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Peder Ås drev konsulentfirmaet Miljørådgivning AS, som bisto bedrifter med råd om hvordan de 

kunne tilpasse seg «det grønne skiftet». Han hadde lenge hatt et glødende miljøengasjement, noe 

som startet allerede i guttedagene i den lokale Blekkulfklubben, en miljøorganisasjon for barn. 

Peder Ås var også en ivrig syklist, og jobbet aktivt på fritiden for å få etablert bilfritt sentrum i byen 

han bodde, Lillevik. Også et par andre i firmaet var aktive syklister. 

Miljørådgivning AS skulle ha teambuildingsseminar. Slike seminarer i Peder Ås’ regi inneholdt 

alltid et visst element av fysisk aktivitet. Årets idé var å sykle den såkalte «Prinseveien» fra Storvik 

til hytta «Draugen», som lå på snaufjellet, og deretter ned igjen når seminaret var ferdig.  

Peder Ås tok kontakt med firmaet Ekstremfart AS i Storvik, som blant annet drev med utleie av alle 

slags sykler. Her leide Miljørådgivning AS til sammen elleve sykler – en til Peder Ås selv, og en til 

hver av de ansatte. Peder Ås forklarte at syklene skulle brukes på «Prinseveien» opp til «Draugen» 

i forbindelse med Miljørådgivning AS’ teambuildingsseminar. Han ville gjerne ha de «mest 

ultimate» syklene Ekstremfart AS hadde. Bare det beste var godt nok for hans ansatte, hadde han 

sagt. Han fikk da elleve sykler av merket «Turbo extreme highace comp». 

Syklene var klare til avhenting i Storvik fredag ettermiddag, som avtalt. Peder Ås og de ansatte i 

Miljørådgivning AS satte i vei på den fire mil lange og nokså bratte strekningen opp til «Draugen».  

Etter å ha syklet to mil hoppet kjedet av på en av syklene. De fikk enkelt satt på kjedet igjen, men 

kort tid etter skjedde det samme på nytt. Samme problem oppsto deretter raskt med to andre 

sykler. Etter ytterligere kjedeavhopp røk til slutt sykkelkjedet på to av syklene som hadde hatt 

kjedeavhopp. Det var fortsatt nesten to mil til «Draugen», og reisefølget var nå allerede blitt veldig 

forsinket på grunn av kjedeavhoppene. Dessuten begynte det å bli mørkt. Etter å ha drøftet det med 

de ansatte, fant Peder Ås ut at det beste ville være å ta inn på et hotell som lå bare et steinkast unna 

der de nå sto, slik at de kunne overnatte der til dagen etter og deretter komme seg til «Draugen».  

Dagen etter bestilte Peder Ås skyss med en taxibuss den siste biten opp til «Draugen». De ansatte 

var nå lei av å sykle, og dessuten kunne man jo ikke bruke i hvert fall to – kanskje tre – av syklene. 

Selv om resten av de ansatte for så vidt kunne ha syklet det siste stykket, var det viktig å holde de 

ansatte samlet – det var jo tross alt et teambuildingsseminar. Syklene ble stående igjen ved hotellet 

der de hadde overnattet. 

 Etter å ha gjennomført resten av teambuildingsseminaret, bestilte Peder Ås igjen taxibuss for å 

bringe de ansatte ned til Storvik søndag ettermiddag.  
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Den påfølgende mandagen kontaktet Peder Ås Ekstremfart AS og ga beskjed om at syklene hadde 

blitt stående igjen ved hotellet langs «Prinseveien». Miljørådgivning AS ville ha tilbake hele leien 

de hadde betalt for alle syklene. Siden turen var ødelagt, spilte det ingen rolle at de hadde fått 

syklet et stykke, og at ikke alle syklene hadde hatt problemer. Poenget var at hele turen hadde gått i 

vasken, sa han. Dessuten krevde han dekket kostnadene til overnatting på hotellet, samt leien han 

hadde betalt for «Draugen» i den perioden Miljørådgivning AS ikke hadde fått benyttet den – dvs. 

fra fredag kveld til lørdag formiddag. I tillegg krevde han dekket utgiftene til taxibuss både opp til 

hytta lørdag formiddag og ned igjen søndag ettermiddag.  

Etter å ha vurdert saken kom Ekstremfart AS tilbake til Peder Ås, og avviste alle krav. De forklarte 

at syklene som Miljørådgivning AS hadde leid, var utstyrt med et helt nytt girsystem. Dette var 

beregnet på rutinerte syklister, og krevde en viss finesse ved bruk. Var man urutinert syklist, ville 

det kunne oppstå problemer, for eksempel at sykkelkjedet hoppet av. Også sykkelkjedene var av det 

litt delikate slaget, beregnet på rutinerte syklister. De ville kunne ryke ved gjentatte kjedeavhopp. 

Dette ville Peder Ås sett om han hadde lest på firmaets nettsider. Det var derfor ikke noe feil ved 

syklene, hevdet Ekstremfart AS. Miljørådgivning AS fastholdt kravene, da Peder Ås mente at han 

ikke kunne vite at syklene krevde at brukerne måtte være rutinerte.  

Uansett mente Ekstremfart AS at det i hvert fall ikke hadde vært noe problem å bruke de 

resterende ni syklene, der kjedene var hele. Disse kunne også brukes om kvelden – det var lykter på 

alle sykler Ekstremfart AS leverte. Dessuten ville Ekstremfart AS ha kommet for å bytte ut syklene 

med gir- og kjedeproblemer lørdag morgen hvis Peder Ås hadde tatt kontakt. Ekstremfart AS 

hadde døgnkontinuerlig telefonvakt, og dette var det opplyst om på nettsiden deres. Endelig kunne 

Miljørådgivning AS ha begrenset tapet, bl.a. ved å ta taxi rett til Draugen fredag kveld. 

Miljørådgivning AS fastholdt kravet. Peder Ås hadde ikke lagt merke til at Ekstremfart AS hadde 

døgnvakt. Selv om også hans eksperter var enige i at problemet ikke var girsystemet i seg selv, men 

at det var lite egnet for urutinerte brukere, var dette ikke hans ansvar. Uansett måtte Ekstremfart 

AS ha risikoen for den situasjonen som oppsto. 

Ekstremfart AS krevde også å få dekket kostnadene de ville ha ved å hente syklene ved hotellet. 

Avtalen var jo at syklene skulle leveres i Storvik søndag kveld. Miljørådgivning AS motsatte seg 

dette, og påpekte at det ikke fantes ansvarsgrunnlag.    

 

Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære rettsspørsmålene oppgaven reiser. 
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