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1 INNLEDNING 
Kravene: Tvisten står mellom Gotorsken Fiskeforedling AS (heretter bare 
Gotorsken) og Cool Cod AS (heretter Cool Cod) som leverte et 
automatisert fileterings- og renseanlegg. På grunn av driftsproblemer med 
anlegget og misnøye med oppfølgingen av service- og 
vedlikeholdsavtalen, hevet Gotorsken service- og vedlikeholdsavtalen 
med Cool Cod, og forlangte utlevering av den såkalte kildekoden til 
programvaren. Det ble også framsatt krav om erstatning for tapt 
produksjon. I tillegg krevde Gotorsken tilbakebetalt et beløp som ble 
erlagt i forbindelse med et omprogrammeringsarbeid som Cool Cod 
hadde utført året tidligere. Cool Cod motsatte seg samtlige av kravene. 
 
Bakgrunnsretten: Det er på det rene at avtalen om selve anlegget isolert sett 
er et tilvirkningskjøp etter kjl § 2 første ledd. Forutsetningen er at Cool 
Cod skaffer det vesentlige av materialene. 
 
Problemet er service- og vedlikeholdsavtalen. Hvordan skal den 
håndteres rettslig? De fleste kandidater vil nok løse spørsmålet ved bruk 
av kjl § 2 andre ledd. Skjønnstemaet er om tjenesteytelsen utgjør den 
«overveiende del» av Cool Cods forpliktelser, noe som klart ikke er tilfelle 
(hverken kvalitativt eller kvantitativt). Dermed blir service- og 
vedlikeholdsavtalens ytelser trukket inn under kjøpsavtalens domene og 
styres av reglene i kjøpsloven. For tjenesteelementet i avtalen må reglene i 
kjøpsloven benyttes så langt de passer, se eksempelvis kjl § 30 andre ledd 
som bestemmer at «For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder 
reglene om mangler så langt de passer.» 
 
En vel så naturlig håndtering av problemet er å anse service- og 
vedlikeholdsytelsene som en selvstendig avtale, det vil si at det foreligger 
to atskilte avtaler mellom partene. Det dreier seg om to artsforskjellige 
ytelser som skal presteres på helt forskjellige tidspunkter. En slik løsning 
må baseres på en tolkning av partenes avtale, jf kjl § 3. Sammenhengen 
mellom avtalen må det likevel tas behørig høyde for, noe rettspraksis også 
legger grunnlag for, se mer om dette under heving. 
 
Videre disposisjon: I denne tvisten er det mest naturlig å drøfte 
misligholdsspørsmålet i tilknytning til de enkelte beføyelsene. Dermed 
inndeles den videre gjennomgangen av saken etter de sanksjonene som 
Gotorsken retter mot Cool Cod. I punkt 2 tas opp spørsmålet om 
tilbakebetaling, i punkt 3 behandles heving, herunder kravet om 
utlevering av kildekoden, og til slutt i punkt 4 drøftes 
erstatningsspørsmålet og påstanden om ansvarsfraskrivelse. 
 
Litteratur: Hovedtemaene i oppgaven er behandlet hos: 



 Sensorveiledning: JUS 3111 våre 2017 4 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011. 
- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002. 
- Trygve Bergsåker, Pengekravsrett, 3 utg, Oslo 2011. 

 
 
2 KRAV OM TILBAKEBETALING 
2.1 INNLEDNING 
Gotorsken betalte Cool Cod 80 000 kroner for å omprogrammere anlegget. 
Dersom Gotorsken skal kunne kreve pengene tilbake for denne ytelsen, 
må det foreligge et rettsgrunnlag. Det er anført to stykker: For det første at 
omprogrammeringen var retting av en mangel, og for det andre at 
omprogrammeringen falt under ytelsene i service- og 
vedlikeholdsavtalen. 
 
