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1 INNLEDNING 
 

Oppgaven er av middel lengde, og bort sett fra en del årstall som man må 

holde styr på, skulle ikke faktum by på store problemer for kandidatene. 

Fortellingen faller naturlig i tre påfølgende faser, hver med sine tvister: 

Den første tvisten gjelder krav om erstatning, den andre om det forelå 

fullmakt til å bestille, og den siste tvisten gjelder reklamasjon og 

foreldelse. Disse problemstillingene er alle sentrale innen læringskravene.  

 

Ved karaktergivningen bør sensorene legge særlig vekt på følgende 

forhold : 

 

- Kandidatenes evne til klare problemformuleringer  

- Kandidatenes evne til å argumentere nyansert for sine 

standpunkter 

- Kandidatenes evne til å anvende de alminnelige prinsippene på 

oppgavens faktum 

 

Kandidatenes resonnementer skal på vanlig måte telle langt mer enn 

deres konklusjoner, med mindre det dreier seg om uskjønnsomme 

standpunkter. 

 

 

2 ERSTATNINGSSPØRSMÅLET – TVISTEN MELLOM PEDER ÅS 
OG KARI HOLM 

2.1 BAKGRUNNSRETTEN  
 

Kandidatene må innledningsvis ta standpunkt til hvilke regler som 

gjelder i kontraktsforholdet mellom Peder Ås og Kari Holm. 

 

Avtalen som inngås er et regulært arkitektoppdrag mellom profesjonelle 

parter, og slike oppdrag er ikke lovregulerte. Bustadoppføringslova som 

inneholder enkelte regler om konsulentytelser, gjelder ikke i profesjonelle 

forhold , og det framgår av virkeområdet til håndverkertjenestelova at 

denne ikke får anvendelse, jf hvtjl § 1. 

 

De kontraktsspørsmålene som oppgaven reiser, må dermed løses på 

grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper (alminnelig 

kontraktsrett). En hovedoppgave for kandidatene er å finne d isse 

prinsippene og kunne anlegge en adekvat argumentasjon. Det kan være 

aktuelt å trekke inn følgende kilder: 

- Analogier fra kontraktslovgivningen/ forbilde i 

kontraktslovgivningen 

- Rettspraksis innenfor ulovfestede områder 

- Rettslitteratur 
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- Reelle hensyn; hva er en god regel 

 

Det kan naturlig nok ikke forventes at kandidatene har kjennskap til den 

kontraktsstandarden som er tilgjengelige i markedet for blant annet 

arkitektoppdrag, se NS 8401 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

prosjekteringsoppdrag». Hvilken betydning denne standarden har når det 

ikke er vedtatt av partene, er dessuten uklart. 

 

2.2 FORELIGGER DET EN FORSINKELSE 
2.2.1 Innledning 
 

Et grunnvilkår for å kreve erstatning er at det foreligger et 

kontraktsbrudd, det vil si en forsinkelse i foreliggende tvist. 

 

Som kjent forutsetter kontraktsbrudd at to vilkår er oppfylt: Ytelsen må 

faktisk avvike fra avtalen, og dette må skyldes forhold  som debitor har 

risikoen for, jf formuleringen av vilkårene for eksempel i kjl § 22 første 

ledd . 

 

2.2.2 Avviksspørsmålet 
 

Kari Holms grunnleggende innsigelse mot kravet om erstatning er at hun 

ikke hadde bundet seg til en bestemt leveringsdato. Dette bringer tvisten 

umiddelbar i berøring med de to dommene Rt-2011-670 og Nye Major og 

Rt-2011-679 Krusesgate. Begge dommene er omtalt under forelesningene 

og er inntatt i domssamlingen. 

 

Det er viktig at kandidatene ikke bare dukker rett inn i rettsavgjørelsene, 

men tar seg tid  til å forklare problemstillingen. 

 

Når det gjelder framdriftsforpliktelser, skiller man prinsipielt mellom om 

det er avtalt en bindende frist, som representerer en resultatforpliktelse, 

eller om det ikke foreligger en slik enighet. I sistnevnte tilfelle påhviler det 

debitor bare en plikt til rimelig framdrift, det vil si en innsatsforpliktelse. 

Denne tvedelingen av forpliktelsestyper har blant annet komme til 

uttrykk i buofl § 10. 

