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JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING 

Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave, og eksamenstiden er fire timer. Oppgaven 

reiser flere problemstillinger innen fagområdet obligasjonsrett.  

Etter læringskravene skal kandidatene i fagområdet obligasjonsrett blant annet ha «god forståelse» av 

reglene om mislighold og misligholdsbeføyelser, herunder detensjonsrett, rett til naturaloppfyllelse, 

retting, prisavslag, hevning og erstatning. Videre kreves det «god forståelse» av prinsippene om 

bortfall av misligholdsbeføyelser ved forbehold, undersøkelsesplikt, reklamasjonsplikt, avkall og 

passivitet. Det samme gjelder innholdet i pengeforpliktelser, herunder plikt til å betale renter, og 

foreldelse. 

Jeg har i forbindelse med sensuren blitt gjort oppmerksom på en særlig problemstilling i tilknytning til 

spørsmålet om utgangspunktet for foreldelsesfristen. I denne reviderte sensorveiledningen er denne 

problemstillingen innarbeidet i punkt 4.2 nedenfor.  

1 KORT OM TVISTEN OG DET KRAVET SOM ER FREMSATT 

Det er bare én tvist i oppgaven: Tvisten mellom Holm og Ås. Holm har fremsatt krav på betaling av 

100.000 kroner, som vederlag for arbeid utført ved reparasjon av en maskin for Ås. Etter utstedt faktura 

var betalingsfristen 15. mai 2009, og kravet er dermed forfalt. Oppgaven knytter seg i det vesentlige til 

en drøftelse av Ås’ innsigelse mot det fremsatte kravet, i form av et motkrav på erstatning for tap som 

følge av mangelfullt utført reparasjon. 

2 SPØRSMÅLET OM ÅS KAN GJØRE GJELDENDE MOTKRAV 

Ås har fremkommet med et motkrav på kroner 60.000: Dette består dels av et krav på kroner 50.000 for 

tapt fortjeneste i den tiden maskinen ikke kunne brukes, dels av et krav på kroner 10.000 for utgifter til 

sakkyndig vurdering og ny komponent. Slik oppgaven er formulert, blir det spørsmål om Ås kan bringe 

sitt kontraktsbruddskrav i motregning med Holms vederlagskrav. Det er tale om såkalt defensiv 

motregning, hvor Ås benytter sitt krav som (delvis) innsigelse mot det kravet på betaling som er rettet 

mot ham. 

Kandidatene må her få frem at det knytter seg en rekke problemstillinger til dette motkravet. Det vil 

være hensiktsmessig om kandidatene drøfter de ulike anførslene i den rekkefølgen de er angitt i 

oppgaven. Det kan da være fornuftig å starte med Holms innsigelser. 
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2.1 Reklamasjon 

Holms første innsigelse mot motkravet er at Ås ikke har reklamert i tide. Kandidatene må her ta 

utgangspunkt i kontraktens bestemmelse om reklamasjon. Etter denne skulle reklamasjon over 

mangler skje «skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, og senest 

ett år etter at oppdraget var utført». Det fremkommer at maskinen ble levert den 1. april 2009, og at 

den sluttet å virke etter to uker. Ås sendte allerede den 15. april 2009 en e-post til Holm, hvor han 

opplyste om behovet for «hjelp for å få maskinen til å virke slik vi hadde tenkt». Det vil være lite 

skjønnsomt om kandidatene her begir seg inn på en drøftelse av om e-posten tilfredsstiller 

kontraktens krav til skriftlighet, eller om den er sendt innen rimelig tid. 

