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Orientering om bruk av digitale hjelpemidler  

– Lovdata Pro – på eksamen  
 

Det er innført bruk av digitale hjelpemidler ved eksamen i emnet. 

 

Under eksamen har kandidatane tilgang til eksamensversjonen av Lovdata Pro. Oppsummert 

omfatter rettskildetilgangen lover, forskrifter og avgjørelser fra Høyesterett og 

lagmannsrettene, samt utvalgte internasjonale kilder. Forarbeider og juridiske litteratur er ikke 

tilgjengelig. Kun eksamensgodkjente henvisningsmerknader (henvisninger til andre tillatte 

rettskilder) vil være tilgjengelige i eksamensmodus og fritekstmerknader vises ikke. 

 

Nærmere informasjon om Lovdata Pro i studier og eksamen finnes her: 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/ 

 

Sensorene forutsettes å gjøre seg godt kjent med regelverket for digitale hjelpemidler på 

eksamen. Bruken av digitale hjelpemidler kan påvirke kandidatenes rettskildebruk 

sammenholdt med tidligere eksamensordning. Tilgangen til digitale hjelpemidler forutsettes å 

ikke innvirke på karakterfordelingen. 

  

1 Innledning 

Oppgaven består av fire ulike tvister, og reiser spørsmål innenfor sentral avtalerett, kontraktsrett og 

pengekravsrett. 

For læringskravene vises det til semestersidene, som det forventes at sensorene setter seg inn i: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/h19/pensumliste/index.html 

De fire tvistene er mellom oppgavens hovedperson Marte Kirkerud og henholdsvis Peder Ås, Lars Holm, 

Kari Holm og Ole Vold. Kandidatene må på vanlig måte ta utgangspunkt i hver enkelt tvist og de krav som 

er fremmet 

Oppgaven må anses nokså krevende, og burde gi kandidatene nok å jobbe med. Kandidater som ikke 

rekker å besvare alle spørsmålene like grundig bør ikke trekkes for hardt. 

Ved karaktergivningen bør det særlig legges vekt på kandidatenes evne til å formulere problemstillingene 

klart, og føre sammenhengende resonnementer som viser forståelse for grunnhensyn og grunnleggende 

prinsipper. Dette bør som vanlig telle mer enn hvilke konklusjoner kandidatene kommer til. 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/h19/pensumliste/index.html
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Man kan selvfølgelig ikke kreve at kandidatene ser alle problemstillinger og momenter som er dekket i 

sensorveiledningen for å få A, og det kan nok også finnes alternative innfallsvinkler og momenter som ikke 

er tenkt på her. 

2 Marte Kirkerud – Peder Ås 

2.1. Innledning 

Peder Ås fastholder avtalen, og fremmer krav om oppfyllelse av egen ytelse mot full betaling. Subsidiært 

krever han erstatning for (i) tapt fortjeneste med 100 000 kr. og (ii) lønn i seks måneder til sin nærmeste og 

høyt betrodde medarbeider. 

Marte fremholder på sin side prinsipalt at avtalen er bortfalt og ikke bindende, subsidiært at hun har rett til å 

avbestille. 

Det er naturlig først å ta utgangspunkt i spørsmålet om Marte kan si seg løs fra avtalen når det planlagte 

bygget ikke lenger kan oppføres som følge av at tomten ble omregulert. Dernest bør kandidatene drøfte om 

Marte alternativt har adgang til å avbestille, enten erstatningsfritt eller mot erstatning, og til slutt om de 

enkelte tapspostene kan kreves erstattet. 

Noen kandidater misforstår ordet prosjektering som er brukt i oppgaven, og tror at avtalen gjelder oppføring 

av bygget. Dette bør ikke føre til vesentlig trekk, selv om man kan mene at det nok fremstår litt pussig å 

hyre en arkitekt til et byggeoppdrag. 

2.2. Er avtalen bindende for Marte? 

Utgangspunktet er at det er inngått en bindende avtale. Siden vi får opplyst at tilbakekall re-integra ikke skal 

drøftes blir dette primært et spørsmål om omreguleringen utgjør en relevant bristende forutsetning, 

alternativt en etterfølgende omstendighet som gjør at det vil være urimelig å gjøre avtalen gjeldende etter 

avtl. § 36. 