 

På samme måte som i de nevnte to dommene representerer foreliggende 

avtale et mellomtilfelle. Det er gitt et fristanslag, og spørsmålet er om 

dette skal tolkes slik at det binder Kari Holm. Kandidatene må makte å 

påpeke at utgangspunktet for forståelsen er hva en naturlig lesemåte av 

avtalen tilsier. Her må de se at oppgaven inneholde er en viss forskjell fra 

dommene – «beregnet» kontra «planlagt». Dessuten er det laget en 

konkret framdriftsplan og Peder Ås har gitt klart til kjenne at fristen betyr 

mye for ham. Om disse momentene er tilstrekkelige til å betrakte 
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fristangivelsen som bindende, er likevel usikkert. Kari Holm har på sin 

side vært i tvil om hun ville binde seg. Avtaleklausulen kan leses som et 

kompromiss. 

 

Uklarhetsregelen – eller forfatterregelen – kommer ikke til anvendelse i 

foreliggende sak siden avtalen er kommet på plass gjennom 

forhandlinger. Et realargument for å plassere r isikoen hos Peder Ås kan 

likevel framføres: Den av to profesjonelle parter som har en særlig 

interesse i at avtalen er klar på et punkt, vil trolig også bære risikoen ved  

en uklarhet. 

 

Konklusjon: Trolig ikke en bindende frist, men argumentasjonen til 

kandidatene vil være helt avgjørende for bedømmelsen. 

 

2.2.3 Risikospørsmålet 
 

(1) Innledning: Den andre innsigelsen som Kari Holm gjør mot kravet om 

erstatning, er at forsinkelsen skyldes et firma anbefalt av Peder Ås. Dette 

reiser spørsmålet om anbefalingen fører til at risikoen for konkursen 

påhviler Peder Ås. Mange kandidater vil nok først drøfte denne 

problemstillingen i forbindelse med ansvarsgrunnlaget, men da overser 

man at problemstillingen stikker dypere og angår spørsmålet om det 

overhodet foreligger et kontraktsbrudd. 

 

Her må det skilles mellom de to typene av framdriftsforpliktelser: 

 

(2) Ingen bindende frist: Når det ikke foreligger noen avtalt og bindende 

frist, må en konkurs hos en underkonsulent kunne påberopes som 

argument for en senere levering enn planlagt. Det foreligger med andre 

ord  en «rimelig framdrift»; Kari Holm er ikke noe å bebreide. 

 

(3) Avtalt frist: Utgangspunktet er klart: Debitor sitter med risikoen for at 

oppfyllelse ikke kan skje i tide. Dette er et rent objektivt prinsipp. 

Spørsmålet er om Peder Ås sin anbefaling knytter ham så sterkt til den 

oppståtte hendelsen at han må sies å være nærmest til å bære risikoen. 

Problemstillingen er beslektet med – for ikke å si sammenfallende med – i 

hvilken grad  en part kan påberope seg brudd på egne 

oppfyllelsesforutsetninger, se formuleringen av temaet i Rt-2014-866 

Ferjedommen, særlig avsnitt 88, med videre henvisninger. 

 

Siden det bare foreligger en anbefaling, og da på et faglig grunnlag («god 

erfaring med firmaet fra tid ligere oppdrag»), og ikke et pålegg, er nok 

ikke dette tilstrekkelig. I praksis vil Kari Holm dessuten innkalkulere et 

påslag på underkonsulentes honorar til dekning av administrasjon, risiko 
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og fortjeneste. Sistnevnte synspunkt vil nok ikke kandidatene se, noe de 

naturlig nok ikke kan trekkes for. 

 

Konklusjon: Peder Ås sitter ikke med risikoen for konkursen hos 

underkonsulenten. 

 

2.3 KRAV OM ERSTATNING 
2.3.1 Innledning 
 

Forutsetning: Kari Holm er bundet av fristanslaget, og Peder Ås bærer ikke 

risikoen for konkursen ford i han anbefalte bruk av rådgivningsfirmaet. 

Dermed foreligger det en forsinkelse, det vil si et kontraktsbrudd. 

 

På vanlig måte må kravet om erstatning deles i henholdsvis vilkåret om 

ansvarsgrunnlag og tapsutmålingen. 

 

2.3.2 Ansvarsgrunnlag 
 

a) Innledning 
 

Når det gjelder ansvarsgrunnlaget, er innsigelsen til Kari Holm at 

forsinkelsen ikke skyld tes henne. Dette reiser spørsmålet om det gjelder et 

objektivisert ansvar i kontraktsforholdet. 