2.1.1 Spørsmålet om Ås har reklamert 

Problemstillingen er om det i det hele tatt er reklamert. Etter alminnelig lære er en generelt formet 

mishagsytring ikke tilstrekkelig (Hagstrøm, Obligasjonsrett, s. 360). Et minstekrav må være at det gjøres 

gjeldende at det foreligger en mangel. Med dette menes at realdebitor skal gjøres oppmerksom på at 

det kan bli grunnlag for et kontraktsbruddskrav. I Rt. 2012 s. 1779 er det gitt en prinsipiell redegjørelse 

for hva som rettslig sett kan kreves for at det skal foreligge en reklamasjon. I avsnitt 65 uttaler 

førstvoterende på generelt grunnlag om dette: 

«Mitt syn er etter dette at det må kreves at mangelen gjøres gjeldende for at det skal 

foreligge en reklamasjon. Det kan imidlertid vanskelig angis generelt hva som kreves for at en 

mangel er gjort gjeldende. Hva som skal til vil variere blant annet etter kontraktsforholdets art 

og partenes stilling. Men det bør i alminnelighet ikke stilles for strenge krav. I Norsk kjøpsrett 

4. utgave (1999) side 563 gir Krüger uttrykk for at det må oppstilles to vilkår for at det skal 

foreligge en reklamasjon: «Varslet må informere mottakeren om at kjøperen anser leveransen 

for å være kontraktsstridig – og det må fremgå at kjøperen vil påberope seg dette som 

grunnlag for rettslige krav». I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven fremholdes at «[d]et 

vesentlige er at selgeren får et varsel om at kjøperen kan komme til å gjøre krav gjeldende 

som følge av noe han eller hun mener kan være en mangel», se Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) 

side 180. Denne forarbeidsuttalelsen samsvarer godt med det grunnleggende 

lojalitetshensynet som ligger til grunn for reklamasjonsreglene og gir etter mitt syn et 

dekkende uttrykk for det krav som generelt bør stilles til innholdet i en reklamasjon.» 

Kandidatene må få frem at det her må foretas en tolking av det utsagnet som fremkommer i e-posten. 

Det er ikke uten videre klart at det her er en mangel som gjøres gjeldende. Holms respons 

underbygger dette: Han ber om å få opplyst om problemet gjaldt «bruken eller selve maskinen». Det 

er dermed på det rene at Holm ikke er sikker på om det er en mangel som gjøres gjeldende. Dersom 

kandidatene får noe fornuftig ut av dette, må det gis god uttelling karaktermessig. Det bør også gis et 

pluss til de kandidatene som knytter drøftelsen opp mot Holm anførsel om at han «selvsagt ville tatt 

seg av forholdet tidligere dersom han hadde fått vite at det var tale om produksjonstap i denne 

størrelsesorden». Denne anførselen kan i alle fall et stykke på vei betraktes som en henvisning til noen 

av de hensynene som begrunner en reklamasjonsplikt i slike forhold. 

2.1.2 Spørsmålet om det senere er reklamert innen rimelig tid 

Uavhengig av drøftelsen ovenfor (spørsmålet om det er reklamert ved den første e-posten), bør 

kandidatene ta stilling til om det er reklamert «innen rimelig tid» da Ås i slutten av juni meddeler Holm 

at feilen er funnet, og fremsetter krav på erstatning. Også denne meddelelsen må uten videre antas å 

oppfylle skriftlighetskravet. Det fremstår videre som klart at det nå gjøres gjeldende at det foreligger 

en mangel, slik at utfordringen ligger på det tidsmessige plan. Dersom kandidatene ser denne 
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problemstillingen, skal det honoreres for det. Konklusjonen på denne drøftelsen kan imidlertid ikke 

være avgjørende. 

2.2 Vilkårene for erstatningsplikt 

Holm har videre gjort gjeldende at det ikke foreligger grunnlag for ansvar. Ettersom Ås’ 

kontraktsbruddskrav er formulert som et erstatningskrav, bør kandidatene innledningsvis angi de 

alminnelige vilkår for erstatningsplikt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, og det 

må være en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og tap.  

2.2.1 Ansvarsgrunnlag 

Det fremgår av oppgaveteksten at årsaken til mangelen var en «pinlig feil» i form av bruk av feil type 

sikring. Ved utførelse av elektroarbeider vil dette måtte karakteriseres som uaktsomt, og det foreligger 

da uten videre grunnlag for ansvar etter den ulovfestede culparegelen. Det er neppe påkrevet med 

noen nærmere redegjørelse her utover en ren konstatering av kontraktsculpa. 

