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Oppgave I:

Ektefellene Peder og Marte Ås, som begge nærmet seg pensjonsalderen, hadde i mange år bodd i en
av de største privatvillaene i Storvik. Ener at deres barn flyttet ut, hadde de flere ganger diskutert å
flytte til en mindre og mer funksjonell bolig, gjerne med alt på ett plan, slik at de slapp å gå i
trapper.

En dag kom ektefellene over en annonse i Dagens Næringsliv: En firkantet funkislignende
bungalow i samme nabolag var lagt ut for salg. Ektefellene så på bildene at selve bygningen var
ganske liten og dessuten nedslitt. Men tomten var stor, og ekteparet Ås gikk uten videre ut fra at
med noen tilbygg og en totalrenovering ville dette kunne bli den perfekte pensjonistboligen.

Ekteparet bestemte seg derfor for å dra på visning. Der ble de møtt av selgeren, Lars Holm, som tok
seg god tid til å snakke med dem. Marte la ut om behovet for en bolig som var tilpasset den
livsfasen de nå var i. Hun bemerket særlig at det ville være nødvendig å bygge ut kjøkkenet, for å få
det som sentral samlingspiass. Holm lanserte da ideen om dessuten å bygge på en hybelleilighet i
hver ende av bygget. Han fortalte at inntektene ved utleie ville være skattefrie, og at påbyggingen
ville kunne finansiere deler av kjøpesummen. Peder Ås tente umiddelbart på denne ideen.

Efter en heftig budrunde med en annen interessent, fikk ekteparet tilslaget på eiendommen. De var
over seg av glede. Selv om overtakelse ikke skulle finne sted før om 4 uker, satte de straks i gang
med planlegging og prosjektering.

Arkitekt Hans Tastad fikk i oppdrag å lage tegninger for påbygg av ny l<jøkkenfiøy og tilbygg med
en hybelleiighet på hver ende av bygget, slik som Holm hadde foreslått. Arkitekten satte straks i
gang med oppgaven. Efter vel en ukes tid var de komplette tegningene klare.

Knapt en uke før Ås skulle overta eiendommen, fikk de en telefon fra arkitekt Tastad, som hadde
dårlige nyheter. Han kunne meddele at eiendommen i sin tid var tegnet av den legendariske
minimalisten Pablo Hansen, og at eiendommen derfor var bevaringsverdig. Det var helt på det rene
at det var meningsløst å søke om dispensasjon fra vernet, og han fremholdt at alle planer om
påbygg og tilbygg uten videre kunne skrinlegges.

Ekteparet Ås ringte da umiddelbart til Holm og meddelte at de hadde ombestemt seg, og derfor
krevet å trekke seg fra kjøpet. Holm gjorde gjeldende at det ikke var grunnlag for dette og fastholdt
kjøpet.
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Subsidiært gjorde Ås gjeldende at det forelå kontralctsbrudd som ga rett til å heve kjøpet. Ås viste
til at det ikke var gift opplysninger om at eiendommen var bevaringsverdig. Det var dessuten Holm
som hadde lansert ideen om tilbygg av hybelleiligheter, og dette måtte betraktes som en tilsikring
om at eiendommen faktisk kunne påbygges. Holm var ikke enig i dette og viste til at rettsreglene i
utgangspunktet er like tilgjengelige for alle. Det måtte derfor være Ås’ egen risiko at eiendommen
ikke kunne utvikles som forutsatt.

Ås gjorde atter subsidjært gjeldende at eiendommens vernestatus representerte en bristende
forutsetning for kjøpet. Heller ikke dette var Holm enig i.

Under enhver omstendighet fremmet Ås krav om erstatning. Det ble krevet dekning for utgiftene til
arkitekt, som det var enighet om at beløp seg til 116 000 kroner. Holm fremholdt at dette var et tap
som ikke kunne kreves erstattet. Utgifter som kjøper pådrar seg før overtakelsen har funnet sted,
måtte være kjøpers risiko.

Drøft og løs de rettsspørsmål oppgaven reiser.

Anslått tidsbruk: 4 timer

Oppgave II:

Redegjør for domstolskontrollen og forvaltningskontrollen med kontraktsvilkår, herunder
forskjeller og likheter når det gjelder disse to måtene å kontrollere kontraktsvillcår.

Anslått tidsbruk: 2 timer
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