Det kan ganske fort fastslås at en omprogrammering faller utenfor det 
som naturlig må forstås som en «service- og vedlikeholdsavtale» dersom 
det dreier seg om en endring av den avtale ytelsen. Dermed vil 
grunnlaget måtte være at det dreier seg om en retting som en 
mangelsbeføyelse i medhold av kjøpsloven. (Om avtalen om kundestøtte 
kan sies å inneholde også dette elementet, er av mindre interesse.) 
 
Først drøftes om vilkårene for krav om retting er til stede, se punkt 2.2, 
dernest om kravet er avskåret, se punkt 2.3. 
 
2.2 VILKÅRENE FOR KRAV OM RETTING AV MANGEL 
Mangelsvilkåret: Grunnvilkåret for å kreve retting er at det foreligger en 
mangel, jf kjl § 34. I foreliggende sak er det spørsmål om Gotorsken har 
fått det anlegget firmaet har krav på etter kontrakten, vilkåret om 
objektivt avvik. 
 
Spørsmålet må avgjøres på bakgrunn av en tolkning av avtalen mellom 
Gotorsken og Cool Cod, jf kjl § 17 første ledd. På vanlig måte skal det tas 
utgangpunkt i en objektiv forståelse av avtalen. Mer konkret er 
spørsmålet om Gotorsken hadde en berettiget forventning om å få et 
anlegg beregnet for døgnkontinuerlig drift over en lengre periode. Når 
det gjelder formålsforfeiling, har kjøpsloven to sentrale bestemmelser i kjl 
§ 17 andre ledd. 
 
Den første, jf bokstav a, omhandler normalformål med en gjenstand og 
som derfor er kjent av selger. Denne type formål trenger ikke være tatt inn 
i avtalen eller presentert for selger, for at han skal bli bundet av kravet. 
Mye taler vel for at et anlegg for fiskerensning og filetering kan bli 
gjenstand for en intensiv bruk i de mest hektiske periodene. Det er høyst 
berettiget å argumentere med at dersom Cool Cod leverte et anlegg med 
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klare begrensninger med hensyn til driftsintensiteten, så burde det ha 
vært opplyst om dette. 
 
Fører ikke ovennevnte grunnlag fram, må man ty til bestemmelsen om 
bestemt formål i bokstav b. Vilkåret er imidlertid at selger var eller måtte 
være kjent med det spesielle formålet. Siden behovet for døgnkontinuerlig 
drift ikke ble videreformidlet til Cool Cod, er det vanskelig å konkludere 
med at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 
 
Øvrige vilkår: Dersom det foreligger en mangel, har Cool Cod plikt til å 
foreta retting i medhold av kjl § 34 første ledd. Unntak må gjøres dersom 
retting ikke kan skje uten å volde firmaet urimelig kostnad eller ulempe; 
et unntak som klart nok ikke kommer til anvendelse her. 
 
2.3 SPØRSMÅLET OM TILBAKEBETALINGSKRAVET ER AVSKÅRET 
Problemstillingen: Forutsettes det at Gotorsken hadde rett til å kreve 
omprosjektering som en mangelsbeføyelse, er det uberettiget utbetalt et 
beløp til Cool Cod på 80 000 kroner. Spørsmålet er om dette beløpet kan 
kreves tilbakebetalt året etter eller om firmaet er avskåret fra å gjøre 
restitusjon gjeldende. 
 
Condictio indebiti mv: Mange kandidater vil trolig benytte læren om 
condictio indebiti. Læren er svært fleksibel, og Høyesterett har uttalt at 
det er unødvendig med en skarp avgrensning av de tilfellene som faller in 
under læren, se Trygve Bergsåker, Pengekravsrett, 3 utg, Oslo 2011, side 
273. Kandidatene må derfor få full uttelling for en drøftelse på dette 
grunnlaget. 
 
Condictio indebiti er imidlertid en lære som tas i bruk når betaleren ikke 
har andre grunnlag for sitt tilbakebetalingskrav, så som at det er utbetalt 
for mye på en faktura eller at det er foretatt dobbelutbetaling av lønn. I 
slike tilfeller er utgangspunktet at norsk rett ikke stiller opp en klar 
hovedregel om rett til tilbakebetaling, jf eksempelvis Rt-1985-290 
Birgodommen. I stedet beror kravet på tilbakebetaling på en avveining av 
partenes interesser (oppgjørs- kontra korreksjonshensyn) basert på en 
helhetsvurdering av den konkrete situasjonen. Krav basert på denne 
læren gir derfor liten forutberegnelighet. 
 