Slik oppgaveteksten er formulert, har kandidatene ingen foranledning til å gå inn på en subsidiær eller 

alternativ vurdering av et eventuelt ansvar på det såkalte kontrollansvaret. En drøftelse av 

kontrollansvaret på det foreliggende faktum fremstår som svært lite skjønnsomt, og kandidatene vil 

lett risikere å skrive seg inn i tidsnød. En behandling av kontrollansvaret vil måtte omfatte både 

spørsmålet om dette ansvarsgrunnlaget overhodet kommer til anvendelse på den foreliggende 

kontrakten, og man må dessuten trekke opp grensen mellom direkte og indirekte tap. Noen vil nok her 

vise til mindretallets uttalelser i Rt. 2008 s. 537 (særlig avsnitt 58). Det er grunn til å understreke at 

dersom det skrives mye kontrollansvaret, skal sensorene gi trekk for det. 

2.2.2 Særlig om ansvar for kontraktsmedhjelper 

Det fremkommer av oppgaveteksten at Holm hadde overlatt elektrodelen av arbeidene til en 

kontraktsmedhjelper (Elektrospesialisten AS). Holm hevder at han ikke kunne ha ansvar for feil i arbeid 

utført av en spesialist. Det sentrale er her at en kontraktspart svarer for feil og mangler som om de 

hadde vært hans egne. Holms anførsel på dette punktet kan åpenbart ikke føre frem.   

2.2.3 Økonomisk tap 

Det fremkommer av oppgaveteksten at Holm ikke bestrider noen av de beløpene som er oppgitt av Ås. 

Det er derimot fremsatt ulike innvendinger mot kravet, som må struktureres og drøftes. Det er uten 

betydning for bedømmelsen på hvilken måte kandidatene her disponerer stoffet. De kandidatene som 

knytter Holms innsigelser opp mot kravet til adekvat årsakssammenheng, bør imidlertid gis god 

uttelling for det.  

2.2.4  Adekvans 

Holm har som innsigelse gjort gjeldende at et mulig ansvar ikke kunne omfatte tapt produksjon. De 

skarpeste kandidatene vil umiddelbart konstatere at kontrakten ikke inneholder noen bestemmelse om 

ansvarsfraskrivelse for produksjonstap. Spørsmålet må derfor avgjøres etter de alminnelige regler. Det 

skal gis trekk til de kandidatene som uten videre legger kjøpslovens regler til grunn. Det skal også gis 

trekk dersom drøftelsen ukritisk knyttes opp mot kjøpslovens sondring mellom direkte og indirekte 

tap. På den annen side må det gis et pluss til de som ser at vi her befinner oss på ulovfestet grunnlag.   

Ettersom det her er tale om ansvar på culpagrunnlag (jf. punkt 2.2 ovenfor), må drøftelsen baseres på 

den alminnelige adekvansregelen. Utgangspunktet er her at kontraktsbruddsansvaret omfatter tapt 

produksjon i den utstrekning tapet ikke fremstår som upåregnelig. Kandidater som viser til Rt. 1983 s. 

205 skal ha et særlig pluss for det. Det uttales her at «tapet, eller rettere de enkelte tapsposter, må stå i 

en rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller 
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upåregnelig» (på s. 212). Det er her som ellers drøftelsen som skal honoreres, ikke det resultatet 

kandidatene kommer frem til. 

En særlig anførsel som må vurderes, er Holms innsigelse om at han ville ha tatt seg av forholdet 

tidligere dersom han hadde fått vite at det var tale om produksjonstap i denne størrelsesorden. Det er 

grunn til å tro at en del kandidater vil kunne få problemer med å plassere denne anførselen. Dersom 

kandidatene får frem at anførselen dels retter seg mot reklamasjonskravets innhold (punkt 2.1.1 

ovenfor), dels mot kravet til adekvans, må dette naturlig nok betinge et særskilt pluss. Det er imidlertid 

neppe grunn til å forvente særlig meget av drøftelsene her. 

