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Oppgave til kursdag 1  

 

Peder Ås hadde i noen år drevet radio- og tv-forretning i Strandvik. I mai 1983 ble han 

oppsøkt av Lars Holm som drev agenturforretning i Storby, og som Ås i et par år hadde kjøpt 

videospillere gjennom. Holm opplyste at han hadde fått generalagenturet for Norge for en 

japansk-produsert personlig datamaskin (PC), «Supra», som han nå ville innarbeide på det 

norske marked som «hjernen til bruk i hjem og skole». Ås ble tilbudt å være forhandler for 

«Supra» i Strandvik og i nabokommunen Utbygda. Han skulle forhandle maskinen i eget navn 

og for egen regning og få godtgjørelse i form av rabatt. Ås påtok seg å forsøke, og de ble 

enige om at det etter en prøveperiode på ett år skulle settes opp en skriftlig avtale som 

grunnlag for forhandlerforholdet.  

 

Det viste seg at salget i prøveperioden ble beskjedent. Holm henvendte seg derfor til Ås og 

foreslo at man skulle prøve å få øket salget ved at det for Holms regning ble avertert i flere 

aviser og ved at Ås holdt demonstrasjoner på skolene i Strandvik og Utbygda. Dette var Ås 

villig til under forutsetning av at han fikk en skriftlig avtale som anga hans rettigheter og 

plikter som forhandler. Holm loven å komme tilbake til saken så snart som mulig.  

 

En uke senere, den 25. mai 1984, kom det følgende brev fra Holm til Ås:  

«Vedrørende salg av SUPRA PC for hjem og skole:  

Under henvisning til samtale bekreftes følgende:  

Fra 1.6.1984 blir maskiner som leveres i ditt distrikt fakturert på ditt firma med 25 

prosent rabatt. Markedsføringsomkostningene vil bli dekket av mitt firma.» .  

Ås hadde ventet seg et avtaledokument, men fant etter en viss betenkning Holms brev 

tilstrekkelig som grunnlag for forhandlerforholdet. Annonsekampanjen og demonstrasjonene 

førte til en betydelig salgsøkning. Den japanske leverandøren som også produserte andre 

elektroniske apparater. var imidlertid av forskjellige grunner ikke fornøyd med Holm som 

generalagent for Norge. Japaneren innledet derfor forhandlinger med et annet firma, A/S 

Maximum, som så pr. 1. april 1986 overtok generalagenturet for Norge for alle produkter fra 

den japanske leverandøren. Mellom Maximums hovedaksjonær og direktør, Ole Vold, og 

Lars Holm ble det inngått avtale om at Holm skulle få overta en mindre aksjepost i Maximum 

og få stillingen som salgsdirektør i selskapet. Holm tiltrådte straks stillingen som 

salgsdirektør, og avviklet sitt eget firma.  

 

Holm sendte nå på eget initiativ brev til alle dem som hadde vært hans «Supra»-forhandlere, 

deriblant Peder Ås, der han redegjorde for forandringen på importørplanet og ba dem fortsette 

som forhandlere, nå for Maximum. Ås svarte straks skriftlig at han var villig til å fortsette.  

Ole Volds fetter, Hans Tastad, drev et mindre verksted for skipselektronikk i Utbygda. Han 

hadde ved et par anledninger foretalt retting av feil på «Supra»-maskiner. Da han fikk høre at 

Maximum hadde overtatt generalagenturet, henvendte han seg til sin fetter og sa seg 

interessert i å drive salg av «Supra» som en bigeskjeft. De maskinene han hadde rettet feil på. 

hadde vært levert av Peder Ås, og Tastad pekte på at det måtte være ugreit at folk var nødt til 

å ta båten helt inn til Strandvik hvis de skulle se på PC. Ole Vold, som ikke hadde satt seg 

nærmere inn i hva Ås' forhandleroppdrag omfattet, gav Tastad anledning til å ta opp 

bestillinger på «Supra». Tastad skulle ha en provisjon på 20 prosent. Avtalen mellom Vold og 

Tastad var muntlig og verken Holm eller Ås ble underrettet om den.  
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I løpet av et par måneder ble det solgt i alt 12 PC'er gjennom Tastads verksted. Lars Holm ble 

oppmerksom på forholdet allerede da de første bestillingene kom inn. Han tenkte straks på at 

han måtte ta dette opp med Vold, men Vold var da i Tokyo, og Holm - som hadde mye å stå i 

som salgsdirektør - glemte å nevne saken for ham da han kom tilbake til Storby. Holm kom 

først på saken igjen da Ås etter en tid ringte og beklaget seg over at han hadde fått en 

konkurrent i sitt eget distrikt.  