I foreliggende sak kan det derimot anføres at Gotorsken har et særlig 
rettsgrunnlag for sitt krav; krav på kostnadsfri utbedring. Dermed 
innehar firmaet en sterkere posisjon enn om man måtte ty til læren om 
conditio indebiti. Utgangspunktet er at Gotorsken har krav på 
tilbakebetaling, og at det må foreligge spesielle forhold dersom dette skal 
være avskåret. 
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Konkludent atferd: Cool Cod anfører at Gotorsken (Peder Ås) må anses å ha 
akseptert kravet da det betalte 80 000 kroner. Det er lite i saken som gir 
grunnlag for en slik slutning. Gotorsken er i en vanskelig situasjon, noe 
Cool Cod må forstå, og i e-posten presiseres det at Gotorsken er uenig i 
kravet (betaling under protest). Det er i tilfelle tidsmomentet som taler i 
favør at Gotorsken har slått seg til rom med betalingen. 
 
Konklusjon: Cool Cod får ikke medhold i at kravet er akseptert. 
 
 
3 HEVING 
3.1 MISLIGHOLD 
Cool Cod trekker fram tre forhold som grunnlag for sitt hevingskrav. 
 
(1) Det ene er knyttet til anlegget. At anlegget har for liten kapasitet (25 fisk 
per minutt i stedet for 30), er erkjent av Cool Cod å utgjøre en mangel, og 
skal ikke drøftes. 
 
Under punkt 2 er det, under en viss tvil, lagt til grunn at anlegget burde 
vært dimensjonert for døgnkontinuerlig drift, det vil si at det ikke var 
tilstrekkelig robust. 
 
(2) Det andre forholdet er at Cool Cod avviste å gjennomføre 
omprogrammeringen uten tilleggsvederlag, noe som er drøftet under punkt 
2 ovenfor. Det vil si at også dette representerer et mislighold. 
 
(3) Den siste omstendigheten er «sen respons på forespørsler om 
kundestøtte». Det dreier seg om to hendelser. Den første inntraff 26. 
februar 2016 hvor anlegget stoppet. IT-støtten kom etter tre dager. Den 
andre omstendigheten skjedde i januar 2017. Anlegget gikk tregt, og etter 
en test viste det seg at kapasiteten bare var på 25 fisk i minuttet. IT-
ingeniøren fra Cool Cod ankom da 8 dager etter at Gotorsken hadde 
purret to ganger. Retting ble tilbudt utført uken etter. 
 
Hvorvidt responstiden her representerer et mislighold, må avgjøres med 
utgangspunkt i avtalen og objektet for avtalen. Det framgår av service- og 
vedlikeholdsavtalen at kundestøtten skal skje «når problemer oppstår». 
Når dette sammenholdes med at det gjelder driften av hele 
fiskeproduksjonen, må Gotorsken sies å ha en berettiget forventning om 
meget kort responstid. Hvor kort, må til en viss grad bero på problemenes 
art og alvorlighetsgrad. Særlig ved stopp av hele maskineriet, må det 
forventes en tilnærmet umiddelbar respons. 
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At Cool Cod ikke hadde tilgjengelige ressurser, kan ikke være avgjørende. 
Det vil si at tjenesteavtalen på dette punktet inneholder en 
resultatforpliktelse når det gjelder responstid. 
 
3.2 HEVINGSVILKÅRET – EX NUNC 
Hevingsmodellen: I hevingserklæringen gjør Gotorsken det klart at man 
bare hever selve service- og vedlikeholdsavtalen, og da for framtidige 
ytelser. Dette innebærer en heving ex nunc, hvilket er den normale 
hevingsformen for løpende ytelser. 
 
