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Praktikum 

Peder Ås var en betydelig markedsaktør i Lillevik-området, og nå ønsket han å føre opp et nytt 

spahotell ved sjøkanten. Han tok kontakt med arkitekt Kari Holm i juni 2012 for å prosjektere 

bygget. Hun var eier av et mindre arkitektkontor. 

For Peder Ås var det viktig å få hotellet ferdig til sommersesongen to år senere, og han ønsket 

derfor å få inn prosjektmaterialet fra Kari Holm senest i mars 2013.  Den entreprenøren som skulle 

utføre byggearbeidene, ville da ha tilstrekkelig tid til å få bygget ferdig rett før 

sommersesongen 2014. Kari Holm var usikker på om hun ville binde seg til en slik frist. Etter en 

del til og fra ble partene enige om å ta inn følgende passus i kontrakten om leveringstid: «Beregnet 

tid for levering av prosjekteringsmaterialet er 15. mars 2013.» Deretter ble det utarbeidet en 

framdriftsplan for Kari Holms arbeider som viste overlevering av nevnte materiale til 15. mars 

2013. Partene undertegnet deretter en ganske enkel kontrakt som beskrev oppdraget, størrelsen på 

vederlaget til Kari Holm og ovennevnte klausul om levering. 

Prosjekteringen gikk stort sett som planlagt fram til nyåret 2013. Da oppsto det problemer. 

Arbeidene med beregningene av de bærende elementene i bygget var satt bort til et eget firma som 

Peder Ås hadde anbefalt at Kari Holm skulle benytte. Peder Ås hadde god erfaring med firmaet fra 

tidligere oppdrag. Rådgivningsfirmaet gikk imidlertid konkurs, og Kari Holm måtte derfor sette 

oppgaven med beregningene bort til et annet selskap. Mye tid gikk tapt, og innlevering av 

prosjektmaterialet til Peder Ås skjedde først i slutten av juni 2013. 

Peder Ås hadde i løpet av vinteren tatt kontakt med Lars Berg om utførelsen av byggearbeidene. 

Lars Berg sa seg villig til å påta seg arbeidene og ga samtidig et prisoverslag. Forsinkelsene med 

prosjekteringsmaterialet gjorde imidlertid at Lars Berg så seg nødt til å påbegynne andre 

prosjekter. Dermed måtte Peder Ås ut i markedet for å finne en annen entreprenør. Avtale om 

utførelsen fikk Peder Ås først på plass i august 2013, og da med Betongbygg AS. Tid for overtakelse 

av bygget ble satt til 1. september 2014, som var det tidligste tidspunktet firmaet kunne klare å 

fullføre byggearbeidene. Vederlaget til Betongbygg AS var 2 millioner høyere enn det prisoverslaget 

han fikk fra Lars Berg.  

Som følge av denne utviklingen rettet Peder Ås erstatningskrav mot Kari Holm. Han krevde for det 

første dekket merkostnadene på to millioner kroner ved å måtte engasjere en annen entreprenør 

enn først planlagt. For det andre krevde han tapet av inntekter i sommersesongen 2014. Disse ble 

beregnet til 5 millioner kroner. 
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Kari Holm benektet ethvert ansvar. Hun hadde ikke bundet seg til en bestemt leveringsdato, og 

dessuten forelå det ikke noe grunnlag for erstatning siden den oppståtte forsinkelsen ikke skyldtes 

henne, men et firma anbefalt av Peder Ås. Skulle hun mot formodning bli ansvarlig, bestred hun de 

enkelte tapspostene. Noe annet enn direkte tap kunne det ikke komme på tale å erstatte, anførte 

hun. Tapspostene var i tillegg helt uventede og langt høyere enn det man kunne pålegge et lite 

arkitektkontor med begrensede inntekter. 

Betongbygg AS startet byggearbeidene i september 2013. Under byggeprosessen innkalte 

Betongbygg AS til et møte hvor avtalen om oppvarmingen av bygget skulle diskuteres. Etter 

Betongbygg AS’ oppfatning var prosjekteringsmaterialet uklart på enkelte punkter. Peder Ås valgte 

å sende arkitekt Kari Holm til møtet og underrettet Betongbygg AS per e-post om at Kari Holm var 

den som satt med detaljkunnskapene om prosjektet. Under møtet foreslo Betongbygg AS å endre 

avtalen med Peder Ås. I stedet for de planlagte radiatorene foreslo firmaet å benytte en helt ny type 

glassradiatorer i hotellet. Kari Holm syntes prisen var høy, men hun ble svært begeistret siden 

radiatorene var godt tilpasset byggets øvrige interiør, og hun ba Betongbygg AS levere det nye 

produktet til hotellet. Kopi av referatet fra møtet ble sendt Peder Ås, men prisen på de nye 

radiatorene ble ikke nevnt. Tre måneder etter at Betongbygg AS hadde installert glassradiatorene, 

sendte firmaet regning til Peder Ås for leveransen. Han ble bestyrtet over størrelsen på kravet. Da 

han undersøkte kontrakten nærmere, viste det seg at de valgte radiatorene var dobbelt så dyre som 

de opprinnelig beskrevne. Peder Ås nektet å betale regningen og viste til at han aldri hadde bestilt 

denne type radiatorer. Betongbygg AS fastholdt kravet og anførte at Kari Holm måtte ha adgang til 

å foreta denne bestillingen, særlig når Peder Ås hadde sendt henne til møtet hvor nettopp 

oppvarmingen av bygget skulle diskuteres. Og hvorfor hadde ikke Peder Ås reagert tidligere? 

Hotellet ble overtatt 1. september 2014 som avtalt, og driften ble startet umiddelbart. I oktober 

2017 ble driftsansvarlig for hotellet oppmerksom på at det var fuktighet på gulvet i toppetasjen. 

Etter en nærmere undersøkelse av forholdene fant han ut at fuktigheten skyldtes en lekkasje i 

taket. Han tok straks opp forholdet med Betongbygg AS, som etter noe tid sa seg villig til å utbedre 

taket. Utbedringsarbeidene ble sluttført januar 2018. To år senere begynte gjestene i den øverste 

etasjen å klage over vond lukt. Nok en gang satte driftsansvarlig i gang undersøkelser, og fant til sin 

bestyrtelse at det var utviklet råte i isolasjonen i bygget. Råten skyldtes det vannet som hadde 

lekket gjennom taket før det ble utbedret. På grunn av sakens alvor og den tiden som hadde forløpt, 

tok Peder Ås denne gangen ut en forliksklage mot Betongbygg AS med krav om utbedring. Klagen 

var datert den 1. februar 2020. Betongbygg AS svarte at reklamasjonen var satt fram altfor sent og 

viste til avtalen hvor det het at krav mot entreprenøren ikke kunne framsettes senere enn fem år 

etter overtakelsen. Dessuten var kravet foreldet. 

Drøft og avgjør alle de spørsmål som oppgaven reiser, så vel prinsipale som subsidiære. 
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