 

To typer objektivt ansvar kommer på tale. 

 

b) Objektivt ansvar for pengemangel 
 

Det første er ansvar for pengemangel, se Viggo Hagstrøm, 

Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, side 525–27. Dette er nok den enkleste og 

beste veien å gå. 

 

Siden konkursen ikke rammer Kari Holm, men hennes underkonsulent, 

må ansvarsgrunnlaget kombineres med et alminnelig 

kontraktsmedhjelperansvar. 

 

Konklusjon: Kari Holm er ansvarlig. Forutsetningen er imidlertid  som 

påpekt innledningsvis, at Peder Ås ikke sitter med risikoen for 

medhjelperen som følge av sin anbefaling. 

 

c) Spørsmål om ulovfestet kontrollansvar 
 

Det andre mulige objektive ansvarsgrunnlaget er ulovfestet objektivt 

ansvar. En drøftelse langs d isse linjer vil fort kunne bli langt mer 

omstendelig enn etter første alternativ. 
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Kandidatene skal være vel kjent med denne problemstillingen og bør 

kunne argumentere relevant for den ene eller andre løsningen. Siden 

fristen forutsettes å være en resultatforpliktelse, skulle 

grunnforutsetningen for et kontrollansvar være til stede. Et objektivisert 

ansvar harmonerer bedre med en slik forpliktelsestype enn et 

culpaansvar. De prosjekterende har dessuten generelt en stor grad  av 

kontroll på selve prosessen. Dessuten kan nevnes at utformingen av 

kontrollansvaret i lovgivningen er godt tilpasset en forsinkelsessituasjon. 

 

Det kan for øvrig nevnes at i NS 8401 er kontrollansvaret benyttet som 

ansvarsgrunnlag ved  avtalte frister, jf punkt 11 og systemet med 

fristforlengelse. (Men som nevnt ovenfor, kan ikke kandidatene forventes 

å ha noen som helst kjennskap til denne standarden.) 

 

Konklusjon: Mye taler for at det foreligger et ulovfestet kontrollansvar ved  

klassiske arkitektoppdrag, det vil si ved  prosjektering. 

 

Siden årsaken til forsinkelsen ligger hos Kari Holms kontraktsmedhjelper, 

må vi benytte vurderingsmodellen dobbel force majeure. Det sentrale her 

er at vurderingstemaet i hovedforholdet også anvendes i underforholdet.  

 

Det er på det rene at konkurs må regnes som en intern årsaksfaktor, det 

vil si at forsinkelsen ikke ligger utenfor Kari Holms kontroll. 

 

Konklusjon: Kari Holm er erstatningsansvarlig. 

 

2.3.3 Tapsutmålingen 
 

a) Gjelder ansvarsgrunnlaget bare for direktetap 
 

Ved det objektive ansvaret for pengemangel gjelder ingen begrensninger i 

forhold  til tapstype. 

 

Dersom kandidatene benytter et ulovfestet kontrollansvar  etter forbilde 

av det lovfastsatte ansvaret, er det alminnelig antatt at man må ta 

begrensningen «direkte tap» med på kjøpet. Kandidatene bør da ta 

utgangspunkt i de fire kategoriene av indirekte tap i henholdsvis 

kjøpsloven og avhendingslova, og undersøke om disse faller inn under 

noen av kategoriene. Tap som følge av at Peder Ås måtte engasjere en 

annen entreprenør, er et d irekte tap, mens tapt inntekt i 

sommersesongen 2014 er et ind irekte tap. 

 

b) Er tapet å anse som upåregnelig 
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Det gjelder et alminnelig påregnelighetskrav ved  erstatning: Tapspostene 

som kreves dekket, må «stå i en rimelig nær sammenheng med 

misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig», jf 

Rt-1983-205, se side 212. Det nærmere innholdet i dette kravet er drøftet 

hos Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, side 545 flg. 

 

Begge de aktuelle tapspostene står i d irekte sammenheng med  

misligholdet. Når det gjelder inntektstapet sommeren 2014, var poenget 

med å få inn prosjekteringsmaterialet i tide omtalt under forhandlingene. 

(Dette må nok forutsettes slik opp gaven er formulert.) 