Begge grunnlag kan i prinsippet tenkes aktuelle, men siden det er tale om et forhold mellom kommersielle 

forhold er det mest naturlig å ta utgangspunkt i forutsetningslæren. Kandidatene bør her få frem at 

Høyesterett, særlig i Rt. 1999 s. 922 (Salhus) og Rt. 2010 s. 1345 (Oslo Vei), har lagt dette til grunn. Avtl. § 

36 vil normalt kun tilføre noe ekstra til vurderingstemaet som følger av forutsetningslæren i kontrakter med 

ikke-kommersielle parter eller der det er en ulikevekt i kontraktsforholdet på en eller annen måte. Der 

hovedvekten ukritisk legges rett på en drøftelse av avtl. § 36 kan nok det dermed indikere en mer 

middelmådig prestasjon, men her må sensorene bruke skjønn. 

Både læren om bristende forutsetninger og avtl. § 36 er sentralt i læringskravene, og grundig behandlet i 

alle lærebøkene, jf. særlig Hagstrøm (2011) s. 254 flg., Lilleholt (2017) s. 248 flg., og Hov/Høgberg (2017) 

s. 425 og 434 flg. Anvendelsen av avtl. § 36 på etterfølgende forhold er også behandlet hos Woxholth 

(2017) s. 371 flg.    

Utgangspunktet etter forutsetningslæren er en treleddet vurdering av om det foreligger svikt i en 

vesentlig/kausal, synbar og relevant forutsetning for den ene part. I vår sak er det ikke tvilsomt at adgangen 

til å bebygge tomten utgjorde en vesentlig forutsetning for Marte, som også må ha vært synbar for Peder. 

Spørsmålet er dermed om det forhold at tomten ikke lenger kan bebygges som følge av omreguleringen, 

utgjør en relevant bristende forutsetning. Etter alminnelig lære avhenger dette av en risikobasert 



3/10 
 

rimelighetsvurdering. Utgangspunktet er at hver part bærer risikoen for egne forutsetninger. Spørsmålet er 

om det foreligger omstendigheter som tilsier at risikoen likevel bør bæres av den annen part. Typisk vil dette 

kunne være tilfelle der parten har en særlig tilknytning til den risiko som har materialisert seg gjennom 

forutsetningssvikten. Imidlertid må det også ha betydning om han har rimelig grunn til å kreve avtalen 

opprettholdt ut fra egne forutsetninger. Spørsmålet må altså være dels om omstendighetene rundt avtalen 

tilsier at Peder Ås er nærmere enn Marte til å bære risikoen for forutsetningen om at tomten kunne 

bebygges, og dels om han ut fra egne forutsetninger har rimelig grunn til å kreve avtalen opprettholdt. 

Vi får opplyst at Peder var sentral ved anskaffelsen av tomten, både ved at han gjorde Marte oppmerksom 

på den for dette formålet og at han hjalp til ved kjøpet. Det gir ganske gode holdepunkter for å hevde at det 

kan være rimelig at han også bærer risikoen for tomtens egnethet for formålet, i den forstand at han ikke 

bør kunne insistere på oppdraget når denne forutsetningen svikter. 

Videre må det ha en viss betydning at forutsetningssvikten angriper selve formålet med avtalen, og at det 

slik sett i en viss forstand er partenes felles forutsetning som svikter. Det må kunne hevdes at muligheten 

for å bygge på tomten også utgjør en forutsetning for Peders ytelse, i den forstand at ytelsen i seg selv ikke 

lenger har noe formål når tomten er ubebyggelig. Studentene kan her for eksempel vise til det klassiske 

eksempelet med de engelske Coronation cases om værelser leid til kongens kroningsseremoni, som drøftet 

hos Hagstrøm (2011) s. 274. I norsk rett er det mulig dommen i Rt. 2014 s. 351 kan ses som uttrykk for 

lignende betraktninger, selv om man her også kan se det slik at det var den grunnleggende 

gjensidighetsforutsetningen under avtalen som var uriktig da avtalen ble inngått, og at den slik sett ikke er 

helt sammenlignbar. 

Man vil også kunne trekke inn de samme momenter som ville vært relevant å drøfte i tilknytning til re integra 

tilbakekall, herunder om og i hvilken grad Peder har rukket å innrette seg etter avtalen, men her gir ikke 

faktum så mange holdepunkter for å trekke klare slutninger om dette. 

Mye taler vel for at Marte må kunne påberope seg omreguleringen av tomten som en relevant bristende 

forutsetning, men hvilken konklusjon kandidatene faller ned på bør være underordnet så lenge 

resonnementet er fornuftig og viser forståelse. De kandidatene som får frem at utgangspunktet tross alt må 

være at det er Martes risiko at hennes forutsetning om at tomten kunne bygges på svikter, må få uttelling for 

det. 

