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SENSORVEILEDNING JUS 3111 (FORMUERETT I) HØSTEN 2013 

Eksamensoppgaven består av to deler, en praktikumsoppgave med anslått tidsbruk 4 timer 

(oppgave I), og en teorioppgave med anslått tidsbruk 2 timer (oppgave II). Begge oppgavene 

reiser sentrale kontraktsrettslige problemstillinger, som i kandidatenes pensum omhandles i 

fagområdene avtalerett og obligasjonsrett.  

OPPGAVE I: 

Denne oppgaven består av én tvist: Tvisten mellom Holm og ektefellene Ås.  

Kandidatene bør ta utgangspunkt i at det er inngått en bindende avtale om kjøp av en fast 

eiendom, og at Holm fastholder kjøpet. Det vil deretter være naturlig å drøfte ektefellenes 

innsigelser for å undersøke om disse kan lede til at ektefellene kan komme unna oppfyllelse 

av avtalen. 

1.1 Kan ektefellene trekke seg fra kjøpet? 

Ekteparet Ås meddeler Holm at de har ombestemt seg, og at de derfor vil «trekke seg» fra 

kjøpet. Kandidatene må her finne frem til det rettslige grunnlaget for ekteparets krav. Det bør 

gis et pluss til de kandidatene som får frem prinsippet om at avtaler skal holdes, og som viser 

at det er unntakene fra dette utgangspunktet som må begrunnes. Ettersom ekteparet ikke har 

gitt noen nærmere rettslig begrunnelse for sitt krav, vil en del av oppgaven bestå i å 

identifisere mulige rettslige grunnlag. Av disse kan det være naturlig å nevne regelen om 

tilbakekall re integra og avbestilling. 

1.1.1 Tilbakekall re integra, jf. avtaleloven § 39 

Etter re integraregelen (avtaleloven § 39 annet punktum analogisk) foreligger det en snever 

adgang til å trekke seg etter at rettslig bindende avtale er inngått. Vilkårene er imidlertid 

svært strenge, og det vil være lite å skjønnsomt å komme til at det er farbar vei i det 

foreliggende tilfellet. En del kandidater kjenner trolig til avgjørelsen i Rt. 2012 s. 1904, hvor et 

slikt krav førte frem, men forholdene der var temmelig spesielle. Kandidater som begir seg inn 

på en lengre drøftelse av om det foreligger «særlige grunner», må trekkes for det. Derimot 

bør det gis pluss til dem som raskt forkaster dette som mulig grunnlag for ekteparets krav. 

Det skal ikke trekkes for de som ikke ser dette spørsmålet.  
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1.1.2 Avbestilling 

Et annet mulig grunnlag kan være avbestilling. Heller ikke dette kan føre frem. Kandidatene 

bør her vise til bestemmelsen i avhendingsloven § 5-2 første ledd, som fastslår at selgeren kan 

«halde fast ved avtale og krevje av kjøparen betaler kjøpesummen».  

1.1.3 Konklusjon 

Konklusjonen på dette spørsmålet blir dermed at det ikke foreligger grunnlag for at 

ektefellene kan trekke seg.  

1.2 Kan ektefellene heve kjøpet? 

Det neste spørsmålet er om ektefellene kan heve kjøpet. Kandidatene må her ta 

utgangspunkt i avhendingsloven § 4-13 første ledd, som gir kjøperen hevingsrett dersom 

«mangelen inneber eit vesentleg kontraktsbrot». Denne bestemmelsen står svært sentralt i 

kandidatenes pensum, og de fleste vil her ha mer enn nok å skrive om. Det må tas stilling til 

to spørsmål: dels om det foreligger en «mangel», dels om en eventuell mangel utgjør et 

«vesentlig kontraktsbrudd». Særlig i en oppgave som denne er det av stor betydning at det 

skilles klart mellom disse to spørsmålene.  

1.2.1 Mangelsbedømmelsen 

Kandidatene må klart få frem det faktiske forholdet som hevdes å utgjøre en mangel. Dette 

kan sikkert formuleres på forskjellige måter, men det sentrale er at eiendommen er klassifisert 

som bevaringsverdig, slik at kjøper ikke kan gjennomføre sine påtenkte utbyggingsplaner. 

Med dette som utgangspunkt må kandidatene finne frem til de rettsgrunnlagene som er 

avgjørende for om dette faktiske forholdet representerer en mangel i kjøpsrettslig forstand.  

Det er på det rene at det ikke uttrykkelig er avtalt noe om eiendommens status som 

bevaringsverdig. Et særlig spørsmål som kan drøftes, er om det det kan utledes et implisitt 

tilsagn om at eiendommen ikke er bevaringsverdig, ettersom Holm lanserer idéen om at 

eiendommen kan utbygges med en hybelleilighet i hver ende. Det vil nok kunne hevdes at 

det i så fall legges vel mye i en salgsfremmende «idé», men det skal uansett gis 

karaktermessig pluss til de som ser problemstillingen.  