2.2.5 Særlig om ansvar for utgifter til retting utført av tredjemann 

Holm har endelig gjort gjeldende at han ikke kan være ansvarlig for utgifter til retting utført av 

tredjemann uten at dette er godkjent. Kandidatene må her se at det er spørsmål om forholdet mellom 

realdebitors rett til å rette og realkreditors krav på å få mangelen rettet. Det må her gis et ubetinget 

pluss til de kandidatene som sier noe fornuftig om rettskildesituasjonen. Vi har å gjøre med en 

ulovfestet kontraktstype, og løsningen må derfor bero på alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. 

Det kan her være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i bestemmelsene i kjøpsloven 34(3) og 36(3). 

Kandidater som spør om dette er bestemmelser av positivrettslig karakter, eller om de gir uttrykk for et 

generelt prinsipp, skal ha uttelling for det. På dette punktet må det sentrale ved karaktersettingen være 

drøftelsen, ikke det resultatet kandidatene kommer frem til. 

3 HOLMS KRAV PÅ FORSINKELSESRENTER 

Holm har fremsatt krav på forsinkelsesrenter av sitt krav på vederlaget for det arbeidet som er utført. 

Dette må vurderes prinsipalt for fakturabeløpet på kroner 100.000, subsidiært for restbeløpet på kroner 

40.000. I begge tilfeller kreves det renter regnet fra fakturaens betalingsfrist (15. mai 2009). 

3.1 Utgangspunktet 

Forutsetningen for at det kan kreves forsinkelsesrenter av fakturabeløpet på 100.000, må være at Ås 

ikke kan gjøre sitt motkrav gjeldende. Kandidatene må i så fall få frem det rettslige grunnlaget for et 

krav på forsinkelsesrenter. Etter forsinkelsesrenteloven § 2 kan fordringshaveren kreve rente «når kravet 

ikke innfris ved forfall». Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 

dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. I 

oppgaveteksten er det uttrykkelig angitt at det ikke var «avtalt noe om betalingsfrist for reparasjonen». 

Forfallsdagen er derfor ikke «fastsatt i forveien». Renten løper da fra den 30. dagen etter at faktura ble 

sendt.  

Forsinkelsesrenteloven står sentralt i pensum, og dette er et tema som skal kunnes. Det må derfor gis 

trekk til de kandidatene som ikke behersker denne bestemmelsen. 

3.2 Forsinkelsesrenter av restbeløpet 

Under forutsetning av at Ås kan gjøre motkravet (60.000) gjeldende, eventuelt at han har rett til å 

holde et tilsvarende beløp tilbake, blir det spørsmål om Holm kan kreve renter av restbeløpet (40.000). 

Denne delen av Holms vederlagskrav er uomtvistet. Spørsmålet om renteplikt må da avgjøres etter de 

reglene som er drøftet i punkt 3.1 ovenfor. Ås fremkommer imidlertid med en rekke selvstendige 

innsigelser mot renteplikt på denne delen av fordringen. For kandidatene ligger utfordringen i å 

identifisere de enkelte innsigelsene, og i å presisere det rettslige grunnlaget for drøftelsen. 
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3.2.1 Betydningen av at Ås har tilbudt delvis oppgjør 

Den første innsigelsen er at Ås mener å ha tilbudt oppgjør. Spørsmålet er da om Holms betalingstilbud 

i seg selv er av en slik art at det kan utelukke renteplikt. Kandidatene må her finne frem til 

bestemmelsen i forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd, som fastsetter at det «ikke svares 

forsinkelsesrente dersom forsinkelsen er fremkalt ved forhold på fordringshaverens side». Det må raskt 

konkluderes med at denne bestemmelsen ikke kommer til anvendelse her. Ås har satt vilkår for å 

betale. At Holm ikke går med på Ås’ betingelser, som for øvrig er urimelige, kan ikke regnes som et 

tilfelle av kreditormora. 

3.2.2 Betydningen av at motkravet ikke var fastlagt 

Ås har som særskilt innsigelse gjort gjeldende at han ikke under noen omstendighet hadde plikt til å 

betale rente for «perioden før han tilbød å betale 40.000 kroner». Det siktes nok her til at motkravet før 

dette ikke var bekreftet eller kvantifisert, og at et oppgjør vanskelig kunne la seg gjennomføre. Denne 

innsigelsen kan åpenbart ikke føre frem, og den må raskt avfeies. 