Vurderingen bør ikke bli synderlig forskjellig om den forankres i avtl. § 36, men som allerede nevnt kan det 

være litt uskjønnsomt å legge hovedfokus her, i alle fall hvis det gjøres uten nærmere refleksjon. Forholdet 

mellom forutsetningslæren og avtl. § 36 kan være vanskelig å få grep på, og kandidater som får noe ut av å 

problematisere dette bør gis uttelling for det. Særlig bra er det hvis kandidatene greier å få frem noe 

fornuftig om de forskjellige vurderingstemaene. Mens forutsetningslæren krever en forutsetningsbasert 

vurdering av hvem som er nærmest til å bære risikoen for en uforutsett utvikling, innebærer avtl. § 36 en 

bredere rimelighetsvurdering av om det er oppstått en kvalifisert ubalanse i avtaleforholdet. I tråd med 

Høyesteretts praksis må det nok likevel antas at rommet for å anvende avtl. § 36 i kommersielle forhold 

utover situasjoner som allerede dekkes av forutsetningslæren er snevert, men dette går det nok an å ha 

ulike meninger om. Det må derfor etter mitt syn være greit at avtl. § 36 behandles helt kort, særlig hvis dette 

bygger på en reflektert oppfatning av forholdet til forutsetningslæren. Men det må også være helt greit, og 

etter omstendighetene et pluss, om begge grunnlag drøftes, særlig hvis kandidatene på denne måten greier 

å få frem ulikheter i vurderingstemaene.  
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2.3. Kan Marte avbestille? 

De som kommer til at Marte er bundet av avtalen må drøfte om hun kan avbestille. Også de som kommer til 

at Marte ikke er bundet må drøfte dette subsidiært. Avbestilling er dekket hos Hagstrøm (2011) s. 246 flg., 

Lilleholt (2017) s. 279 flg., og Hov og Høgberg (2017) s. 389 flg.   

Utgangspunktet er at avtaler om fremtidige ytelser er bindende og ikke ensidig kan avbestilles uten 

erstatning. Unntak kan gjelde for visse typer av avtaler på sedvanemessig grunnlag hvis avtalen avbestilles 

i rimelig tid, typisk nokså generiske tjenesteytelser som lege, tannlege og kanskje restaurant/hotellbestilling 

mv. Noen slik avbestillingsadgang kan dog vanskelig oppstilles for slike spesifiserte tjenesteytelser som 

arkitektoppdrag. 

Noen studenter kan her tenkes å vise til bustadoppføringslova § 52, fjerde ledd, som støtte for en adgang til 

avbestilling uten erstatning, jf. også Hvtjl. § 40 (2). Bestemmelsene snur i noen grad utgangspunktet om 

hvem som har risikoen for at forbrukeren kan nyttiggjøre seg en avtalt entrepriseytelse. De må slik sett 

anses begrunnet i forbrukervernhensyn og kan vanskelig begrunne en videre avbestillingsrett i 

kommersielle forhold. Kandidater som bringer dette inn i en drøftelse bør imidlertid gis god uttelling.    

Spørsmålet er dermed om Marte har adgang til å avbestille mot å betale erstatning. Arkitekttjenester er ikke 

lovregulert, så spørsmålet er om det gjelder noen slik avbestillingsrett på ulovfestet grunnlag. Alternativet er 

at Peder må anses å ha rett til å utføre sin egen ytelse og kreve betaling. Spørsmålet om Marte kan 

avbestille er dermed også et spørsmål om Peder kan kreve å naturaloppfylle med egen ytelse. 

Den alminnelige oppfatningen er vel at avtaler om tilvirkning og lignende tjenesteytelser normalt kan 

avbestilles mot erstatningsplikt. Her har studentene anledning til å vise metodisk innsikt. Gode besvarelser 

kan dra veksler på analogislutninger fra lovregulering av lignende ytelser. Både bustadoppføringslova og 

håndverkertjenesteloven gir avbestillingsrett, jf. buofl. §§ 52-53 og hvtjl. § 39, mens kjl. § 52 kun gir adgang 

til å avbestille ting som skal tilvirkes særskilt og avhendingsloven ikke i det hele tatt. 

Slik sett er det gode holdepunkter for å oppstille en avbestillingsadgang for tjenesteytelser, jf. for så vidt 

buofl. § 53, noe som tilsier at Marte har adgang til å avbestille mot å betale erstatning. 

Erstatningspostene 

Neste spørsmål er hvilken erstatning Peder kan kreve, nærmere bestemt hvilke tapsposter som kan kreves 

erstattet. Utgangspunktet er at den positive kontraktsinteresse skal erstattes, men at Peder har en 

tapsbegrensningsplikt. Kandidatene bør få frem at avbestilling i seg selv gir ansvarsgrunnlag. Å trekke inn 

andre ansvarsgrunnlag viser dermed litt dårlig forståelse.  