En del kandidater vil drøfte bestemmelsen i avhendingsloven § 3-2 første ledd bokstav b. 

Dersom dette gjøres på en kort og presis måte, må det gis et pluss for det. Bestemmelsen i § 

3-2 annet ledd er ikke relevant i denne saken, og det må medføre trekk om noen går inn på 

denne.  

Det sentrale spørsmålet blir etter dette om det foreligger brudd på opplysningsplikten, jf. Ås’ 

anførsel om at det «ikke var gitt opplysninger om at eiendommen var bevaringsverdig». 

Kandidatene må her finne frem til bestemmelsen i avhendingsloven § 3-7, som regulerer dette 

spørsmålet: 

«Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende 

ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde 

grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det 

har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.» 

Det første spørsmålet som må avgjøres, er om eiendommens status som bevaringsverdig er 

et «omstende ved eigedomen». Dette spørsmålet må klart nok besvares bekreftende, jf. 

Hagstrøm, Obligasjonsrett, s. 159. Holms anførsel om at rettsreglene i utgangspunktet er like 
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tilgjengelige for alle, er i og for seg korrekt nok, men i dette tilfellet er det spørsmål om et 

særlig forhold ved denne eiendommen, ikke om innholdet i generelle rettsregler.  

Den neste problemstillingen formuleres gjerne som et spørsmål om «vesentlighet»: Har man 

å gjøre med en opplysning om et forhold («omstende») som er vesentlig. Dette beror dels på 

om det er en opplysning som «kjøparen hadde grunn til å rekne med å få», dels på om «ein 

kan gå ut i får at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt». Kandidatene må her 

bruke faktum fra oppgaveteksten aktivt i drøftelsen.  

Det siste spørsmålet er om det subjektive vilkåret er oppfylt. Etter loven må det være tale om 

et forhold som «seljaren kjente eller måtte kjenne til». Det subjektive vilkåret i bestemmelsene 

om opplysningsplikt står sentralt i kandidatenes pensum, og det må her kreves høy grad av 

presisjon for så vidt gjelder formulering av problemstillingen.  

Det sies intet i oppgaveteksten om at Hom visste om at eiendommen var bevaringsverdig. 

Selgerens kunnskap er et spørsmål om faktum, og det kan følgelig ikke legges til grunn at 

dette vilkåret er oppfylt.  

Det må derfor tas stilling til om selgeren «måtte kjenne til» at eiendommen var 

bevaringsverdig. Dette er et rettslig spørsmål, hvor det må ta stilling til om en eventuell 

uvitenhet skal legges selgeren til last. For en oppdatert fremstilling av det subjektive vilkåret 

vises til Haaskjold, Kontraktsforpliktelser (2013) s. 548-553.  

Kandidatene vil være kjent med Rt. 2002 s. 696 (Skøyen Næringspark), hvor førstvoterende 

uttaler følgende om innholdet i lovens formulering: 

«Jeg bemerker at jeg oppfatter «måtte kjenne til» som et normativt begrep, og ikke 

som en bevisregel, slik partene har anført. I forarbeidene, Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) 

side 89, sies det at «Meininga er at det ikkje må liggje føre noka rimeleg grunn for å 

vere uvitande». Mangel kan altså foreligge selv om det er helt på det rene og 

uomtvistet at selgeren ikke positivt hadde kunnskap om forholdet, men det er ikke 

tilstrekkelig at han burde kjent til det.»  

Dersom den rettslige drøftelsen er klar og presis, spiller det mindre rolle hvilket resultat 

kandidatene kommer frem til.  

Dersom både de objektive og de subjektive vilkårene er oppfylt, foreligger det mangel. 

1.2.2 Vesentlig kontraktsbrudd 

Det må videre tas stilling til om en eventuell mangel representerer et vesentlig 

kontraktsbrudd. De kandidatene som har kommet til at det ikke foreligger mangel, må drøfte 

vesentlighetsspørsmålet subsidiært. Også spørsmålet om det foreligger vesentlig 

kontraktsbrudd, er et sentralt tema i pensum, og sensorene må her stille høye krav til 

presisjonsnivået. Kandidatene bør få frem at avgjørelsen må bero på en samlet vurdering, 

hvor det spørsmålet er om kontraktsbruddet gir den annen part rimelig grunn til å si seg løst 

fra kontrakten. Denne formuleringen, som skriver seg fra Augdahl, Obligasjonsrett, s. 188, har 

blitt gjentatt i Høyesterett flere ganger. Det må antas at mange kandidater her vil vise til 

avgjørelsene i Rt. 1998 s. 1510 (ekte hussopp) og Rt. 1999 s. 408 (garasje). Dette betinger et 

pluss. I den førstnevnte av disse ble det blant annet uttalt (på s. 1518): 
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«Utgangspunktet og det sentrale moment i vurderingen er det objektive avviket fra 

kontraktsmessig oppfyllelse – dvs den objektive mangelen ved eiendommen, og da 

både mangelens karakter og mangelens omfang.» 