 

For så vid t angår merkostnader ved  å få inn en ny entreprenør, framstår 

dette som mer overraskende eller upåregnelig, men vel ikke i en slik grad  

at adekvanslæren kommer inn. 

 

Konklusjon: De enkelte tapspostene er påregnelige. 

 

Særlig kravet på dekning av merkostnadene ved  å måtte engasjere en ny 

entreprenør, reiser en tilleggsproblematikk som ikke d irekte angår 

påregnelighet, men kravet til sannsynliggjøring av tapet. Lars Holm 

hadde bare gitt et prisoverslag, hvilket ikke er en bindende pris, men bare 

en beregning av hva vedkommende antar at arbeidene ville koste. Man 

kan dermed ikke foreta en d irekte sammenligne av Betongbyggs fastpris 

med Lars Holms prisoverslag. 

 

c) Spørsmålet om lempning 
 

En siste innvending mot kravene om erstatn ing er at tapspostene var 

«langt høyere enn det man kunne pålegge et lite arkitektkontor med 

begrensede inntekter». Dette reiser spørsmålet om lempning, se 

behandlingen av temaet hos Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, 

Oslo 2011, side 587 flg. 

 

Den sentrale dommen er Rt-2004-1887 Molodommen, som klargjør 

rettstilstanden på området. Flertallet bygger på at skl § 5-2 kommer til 

anvendelse, og ikke en analogi til de lovregulerte lempningsreglene. 

Skjønnstemaene er ikke helt de samme. Etter skl § 5-2 er grunntemaet om 

et ansvar vil virke urimelig tyngende. 

 

Slik jeg vurderer situasjonen taler mye for at ansvaret bør settes (noe) ned . 

 

Denne type tap er dessuten ikke forsikret siden kontraktsbruddet er en 

forsinkelse og ikke en mangel; noe kandidatene ikke forutsettes å ha 

kjennskap til. 
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Konklusjon: Det gis rett til en viss lempning av ansvaret. 

 

 

3 FULLMAKTSSPØRSMÅLET – TVIST 1 MELLOM PEDER ÅS OG 
BETONGBYGG 

3.1 INNLEDNING 
 

Som begrunnelse for at Peder Ås var bundet av bestillingen på de nye 

glassradiatorene, anførte Betongbygg at Kari Holm måtte ha adgang til å 

foreta en slik bestilling. Dette er et spørsmål om Kari Holm hadde 

fullmakt til å handle som hun gjorde. I teorien er temaet behandlet hos 

Geir Woxholth, Avtalerett, 9 utg, Oslo 2014, side 195 flg, og Jo Hov og Alf 

Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, side179 flg. 

 

I oppgaven er det grunnleggende spørsmål om Kari Holm hadde fullmakt 

overhodet. 

 

I det interne forholdet mellom Peder Ås og Kari Holm er det ingen 

opplysninger i oppgaven som tyder på at Kari Holm har fått noen 

fullmakt til å endre kontrakten. Dette er imidlertid  ikke avgjørende. 

Kandidatene må undersøke om Peder Ås gjennom sin handlemåte kan 

sies å ha utstyrt Kari Holm med en  fullmakt, og i tilfelle om hun har 

handlet innenfor denne fu llmaktens rammer, jf avtl § 10 første ledd . En 

slik fullmakt er virksom uavhengig av den interne relasjonen; vi står i 

tilfelle overfor en selvstendig fullmakt (det vil si en fullmakt med 

legitimasjonsvirkninger).  

 

Det er naturlig for kandidatene å gjennomgå relevante typer av 

selvstendige fullmakter for avgjøre spørsmålet. 

 

3.2 STILLINGSFULLMAKT 
 

Der er i dag en etablert oppfatning at en arkitekt ikke kan binde 

oppdragsgiveren overfor entreprenøren uten særskilt fullmakt, jf NS 8401 

punkt 5.2 andre ledd . Dette synspunktet kjenner imidlertid  ikke 

kandidatene. 

 

Det kandidatene må undersøke, er om en arkitekt kan tenkes å ha en 

stillingsfullmakt, jf avtl § 10 andre ledd . To forhold  må da drøftes. 

 

Det første er om begrepet «stilling» omfatter oppdrag som selvstendige 

rettssubjekter påtar seg. Mye kan tale for at fullmaktstypen er forbehold t 

ansatte. 
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Det andre forholdet er hva som ligger i «sedvane». Det skal etter 

trad isjonell oppfatning en temmelig fast oppfatning til før noe kan kalles 

en sedvane. 