 

Ås viste til Holms brev av 25. mai 1984 der Ås' forhandleroppdrag var nærmere bekreftet. 

Han hevdet videre at han hadde fått eneretten til å forhandle «Supra» også i Utbygda. Selv om 

brevet ikke hadde brukt ordet enerett, var, hevdet han, eneretten iallfall fastlagt i den 

forutgående muntlige avtale. Brevet måtte, fremholdt Ås, ansees som en bekreftelse på den 

muntlige avtale i sin helhet, ikke bare på de punkter som var særskilt nevnt. Han gjorde 

gjeldende at avtalen i sin helhet gjaldt for Maximum slik den var inngått av Holm. Under 

henvisning til dette krevde Ås at Maximum snarest skulle sørge for at Tastads salg av 

«Supra»-maskiner opphørte. Ås forlangte videre erstatning for sitt tap ved at Tastad hadde 

solgt til kunder i det distrikt som var reservert for Ås. Erstatningskravet var prinsipalt rettet 

mot Maximum, subsidiært mot Holm og mot Tastad.  

 

Vold hevdet på vegne av Maximum at avtalene mellom Holm og Ås ikke var bindende for 

Maximum. Vold viste til at Holm aldri hadde nevnt avtalene for ham, og at han derfor måtte 

regne med at slike avtaler ikke forelå. Iallfall hadde Vold ingen grunn til å regne med at det 

forelå avtaler om enerett innenfor bestemte distrikter. Subsidiært hevdet Vold atavtalene 

mellom Holm og Ås ikke hadde gitt Ås noen enerett til salg i distriktet. Maximum kunne 

således verken være forpliktet til å frata Tastad salget av PC-er eller til å betale erstatning til 

Ås. Atter subsidiært hevdet Maximum  

at en avtale med Ås under enhver omstendighet måtte være oppsigelig, slik at Maximum ikke 

kunne ha forpliktelser ut over en rimelig oppsigelsestid. Dessuten måtte det tas hensyn til at 

uten Tastads innsats ville det ikke ha blitt solgt så mange PC-er i Utbygda.  

 

Holm og Tastad hevdet begge at det ikke forelå grunnlag for det erstatningskrav som Ås 

hadde gjort gjeldende mot dem.  

 

Herover forfattes en betenkning, hvor så vel de subsidiære som de prinsipale spørsmål drøftes 

og avgjøres. 
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Oppgave til kursdag 2  
 

Peder Ås driver reisebyrå i Lillevik og er en driftig herremann - byrået går godt og nyter høy 

anseelse i bransjen og blant kundene. Han har spesialisert seg på forretningsreiser. 

  

I juni 1994 får Peder tilbud å bli franchisetager i reisebyråkjeden Ryk og Reis. Peder anså 

dette som en mulighet til å forøke sin omsetning slik at han kunne drive enda bedre, og han 

aksepterte derfor franchiseavtalen. Ryk og Reis hadde allerede etablert et nett med 

"underliggende" reisebyråer rundt omkring i Norge som alle var franchisetagere i kjeden. 

Peder krevde og oppnådde, i likhet med de andre franchisetagerne, eksklusivitet for 

forretningsreiser og feriereiser innenfor sitt område (Lillevik). Peder skulle altså slippe at 

kjeden etablerte seg med en "konkurrent" innenfor hans område. Dette ble kontraktsfestet i 

franchiseavtalen som ble inngått i juli 1994. Kontrakten skulle løpe ett år av gangen, etter en 

minimumsperiode på 2 år, dersom oppsigelse ikke gis skriftlig med 9 måneders varsel. 

Oppsigelse skulle etter kontrakten bare kunne skje på saklig grunnlag og det var spesielt nevnt 

at det ikke regnes som saklig grunnlag at "franchisegiveren ønsker å overta virksomheten i en 

franchisetagers territorium, dersom franchisetagerne har overholdt avtalen og vist 

tilfredsstillende markedsutvikling".  

 

Peders forventninger ble innfridd ettersom kjeden Ryk og Reis slo godt an i markedet, og 

Peders omsetning økte ytterligere, særlig innenfor hans spesialområde forretningsreiser. 

Ledelsen i kjeden var godt fornøyd med ham.  

 

Peder var likevel litt usikker med hensyn til hva fremtiden måtte bringe. Han inngikk derfor 

avtale i april 1997 med Ryk og Reis om at han "kjøper eneretten til bruken av navnet Ryk og 

Reis, samt eneretten til å være medlem av Ryk og Reiskjeden i Lillevik". Dette var egentlig 

ikke nødvendig, fordi diss rettighetene var tilsagt ham i franchiseavtalen.. Han ville imidlertid 

gardere seg mot sånne ting som at Ryk og Reis gikk konkurs o l.  