Ved vurderingen vil kandidatenes evne til å bruke oppgavetekstens faktum stå sentralt. Et 

minstekrav må være at kandidatene ser at det er tale om en mangel av stor betydning for 

kjøperne. Det er videre tale om en mangel som ikke lett lar seg kompensere ved andre 

misligholdsbeføyelser. Det bør kanskje også kunne legges vekt på at hevningen skjer 

forholdsvis raskt etter avtaleinngåelsen, slik at avtalen på hevningstiden ikke er gjennomført 

fra noen av partenes side, jf. Rt. 1998 s. 1510.  

Også i denne drøftelsen må begge konklusjoner aksepteres. Det er presentasjonen av 

problemstillingen og drøftelsene som skal honoreres, ikke det resultatet kandidatene kommer 

frem til.  

1.3 Bristende forutsetninger 

Ekteparet Ås har atter subsidiært gjort gjeldende at «eiendommens vernestatus representerte 

en bristende forutsetning for kjøpet». Det kan her presiseres at forutsetningen for denne 

drøftelsen er at ekteparet ikke får medhold i at de kan trekke seg fra kjøpet (punkt 1.1 

ovenfor), og at de heller ikke kan heve (punkt 1.2 ovenfor). Anførselen reiser spørsmål om 

rekkevidden av og innholdet i den ulovfestede læren om bristende forutsetninger. Etter 

læringskravene skal kandidatene ha «god forståelse» for forutsetningslæren. Dette må det tas 

høyde for ved sensuren.  

1.3.1 Generelt om forutsetningslæren 

Det kan innledningsvis gis en kortfattet karakteristikk av forutsetningslæren. Det naturlige 

utgangspunktet er at hver av partene bærer risikoen for sine egne forutsetninger. Dette 

innebærer at ekteparet Ås selv må bære risikoen for at den eiendommen de kjøper, lar seg 

utbygge på den måten de ønsker. Men risikoen for forutsetningen kan flyttes over på selger, 

enten ved avtalt risikoplassering eller etter læren om bristende forutsetninger. Kandidatene 

må få frem at denne «læren» er ulovfestet, og overføring av risiko forutsetter at visse vilkår er 

oppfylt. I Rt. 1999 s. 922 (Salhus), som vil være godt kjent fra kandidatenes pensum, angir 

førstvoterende de aktuelle vilkårene på følgende måte (s. 931):  

«For at en part skal kunne påberope seg en bristende forutsetning, sies gjerne at 

forutsetningen må ha virket motiverende for løftegiver, dvs. at han med kunnskap 

om den oppståtte situasjon ikke ville avgitt sitt løfte, og at dette var synbart for 

motparten. Dessuten må forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering være 

"relevant", noe som særlig peker hen på hvilken part som etter en mer sammensatt 

vurdering bør bære risikoen for utviklingen, med andre ord et spørsmål om en 

rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet.» 

Ved bedømmelsen vil det avgjørende være om kandidatene klart får frem vilkårene knyttet til 

«kausalitet», «synbarhet» og «relevans». Som ellers vil aktiv bruk av faktum fra 

oppgaveteksten gi god karaktermessig uttelling. Erfaringsmessig drøfter de fleste kausalitets- 

og synbarhetsvilkåret på en tilfredsstillende måte, mens relevansvilkåret ofte oppfattes som 

noe mer problematisk. Det må derfor gis et stort pluss til de som også håndterer spørsmålet 

om relevans på en måte som viser innsikt og forståelse. Hvilket resultat kandidatene kommer 

til, bør ikke ha noe å si ved karaktersettingen.  
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1.3.2 Uriktig eller bristende forutsetning 

Det trekkes normalt et skille mellom uriktige og bristende forutsetninger. Ettersom 

eiendommen hadde status som bevaringsverdig allerede på avtaletiden, må det antas at noen 

kandidater vil stille spørsmål ved om vi her i det hele tatt har å gjøre med en «bristende» 

forutsetning. Det er i denne oppgaven ikke nødvendig å forfølge problemstillingen nærmere, 

men det skal gis et pluss til de kandidatene som ser spørsmålet.  

1.4 Kan ektefellene kreve erstatning? 

Det siste spørsmålet er om ekteparet kan kreve erstatning for utgiftene til arkitekt. 