 

Konklusjon: Det foreligger ikke en stillingsfullmakt. 

 

3.3 FRASAGNSFULLMAKT (ERKLÆRINGSFULLMAKT) 
 

En annen fullmaktstype som kandidatene bør drøfte, er 

erklæringsfullmakt, jf beskrivelsen av denne fullmaktstypen i avtl § 13. 

 

Spørsmålet er om e-posten som underrettet Betongbygg om at Kari Holm 

ville møte, kan betraktes som en «særskilt erklæring til ham». Trolig er 

ikke dette nok. At det er et utsagn rettet d irekte til Betongbygg, er 

utvilsomt. Langt mer tvilsomt er det om denne kan sies å inneholde en 

fullmakt. Det må i tilfelle ligge implisitt, men i så fall er det kanskje mer 

nærliggende å bruke synspunktet kombinasjonsfullmakt. 

 

Konklusjon: Det foreligger ikke en erklæringsfullmakt. 

 

3.4 KOMBINASJONSFULLMAKT 
 

Skal Betongbygg få medhold , må det i tilfelle skje på grunnlag av  en 

såkalt kombinasjonsfullmakt. Birger Stuevold  Lassen, Kontraktsrettslig 

representasjon, Oslo 1992, side 36, forklarer fullmaktstypen slik: 

 

«Uttrykket kombinasjonsfullmakt er brukt sombetegnelse på forhold  

der det etter de vanlige fullmaktsregler vanskelig kan sies å foreligge 

fullmakt, men der rettsreglene beskytter forventningene hos en 

tred jemann som ut fra forskjellige omstendighet i samvirke har hatt 

grunn til å to at han handlet med en representant som kunne binde en 

oppdragsgiver.» 

 

Momenter som kan tale for en slik fullmakt i foreliggende sak, er: 

- Peder Ås velger å sende Kari Holm til møtet  

- Hun er en sentral aktør i byggesaken  

- Han underretter Betongbygg om dette og framhever Karis 

kvalifikasjoner 

 

I denne sammenhengen er det naturlig å trekke inn at Peder Ås fikk 

tilsendt referat og ikke reagerte på dette. 

 

Det foreligger imidlertid  tungtveiende argumenter mot eksistensen av en 

slik fullmakt: 
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- Kari Holm ble sendt til møtet for å avklare kontraktens innehold , 

ikke endre den 

- Referatet innehold t ikke noe om prisen 

- Bestillingen var trolig ganske omfattende 

 

Konklusjon: Etter min oppfatning var det ikke tilstrekkelig holdepunkter i 

situasjonen til at Betongbygg skulle kunne stole på Kari Holms bestilling 

alene. Jeg ser imidlertid  at her kan det være delte oppfatninger. Når det 

gjelder kandidatene, er det bare drøftelsen som vil være av betydning. 

 

3.5 SPØRSMÅLET OM OND  TRO 
 

Dersom kandidatene har kommet fram til at det foreligger en fullmakt, er 

det nærliggende også å vurdere om Betongbygg kan sies å være i on d  tro 

om at det internt ikke forelå noen fullmakt, jf avtl § 11 første ledd . 

 

Det er likevel ikke så mye å få ut av denne problemstillingen. Mange vil 

nok nøye seg med å konstatere at Betongbygg var i god  tro. 

 

 

4 REKLAMASJONS- OG FORELDELSESSPØRSMÅLET – TVIST 2 
MELLOM PEDER ÅS OG BETONGBYGG 

4.1 TOLKNING AV AVTALEKLAUSULEN  
 

Innledningsvis kan det slås fast at det dreier seg om en entrepriseavtale 

mellom profesjonelle aktører, og slike oppdrag er ikke lovregulert. 

(Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse.) Oppgaven 

inneholder ingen opplysninger om at Norsk Standard  er gjort til en del av 

avtalen, og kandidatene må dermed benytte bakgrunnsretten.  

 

Peder Ås rettet et krav mot Betongbygg om utbedring av råten. Prinsipalt 

avviste Betongbygg kravet med en henvisning til avtalen hvor det var 

bestemt at det ikke kunne framsettes krav mot entreprenøren senere enn 

fem år etter overtakelsen. Subsid iært framholdes at kravet er foreldet. 

