
Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 

1/4 
 

EKSAMENSOPPGAVE 

 

JUS3111 – Formuerett I 

 

Dato: Fredag 20. desember 2019 

 

Tid: Kl. 09:00-15:00 

 

 

 

(1) Marte Kirkerud eide og drev et firma som sto for markedsføring av en rekke ulike produkter. 

Firmaet ble stiftet for 10 år siden, og når Marte Kirkerud tenkte tilbake på årene som var passert, 

følte hun seg stolt. Det hadde hun da også grunn til. Fra første dag maktet hun å drive firmaet med 

et pent overskudd, og nå var tiden inne til å ekspandere. 

  

Hun hadde skaffet en tomt for å bygge nye lokaler til firmaet, og kontaktet arkitekt Peder Ås for å 

prosjektere bygget. Dette følte Marte Kirkerud var naturlig fordi det var han som hadde gjort henne 

oppmerksom på tomten for dette formålet og hadde hjulpet til med kjøpet. De ble enige om at 

prosjekteringen skulle honoreres med et fast beløp på én million kroner, og arbeidet skulle sluttføres 

innen seks måneder. 

  

Noe tid etter at kontrakten var signert, falt Marte Kirkeruds store drøm i grus. Kommunen varslet da 

at tomtearealet ville bli omregulert til friluftsområde. Bakgrunnen var det sterke miljøengasjementet 

som hadde grodd fram i kommunen. 

  

Marte Kirkerud tok umiddelbart kontakt med Peder Ås og fortalte hvor sønderknust hun var. Slik 

forholdene nå lå an hadde hun ikke noe annet valg enn å avslutte oppdraget. Siden kommunens 

vedtak kom helt overraskende på henne, måtte hun kunne trekke seg ut av avtalen uten å komme i 

noen form for ansvar. Dette var Peder Ås langt fra enig i. Marte Kirkerud hadde skrevet under på en 

bindende kontrakt, og hun var dermed forpliktet til å la ham gjennomføre oppdraget mot full 

betaling. Subsidiært anførte Marte Kirkerud at hun kunne avbestille arbeidet. Peder Ås benektet at 
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det forelå noen avbestillingsrett, og i hvert fall måtte hun betale erstatning for hans fortjenestetap 

på 100 000 kroner. Dessuten måtte Peder Ås betale lønn til sin nærmeste medarbeider i de seks 

månedene oppdraget varte. Vedkommende var en høyt betrodd person i firmaet som Peder Ås ikke 

kunne kvitte seg med. Marte Kirkerud avviste på sin side kravene da hun mente det ikke forelå noe 

grunnlag for erstatning. Når det gjaldt den aktuelle medarbeideren, kunne det under ingen 

omstendigheter være tale om å betale erstatning ut over oppsigelsesperioden på tre måneder. 

(Tilbaketrekking re integra, jf avtl § 39, skal ikke drøftes.) 

  

(2) Selv om kommunens vedtak om omregulering var et hardt slag for Marte Kirkerud, hadde hun 

som en erfaren forretningskvinne vært ute en vinterdag før. Hun snudde seg rundt for å finne 

alternative lokaler å fortsette driften av firmaet i. Etter noe tid kom hun over et større lokale eiet av 

Lars Holm, og som lå ideelt til. Prisen var også meget god. Årsaken til dette ble hun imidlertid klar 

over da hun foretok en befaring med eieren. Den bakre delen av lokalet var uten vinduer, og disse 

arealene var av den grunn ikke egnet til kontorer. Marte Kirkerud tok derfor kontakt med 

bygningsmyndighetene i kommunen og forhørte seg om adgangen til å få igjennom en søknad om 

fasadeendring ved å sette inn nye vinduer. Etter et møte med bygningsmyndighetene ga kommunen 

et forhåndstilsagn om at dette ville gå i orden. Med denne tilbakemeldingen fra kommunen inngikk 

Marte Kirkerud en kjøpekontrakt med Lars Holm. Deretter sendte hun inn søknaden om 

fasadeendring, som ble akseptert av bygningsmyndighetene. Da Lars Holm hørte hva som hadde 

skjedd, ble han rasende og krevde handelen gjort om. Han følte seg regelrett lurt fordi Marte 

Kirkeruds handlemåte stred mot redelighet og god tro. Marte Kirkerud fant denne påstanden svært 

provoserende. Hun skulle da ikke straffes fordi hun var kreativ, som hun uttrykte det. Partene kom 

ikke fram til enighet. 