Kandidatene må her få frem at dette kravet er fremsatt under «enhver omstendighet», det vil 

si uten hensyn til om avtalen skal oppfylles etter sitt innhold eller ikke. Kandidatene må derfor 

drøfte erstatningskravet under ulike forutsetninger. Det skal gis trekk til de som ikke gjør 

dette.  

Det skal gis et karaktermessig pluss til de kandidatene som innledningsvis presenterer de 

alminnelige vilkårene for erstatningsplikt: (1) ansvarsgrunnlag, (2) økonomisk tap, og (3) 

adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. I det foreliggende 

tilfellet er det enighet mellom partene om at tapet er kroner 116.000. Holms anførsel om at 

kjøper selv må bære risikoen for utgifter som pådras før overtakelse har funnet sted, må uten 

videre forkastes som uholdbar: Det sentrale er om vilkårene for erstatningsplikt er oppfylt.  

Hovedspørsmålet blir derfor om det foreligger ansvarsgrunnlag. Drøftelsen kan struktureres 

på ulike måter, men det mest hensiktsmessige vil nok være å se på spørsmålet avhengig av 

om det foreligger mangel eller ikke.  

Dersom det foreligger mangel, vil ansvarsgrunnlaget følge av avhendingsloven. Kandidatene 

må her vise til bestemmelsen i avhendingsloven § 4-14, som oppstiller tre mulige 

ansvarsgrunnlag: culpa, kontrollansvar eller garantiansvar. Etter omstendighetene kan det 

være relevant å drøfte alle disse grunnlagene. Det bemerkes for ordens skyld at reglene om 

erstatningsgrunnlag er de samme hva enten mangelen gir rett til hevning eller ikke, jf. punkt 

1.2.2 ovenfor. 

Dersom det ikke foreligger mangel, men ekteparet får medhold i bristende forutsetninger, skal 

avtalen ikke oppfylles etter sitt innhold. Et eventuelt erstatningsansvar vil da måtte baseres på 

culpa. Det kan her bli grunnlag for et krav på den negative kontraktsinteressen. 

*  *  * 

OPPGAVE 2: 

Denne oppgaven er en teorioppgave med følgende ordlyd: 

«Redegjør for domstolskontrollen og forvaltningskontrollen med kontraktsvilkår, 

herunder forskjeller og likheter når det gjelder disse to måtene å kontrollere 

kontraktsvilkår.» 

Oppgaven ber om en redegjørelse for ulike former for kontroll med kontraktsvilkår. 

Oppgaven er dels deskriptiv ved at det skal gjøres rede for domstolskontrollen og 

forvaltningskontrollen med kontraktsvilkår. Dels er oppgaven komparativ ved at kandidatene 

skal finne frem til forskjeller og likheter når det gjelder disse to måtene å kontrollere 

kontraktsvilkår.  
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Oppgaven fremstår som svært sentral. Samtidig som de aller fleste vil ha noe å skrive om, må 

det antas at oppgaven er godt egnet til å skille de virkelig gode fra de gode. Særlig den 

sammenlignende delen gir kandidatene en fin mulighet til å vise forståelse for det temaet 

som behandles. Ettersom kandidatene bare har to timer til rådighet, ligger hovedutfordringen 

i den angitte tidsrammen. Evnen til å få frem det sentrale blir derfor av stor betydning. 

I emnet JUS 3111 dekker oppgaven særlig to fagområder: Fra fagområdet «Obligasjonsrett I» 

skal kandidatene ha god forståelse for reglene om «kontraktsrevisjon, forutsetningslæren, 

læren om force majeure og avtaleloven § 36 som grunnlag for å revidere innholdsmangler». 

Fra fagområdet «Avtalerett» skal kandidatene ha kjennskap til det offentliges kontroll med 

standardkontraktsvilkår, jfr. markedsføringsloven § 22. I beskrivelsen av fagområdet heter det 

blant annet: «Ugyldighetsreglene har også linjer til moderne forvaltningsrett ved den 

offentlige kontroll med standardkontraktsvilkår, jfr. markedsføringsloven § 22.» Det skal ved 

sensuren rettes oppmerksomhet mot den ulike graderingen av læringskravene. Det vises for 

så vidt til avsnittet om bedømmelsen nedenfor (punkt 4).  

Oppgavens tema er godt behandlet i kandidatenes pensum. Temaet er direkte behandlet av 

Woxholth, Avtalerett, 8. utgave, s. 393-401, og det er her gitt en nærmere redegjørelse for 

forholdet mellom forvaltningskontroll og domstolskontroll med kontraktsvilkår (avsnitt 1.3). 

De kandidatene som har lest dette avsnittet, vil være godt rustet til å gi en fullgod besvarelse. 