 

Kandidatene må tolke – og se – at kontraktsklausulen dreier seg om en 

avtalt reklamasjonsfrist, og ikke en foreldelsesfrist. Den foreliggende 

klausulen ville komme i konflikt med fel § 28 nr 1 som fastslår at 

skyldneren ikke kan bindende vedta at «foreldelse ikke skal inntre i 

samsvar med loven». I oppgaveteksten får kandidatene et hin t om dette 

ved  at Betongbygg først etter henvisningen til avtalen anfører: «Dessuten 

var kravet foreldet.»  

 

Klausulen er på den andre siden nødvendig for å sette en absolutt frist for 

reklamasjoner på et ulovfestet område. Som kjent har ikke Høyesterett 
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vært villig til å analogisere fra den lovregulerte kontraktsretten når det 

gjelder absolutte reklamasjonsfrister, jf Rt-1981-445. 

 

4.2 HVORVIDT DET ER REKLAMERT I TIDE 
 

Avtalen om en absolutt reklamasjonsfrist på fem år er utvilsomt gyld ig. 

En slik avtale samsvar med det som følger av buofl § 30 første ledd  andre 

setning og kontraktsstandardene. 

 

Den problemstillingen kandidatene møter i oppgaven er en avart av den 

som ble avgjort i Rt-2013-865 Rustskadedommen. (Dommen er 

kommentert av Lase Simonsen i Nytt i privatretten 3/ 2013 side 16 flg.) 

Rettsavgjørelsen er ikke inntatt i domssamlingen, men den inngår både i 

opplegget for kurs og basisgrupper. 

 

Det sentrale poenget i Rustskadedommen er at den absolutte fristen 

avbrytes en gang for alle. Hvis det foreligger en  mislykket utbedring, 

stenger ikke reklamasjonsreglene for å påberope seg forholdet etter 

utløpet av fristen. 

 

I foreliggende sak er det gjort en liten vri på faktum. Betongbygg makter å 

utbedre selve mangelen (lekkasjen), men de skadevoldende følgene blir  

ikke rettet (trolig oversett). Konklusjonen bør likevel bli den samme siden 

reklamasjonen vel må anses å omfatte også ennå uoppdagede 

konsekvenser av mangelen. 

 

Rettskildemessig bør kandidatene stille spørsmål om dommen gir uttrykk 

for et alminnelig prinsipp slik at dens premisser også kan anvendes i 

ulovregulerte forhold  mellom profesjonelle aktører. 

 

Oppgaven reiser ingen problemstillinger omkring den relative 

reklamasjonsfristen. 

 

Konklusjon: Peder Ås har overhold t den avtalte reklamasjonsfristen ved  at  

han reklamerte første gangen høsten 2017, det vil si godt innenfor 

femårsfristen. 

 

4.3 HVORVIDT KRAVET ER FORELDET 
 

Forliksklagen ble tatt ut ca 5 ½ år etter overtakelsen av bygget, og 

kandidatene må avgjøre om kravet på utbedring er foreldet. En ord inær 

reklamasjon (høsten 2017) avbryter som kjent ikke foreldelsesfristen. 

 

Den enkleste – og mest overbevisende – måten å drøfte 

foreldelsesspørsmålet på, er å gå d irekte på utbedringsarbeidene som ble 



 Sensorveiledning: JUS 3111 høsten 2014 13 

sluttført januar 2018, og konstaterer at dette representerer en erkjennelse 

av mangelen. Dermed avbrytes den opprinnelige foreldelsesfristen, jf 

fel § 14. Riktig nok er den alminnelige fristen på tre år utløpt allerede 1. 

september 2017, men tilleggsfristen etter fel § 10 vil utvilsomt gjelde i 

perioden siden mangelen ennå ikke hadde gitt seg til kjenne. Det framgår 

videre av fel § 21 at en ny treårsfrist begynner å løpe fra erkjennelsen. 

Denne utløper først ved  årsskiftet 2020/ 21, og forliksklagen av 1. februar 

2020 er dermed tatt ut i tide. 

 

Mindre overbevisende er det å benytte reglene i fel § 10 om tilleggsfrist, 

men resultatet blir det samme. En del kandidater kan her få problemer 

med ettårsfristens utgangspunkt. 

 

Konklusjon: Kravet om utbedring er ikke foreldet. 

 

 

 

 

 

 

Lasse Simonsen 