  

(3) Et tredje forhold kom også opp i disse turbulente tider for Marte Kirkerud. Hun hadde engasjert 

seg i et byggeprosjekt for en del år siden. Det gjaldt oppføring av et større kontorbygg med en 

kontraktssum på 70 millioner kroner. Overtakelse av bygget skjedde høsten 2018. Samme dag 

sendte entreprenør Kari Holm krav om utbetaling av restbeløpet på kontrakten, i alt 7 millioner 

kroner, noe Marte Kirkerud betalte umiddelbart. Tolv måneder senere oppdaget Kari Holm til sin 
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forferdelse at det var gjort en alvorlig feil ved oversendelse av restkravet til Marte Kirkerud. På en 

av postene i fakturaen var det utelatt en null slik at det var krevd 100 000 kroner i stedet 

for 1 000 000 kroner. Kari Holm krevde derfor differansen på 900 000 kroner etterbetalt, samt 

forsinkelsesrente fra overtakelsesdatoen. Marte Kirkerud nektet å etterkomme kravet. Kari Holm 

framhevet at Marte Kirkerud selvsagt måtte gjøre opp for seg, og dessuten ville hun ha sett feilen 

dersom hun hadde sammenholdt avregningen med prisene i avtalen. Marte Kirkerud repliserte at 

hun nå hadde innrettet seg på at oppgjøret var endelig. Skulle hun etterbetale beløpet, måtte hun ta 

opp lån i banken. Det var for øvrig ikke hennes oppgave å kontrollere at regningen fra 

entreprenøren var riktig. Noen enighet om betalingen kom partene ikke fram til. 

  

(4) Prøvelsenes tid var imidlertid ikke over for Marte Kirkerud. I mars 2014 fikk hun en betenkning 

fra advokat Ole Vold angående et mulig krav mot en entreprenør. Advokat Ole Vold konkluderte 

ganske klart med at det ikke var grunnlag for å rette noe krav mot entreprenøren. 

  

Ved en tilfeldighet ble Marte Kirkerud i begynnelsen av april 2018 gjort oppmerksom på at dette 

standpunktet var feil fordi advokat Ole Vold hadde oversett en Høyesterettsdom angående en helt 

parallell sak. Marte Kirkerud konfronterte advokat Ole Vold med de nye opplysningene 

umiddelbart. Han lovet å se på saken, og dagen etter mottok Marte Kirkerud en revidert betenkning 

hvor konklusjonen var endret og det var tatt inn en henvisning til dommen. Utstyrt med den nye 

betenkningen forsøkte Marte Kirkerud senere samme måned å inndrive kravet hos entreprenøren. 

Hun oppdaget da at firmaet var slått konkurs. Hun fremmet derfor et erstatningskrav mot advokat 

Ole Vold høsten 2018 som følge av tapet ved ikke å få inndrevet beløpet hos entreprenøren. (Det 

skal uten nærmere drøftelse legges til grunn at det foreligger et slikt tap.) Han benektet imidlertid 

ansvar. Marte Kirkerud forsøkte å få ham i tale, men uten å lykkes. 

 

Til slutt så ikke Marte Kirkerud noen annen råd enn å ta ut forliksklage den 1. juni 2019. På nytt 

benektet advokat Ole Vold ansvar og påpekte tørt at kravet var foreldet. Dette var Marte Kirkerud 

dypt uenig i. For det første ble feilen ikke oppdaget før i april 2018, og for det andre hadde advokat 
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Ole Vold foretatt en revisjon av den opprinnelige betenkningen. Da kunne kravet mot ham umulig 

være foreldet. 

  

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

 

 

      *** 

 

Oslo, 01.12.2019 

Knut Kaasen 

Faglig eksamensleder 