I den alternative hovedlitteraturen er reglene om offentlig kontroll med avtalevilkår 

gjennomgått i Hov/Høgberg, Alminnelig avtalerett, kapittel 17.  

Ved vurderingen av kandidatenes prestasjoner må det imidlertid her som ellers ses hen til 

selvstendighet og antydninger til egne refleksjoner.  

Oppgaven kan disponeres på ulike måter, og kandidatene må ha forholdsvis stort spillerom. 

Jeg vil anta at det mest hensiktsmessige er at fremstillingen deles i tre, slik at det først gjøres 

rede for domstolenes kontroll med kontraktsvilkår (punkt 1), deretter for 

forvaltningskontrollen (punkt 2), og at det til slutt gis en oversikt over forskjeller og likheter 

ved de to kontrollmåtene (punkt 3).  

1 DOMSTOLSKONTROLLEN MED KONTRAKTSVILKÅR 

Kandidatene bør innledningsvis slå fast at domstolenes kontroll med kontraktsvilkår foregår 

innenfor rammene av en konkret tvist mellom to parter. Domstolene kan ikke føre kontroll 

med vilkår av eget tiltak: Kontrollen forutsetter at det anlegges en sak som domstolene får til 

behandling. Det kan derfor fremstå som noe tilfeldig hvilke kontraktsvilkår som blir undergitt 

domstolenes prøvelse.  

Videre bør kandidatene si noe om det rettslige grunnlaget for domstolenes «kontroll» med 

kontraktsvilkår. Denne kontrollen kan foregå i flere plan. Slik oppgaven er formulert, bør fokus 

rettes mot kontrollen med vilkårenes innhold. De fleste vil nok uten videre legge hovedvekten 

på den kontrollen som skjer i medhold av generalklausulen i avtaleloven § 36. Det må 

imidlertid gis et pluss til de som ser at domstolenes kontroll også kan skje i medhold av andre 

regler eller regelsett. Mest nærliggende er her domstolenes håndhevelse av preseptoriske 

regler (Woxholth, Avtalerett, s. 394). Men også indirekte kontroll med kontraktsvilkår kan 

nevnes. Et typisk eksempel på dette er de skjerpede krav til vedtagelse som gjerne oppstilles 

dersom et vilkår er uvanlig, overraskende eller på annen måte urimelig. Se nærmere om dette: 

Woxholth, Avtalerett, s. 143. 



 

7 | 11 

[...] 

Ettersom domstolenes kontroll med kontraktsvilkår skjer i tilknytning til den enkelte sak, er 

domstolenes kontroll begrenset til de konkrete vilkårene som måtte være avtalt. Som 

eksempel kan nevnes at det etter avtaleloven § 36 skal foretas en konkret vurdering av hvilken 

virkning et bestemt vilkår har i et gitt kontraktsforhold. Dette kan få betydning for den 

rimelighetsprøvingen som skal foretas. I Rt. 2005 s. 1112, hvor det var spørsmål om lemping 

av vilkår i en forsikringsavtale, fremhevet førstvoterende at ved vurderingen etter avtaleloven 

§ 36 «står den konkrete rimelighet sentralt» (avsnitt 52). 

Det er ikke ønskelig at kandidatene går inn på en nærmere drøftelse av innholdet i det 

materielle grunnlaget for domstolenes kontroll med kontraktsvilkår. Det skal uten videre gis 

trekk til de kandidatene som fremkommer med mer omfattende drøftelser av 

urimelighetsbegrepet i avtaleloven § 36. Særlig må dette gjelde dersom slike drøftelser skjer 

på bekostning av øvrige sentrale elementer i oppgaven. 

2 FORVALTNINGSKONTROLLEN MED KONTRAKTSVILKÅR 

Det finnes ulike rettslige grunnlag for forvaltningskontroll med kontraktsvilkår. Som eksempler 

på slike rettsgrunnlag kan nevnes pristiltaksloven § 2, som forbyr forretningsvilkår som «virker 

urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser», 

konkurranseloven § 14, som åpner for at det ved forskrift kan gripes inn mot «vilkår, avtaler 

og handlinger som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens 

formål», og Finanstilsynets forhåndskontroll med at forsikringsselskapene benytter 

forsikringsvilkår som er «rimelige og betryggende», jf. forsikringsvirksomhetsloven (lov nr. 

44/2005) § 6-7. Ut fra kandidatenes pensum er det naturlig å avgrense mot denne kontrollen, 

slik at fremstillingen begrenses til bestemmelsen i markedsføringsloven § 22. 