3.2.3 Betydningen av gjeldsbrevet 

Ås har endelig fremkommet med en innsigelse knyttet til utstedelsen av et gjeldsbrev til «Lars Holm 

eller ordre» på kroner 40.000. Det anføres at gjeldsbrevet «ikke var vedlagt kravbrevet fra Holm, og at 

dette var et vilkår for betalingsplikt». Problemstillingen er om Ås’ betalingsplikt suspenderes ettersom 

gjeldsbrevet ikke lar seg finne. Kandidatene må her få frem at gjeldsbrevet et utstedt til «Lars Holm 

eller ordre», slik at vi har å gjøre med et omsetningsgjeldsbrev (gjeldsbrevloven § 11 annet ledd nr. 2). 

Det er i oppgaven vist til gjeldsbrevloven §§ 19 og 21.  

Det er helt uvanlig at et omsetningsgjeldsbrev vedlegges et krav på betaling. Dersom kandidatene 

nevner dette, viser det god forståelse. På grunn av oppgavens henvisning til bestemmelsene i 

gjeldsbrevloven §§ 19 og 21 må det forventes at kandidatene fremkommer med noen bemerkninger til 

disse som viser at de er kjent med rettsreglenes innhold. Det sentrale i § 19 er at betaling til den som 

har et omsetningsgjeldsbrev i hende (legitimasjonshaveren), skjer med befriende virkning. Ettersom 

det her ikke har funnet sted noen overdragelse av det underliggende kravet, er bestemmelsen uten 

direkte betydning.  

Mer relevant er bestemmelsen i § 21: Etter denne er skyldneren bare forpliktet til å betale «so framt 

han får brevet tilbake». Tilbakelevering av gjeldsbrevet må imidlertid forutsetningsvis skje ved betaling. 

Dersom skyldneren sender brevet sammen med en betalingsoppfordring, tar han en unødvendig risiko. 

Det må derfor konkluderes med at Ås’ anførsler knyttet til gjeldsbrevlovens bestemmelser ikke kan føre 

frem. 

4 FORELDELSE 

Det siste spørsmålet som må drøftes, er om Holms krav på betaling er foreldet. Det må her kunne 

forventes at kandidatene får frem de relevante reglene om foreldelsesfristens utgangspunkt, lengde og 

avbrudd. Reglene om foreldelse er særlig viktige, og sensorene må her kreve presisjon i kandidatenes 

fremstilling og drøftelse. 

4.1 Fristens avbrudd og lengde 

Det er opplyst at søksmål ble uttatt den 10. mai 2012. Etter foreldelsesloven § 15 nr. 1 avbrytes 

foreldelse når «fordringshaveren tar rettslig skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom 

eller tilsvarende avgjørelse». Det vil være et pluss om kandidatene også får frem at når fordringen blir 

gjort gjeldende ved domstol, skjer avbrudd ved forliksklage eller stevning (§ 15 nr. 2 bokstav a). 
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Etter loven § 2 er den alminnelige foreldelsesfrist 3 år.  

4.2 Fristens utgangspunkt 

Hovedregelen om fristens utgangspunkt er fastsatt i foreldelsesloven § 3. Det følger av § 3 nr. 1 at 

foreldelsesfristen «regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse». 

Problemstillingen blir å fastlegge hvilken dag dette er. Det fremkommer av oppgaveteksten at Holm 

etter å ha bragt maskinen tilbake til Ås, sendte en faktura med betalingsfrist (forfall) 15. mai 2009. De 

fleste kandidatene har uten videre lagt fakturaens forfallsdato til grunn som den tidligste dagen det 

kan kreves betaling. Dette leder til at fordringen tidligst foreldes 15. mai 2012, og et eventuelt krav er 

da ikke foreldet. 