 

I juli 1997 ble det fattet en "strategisk" beslutning av styret i Ryk og reis sentralt om at kjeden 

skulle selges til konkurrenten Gullivers reiser. Man hadde først vurdert både salg av aksjene i 

Ryk og Reis og fusjon med Gullivers, men ble stående ved at "innmaten" i Ryk og Reis, dvs 

alle aktiva, herunder franchiseavtalene, skulle selges. Deretter skulle Ryk og Reis likvideres 

(oppløses). [Legg til grunn at Ryk og Reis, Gullivers og Peders selskap er forskjellige 

selskaper som hver for seg er selvstendige rettssubjekter som kan ha partsstatus i 

avtaleforhold]  

 

Peder mottok et tilbud om å bli franchisetager i den nye kjeden. Han fant imidlertid fort ut at 

avtaleutkastet var ufordelaktig for ham, idet ham måtte avse sitt hovedområde 

forretningsreiser til en annen franchisetager, som allerede var etablert i Lillevik i kjeden 

Gullivers reiser. Til gjengjeld skulle han overta dennes portefølje innenfor fritidsreiser, men 

porteføljen utgjorde økonomisk sett bare halvparten av Peders omsetning innenfor 

forretningsreiser. Han avslo derfor tilbudet. Partene forsøkte å løse tvisten seg i mellom ved 

forhandlinger, men Peder lot seg ikke rokke. Han ble særlig oppbrakt over at Gullivers 

franchisetager i Lillevik av Ryk og Reis/Gulliver i fremtiden fikk bruke navnet Ryk og Reis 

for forretningsreisedelen av sin virksomhet (Ryk og Reis/Gullivers reiser). Da han ikke kom 

noen vei med Ryk og Reis/Gullivers, hevet han avtalen med Ryk og Reis og gikk inn i et 

tredje francihisesystem, Forretningsreiser, hvor han fikk eksklusivitet i Lillevik.  
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Ryk og Reis og Gullivers reiser mente at Peder hadde misligholdt avtalen med Ryk og Reis 

og krevde at han skulle fortsette som franchisetager nå for Gullivers, som lovet å oppfylle 

Ryk og Reis sine forpliktelser, bortsett fra endringen vedrørende forretningsreiser / feriereiser.  

Peder hevdet at det ikke forelå noe mislighold fra hans side. Han måtte stå fritt til å inngå 

franchiseavtale med ny kjede, fordi Gullivers reiser etter hans mening ikke uten hans 

samtykke kunne være berettiget til a overta som franchisegiver i kontraktsforholdet med ham.  

Han hevdet subsidiært at det innebærer et hevningsberettiget mislighold av avtaleforholdet 

med ham, at han matte bytte portefølje med den følge at omsetningen hans ville synke så 

betydelig som foran nevnt.  

Peder krevde erstatning for tap han hadde lidt ved å måtte gå over til en ny kjede. Tapet var 

uomstridt kr 500 000 og var basert på en periode fem år fremover hvor han ville ha lavere 

omsetning/fortjeneste i den nye kjeden. Ryk og Reis/Gullivers avviste kravet.  

Peder hevdet at han uansett måtte ha eneretten til å bruke Ryk og Reis navnet i Lillevik, og at 

det således ville være mislighold fra Ryk og Reis/Gullivers at representanten for Gullivers i 

Lillevik fikk rett til å bruke Ryk og Reis navnet for sin forretningsreisedel. Han krevde 

erstatning for dette kr 200 000 - som var basert på en tapsperiode fem år fremover, og mente 

seg berettiget til dette helt uavhengig av utfallet av sakens øvrige tvistepunkter.  

 

Herover forfattes en betenkning hvor både prinsipale og subsidiære rettsspørsmål drøftes og 

avgjøres.  

 

Faktiske tilleggsopplysninger om franchising:  

Legg til grunn følgende faktaopplysninger om franchising og franchisingavtaler: Franchising 

innebærer at et foretak utarbeider et helhetlig, detaljert konsept for hvordan varer og/ eller 

tjenester skal føres ut til kundene (privatpersoner, bedrifter eller andre) og deretter med 

kontrakt knytter til seg andre foretak, som er eiermessig selvstendige, men som i et tett, 

langsiktig samarbeid får rett og plikt til å gjøre bruk av forretningskonseptet i eget navn, for 

egen regning og risiko mot vederlag til konseptets "eier". Sistnevnte betegnes franchisegiver, 

mens medkontrahenten kalles franchisetager. Franchisetagers bruk av forretningsideen 

baseres på at foretaket får en utnyttelsesrett til franchisen: Et konsist og planmessig utformet 

sett av regler eller retningslinjer ror hvordan franchisetager skal drive sin virksomhet hvis 

anvendelse er forbundet med rett og plikt til utnyttelse av visse immaterialrettigheter / 

forretningskjennetegn/know-how. Franchisegiver styrer systemet strengt og kontrollerer at 

alle franchise-tagere utnytter franchisen på samme måte, slik at det oppnås en markedsmessig 

identitet mellom deltagerne. Utad vil franchisesystemet fremstå som en enhet, fordi deltagerne 

opptrer med samme navn og kjennetegn, samme forretningsprofil, tilnærmet samme 

sortiment, priser, markedsføring osv. 
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Oppgave til kursdag 3 

 

Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen i Rt. 2012 s. 1779. 