2.1 Generelt om markedsføringsloven § 22 

Etter markedsføringsloven (lov nr. 2/2009) § 22 første ledd kan vilkår som nyttes eller tilsiktes 

nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere, forbys når de finnes urimelige overfor 

forbrukerne, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn. Loven legger her opp til en 

forholdsvis omfattende forhåndskontroll med næringsdrivendes bruk av standardvilkår 

overfor forbrukere. Denne kontrollen må ses på som en del av det alminnelige 

forbrukervernet, som har til hensikt å beskytte den presumptivt svakere part i 

kontraktsforholdet. Det bør gis et pluss til de kandidatene som ser at forhåndskontrollen 

dessuten inngår som et element i gjennomføringen av direktivet om urimelige vilkår i 

forbrukeravtaler (13/93/EØF). En redegjørelse for forvaltningskontrollen bør inneholde noe 

om bestemmelsens virkeområde (punkt 2.2), litt om rimelighetsvurderingen (punkt 2.3), og 

eventuelt en oversikt over vedtak om forbud og eventuelle sanksjonsmuligheter ved brudd på 

forbudsvedtak. 

2.2 Kort om bestemmelsens virkeområde 

Forvaltningskontrollen omfatter «[v]ilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet 

overfor forbrukere». En redegjørelse for bestemmelsens virkeområde kan knyttes opp mot de 

sentrale elementene i denne bestemmelsen: vilkår (punkt 2.2.1), forbrukere (punkt 2.2.2) og 

næringsvirksomhet (punkt 2.2.3). 

2.2.1 Vilkår 

Med «vilkår» sikter lovgiver her primært til kontraktsvilkår (standardvilkår). Når det bare tales 

om vilkår, er dette ifølge forarbeidene gjort for å slippe å måtte trekke eksakte grenser for hva 

som ligger i standardvilkårsbegrepet.  Det avgjørende er om vilkåret er tenkt nyttet gjentatte 
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ganger, det vil si overfor flere medkontrahenter. Det er bare ved slike vilkår at en 

forhåndskontroll i praksis lar seg gjennomføre.  

Det er uten betydning på hvilken måte det aktuelle vilkåret formelt kommer til uttrykk. Slik 

loven er formulert, spiller det heller ingen rolle på hvilken måte vilkårene har blitt til. I praksis 

vil imidlertid forhåndskontrollen trolig få størst betydning ved ensidig utarbeidede vilkår. 

Dersom et vilkårssett er fremforhandlet av representative organisasjoner, vil det bare rent 

unntaksvis kunne tenkes nedlagt forbud mot den reguleringen partene har kommet frem til 

(Rt. 2006 s. 1348). 

2.2.2 Forbrukere 

Forhåndskontrollen gjelder bare vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet overfor forbrukere. En 

rekke av de standardvilkår som nyttes i næringslivet, vil dermed være unntatt fra 

forhåndskontrollen. Til støtte for denne begrensningen har det særlig vært anført tre 

hovedhensyn. For det første er det en generell antagelse om at forbrukere som gruppe har et 

særlig behov for et effektivt vern mot vilkår som ensidig er utformet av den annen part. En 

forhåndskontroll med slike vilkår vil bidra til å effektivisere håndhevelsen av de preseptoriske 

regler som er gitt til beskyttelse av forbrukerne. For det andre ligger det en administrativ 

forenkling ved at forhåndskontrollen er begrenset til forbrukersaker. Og for det tredje viste de 

næringsdrivende selv liten interesse for å fjerne begrensningen.  

2.2.3 Næringsvirksomhet 

Endelig må vilkårene nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet. Betydningen av denne 

begrensningen er heller beskjeden. Det er intet krav om at vilkårene må brukes i egen 

næringsvirksomhet. Også vilkår utformet av en bransjeorganisasjon til bruk i medlemmenes 

virksomhet omfattes. Det er uten betydning om den enheten som driver virksomheten, ikke 

tar sikte på fortjeneste. Hertil kommer at lovens definisjon av næringsvirksomhet er meget 

vid. I § 5 bokstav b er en «næringsdrivende» definert som «en fysisk eller juridisk person som 

utøver næringsvirksomhet, og enhver som handler i vedkommendes navn eller på 

vedkommendes vegne». 

2.3 Rimelighetsvurderingen 

Utgangspunktet er at vilkår kan forbys etter § 22 når de finnes «urimelige overfor 

forbrukerne». Det nærmere innholdet i urimelighetskriteriet lar seg ikke sammenfatte i en 

enkelt formel. I forarbeidene fremheves at kriteriet gir anvisning på en standard, slik at det 

legges opp til en «helhetsvurdering av avtalevilkårene og en generell vurdering i relasjon til 

forbrukerne som gruppe».  At bestemmelsen er generell og fleksibel, gjør at kontrollen med 

avtalevilkår kan tilpasses utviklingen i samfunnet og endrede rammebetingelser.  I 

markedsføringsloven § 20 annet ledd heter at det ved rimelighetsvurderingen skal legges vekt 

på «hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i 

kontraktsforhold». De kandidatene som med få ord evner å si noe fornuftig om dette, bør gis 

god karaktermessig uttelling for det. En mer inngående drøftelse er derimot ikke ønskelig. 

