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Oppgave 1 (antatt tidsbruk fem timer): 

 

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.» 
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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. Først og fremst 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. 
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For det andre innvendte Laura Ås at kausjonen bare gjaldt overfor Marte Kirkerud, hun hadde ikke 

kausjonert overfor eierseksjonssameiet som byggherre. Olga Vold var ikke enig i dette og innvendte 

i tillegg at e-posten fra Marte fra april 2017 måtte oppfattes som en overføring til 

eierseksjonssameiet av det kravet Marte hadde mot Peder Ås, og da måtte kravet mot kausjonisten 

følge med. Dessuten mente Olga at ulovfestede regler om krav mot tidligere kontraktsledd 

(direktekrav) gav grunnlag for kravet mot Peder og mot Laura. Laura sa seg uenig i disse 

synspunktene. 

 

For det tredje mente Laura Ås at et eventuelt krav mot Marte Kirkerud og mot Laura var foreldet. 

Olga Vold pekte for sin del på at Peder på grunnlag av fullmakten hadde vedgått ansvar i e-posten 

fra april 2017 på vegne av Laura, og at kravet derfor ikke var foreldet. Olga mente dessuten at 

Marte også hadde vedgått ansvar i e-posten fra april 2017. Laura mente at Olga tok feil på begge 

disse punktene. 

 

For det fjerde sa Laura Ås at hun iallfall ikke hadde plikt til å betale noe før eierseksjonssameiet 

hadde prøvd å drive inn kravet hos Peder Ås. Olga Volds svar var at det var bortkastet tid og 

bortkastede penger å gå på Peder. Det var allment kjent at han nå sonet en lengre fengselsstraff for 

økonomisk kriminalitet i en annen sammenheng og var pengelens som vanlig. 

 

Legg til grunn at kontrakten mellom eierseksjonssameiet og Marte Kirkerud var muntlig og uten 

henvisning til standardvilkår, og at det samme gjaldt kontrakten mellom Marte Kirkerud og Peder 

Ås, med unntak for kausjonsdokumentet. Legg videre til grunn at det ikke vil bli dekning av krav 

etter kontrakten i Martes konkursbo, og at verken bostyreren eller Marte vil blande seg inn i denne 

saken. Du skal ikke drøfte en eventuell foreldelse av Peders ansvar. 

 

Ut fra dette skal du skrive en utredning der du drøfter og tar stilling til de rettsspørsmålene 

oppgaven reiser, både de prinsipale og de subsidiære. 
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Oppgave 2 (antatt tidsbruk en time): 

 

Gjør kort rede for hvordan vi går fram når vi skal ta stilling til kontraktsrettslige spørsmål som ikke 

er lovregulerte. 

 

 

 

      *** 

 

Oslo, 22. mai 2019 

Giuditta Cordero-Moss 

Faglig eksamensleder 