 

HR-2012-2204-A – Rt-2012-1779  

 
INSTANS: Norges Høyesterett – Dom.  

DATO: 2012-11-21  

DOKNR/PUBLISERT: HR-2012-2204-A – Rt-2012-1779  

STIKKORD: Kjøpsrett. Mangler. Reklamasjon.  

SAMMENDRAG: Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at påføringen av et 

korrosjonsbeskyttende belegg på bildeler ikke var utført i henhold til 

avtalen, og at det således forelå en mangel. Det ble videre uttalt at en 

mangel må gjøres gjeldende for at det skal foreligge en reklamasjon, 

og at det vesentlige når det gjelder innholdet i reklamasjonen er at 

selgeren får et varsel om at kjøperen kan komme til å gjøre 

mangelskrav gjeldende. Den e-post som ble påberopt som 

reklamasjon tilfredsstilte ikke dette kravet, men måtte forstås som et 

av mange innspill i en løpende diskusjon mellom partene. Kjøperen 

hadde da ikke reklamert i tide. Anken over lagmannsrettens 

frifinnende dom ble forkastet.  

SAKSGANG: Gjøvik tingrett TGJOV-2010-74171 - Eidsivating lagmannsrett LE-

2011-79059 - Høyesterett HR-2012-2204-A, (sak nr. 2012/441), sivil 

sak, anke over dom.  

PARTER: Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor 

Technologies SA (advokat Are Stenvik – til prøve. Rettslig 

medhjelper: advokat Gunnar Sørlie).  

FORFATTER: Kallerud, Noer, Matningsdal, Tønder, Schei.  

 

        

Premisser  

 

(1)  

Dommer Kallerud: Saken gjelder spørsmål om påføring av et korrosjonsbeskyttende 

belegg på bildeler var mangelfull, og om det i tilfelle ble reklamert slik at 

mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende.  

(2)  

På oppdrag fra DaimlerChrysler AG (Daimler) produserte Hydro Invest Raufoss AS, 

senere innfusjonert i Hydro Aluminium AS (Hydro), aluminiumskinner som var en del 

av støtfangeren på Mercedes E-klasse. Før levering til Daimler monterte Hydro en 

stålmutter i skinnen som gir feste for en krok til bruk ved tauing av bilen, heretter 

benevnt tauekrokmutter. Mutterne ble produsert i Kina etter Hydros spesifikasjoner og 

derfra sendt til Hydros anlegg på Raufoss.  
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(3)  

Etter kontroll på Raufoss ble mutterne sendt til Victocor Technologies SA (Victocor) i 

Belgia, som etter avtale med Hydro påførte dem et korrosjonshindrende belegg kalt « 

Levicor ». Mutterne ble deretter sendt tilbake til Raufoss for innmontering i 

aluminiumskinnen.  

(4)  

Kontraktsforholdet mellom Hydro og Victocor ble innledet i mai 2008. Hydro fikk 

umiddelbart vansker med å skru de belagte tauekrokmutterne inn i metallskinnen. 

Partene er uenige om årsaken til dette, men det er på det rene at det i alle fall 

innledningsvis var problemer med kvaliteten på leveransene fra Kina, og Victocor har 

erkjent at deres belegg til å begynne med ble lagt på for tykt.  

(5)  

Etter Hydros oppfatning ble problemene med leveransene fra Kina løst senest våren 

2009, men vanskene med å montere inn de belagte delene i skinnen fortsatte. Dette 

skyldes etter Hydros mening at Victocor fortsatt la på for tykt belegg. For leveransene 

fra Victocor i perioden fra 16. mars til 4. august 2009 har Hydro gjort gjeldende at 

selskapet som følge av dette ble påført utgifter som kreves erstattet av Victocor. Hydro 

mente deres erstatningskrav oversteg de to avsluttende fakturaene Victocor utstedte i 

november og desember 2009, til sammen 54 266,20 euro, og betalte dem derfor ikke.  