2.4 Vedtak om forbud og sanksjonsmuligheter 

Markedsføringsloven inneholder ikke selv noe forbud mot bestemte typer avtaler eller vilkår. 

Derimot hjemler den adgang til å nedlegge forbud mot bruk av urimelige vilkår, jf. ordlyden i 

markedsføringsloven § 22, som sier at vilkårene «kan forbys».  

Kompetansen til å forby vilkår er etter § 40 første ledd annet punktum lagt til 

Forbrukerombudet og Markedsrådet. Forbudet kan knytte seg til bruk av vilkår eller til 
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«handlinger som tilsikter slik bruk». Forbrukerombudets kompetanse er nærmere regulert i § 

37. Etter § 37 første ledd kan Forbrukerombudet nedlegge forbud som nevnt «dersom det 

ikke er oppnådd frivillig ordning, og Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe eller 

skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak». Dessuten har Forbrukerombudet etter § 37 

annet ledd kompetanse til å nedlegge forbud mot avtalevilkår som i det vesentlige er 

identiske med vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot. I tilfeller hvor 

Forbrukerombudet treffer vedtak, kan dette påklages til Markedsrådet (§ 37 tredje ledd). 

I vedtak mot urimelige avtalevilkår fastsettes en tvangsmulkt, som må betales dersom 

vedtaket overtres (§ 42). Fastsettelse av tvangsmulkt er ment å skulle sikre at forbudsvedtaket 

overholdes.  Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp 

(§ 42 annet ledd). Et sentralt hensyn som skal vektlegges ved fastsettelsen av tvangsmulkten, 

er at det «ikke skal lønne seg å overtre vedtaket» (§ 42 annet ledd annet punktum).  

3 FORSKJELLER OG LIKHETER 

Oppgaven ber om en redegjørelse for både forskjeller og likheter når det gjelder de to 

måtene å kontrollere kontraktsvilkår. Dersom kandidatene bare behandler forskjeller mellom 

de to kontrollmåtene, må det lede til trekk. Det vil i utgangspunktet være et spørsmål om 

hensiktsmessighet om kandidatene angir sentrale forskjeller og likheter i et eget punkt, eller 

om dette gjøres fortløpende under fremstillingen av domstolenes og forvaltningens kontroll. 

3.1 Formål 

Den største likheten mellom de to kontrollmåtene ligger antakelig i formålet bak kontrollen. 

Hovedformålet er å komme urimelige vilkår til livs, slik at avtalefriheten ikke skal misbrukes. 

Forvaltningens kontroll med kontraktsvilkår begrunnes ofte ut fra ønsket om å beskytte de 

svakere parter i kontraktsforhold, typisk forbrukere. Men begrunnelsen kan også ligge i 

behovet for å sikre at sentrale offentlige målsettinger blir fulgt. Dessuten vil offentlig kontroll 

med de vilkår som benyttes, kunne ha en preventiv effekt. Det antas at en forhåndskontroll 

ville kunne bidra til å sikre at kontraktsvilkår klarere gir uttrykk for partenes respektive 

rettigheter og plikter, og at det bli en bedre balanse i rettsforholdet mellom partene. 

3.2 Virkemåte 

En sentral forskjell mellom forvaltningens og domstolenes kontroll ligger i virkemåten. Mens 

forvaltningens kontroll med kontraktsvilkår er en forhåndskontroll, er domstolskontrollen 

etterfølgende. Kandidatene kan gjerne kort forklare hva som ligger i dette. Det kan også 

nevnes at forhåndskontrollen etter markedsføringsloven er av offentligrettslig natur og 

innebærer utøvelse av forvaltningsmyndighet. Den etterfølgende sensuren etter avtaleloven § 

36 er derimot av sivilrettslig karakter.  

Noen kandidater vil gå inn på markedsføringslovens vilkår om at «forbud tilsies av allmenne 

hensyn». Dette vilkåret er i forarbeidene begrunnet med at myndighetene skal kunne 

«prioritere sin virksomhet med kontroll av avtalevilkår og sette inn tiltak på de områder hvor 

behovet anses størst».  Vurderingen av det behovet som foreligger for inngripen, må foretas 

konkret. Det er intet vilkår for å gripe inn at det er mottatt klager; forarbeidene forutsetter 

dessuten at Forbrukerombudet og Markedsrådet heller ikke skal behøve å avvente at det 

oppstår en viss mengde sivilrettslige tvister før det reageres.  Et minstekrav må imidlertid 

være at et forbud har en viss allmenn interesse. 
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Et tilsvarende vilkår gjelder ikke for domstolenes kontroll. Det er her tilstrekkelig at det er 

anlagt sak i samsvar med prosessreglene. Dette kan det imidlertid ikke forventes at 

kandidatene går inn på.  