Hvis kandidatene bygger på at både leveranse- og tjenesteavtalen 
omfattes av kjøpsloven, må de innom kjl § 43 som hjemmelsgrunnlag for 
delvis heving. Vilkårene her er imidlertid oppfylt. Har kandidatene lagt til 
grunn at det foreligger to separate avtaler, vil ikke dette volde noen 
problemer. At det dreier seg om heving ex nunc, og ikke ex tunc som er 
den ordinære hevingsformen ved kjøp, kan ikke stenge for en slik delvis 
heving. 
 
Hevingsvilkåret: Man benytter det tradisjonelle hevingsvilkåret og spør om 
det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Med henvisning til Rt-1998-
1510 Ekte hussopp må kandidatene fastslå at svaret beror på en konkret 
helhetsvurdering hvor problemstillingen er om medlemmene har en 
rimelig grunn til å si seg fri fra avtalen. 
 
Kandidatene bør imidlertid få fram det særegne ved en ex nunc-
bedømmelse: At spørsmålet om heving må baseres på en prognose om 
sannsynlig framtidig atferd basert på foreliggende opptreden og 
kontraktsbrudd. Spørsmålet er med andre ord om Gotorsken har grunn til 
å frykte at det vil bli en slik svikt ved den framtidige oppfyllelsen av 
service- og vedlikeholdsavtalen at firmaet rimeligvis bør kunne få inn en 
annen operatør.  
 
For de kandidatene som bygger på at det foreligger to separate avtaler, 
må sammenhengen mellom dem trekkes inn, se uttalelsene i Rt-2005-257 
Hårfjerningsapparat-dommen, se avsnittene 45 og 46. Dermed vil 
helhetsvurderingen kunne baseres på oppfyllelse av begge avtalen. Dette 
skaper ikke noe problem for dem som lar kjøpsavtalen dekke det hele. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen: Kandidatene må forventes å trekke inn 
typiske momentene i en hevingssituasjon, men benyttet for kaste lys over 
ovennevnte prognose. Spørsmålet er som nevnt, hva Cool Cods tidligere 
atferd sier om firmaets evne og vilje til å gjennomføre service- og 
vedlikeholdsavtalen på kontraktsmessig måte i framtiden: 
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- Det objektive avviket: Hvor alvorlig kontraktsbruddet er for 
Gotorsken, vil alltid være et sentralt element.  

- Skyld: Om Cool Cod sterkt kan bebreides, må videre vurderes, 
særlig om firmaet har lagt for dagen manglene vilje til å rydde opp 
i problemer som det klart hadde risikoen for. I foreliggende sak var 
spørsmålet om kostnadsfri omprogrammering noe tvilsomt, men 
Cool Cod krevde forskuddsbetaling og satte Gotorsken i en 
vanskelig posisjon. 

- Alternative sanksjoner: Tilbudet om retting løser produksjonssvikten 
ved anlegget, men angår ikke direkte service- og 
vedlikeholdsavtalen. (Det ville for eksempel tilbud om 
oppbemanning etc ha gjort.) På den andre siden sier tilbudet, som 
vel må sies å være greit, noe om Cool Cods håndtering av 
problemer. 

 
Konklusjonen: Det er vel noe tvilsomt om Gotorsken har tilstrekkelig 
grunnlag for å heve service- og vedlikeholdsavtalen. Ved bedømmelse av 
kandidatene betyr imidlertid konklusjonen lite. Det er presisering av 
skjønnstemaet og gjennomføring av drøftelsen man må bedømmes på 
grunnlag av. 
 
3.3 HEVINGSGJENNOMFØRINGEN – UTLEVERING AV KILDEKODEN 
3.3.1 Innledning 
De direkte virkningene av heving er at Cool Cod stopper å yte i henhold 
til service- og vedlikeholdsavtalen, og at Gotorsken ikke betaler for 
framtidige ytelser. Fordelingen av årshonoraret på 100 000 kroner mellom 
tiden før og etter heving, er ikke gjort til en problemstilling i oppgaven. 
 