(6)  

Victocor aksepterte ikke Hydros krav og tok ut stevning for Gjøvik tingrett med 

påstand om betaling av beløpet selskapet mente å ha til gode. Hydro tok til motmæle 

og påsto seg tilkjent erstatning for det beløpet som oversteg de to fakturaene fra 

Victocor.  

(7)  

Tingretten kom til at Victocor hadde lagt på et tykkere belegg enn avtalt. Dette 

utgjorde etter rettens oppfatning en mangel som det var reklamert over i tide og som 

hadde påført Hydro et tap som kunne kreves erstattet. Tingretten avsa 16. februar 2011 

dom med slik domsslutning:  

« 1. Victocor Technologies SA dømmes til å betale Hydro Raufoss Invest AS kr 

255.520 – tohundreogfemtifemtusenfemhundreogtjuekroner – med tillegg av 

forsinkelsesrenter fra 9. juni 2010 til betaling skjer.  

2. Victocor Technologies SA dømmes til å betale Hydro Raufoss Invest AS 

sakskostnader med kr 325.000 – trehundreogtjuefemtusen – innen 2 – to – uker fra 

dommens forkynnelse. »  

 

(8)  

Victocor anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. Lagmannsretten var enig med 

tingretten i at Victocors leveranser hadde vært mangelfulle, og at Hydro hadde 

reklamert i tide. Etter lagmannsrettens oppfatning hadde imidlertid Hydro forsømt å 

følge opp sin nøytrale reklamasjon innen rimelig tid, og kravet var derfor gått tapt. 

Lagmannsrettens dom ble avsagt 10. januar 2012 ( LE-2011-79059 ) og har denne 

domsslutning:  

« 1. Hydro Invest Raufoss AS dømmes til å betale Victocor Technologies SA EUR 

54 266,20 – femtifiretusentohundreogsekstiseks 20/100 – Euro, med tillegg av 
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forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens sats fra 21. januar 2010 til betaling 

skjer.  

2. Victocor Technologies SA frifinnes for krav fra Hydro Invest Raufoss AS.  

3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Hydro Invest Raufoss AS til Victocor 

389 778,60 – trehundreogåttinitusensyvhundreogsyttiåtte 60/100 – kroner innen 2 – 

to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  

4. I saksomkostninger for tingretten betaler Hydro Invest Raufoss AS til Victocor 

215 589,25 – tohundreogfemtentusenfemhundreogåttini 25/100 – kroner innen 2 – 

to – uker fra forkynnelsen av denne dom. »  

 

(9)  

Hydro har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen 

knyttet til hvilke krav som kan stilles til oppfølging av en nøytral reklamasjon. 

Victocor har tatt til motmæle og har også gjort gjeldende at lagmannsrettens 

bevisbedømmelse og rettsanvendelse er feil. Victocor anfører at selskapets ytelse ikke 

var mangelfull, at Hydro ikke reklamerte, at en eventuell reklamasjon er fremsatt for 

sent, og at den uansett ikke er fulgt opp innen rimelig tid.  

(10)  

Høyesteretts ankeutvalg traff 30. april 2012 beslutning ( HR-2012-932-U ) hvor det i 

punkt 2 heter:  

 

« Anken til Høyesterett tillates fremmet. Forhandlingene begrenses slik at det 

foreløpig ikke forhandles om omfanget av den påberopte mangelen og det 

økonomiske oppgjøret mellom partene, jf. tvisteloven § 30-14 tredje ledd. »  

 

(11)  

For Høyesterett er det fremlagt noen skriftlige vitneerklæringer og enkelte nye 

dokumenter. Utover dette står saken – så langt den er påanket og fremmet til 

behandling – i samme stilling som for lagmannsretten.  

(12)  

Den ankende part – Hydro Aluminium AS - har i det vesentlige gjort gjeldende:  

(13)  

Victocor har forpliktet seg til å påføre et korrosjonsbelegg på tauekrokmutterne som 

ikke skulle være tykkere enn 27 mikrometer, som er 27/1000 millimeter. Avtalen 

spesifiserer beleggets maksimale tykkelse, ikke en gjennomsnittstykkelse. Ved 

pålitelige målinger er det avklart at Victocors belegg gjennomgående var vesentlig 

tykkere enn avtalt. Beleggets kontraktsstridige tykkelse utgjorde i seg selv en mangel. 

Det for tykke belegget forårsaket monteringsproblemene, men slik saken er avgrenset 

for Høyesterett skal det ikke nå tas stilling til spørsmålet om det kontraktsstridige 

belegget er årsak til det tapet som kreves erstattet.  