Noen kandidater vil få frem at domstolskontrollen gjelder vilkår generelt, mens 

forvaltningskontrollen forutsetter at vilkårene i markedsføringsloven § 22 er oppfylt. Se 

Woxholth, Avtalerett, s. 397. 

3.3 Rimelighetsvurderingen 

Selv om uttrykket «urimelig» også er benyttet som kriterium i avtaleloven § 36, er det ikke 

sikkert at terskelen er den samme etter de to bestemmelsene. Mens markedsføringsloven gir 

anvisning på en generell vurdering av vedkommende vilkår, skal det etter avtaleloven § 36 

foretas en konkret vurdering av hvilken virkning et bestemt vilkår har i et gitt 

kontraktsforhold.  Dette innebærer at kontrollen etter markedsføringsloven primært vil måtte 

skje ut fra gjennomsnittsbetraktninger, hvor det sentrale vil være å finne frem til hvordan 

vedkommende vilkår vil slå ut for forbrukere flest i vedkommende kontraktsforhold.   

Etter avtaleloven § 36 vil det derimot være større adgang til å se hen til individuelle 

særegenheter, som i prinsippet kan lede til at et ordinært balansert vilkår i et bestemt 

enkelttilfelle kan fremstå som urimelig. I forarbeidene til markedsføringsloven uttrykkes dette 

på følgende måte:  

«Spørsmålet om et vilkår skal anses for urimelig, må (...) skje på grunnlag av en 

generell vurdering i relasjon til forbrukerne som en samlet gruppe. Det blir altså ikke 

spørsmål om en individuell vurdering i forhold til den enkelte forbruker, men en 

vurdering av om det i alminnelighet vil være urimelig å ta inn i et kontraktsforhold av 

den karakter det gjelder, et vilkår som det foreliggende. En slik vurdering må foretas 

uten hensyn til spesielle omstendigheter som kan inntreffe i enkelttilfeller.» 

Etter markedsføringsloven er det rettmessigheten av fremtidig bruk av vedkommende vilkår 

som er det sentrale: Et forbud får i utgangspunktet ingen direkte betydning for avtaler som 

allerede er inngått. Etter avtaleloven § 36 må det derimot tas stilling til rimeligheten av en 

avtale som allerede er inngått. Denne forskjellen i tidsmessig perspektiv kan indirekte få 

betydning for rimelighetsterskelen ved at den fremhever de to reglenes ulike funksjon. Mens 

markedsføringslovens funksjon primært er preventiv, er avtaleloven § 36 reparativ eller 

gjenopprettende. Se Haaskjold, Kontraktsforpliktelser, s. 443. 

En konsekvens av at domstolenes kontroll med kontraktsvilkår er konkret, er at en dom ikke 

får umiddelbare rettsvirkninger for andre kontraktsforhold enn det som har vært gjenstand 

for domstolsprøvelse. Rettskraftsvirkningen er som hovedregel begrenset til sakens parter. 

Men gjennom prejudikatvirkningen vil de retningslinjer domstolene trekker opp, kunne få 

betydning også utenfor det konkrete saksforhold. Det er neppe grunn til å tro at mange 

kommer inn på dette. Dersom noen gjør det, bør de gis god uttelling. 

3.4 Rettsvirkningene 

En siste viktig forskjell som kan fremheves, er rettsvirkningene som følger av de ulike 

kontrollmåtene. Mens markedsføringsloven åpner for forbud mot fremtidig bruk av bestemte 

vilkår, gir avtaleloven § 36 mulighet for å sette et vilkår til side med tilbakevirkende kraft, det 

vil si på allerede eksisterende kontraktsforhold. 
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4 KORT OM VURDERINGEN 

Denne veiledningen er skrevet for sensorene, og den er intet utkast til mønsterbesvarelse. Det 

presiseres særlig at veiledningen til oppgave II på flere punkter går langt ut over det som skal 

til for å få en toppkarakter. 

Ved bedømmelsen skal sensorene særlig honorere kandidatenes evne til å få frem de 

vesentlige hovedpunktene. Evnen til å trekke frem forskjeller og likheter vil kunne gi en klar 

indikasjon på om læringskravene er oppfylt.  

Sensorene bes særlig merke seg den tiden som står til kandidatenes rådighet, og 

bedømmelsen må foretas ut fra de begrensninger dette naturlig nok legger på mulighetene 

til fordypning i materien.  
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