Noen studenter vil nok drøfte hvilke prinsipper avbestillingserstatningen skal utmåles etter, hvor man gjerne 

skiller mellom den såkalte addisjons- og subtraksjonsmetoden, jf. Hagstrøm (2011) s. 252 og Hov/Høgberg 

(2017) s. 397. Kandidatene bør uansett få frem at den sentrale tapsposten som følge av avbestilling i 

prinsippet er tapet av vederlaget, og at det grunnleggende spørsmålet dermed er hvilken plikt Peder har til å 

begrense sitt tap, ved å søke alternativ beskjeftigelse og begrense kostnader. Kandidater som gjør mye ut 

av å drøfte årsakssammenheng, for eksempel mellom avbestillingen og lønnsutgiftene, viser dermed litt 

dårlig forståelse. 

(i) Fortjenestetapet 

At fortjenestetapet på 100 000 kr kan kreves erstattet må være på det rene, dog under forutsetning av at 

Peder ikke kunne begrense sitt tap gjennom å finne alternativ beskjeftigelse. Her må det kunne legges til 
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grunn at Peder og hans virksomhet har en viss begrenset arbeidskapasitet, og at han dermed gjennom å 

finne alternativ beskjeftigelse vil begrense sitt tap, jf. motsetningsvis Rt. 2003 s. 468. Samtidig har vi ingen 

holdepunkter for at Peder har utnyttet sin arbeidskapasitet fullt ut, eller at han vil være i stand til å finne 

alternativ beskjeftigelse. Det må da også være greit å komme til at han kan kreve sitt fulle fortjenestetap 

erstattet. 

(ii) Lønnskravet 

Utgangspunktet for kravet er at Peder har basert seg på avtalen og oppdraget som var ment å vare seks 

måneder, for å kunne lønne den aktuelle medarbeideren i denne perioden. En naturlig innfallsvinkel vil som 

sagt være å se dette som et spørsmål om Peders tapsbegrensningsplikt medfører at han må si opp den 

aktuelle medarbeideren for å spare inn lønnskostnader. Utgangspunktet er jo at Peder lider tap ved at 

vederlaget bortfaller. Spørsmålet er om det fremstår som et rimelig tiltak å si opp medarbeideren for å spare 

kostnader. Man vil vel lett kunne komme til at det ikke er rimelig, særlig hvis det er tale om en medarbeider 

som har en viss permanens og nøkkelrolle i virksomheten, og ikke kun er leid inn for det aktuelle oppdraget. 

Uansett må det ut fra en slik betraktning være klart at Peder kan kreve erstatning for lønnskostnader i 

oppsigelsestiden på tre måneder.  

Alternativt kan man imidlertid også her se dette som et spørsmål om Peder har mulighet og plikt til å finne 

alternativ beskjeftigelse. Her blir imidlertid ikke problemstillingen primært om begrenset kapasitet i Peders 

virksomhet gjør at fortjenestetapet ved et tapt oppdrag kan inndekkes gjennom andre oppdrag, men om han 

kan kreve erstatning for at han står igjen uten annen beskjeftigelse og inntekt til å dekke lønnskostnader i 

de aktuelle seks månedene. 

En mulig betraktning kan være at en virksomhet som baserer seg på ett enkelt oppdrag for å sysselsette 

Peder og en medarbeider i seks måneder ikke fremstår særlig levedyktig. Det fremstår da ikke særlig 

rimelig å kreve at Marte skal finansiere virksomheten fordi Peder ikke selv klarer å skaffe alternativ 

beskjeftigelse. Også her må det kunne trekkes inn at det har gått så kort tid at Peder umulig kan ha 

investert mye i virksomheten for akkurat dette oppdraget. Dette kan vel tale for at Marte ikke plikter å dekke 

lønnskostnadene, kanskje utover en viss rimelig tid for å få alternative oppdrag.     

Konklusjonen bør være underordnet. Etter mitt syn er det mulig å argumentere for begge løsninger. Det 

avgjørende må være om kandidatene evner å vise forståelse for de grunnleggende hensyn som ligger 

under og begrunner avbestillingsretten og erstatningsansvaret, herunder særlig hvor langt 

tapsbegrensningsplikten strekker seg.           

3 Marte Kirkerud – Lars Holm 

Lars Holm fremsetter krav om at kjøpekontrakten han har inngått med Marte er ugyldig, fordi Marte ikke 

opplyste om kontakten hun hadde hatt med bygningsmyndighetene. 