(14)  

Hvordan reklamasjon skal skje, er uttømmende regulert i avtalen mellom partene. Her 

stilles ingen andre krav enn at reklamasjonen skal opplyse om mangelen, være 

skriftlig, og fremsettes i rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. For de leveranser 
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tvisten omfatter reklamerte Hydro ved en e-post 15. juni 2009. Her fremgikk det klart 

at Hydro var misfornøyd med leveransene, og det var vedlagt en rapport fra SINTEF 

som bekreftet at belegget var for tykt. Dette tilfredsstiller avtalens krav til 

reklamasjon.  

(15)  

Også bedømt etter bakgrunnsretten oppfyller e-posten de krav som stilles til 

reklamasjoners innhold. Det naturlige rettslige utgangspunktet er kjøpsloven § 32 

første ledd som bare krever en « melding som angir hva slags mangel det gjelder ». 

Den tidligere kjøpslovs krav om at selgeren måtte « paaberaabe sig manglen » er 

forlatt. Det kreves således ikke at mangelen uttrykkelig gjøres gjeldende, eller at 

mangelsbeføyelser angis. Denne rettsoppfatningen har støtte i forarbeidene til 

kjøpsloven og i juridisk teori. I Hydros e-post 15. juni 2009 spesifiseres hvilken 

mangel det gjelder, og at det foreligger et avvik fra det som er avtalt. Dette er 

tilstrekkelig som reklamasjon også etter de alminnelige kontraktsrettslige regler. 

Under enhver omstendighet fremsatte Hydro en formelt riktig reklamasjon i en e-post 

12. oktober 2009.  

(16)  

Etter avtalen begynner ikke reklamasjonsfristen å løpe før Hydro fikk faktisk 

kunnskap om mangelen. Slik kunnskap forelå først ved SINTEFs rapport 15. juni 

2009, og Hydro reklamerte samme dag. Reklamasjonen er heller ikke for sen etter 

alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Victocor ble holdt løpende orientert om 

problemene belegget forårsaket, og det var omfattende kommunikasjon mellom 

partene om dette. Også reklamasjonen 12. oktober 2009 er innen rimelig tid når en tar 

i betraktning den omfattende og løpende kontakten det var mellom partene.  

(17)  

Lagmannsretten tok feil når den kom til at Hydro ikke fulgte opp sin reklamasjon i 

tide. Etter avtalen er det ingen krav om slik oppfølging av en reklamasjon som 

lagmannsretten krever, og det er heller ikke på dette punktet grunnlag for å fylle ut 

avtalen med bakgrunnsretten. Uansett har Hydro fremsatt erstatningskravet i tide. 

Hydro ønsket først og fremst å finne en løsning på problemene med beleggstykkelsen 

og ville unngå konflikt. Men Victocor fulgte ikke opp Hydros gjentatte forsøk på å 

finne en løsning. I en slik situasjon blir det urimelig om Hydros krav skulle ha gått tapt 

som følge av passivitet.  

(18)  

Endelig gjøres det gjeldende at Victocor har mistet sin rett til å påberope seg for sen 

reklamasjon ved å ha inngitt seg på realitetsdrøftelser og ved for sent å ha tilkjennegitt 

at reklamasjonen ikke er fremsatt i tide.  

(19)  

Hydro Aluminium AS har lagt ned slik påstand:  

« 1. Eidsivating lagmannsretts dom av 10.01.2012 oppheves.  

2. Hydro Aluminium AS tilkjennes sakens omkostninger. »  

 

(20)  

Ankemotparten – Victocor Technologies SA - har i det vesentlige anført:  
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(21)  

Victocors ytelse er ikke mangelfull. Belegget er gjennomgående innenfor 

kravspesifikasjonen ut fra målinger av gjennomsnittlig tykkelse og er i samsvar med 

alminnelige krav til god fagmessig utførelse, slik dette blant annet fremgår av en 

standard Daimler utga i 2009.  

(22)  

Hydros problemer med montering av tauekrokmutterne etter korrosjonsbehandling 

skyldes ikke at Levicor-belegget var for tykt. Også i den perioden tvisten gjelder var 

årsaken sannsynligvis dårlig kvalitet på mutterne som ble levert fra Kina. I tillegg 

kommer at Hydros spesifikasjon av toleranseklasse overfor produsenten i Kina var slik 

at det ikke ble plass til å legge på et belegg på 27 mikrometer uten at det gikk ut over 

skrubarheten. Dette er Hydros ansvar og risiko. Det har bevismessig betydning at det 

kan påvises at problemene sannsynligvis skyldes forhold utenfor Victocors 

herredømme fordi dette er en indikasjon på at det ikke var noen mangel ved belegget.  