For å kunne overlate den framtidige kundestøtten til andre krevde 
imidlertid Gotorsken å få utlevert kildekoden til programmet, noe Cool 
Cod motsatte seg. Dette reiser to problemstillinger: 
 
3.3.2 Rettighetsklausulen 
Cool Cod anfører for det første at Gotorsken ikke kan få overført noe som 
firmaet eide rettighetene til, se avtaleklausulen om rettigheter til 
programvaren. 
 
Det er imidlertid ikke naturlig å forstå Gotorskens krav om utlevering av 
kildekoden slik at eierrettighetene til programvaren skulle overdras til 
dem; bare at de får en bruksrettighet til å gjennomføre forsvarlig service 
og vedlikehold. Et slikt skille finner man eksempelvis i NS 8401: 2010 
Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag punkt 6.1. 
(Kandidatene kan naturlig nok ikke forventes å kjenne til denne 
bestemmelsen.) 
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Dermed stenger ikke avtaleklausulen for utlevering av kildekoden. 
 
Konklusjon: Avtalen mellom Gotorsken og Cool Cod regulerer ikke 
spørsmålet om utlevering av kildekoden. 
 
3.3.3 Grunnlaget for krav om utlevering 
Den alminnelige lojalitetsplikten: Når det gjelder grunnlaget for Gotorskens 
krav, synes det mest naturlig å bygge på lojalitetsbetraktninger. For å 
kunne gjennomføre en heving av avtalen, var det nødvendig å få tilgang 
til kildekoden. Det ville være en ganske klar tilsidesettelse av Gotorskens 
sentrale interesser å nekte tilgang til denne koden.  
 
Kontraktsretten har flere eksempler på at en heving kan utløse sideplikter 
for debitor. Et eksempel er entrepriseretten hvor heving både utløser en 
omsorgsplikt for entreprenøren, og en rett for byggherren til å nytte utstyr 
og materialer som finnes på byggeplassen, jf buofl § 21 andre ledd. 
 
At en kunde burde ha gardert seg ved kontraktsinngåelsen, kan ikke føre 
fram. Dette er en type innsikt man ikke kan forvente at en vanlig kunde 
innehar. Tvert i mot kan det reises spørsmål om det ikke hadde vært 
nærliggende for Cool Cod å gjøre sitt standpunkt klart under 
forhandlingene. 
 
Avtl § 36: Et annet mulig grunnlag for kravet kan være avtl § 36. Man må 
da drøfte urimelighetskriteriet på en fornuftig måte. Det sentrale poenget 
er at dersom Cool Cod kan nekte å gi Gotorsken tilgang til å bruke 
kildekoden, oppstår en situasjon hvor selskapet får en monopolsituasjon: 
Ingen andre vil da kunne utføre service- og vedlikeholdsoppgavene. Dette 
vil kunne betraktes som en urimelig situasjon for Gotorsken. 
 
Konklusjon: de beste grunner taler for å gi Gotorsken medhold i kravet på 
utlevering av (tilgang til å bruke) kildekoden. 
 
 
4 ERSTATNING 
4.1 INNLEDNING 
Kravet: Gotorsken krevde erstatning for tapt produksjon på 200 000 kroner 
som følge av at redusert kapasitet.  
 
Mislighold: Cool Cod har som tidligere nevnt akseptert at den reduserte 
kapasiteten utgjorde en mangel. 
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Tvisten: Cool Cod bestred ikke tapets størrelse, men anførte for det første 
at det ikke forelå noe ansvarsgrunnlag, og for det andre at det forelå en 
ansvarsfraskrivelse for denne type tap. 
 
4.2 ANSVARSGRUNNLAG 
4.2.1 Innledning 
Rettsgrunnlaget: Misligholdet som påberopes, gjelder mangel ved selve 
anlegget. Dermed er det kjøpslovens bestemmelser om erstatning som 
følge av mangler, som kommer til anvendelse. Dette vil være tilfelle enten 
man ser på avtalen under ett som en kjøpsavtale, eller som to separate 
avtaler. 
 