Grunnlaget for kravet må være avtl. § 33, alternativt alminnelige prinsipper om lojalitet i kontraktsforhold, jf. 

Rt. 1995 s. 1460 (Haughom). Etter mitt syn er det mest naturlig å forankre drøftelsen i avtl. § 33, men i lys 

av Haughom-dommen må det være greit om studentene også drøfter den alminnelige lojalitetsplikten som 

et alternativt ugyldighetsgrunnlag, selv om den nok ikke gir noe særlig ekstra til drøftelsen her. 

Noen studenter vil nok også drøfte avtl. § 36. Det er ikke nødvendig etter mitt syn, og kan etter 

omstendighetene også være litt uskjønnsomt i alle fall hvis det tar mye plass. 
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Avtl. § 33 og lojalitetsplikten er sentralt innenfor læringskravene i avtaleretten, og godt behandlet hos 

Woxholth (2017) s. 288 flg., og Lilleholt (2017) s. 420 flg. 

For at det skal være grunnlag for ugyldighet må tre vilkår være oppfylt. Det må ved avtaleslutningen ha 

foreligget en omstendighet av betydning for den ene part, som den annen part var eller må antas å ha vært 

kjent med, og som gjør at det var i strid med «redelighet og god tro» å inngå avtalen uten å opplyse om 

forholdet. 

Det er vel liten tvil om at kontakten med myndighetene og forhåndstilsagnet isolert sett var en omstendighet 

av betydning for Lars Holm som Marte kjente til. Om kunnskapskravet , på ulovfestet grunnlag kan 

suppleres med en regel om at uaktsom uvitenhet er tilstrekkelig, er dermed ikke nødvendig å ta stilling til 

her. Spørsmålet er om det var uredelig av Marte å inngå avtalen uten å opplyse om forholdene. 

I noen grad er dette et spørsmål om Marte burde forstått at opplysningene hadde betydning for Lars, som er 

et litt annet spørsmål enn hennes kunnskap om de faktiske forholdene. Det kan vel ikke være særlig tvil om 

at Marte både kunne og burde forstå at Lars i og for seg ville ha interesse av å få vite om forhåndstilsagnet. 

Imidlertid kan ikke det alene være tilstrekkelig til at Marte hadde en plikt til å opplyse om dette. 

Utgangspunktet må fortsatt være at hver part har risikoen for egne forutsetninger og selv må ivareta egne 

interesser. En avtalepart kan generelt ikke ha noen plikt til å opplyse om forhold ved den annens ytelse som 

vedkommende selv har de samme forutsetninger for å bringe på det rene og avklare. Dette hensynet veier 

særlig tungt i avtaler mellom næringsdrivende som her. Å sette inn vinduer fremstår vel som et så vidt 

åpenbart alternativ for å øke eiendommens attraktivitet og verdi, at Lars selv også kunne gjort tilsvarende 

undersøkelser som Marte. 

Det som eventuelt likevel kunne tilsi ugyldighet er at Marte har fått et forhåndstilsagn, det vil si at hun vet at 

eiendommen hun kjøper reelt sett har en høyere verdi enn prisen tilsier. Etter mitt syn er ikke det 

tilstrekkelig til at Marte kan anses å ha opptrådt uredelig. 

Det bør likevel ikke være avgjørende hvordan kandidatene konkluderer, hvis resonnementet ellers er 

innsiktsfullt og viser forståelse. Men mer mekaniske utledninger av ugyldighet, for eksempel basert 

utelukkende på at Lars åpenbart kunne hatt interesse av å få kjennskap til forhåndstilsagnet, bør lett føre til 

trekk.        

4 Marte Kirkerud – Kari Holm 

Tvisten gjelder krav fra Kari Holm mot Marte Kirkerud om 900 000 kr. i etterbetaling, etter opprinnelig 

feilfakturering samt forsinkelsesrenter.. Hovedspørsmålet er om det er grunnlag for såkalt 

oppgjørskorreksjon. Her gjelder det krav på tilleggsbetaling ved feilfakturering, men tematikken er beslektet 

med krav på tilbakebetaling under læren om condictio indebiti, jf. Bergsåker (2015) s. 290 flg. 

Mange av kandidatene vil nok følge Bergsåker og oppstille som utgangspunkt at hovedregelen er at debitor 

skal betale sin gjeld, og at Karis betalingskrav som utgangspunkt ikke bortfaller fordi det er fakturert feil. 