(23)  

Hydro hadde dårlig mottakskontroll og har ikke tatt vare på prøver fra de påstått 

mangelfulle leveransene fra Victocor. Det kan derfor ikke dokumenteres hva 

problemene skyldtes, og det er ikke i ettertid mulig å utføre sakkyndige undersøkelser 

av mutterne. Derimot er det dokumentert at alle delene passerte Victocors 

kvalitetskontroll før de ble sendt til Raufoss. Skulle det være bevistvil som følge av 

manglende sikring av bevis, må dette gå ut over Hydro. Det er også en indikasjon på at 

det ikke var noen mangel ved belegget at Hydro aldri fremmet noe krav om utbedring 

eller omlevering og benyttet alle mutterne i produksjonen. Til tross for at Victocor 

benyttet samme fremgangsmåte i hele 2009, har Hydro bare fremmet krav for 

leveranser frem til begynnelsen av august. Også dette tyder på at det ikke var belegget 

som var problemet.  

(24)  

Skulle det likevel foreligge en mangel, har Hydro tapt sin rett til å gjøre 

mangelsbeføyelser gjeldende fordi det ikke er reklamert. Partenes avtale må utfylles 

med bakgrunnsrettens krav om at det både kreves at mangelen angis, og at den gjøres 

gjeldende. Dette standpunktet støttes blant annet av det lojalitetshensynet som bærer 

reklamasjonsregelen og av annen kontraktsrettslig lovgivning enn kjøpsloven. Den e-

posten Hydro sendte 15. juni 2009 inngikk i den løpende dialogen mellom partene og 

ga intet varsel om at Hydro kunne komme til å gjøre mangelen gjeldende. Den 

oppfyller derfor ikke det innholdsmessige kravet til en reklamasjon. Den senere e-

posten Hydro har påberopt seg som reklamasjon, gjelder ikke de leveransene som det 

er tvist om.  

(25)  

Under enhver omstendighet har Hydro reklamert for sent. Reklamasjonsfristen 

begynner å løpe fra det tidspunkt det er en realistisk mulighet for at det foreligger en 

mangel. Den første leveransen som hevdes å være mangelfull kom til Raufoss 16. 

mars 2009 og ble etter kort tid benyttet i produksjonen. Hydro måtte i løpet av få dager 

være klar over den påståtte mangelen og kunne ikke da i et løpende forretningsforhold 

mellom profesjonelle parter vente til midt i juni med å reklamere.  

(26)  
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Misligholdskrav faller bort dersom rettighetshaveren, ved ikke å ha gjort kravet 

gjeldende tidligere, kan bebreides for ikke å ha tatt tilbørlig hensyn til skyldnerens 

legitime interesser. Lagmannsretten har her truffet riktig når den kom til at Hydro ikke 

fulgte opp den påståtte reklamasjonen innen rimelig tid.  

(27)  

Det er åpenbart at Victocors adgang til å påberope for sen reklamasjon ikke er falt bort 

ved passivitet. Victocors første foranledning til å ta opp spørsmålet var da Hydros krav 

ble fremsatt i februar 2010. Allerede i stevningen til tingretten i mai samme år 

påberopte Victocor seg at reklamasjonen var satt frem for sent.  

(28)  

Victocor Technologies SA har nedlagt slik påstand:  

« 1. Anken forkastes.  

2. Hydro Aluminium AS dømmes til å erstatte Victocor Technologies SAs 

sakskostnader for Høyesterett. »  

 

(29)  

  Jeg er kommet til at anken ikke fører frem.  

(30)  

Det første spørsmålet er om Victocors påføring av det korrosjonsbeskyttende belegget 

Levicor på tauekrokmutterne avvek fra det som var avtalt mellom partene, og om dette 

i tilfelle utgjorde en mangel.  

(31)  

Før jeg går inn på dette nevner jeg at det vil fremgå av min senere drøftelse at jeg er 

kommet til at Hydro ikke reklamerte over den påståtte mangelen før selskapet 12. 

februar 2010 fremsatte erstatningskrav overfor Victocor, og at dette var for sent. For 

mitt resultat er det derfor ikke nødvendig å ta endelig stilling til hvorvidt det foreligger 

en mangel. For Høyesterett har særlig ankemotparten anført at mangelsspørsmålet til 

dels beror på tekniske forhold, blant annet knyttet til målemetoder for 

beleggstykkelsen, nødvendige toleranser ved produksjon av mutterne for å gi plass til 

belegget og hvilken standard som gjaldt i bransjen i 2009. Dette reiser bevis- og 

vurderingsspørsmål som burde vært belyst ved uavhengig fagkyndighet. Ved sakens 

behandling i de tidligere instanser deltok det ikke fagkyndige meddommere, og det er 

ikke fremlagt noen uttalelser fra uavhengige sakkyndige. Også dette tilsier noe 

tilbakeholdenhet med å trekke en bastant konklusjon i mangelsspørsmålet.  