Ansvarsmodell: Ansvarsmodellen i kjøpsloven er komplisert fordi den 
opererer med ulikt ansvarsgrunnlag avhengig av tapstype. For direkte tap 
får kontrollansvaret anvendelse, mens indirekte tap bare dekkes dersom 
selger har opptrådt culpøst eller det foreligger tilsikring, jf kjl § 40 andre 
og tredje ledd. Dermed må tapet klassifiseres før det kan avgjøres om det 
foreligger grunnlag for ansvar i tvisten mellom Gotorsken og Cool Cod. 
 
En alternativ disposisjon for håndtering av tapet, er først å spørre om det 
foreligger culpa eller tilsikring siden dette er ansvarsgrunnlag som dekker 
alle typer påregnelig tap. Hvis man er i tvil om svaret, må man deretter 
undersøke om tapet (eller noe av det) kan betraktes som direkte tap slik at 
det er tilstrekkelig med et kontrollansvar. 
 
4.2.2 Klassifisering av tapet 
Systemet: Skillet mellom direkte og indirekte tap skjer i medhold av 
kjl § 67 andre ledd. Systemet er slik at indirekte tap er positivt definert i 
fire kategorier, jf bokstav a til d. Faller ikke den aktuelle tapsposten inn 
under noen av disse kategoriene, foreligger et direkte tap. 
 
Driftsavbrudd: Det som kreves dekket, er tapt produksjon som følge av 
mangel ved anlegget, og tapet faller dermed inn under den første 
kategorien av indirekte tap, jf kjl § 67 andre ledd bokstav a. 
 
Konverteringsreglene: Det som kan skape vansker, er å avgjøre om noen av 
de såkalte konverteringsreglene i kjl § 67 tredje ledd kommer til 
anvendelse. Umiddelbart skulle man tro at disse reglene ikke var 
anvendelige fordi Gotorsken ikke synes å ha iverksatt noen tiltak, hvilket 
er et grunnvilkår både etter kjl § 67 tredje ledd bokstav a og b. 
Forarbeidene synes imidlertid å operere med et temmelig utvannet 
tiltaksbegrep, se Ot prp nr 80 (1986–87) side 125 høyre spalte hvor det 
heter i tilknytning til besparelsesregelen i bokstav b: «Dersom kjøperen f 
eks istedenfor å heve og foreta dekningskjøp reduserer sin produksjon, vil 
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altså produksjonstapet kunne dekkes som direkte tap, til tross for andre 
ledd bokstav (a).» På dette grunnlaget kan man derfor argumentere for at 
når Gotorsken avstår fra å iverksette vanlige avhjelpstiltak (som er 
direktetap) fordi dette er for dyrt, så faller tilfellet under bokstav b, og 
tapet skal klassifiseres som direkte tap. 
 
Konklusjon: Drøftelsen av konverteringsregelen i kjl § 67 tredje ledd er 
vanskelig, og de kandidatene som får noe ut av dette må premieres. 
 
4.2.3 Ansvarsgrunnlagene 
Culpa: Spørsmålet er om mangelen skyldes feil eller forsømmelser fra Cool 
Cods side.  
 
Oppgaveteksten gir svært lite informasjon som gir grunnlag for å drøfte 
denne problematikken. Det opplyses ikke noe om årsaken til at det ble 
levert et anlegg som håndterte 25 fisk i minuttet i stedet for 30 fisk. 
 
En mulig innfallsvinkel er å peke på at så langt Cool Cods mislighold 
skyldes rettsvillfarelse, utgjør dette et såkalt objektivt element i 
culpavurderingen. Få kandidater ser nok dette. 
 
Tilsikring: Det er berettiget å stille spørsmålet om det foreligger tilsikring i 
foreliggende sak. Hvorvidt så er tilfelle, er i første rekke et spørsmål om 
tolkning av avtalen. Det er viktig at kandidatene får fram at ikke enhver 
uriktig opplysning om salgsgjenstandens egenskaper kan regnes som 
tilsikring. For å kunne betrakte noe som garantert, må kjøperen hatt 
særlige grunner til å feste lit til opplysningene. 
 