Utover dette vil mange av de samme momenter som under læren om condictio indebiti kunne anføres, 

nærmere bestemt hvem som er nærmest til å bære risikoen for feilen. Kandidater som uten nærmere 

refleksjon anvender regelen om condictio indebiti viser dog litt dårlig skjønn, de bør få frem at det er forskjell 

på tilbakebetaling og tilleggsbetaling. 
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I nærværende sak vil det kunne anføres til fordel for Martes anførsel om at betalingen må anses endelig at 

det er begått en forholdsvis åpenbar feil, som ligger hos Kari, og at det er gått forholdsvis lang tid, så mye 

som 12 måneder. Til støtte for at Karis krav er i behold må det kunne argumenteres for at det ikke er 

opplagt at hun kan sies å ha vært uaktsom, og at utgangspunktet nok er at et krav ikke går tapt fordi en del 

av kravet utelates gjennom feilfakturering. 

Det er imidlertid også mulig å angripe problemstillingen på andre måter. Noen kandidater vil nok vise til 

regelen i bustadoppføringslova om at entreprenøren ikke etter at det er sendt sluttoppgjørsfaktura senere 

kan kreve retting av fakturaen, med mindre det er tatt forbehold eller forbrukeren måtte forstå at det var feil i 

fakturaen, jf. buofl. § 48. Den kan kanskje gi grunnlag for visse analogislutninger også utenfor 

forbrukerentreprise, i alle fall sett i lys av mer prinsipielle betraktninger.   

En mulig innfallsvinkel hvis vederlaget hadde vært regningsbasert kunne vært å spørre om det i det hele tatt 

er meningsfylt å operere med noen betalingsforpliktelse uavhengig av hva som blir krevd. Etter 

bakgrunnsretten er utgangspunktet for denne typen avtaler antagelig at bestiller skal betale det 

tjenesteyteren krever så langt dette er innenfor det som kan anses som gjengs pris og rimelig, eventuelt det 

som er avtalt der kontrakten er basert på enhetspriser. Et mulig synspunkt kunne da være at den 

etterfølgende fakturaen selv bidrar til å fiksere betalingsplikten. Her er det nok likevel mest nærliggende å 

tolke faktum slik at det var avtalt en fastpris på 70 millioner, og at det som følge av feilfakturering dermed er 

blitt fakturert 900 000 kroner mindre enn det som var avtalt.  Noen kandidater vil kanskje også trekke inn 

passivitetsbetraktninger. I rettspraksis er det lagt til grunn at krav kan bortfalle som følge av passivitet, se 

Rt. 1992 s. 295 og HR-2018-383-A. Det går også an å trekke visse analogislutninger fra regler om krav til 

reklamasjon ved mislighold. 

Et gjennomgående trekk ved rettstap som følge av passivitet er imidlertid at rettshaver har en særlig 

oppfordring til å handle og unnlater å gjøre det, jf. Rt. 1992 s. 295 og HR-2018-383-A. Ved 

reklamasjonsregler ligger den særlige oppfordringen i at man får eller burde få greie på at det foreligger et 

mislighold. 

I vår sak får vi inntrykk av at det først er 12 måneder etter betaling Kari blir oppmerksom på feilen. Vi har 

heller ingen holdepunkter for at hun burde ha oppdaget den tidligere. Samlet sett tilsier vel dette at det er 

mest nærliggende å komme til at Marte ikke er forpliktet til å betale, selv om det ikke nødvendigvis må føre 

til trekk om kandidatene kommer til motsatt konklusjon.    

Spørsmålet om forsinkelsesrenter blir etter dette subsidiært, og det bør ikke føre til vesentlig trekk om det 

ikke drøftes. Utgangspunktet er forsinkelsesrenteloven § 2, som sier at forsinkelsesrente løper fra forfall, 

men likevel først fra 30 dager etter påkrav dersom forfallstidspunkt ikke er fastsatt på forhånd. Her er 

poenget at de aktuelle 900 000 nettopp ikke har vært gjenstand for påkrav før Kari krever etterbetaling. Hun 

kan altså ikke under noen omstendighet kreve forsinkelsesrenter.  

Noen kandidater drøfter også avsavnsrente, noe oppgaven ikke legger opp til ettersom det ikke er krevd. 

Etter omstendighetene kan det vel også måtte lede til trekk, hvis det reflekterer at skillet mellom 

forsinkelsesrenter og avsavnsrente ikke er forstått.    

5 Marte Kirkerud – Ole Vold 

Tvisten her gjelder et erstatningskrav fra Marte Kirkerud mot advokat Ole Vold på grunn av feilaktige 

advokatråd i en betenkning. Oppgaven gir etter mitt syn ikke klar foranledning til å drøfte vilkårene for 
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ansvar, men etter å ha lest en del besvarelser er mitt inntrykk at de aller fleste gjør det og oppgaven kan 

nok også godt forstås slik at Vold bestrider selve grunnlaget for kravet («Han benektet imidlertid ansvar»). 

