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Praktikum

Del I

Peder Ås hadde i lengre tid vært arbeidsledig. Han benyttet dagene til å vandre rundt i 
Lillevik, og han ble etter hvert godt kjent i den lille byen. På en av sine vandringer gikk han 
forbi et gammelt hus som så ganske falleferdig ut. Han tenkte med seg selv at dette huset 
kunne bli riktig fint dersom det ble restaurert på riktig måte. Peder Ås hadde bakgrunn som 
tømrer, men på grunn av manglende oppdrag hadde han stort sett arbeidet som 
salgsmedarbeider i ulike klesforretninger. Han var imidlertid svært initiativrik og evnet å se 
muligheter når de dukket opp. Nå mente han at han hadde kommet over en slik mulighet.

Peder Ås oppsøkte eierne av huset. Det viste seg at det var to eldre brødre som eide det. De 
ville mer enn gjerne selge. En gjeng med rusmisbrukere hadde brutt seg inn og benyttet 
huset som tilholdssted, og det var flere pålegg om utbedringer fra myndighetene. Dessuten 
var deler av huset bevaringsverdig, så det var ikke lett å få gjort noe med den ytre fasaden. 
Brødrene sa til Peder Ås at han kunne få hele eiendommen for 2.200.000 kroner.

Peder Ås mente at dette ville være et røverkjøp. Dersom han kunne bygge om huset 
innvendig, ville han kunne få fire leiligheter, som hver kunne selges for 1,2 millioner. Til 
sammen ville dette gi salgsinntekter på 4,8 millioner. Med utgifter til ombygging og 
oppussing på ca. 1 million, ville dette gi en fortjeneste på 1.600.000. Dette ville være en 
kjærkommen inntekt.

Peder Ås hadde imidlertid ingen penger. Ettersom han var arbeidsledig, var det heller ikke 
muligheter til å få lån i banken. Han kontaktet derfor den formuende Jon Syd, som han så 
vidt kjente fra før, og spurte om han var interessert i å være med på prosjektet. Det var han, 
men da måtte de sette opp en kontrakt. Jon Syd sa at han ville kontakte sin advokat og 
komme tilbake med et forslag.

Page 1 of 5



Etter kort tid kom Jon Syd tilbake med et kontraktsforslag. Jon Syd sa seg villig til å 
finansiere hele prosjektet ved å yte et lån til dekning av kostnadene med kjøp og oppussing, 
mot at han fikk halvparten av nettofortjenesten ved et senere salg. I tillegg skulle han ha 4 
prosent rente på lånet. Jon Syd ville imidlertid ikke ha noe å gjøre verken med 
prosjekteringen eller arbeidene, og det ble derfor avtalt at Peder Ås alene skulle ha all risiko 
i prosjektet. Basert på et budsjett utarbeidet av Peder Ås ble det dessuten avtalt et 
kostnadstak på 3,2 millioner (kjøpesummen med tillegg av estimerte utgifter til oppussing). 
Dersom kostnadstaket ble overskredet, skulle Peder Ås selv dekke merutgiftene.

Peder Ås sa seg fornøyd med denne kontrakten, og han signerte den. Jon Syd utbetalte som 
avtalt lånet på kroner 3,2 millioner til Peder Ås. Peder brukte 2,2 millioner til kjøp av 
eiendommen og satte i gang med oppussing.

Det tok ikke lang tid før det viste seg at arbeidene var langt mer omfattende enn det Peder 
Ås hadde sett for seg. Etter vel fire måneder så han seg derfor nødt til å be Jon Syd om et 
tilleggslån på kroner 400.000. Dette var Jon Syd villig til å yte, men han krevde at 
tilleggskostnaden på 400.000 i sin helhet skulle dekkes av Peders del av overskuddet ved 
det senere oppgjøret. Dette gikk Peder om enn noe motvillig med på. 

Etter vel to måneder med ytterligere arbeider måtte Peder Ås på nytt gå til Jon Syd for å be 
om mer penger til prosjektet. Han fikk også denne gangen låne 400.000 ekstra, men det ble 
nå ikke nevnt noe om overskuddsdelingen. I løpet av den tiden som hadde gått, hadde 
dessuten eiendomsprisene i området steget en del, så Peder Ås gikk ut fra at det fremdeles 
var god økonomi i prosjektet.

Etter noen tid fikk Peder Ås en ny idé. Han fant ut at han i stedet for en alminnelig 
oppussing kunne gjøre leilighetene til såkalt «high end», med fancy farger og eksklusive 
løsninger. Han kjøpte inn dyre varer på kreditt og bestilte særlig kyndige håndverkere til å 
utføre arbeidene. Dette medførte ekstraomkostninger på 2 millioner kroner. De samlede 
utgiftene i prosjektet var dermed kommet opp i (2,2 + 1 + 0,4 + 0,4 + 2) 6 millioner kroner.

