonzo var i mellomtiden død, påkjørt av en syklist sommeren 2017, og Laura kunne 

nå fortelle hele historien.) Marte burde ha skjønt at det var noe galt når en person som Peder kom 

med en slik fullmakt til å kausjonere for hans eget ansvar. Olga Vold innvendte til dette at Marte ikke 

hadde grunn til mistanke om tvang, og at Laura sikkert ikke ville ha fortalt sannheten om Marte 

hadde kontaktet henne, heller. Det siste måtte Laura innrømme var riktig, siden Bonzo fremdeles 

ville ha vært i fare. 

 

 