Etter mitt syn må det anses nokså klart at Ole Volds feil er så vidt grov at den må gi grunnlag for 

profesjonsansvar. Hovedspørsmålet er dermed uansett om kravet er foreldet..  

I lys av det som er sagt over må det være helt greit at kandidatene går rett på spørsmålet om foreldelse. 

Samtidig må studenter som kort og konsist påpeker at det er grunnlag for profesjonsansvar, og gjerne også 

viser til noe rettspraksis i den forbindelse, kunne få noe uttelling for det. Omfattende drøftelser av 

ansvarsvilkårene fremstår mindre skjønnsomt, og vil etter omstendighetene også måtte føre til noe trekk, i 

alle fall hvis det går på bekostning av foreldelsesspørsmålene. 

Utgangspunktet er foreldelsesloven §§ 2 og 3, som sier at krav foreldes tre år etter den dag 

fordringshaveren tidligst hadde rett til å kreve oppfyllelse. Her bygger kravet på mislighold av avtale, noe 

som isolert tilsier at foreldelsesfristen begynte å løpe allerede ved misligholdet og at kravet dermed er 

foreldet. 

Samtidig gir foreldelsesloven § 9 en egen foreldelsesfrist for krav på skadeserstatning. Da løper 

foreldelsesfristen først fra den dag skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om kravet. I 

bestemmelsens pkt. 3 sies imidlertid uttrykkelig at bestemmelsen ikke gjelder krav som springer ut av 

kontrakt. 

Spørsmålet er dermed om Martes krav må ses som et delikt- eller kontraktskrav. 

Mange av kandidatene vil nok rett og slett ta utgangspunkt i at kravet springer ut av et kontraktsforhold og 

konstatere at foreldelsesfristen begynte å løpe da hun fikk betenkningen i mars 2014, det vil si da 

misligholdet skjedde, jf. foreldelsesloven § 3 nr. 2. 

Også med dette utgangspunktet bør det problematiseres om når tapet og med det erstatningskravet først 

oppstod. Dette synes å være utgangspunktet lagt til grunn av Høyesterett ved rådgivningsansvar, jf. Rt. 

2000 s. 679 og Rt. 2002 s. 286 (og nå aller senest HR-2019-2034-A, se nedenfor), og se også nærmere 

Bergsåker (2015) s. 328 flg. Disse dommene er grundig behandlet i undervisningen, og mange av 

studentene vil nok være godt kjent med dem.  

Det er imidlertid ikke helt opplagt at rådgivnings- og særlig advokatansvar alltid skal anses som 

kontraktsrettslig, selv om partenes forhold har sitt utgangspunkt i en kontrakt. I Rt. 1998 s. 740 fant 

Høyesterett at en advokats rådgivningsansvar overfor sin klient ble foreldet under deliktregelen i § 9. 

Synspunktet er opprettholdt i Rt. 2001 s. 1702, hvor Høyesterett uttalte at der «det ikke er tale om 

mislighold av en særskilt avtalt forpliktelse, har det i rettspraksis vært lagt til grunn at rådgivningsansvar 

reguleres av foreldelsesloven § 9.» Både Hagstrøm (s. 772) og Lilleholt (s. 592) er kritiske, og det er nok 

mulig å argumentere for at Volds ansvar også med dette utgangspunktet bygger på en særskilt avtalt 

forpliktelse som foreldes etter § 3. Uansett har nå Høyesterett i en helt ny dom, avsagt 5. november 2019 

(HR-2019-2034-A) avklart at også advokatansvaret overfor klienter som det helt klare utgangspunktet 

foreldes etter § 3. Etter mitt syn er det mye som tilsier at Høyesterett med dette må anses å ha forlatt 

synspunktet i Rt. 1998 s. 740 og Rt. 2001 s. 1702, som også har vært sterkt kritisert i teorien. Noen 

kandidater vil nok ha fått med seg dommen, men det kan ikke forventes, og bør heller ikke føre til trekk hvis 

kandidatene ikke kjenner til den. Kandidater som får noe ut av å problematisere forholdet mellom kontrakts- 

og deliktskrav bør uansett få solid uttelling. 
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Samlet sett er det aller best om kandidatene både ser denne problemstillingen og konkluderer med at 

kravet mot Vold er underlagt foreldelsesfristen for kontraktskrav etter § 3, men at foreldelsesfristen ikke 

begynte å løpe før tapet oppstod jf. Rt. 2000 s. 679, Rt. 2002 s. 286 og HR-2019-2034-A. Til forskjell fra 

deliktsregelen i § 9 er dette et objektivt utgangspunkt, og Martes subjektive forhold spiller ingen rolle. 