Det er ikke benyttet betegnelser som «tilsikring» eller «garanti» i avtalen. 
Andre momenter kan likevel være tilstrekkelige, særlig dersom det er 
svært presis informasjon som det er av stor betydning for kjøper, eller at 
opplysningene er særlig framhevet i markedsføringen, se Ot prp nr 80 
(1986–87) side 93. I Rt-2005-257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 50 og 
51, gis det en god illustrasjon på hva som skal til for å anse noe som en 
tilsikring. 
 
Etter undertegnedes mening bør det mer til for at det skal foreligge en 
tilsikring. Men som ellers er det drøftelsen og ikke konklusjonen som 
teller ved bedømmelse av kandidatene. 
 
Kontrollansvar: Dersom kandidaten har kommet fram til at det foreligger 
direkte tap, er det tilstrekkelig at ansvarsvilkårene i kjl § 40 første ledd er 
oppfylt. I den forbindelse kan det minnes om at forarbeidene uten 
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reservasjon anfører at en uriktig opplysning faller innenfor selgers 
kontrollsfære, se Ot prp nr 80 (1986–87) side 92 høyre spalte. 
 
4.3 ANSVARSFRASKRIVELSE 
Den andre innsigelsen til Cool Cod er at det foreligger en 
ansvarsfraskrivelse for det tapet som kreves erstattet. 
 
Spørsmålet er hvorledes formuleringen «ansvar for følgeskader og 
konsekvenstap» skal forstås. Etter ordlyden synes produksjonstap å falle 
inn under den valgte formuleringen. Formålet med ansvarsfraskrivelser er 
å fri seg for ansvar for tap som er vanskelige å forutse slik at 
erstatningsansvaret blir liggende innenfor kalkulerbare grenser. 
Produksjonstap rammes av disse betraktningene. I tillegg er det angitt i 
kjøpslovmotivene at klassifiseringen av indirekte tap i kjl § 67 andre ledd 
kan tjene som retningslinjer for tolkning av klausuler om ansvarsfrihet, se 
Ot prp nr 80 (1986–87) side 123 venstre spalte.  
 
Hvordan konverteringsregelen skal komme inn som tolkningsmoment, er 
noe uklart. Det er viktig at kandidatene ser at vi står overfor et 
tolkningsproblem, og at klassifiseringen i kjøpsloven bare er et moment 
(men viktig) i tolkningsprosessen. 
 
Konklusjon: Cool Cod har fraskrevet seg ansvaret for produksjonstapet. 
 
Har debitor opptrådt illojalt eller grovt uaktsomt, vil det komme på tale å 
sette en ansvarsfraskrivelse til side. Det foreligger imidlertid ingen 
holdepunkter i oppgaveteksten for å betegne Cool Cods atferd på denne 
måten. 
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5 VURDERING AV KANDIDATENE 
Generelt må det legges særlig vekt på kandidatenes evne til å formulere 
klare problemstillinger, finne og redegjøre for de rettslige grunnlagene, og 
gjennomføre en sakstilknyttet rettslig argumentasjon. 
 
Hovedspørsmålene i oppgaven tar opp sentrale problemstillinger i 
obligasjonsretten (heving og erstatning), og det må forventes at 
kandidatene har god kunnskap om disse forholdene. Enkelte spørsmål vil 
studentene likevel finne utfordrende. For det første vil nok noen ha 
problemer med bakgrunnsretten, men trolig vil de fleste benytte kjl § 2 
andre ledd. For det andre er spørsmålet om utlevering av kildekoden 
ganske fremmedartet for kandidatene. Dette må man ta hensyn til ved 
karaktersettingen. For det tredje vil klassifisering av tapet kunne by på 
problemer, men dette burde være overkommelig. 
 
Samlet sett synes oppgaven å være av middels vanskelighetsgrad. 
 
 
 
 
 
 
Lasse Simonsen 