Da leilighetene var ferdige ble de lagt ut for salg. Det viste seg raskt at Peders siste påfunn 
hadde truffet markedet midt i blinken. De fire leilighetene ble hver solgt for kroner 2,5 
millioner, til sammen 10 millioner kroner. Peder Ås var overlykkelig.
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Gleden varte ikke lenge. Da salgsprovenyet skulle fordeles, viste Jon Syd til avtalen om 
overskuddsdeling. Etter denne mente han å skulle ha en fortjeneste på 3,4 millioner 
(halvdelen av 10 - 3,2 = 6,8). Han hevdet at Peder Ås selv måtte dekke de utgiftene som 
oversteg 3,2 millioner, altså 2,8 millioner. Dersom dette ble lagt til grunn, ville det bare 
være 600.000 kroner igjen av Peders andel, etter dekning av alle utgifter. I tillegg skulle 
Jon Syd ha renter på 200.000 på det han hadde lånt ut. Dermed ville Peder Ås sitte igjen 
med 400.000 kroner.

Peder Ås gjorde gjeldende at avtalens bestemmelse om kostnadstak ikke kunne gjøres 
gjeldende i et tilfelle som dette. Kostnadstaket var basert på et estimat, ikke en endelig 
beregning, og det var på avtaletiden uklart hvor høye de endelige utgiftene ville bli. Når 
estimatet var ment som et anslag over hvilke kostnader som ville medgå, kunne det ikke 
legges til grunn for fordelingen av overskuddet mellom partene. Jon Syd hevdet på sin side 
at kostnadstaket var avtalt nettopp for at han skulle vite hvilke utgifter han skulle forholde 
seg til. En avtale er en avtale, sa Jon Syd. Peder viste på sin side til at kostnadstaket gjaldt 
det opprinnelige prosjektet, og at det ikke kunne legges til grunn etter de vellykkede 
endringene. Det var ikke naturlig å si at kostnadstaket var "overskredet".

Peder Ås gjorde subsidiært gjeldende at det selv om det avtalte kostnadstaket kom til 
anvendelse, måtte etterfølgende forhold forstås som en endringsavtale. En naturlig 
konsekvens av at de faktiske utgiftene ble mye større enn det partene hadde sett for seg på 
avtaletiden, måtte være at bestemmelsen om kostnadstak ikke lenger skulle gjelde. Jon Syd 
måtte ha skjønt dette da han for andre gang fikk spørsmål om å låne ut mer penger til 
prosjektet. Peder Ås anførte at det var slik han hadde forstått det, da Jon Syd ikke tok 
forbehold om at lånet ikke skulle ha betydning for overskuddsdelingen. Jon Syd mente på 
sin side at det ikke var nødvendig å ta forbehold, ettersom fordelingen uansett fulgte av 
avtalen.

Atter subsidiært gjorde Peder Ås gjeldende at forutsetningene for kostnadstaket ikke lenger 
var til stede. Når inntektene ble så mye høyere enn det partene hadde lagt til grunn på 
avtaletiden, måtte det gjøres en tilsvarende justering på utgiftssiden. Under enhver 
omstendighet var det sterkt urimelig at Jon Syd skulle få nærmest hele fortjenesten, mens 
det knapt ble noe igjen til Peder Ås, som hadde gjort hele jobben.

Drøft og avgjør de rettsspørsmål som oppstår.
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Del II

Ekteparet Laura og Lars Holm bodde i en mindre leilighet på Frogner. De hadde i lengre tid 
vært på jakt etter en enebolig med hage. En dag så de en annonse i avisen. De bestemte seg 
umiddelbart for å dra på visning. Huset viste seg å være noe ganske utenom det vanlige.  
Det var en modernistisk bygning, som en firkantet kasse, med utstrakt bruk av glass, særlig 
i taket, som slapp inn mye lys. I prospektet var eiendommen beskrevet som en 
«arkitektonisk perle». De deltok aktivt i budgivningen og fikk tilslaget på kroner 10 
millioner.

Dagen etter satte ekteparet seg ned og søkte på nettet på den eiendommen de hadde kjøpt. 
De fant mange fine bilder og interessante beskrivelser av «nordisk panel i forening med 
japansk postmodernisme». Begge skvatt til da de plutselig fant ut at eiendommen var 
oppført på byantikvarens liste over bevaringsverdige bygg (såkalt "gul" liste). Dette 
medførte at mulighetene for ombygging i praksis ville være sterkt begrensede. De skvatt 
enda mer da det viste seg at det på naboeiendommen var søkt om tillatelse til oppføring av 
et leilighetskompleks på hele 9 leiligheter.

Kjøperne hadde ikke hatt noen direkte kontakt med selger. Selger var to mindreårige barn, 
som nettopp hadde mistet sine foreldre i en ulykke. All kontakt forut for 
kontraktsinngåelsen hadde derfor vært med eiendomsmegler Hans Tastad.

Ekteparet Holm fremsatte krav på prisavslag mot selgerne. De hevdet at eiendomsmegleren 
burde ha opplyst om eiendommens status som bevaringsverdig, og at eiendommen hadde 
mangel når dette ikke var gjort. Selgerne på sin side viste til at de ikke hadde noe ansvar for 
hva eiendomsmegleren foretok seg, og at det uansett måtte være nærliggende for kjøperne 
selv å undersøke gul liste og prosjekter på naboeiendommen.

Drøft og avgjør de rettsspørsmål som oppstår.

Page 4 of 5



Teori

Del III

Gjør kort rede for hovedpunktene i læren om condictio indebiti.

*  *  * 

Anslått tidsforbruk: Del 1: 4 timer, Del 2: 1 time, Del 3: 1 time 

Oslo, 13.12.17

Margrethe B. Christoffersen

Faglig eksamensleder
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