Oppgaven gir få holdepunkter for å drøfte nærmere når et tap ble aktualisert slik at kravet oppstod, men 

antagelig er det mest nærliggende å tidfeste dette til når entreprenøren gikk konkurs eller kravet mot ham 

eventuelt ble foreldet. Frem til dette hadde det vært mulig å fremme kravet, og Volds betenkning ville 

dermed ikke påført Marte et tap.   

Uavhengig av hvordan kravet klassifiseres bør det gi god uttelling om kandidatene ser at foreldelsesfristen 

ikke begynte å løpe allerede ved misligholdet. Dette er egentlig det sentrale poenget i oppgaven, og 

konklusjonen bør være underordnet. Sensorene bør også vise forståelse for at en del kandidater på dette 

stadiet nok vil ha dårlig tid og ikke får så mye ut av denne forholdsvis avanserte problemstillingen. 

Med dette utgangspunktet er det vel mest nærliggende å gå ut fra at foreldelsesfristen ikke begynte å løpe 

før i april 2018. Fristen avbrytes når Marte tar ut forliksklage, og kravet er med dette utgangspunktet ikke 

foreldet. 

Siden det er gått mer enn et år siden Marte oppdaget feilen og entreprenørens konkurs gir ikke oppgaven 

foranledning til å drøfte tilleggsfristen i § 10 selv om kandidatene skulle komme til at kravet er foreldet etter 

den alminnelige foreldelsesfristen. Ettårsfristen kan senest ha begynt å løpe da hun oppdaget at 

entreprenøren var gått konkurs. Etter mitt syn er det ikke noen holdepunkter her for at hun burde oppdaget 

dette tidligere. 

Marte hevder alternativt at Volds revisjon av den opprinnelige betenkningen innebærer at kravet ikke kan 

være foreldet. Synspunktet må i så fall være at revisjonen innebærer en erkjennelse av ansvar i henhold til 

foreldelsesloven § 14. 

At Vold vedgår feil innebærer nokså klart ingen erkjennelse av ansvar. Det må således være klart at denne 

anførselen ikke kan føre frem.   

6 Om vurderingen  

Oppgaven må anses nokså krevende både med hensyn på arbeidsmengde og vanskelighetsgrad. Flere av 

spørsmålene som reises er sentrale innenfor pensum, men krever at studentene viser god forståelse for 

nyanser og underliggende hensyn for at drøftelsene skal bli gode. Dette gjelder kanskje særlig de to første 

tvistene, der det å henfalle til mer "mekaniske" utledninger fra vilkår og ordlyd nok kan reflektere en svak 

eller middelmådig prestasjon. 

De to siste tvistene krever nokså inngående kunnskap om ganske krevende temaer for at drøftelsene skal 

bli helt vellykket. Det er ikke gitt at selv gode studenter greier å få så mye ut av spørsmålet om 

oppgjørskorreksjon i tvisten mellom Marte og Kari, eller kjenner til all den rettspraksis som finnes om 

klassifisering av krav som enten kontrakts- eller deliktsrettslige, at denne kanskje ikke har vært helt entydig, 

og i alle fall ikke den helt seneste avklaringen som nå har kommet fra Høyesterett. Kandidater som får til 

gode drøftelser her bør gis solid uttelling. Samtidig bør ikke kandidater som ikke får så mye ut av dette 

straffes for hardt. Det bør også tas hensyn til at dette er vanskelige spørsmål som kommer på slutten av en 

lang eksamensdag, hvor enkelte kandidater nok også kan få dårlig tid. 
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Når det gjelder vekting mellom de ulike delene i oppgaven kan et forsiktig utgangspunkt være at den første 

tvisten teller omkring 40 % mens de tre øvrige teller omkring 20 % hver. Dette er likevel ikke mer enn et 

utgangspunkt, og må som alltid avhenge av en helhetsvurdering. Svært gode besvarelser på enkelte deler 

må for eksempel kunne vektlegges i større grad enn en rent matematisk tilnærming skulle tilsi. 

Som alltid bør det ved vurderingen særlig legges vekt på kandidatenes evne til å stille klare 

problemstillinger og finne gode argumenter som anvendes i konsistente og fornuftige resonnementer, samt 

deres metodiske innsikt og overordnede forståelse for obligasjonsrettens system og hensyn.       

  

Sensorveiledningen er forfattet av Ivar Alvik, 12. november 2019, og revidert etter sensormøte 8. 

januar 2020. 

 