Det avgjørende etter lovens ordlyd er imidlertid når fordringshaveren «tidligst har rett til å kreve å få 

oppfyllelse». Ettersom partene ikke har avtalt en betalingsfrist, vil løsningen måtte følge av den 

alminnelige påkravsregelen. Som utgangspunkt må det kunne legges til grunn at Holm kan fremsette 

krav på betaling så snart han har prestert sin egen ytelse. Høyesteretts kjæremålsutvalg har i 

kjennelsen i Rt. 1993 s. 868 uttalt at dersom betaling kan kreves umiddelbart etter levering, må 

foreldelsesloven § 3 nr. 1 forstås slik at foreldelsesfristen løper allerede fra dette tidspunktet (på s. 869). 

At realdebitor som i dette tilfellet etter levering ensidig fastsetter et senere forfallstidspunkt, leder 

derfor ikke til utskytelse av utgangspunktet for foreldelsesfristen. I teorien er avgjørelsen nevnt blant 

annet i Bergsåker, Pengekravsrett, s. 316, og Hagstrøm, Obligasjonsrett, s. 767. 

Konsekvensen av den nevnte kjennelsen er at foreldelsesfristen starter sitt løp 1. april 2009 (eller 

«straks» deretter). Etter lovens hovedregel må det da konkluderes med at søksmålet 10. mai er for 

sent, slik at kravet er foreldet. Det bør gis et karaktermessig pluss til de kandidatene som får noe 

fornuftig ut av problemstillingen knyttet til fristens utgangspunkt. At kandidatene mangler kunnskap 

om Rt. 1993 s. 868, bør derimot neppe medføre trekk. 

4.3 Spørsmålet om særskilt foreldelsesfrist 

Det blir etter dette spørsmål om noen av de særskilte foreldelsesfristene kan redde Holm.  

Enkelte kandidater vil antakelig være kjent med den særskilte foreldelsesfristen som gjelder når det er 

«utstedt gjeldsbrev for en fordring» (foreldelsesloven § 5 nr. 1). Foreldelsesfristen er i så fall 10 år, 

bortsett fra «senere forfalt rente eller selskapsutbytte og senere forfalte terminytelser som omhandlet i 

§ 6». Dersom denne bestemmelsen nevnes, bør det gis et pluss. 

5  KORT OM VURDERINGEN 

Oppgaven reiser problemstillinger av varierende vanskelighetsgrad fra utvalgte deler av kandidatenes 

pensum. Stoffet er gjennomgående godt behandlet både i litteraturen og i undervisningen, men 

enkelte temaer kan nok fremstå som mindre lett tilgjengelig. Utfordringen for kandidatene er på en 

effektiv måte å behandle samtlige spørsmål som reises, innenfor den gitte tidsrammen. 

Det avgjørende for å få en ståkarakter, må være at kandidatene identifiserer og presenterer de mest 

sentrale spørsmålene og rettsgrunnlagene for disse. En laudabel besvarelse vil måtte gå nærmere inn 

på de enkelte vurderingene med drøftelser og mer aktiv kildebruk. Særlig gjelder dette spørsmålet om 

reklamasjon. En toppkarakter betinger at kandidatene klart skiller mellom de spørsmålene som kan 

avgjøres uten nærmere drøftelser og vurderinger, og de spørsmålene som byr på tvil og hvor 

løsningen kan være usikker. Kandidater som gir uttrykk for tvil på punkter hvor det er grunnlag for tvil, 

skal honoreres for det. 
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Det skal gis trekk for unødig vidløftiggjøring, drøftelse av irrelevante spørsmål og forhold som 

åpenbart ligger utenfor det oppgaven spør etter. Særlig bør sensorene ved bedømmelsen ta høyde for 

at en del av Ås’ innsigelser i punkt 3.2 vil kunne behandles forholdsvis kortfattet. 

Ellers vil sensorene ved vurderingen måtte se hen til alminnelige kriterier, slik som ryddighet og 

stringens i disposisjonen, struktur over anførsler og innsigelser, samt språkføring og presentasjons-

teknikk. Kandidater som klart presenterer forutsetningene for subsidiære drøftelser, gis som alltid pluss 

for det. En aktiv bruk av det rettslige kildematerialet (lovtekst, forarbeider, rettspraksis og reelle 

hensyn) må som ellers gi god uttelling.  

 

Oslo, den 5. juni 2013 

 

 

Erlend Haaskjold 

 