(32)  

Jeg ser først på hva som var avtalt mellom partene. Victocors produkt Levicor er som 

allerede nevnt et belegg som påføres metalldeler for å beskytte mot korrosjon. Det 

bygges opp i to lag hvor en jern og sinkforbindelse utgjør bunnbelegget, en « base coat 

». Deretter påføres et topplag, en « top coat », av organisk materiale. Hydro benyttet 

Victocors korrosjonsbeskyttelse etter anmodning fra Daimler.  

(33)  

I Victocors reklamemateriell på den aktuelle tiden het det blant annet:  

 
« LEVICOR coating process provides the automotive industry with absolutely new 
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possibilities ... The evidence to these unique properties is the certification of 

LEVICOR technology at Daimler Chrysler and Volkswagen concerns ...  

 
...  

 

LEVICOR allows to achieve any coating thickness in the range of 5-20 

micrometers depending on the manufacturer's requirement, without any changes in 

the technological process.  

 
...  

 

LEVICOR allows to coat various parts irrespective of their sizes, configuration and 

weight: hollow parts, pipes, pipe fittings, threaded parts ... The coating does not 

change the geometry of the processed parts and does not lead to zinc abundance in 

deepings and in connection areas. Problems with the subsequent screwing on are 

thus excluded. »  

 

(34)  

Hydro ba 6. mai 2008 Victocor om tilbud på overflatebehandling av tauekrokmutterne 

i form av « termo-diffusjonsbehandling i henhold til DBL 8457.20 ». DBL 8457 var 

Daimlers standard for egenskaper og krav til overflatebehandling av ståldeler med 

sink-termodiffusjon. Den versjonen av standarden Hydro viste til var fra 2006. Hydro 

oppga ikke krav til beleggstykkelsen i tilbudsforespørselen, men det fremgikk av 

underpunkt 20 i standarden Hydro henviste til at beleggets tykkelse skulle være 12-18 

mikrometer.  

(35)  

Victocor ga 16. mai 2006 tilbud på « Levicor Thermodiffusion Coating » hvor det ble 

opplyst at « base coat » skulle ha en tykkelse på 6-12 mikrometer og « top-coat » 9-15 

mikrometer. Det ble således angitt et intervall for beleggets samlede tykkelse på 15-27 

mikrometer. I prisen inngikk også en avsluttende kvalitetskontroll.  

(36)  

Hydro kom tilbake til Victocors tilbud i en e-post 6. juni 2008. Etter å ha rekapitulert 

hvilket belegg Victocor hadde tilbudt, herunder tykkelsesangivelsene, het det at man 

antar at Victocor har « avstemt denne belegningen med Daimler » og at « [i] følge 

Daimler er oppfyllelse av normen DBL 8457.20 nødvendig ». Hydro ba så uttrykkelig 

om at Victocor bekreftet at det tilbudte belegget oppfylte denne normen.  

(37)  

I Victocors svar 9. juni 2008 gis det uttrykk for at Hydros spørsmål er berettiget, men 

at det som omhandles i standarden « ... refererer til vår Levicor-transparent-

passivisering, som ikke gir noen organisk forsegling » og at behandling med et 

organisk topplag ikke er dokumentert i denne utgaven av standarden. Victocor 

fremhevet imidlertid at de har angitt « inspeksjonsdata og korrosjonsbeskyttelsesdata » 

i tilbudet og henviste ellers til en kontaktperson i Daimler. Jeg skyter her inn at det er 

enighet om at den versjonen av DBL 8457 partene her refererte til bare ga 

spesifikasjoner for det som er omtalt som « base coat » i Levicor, ikke for det 

organiske toppbelegget.  

(38)  
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Hydro bestilte de første mutterne 11. juni 2008. Det vises her til Victocors tilbud av 

16. mai 2008, og for hver post i bestillingen er formuleringen « coating according to 

DBL 8457.20 » tatt inn.  

(39)  

Etter mitt syn er det naturlig å forstå disse dokumentene slik at det ble inngått avtale 

om at Daimlers standard fra 2006 skulle legges til grunn for Victocors ytelse så langt 

den passet.  

(40)  

Partene er enige om at belegget etter avtalen skulle være i intervallet 15-27 

mikrometer, men er uenige om hva dette nærmere innebar. For Høyesterett har 

Victocor særlig fremholdt at det dreier seg om en gjennomsnittlig tykkelse, mens 

Hydro fastholder at 27 mikrometer var den maksimale tykkelse belegget kunne ha for 

å være kontraktsmessig.  

(41)  

Etter mitt syn har det i utgangspunktet formodningen mot seg at partene – til tross for 

at tykkelsene for begge lagene er angitt i intervaller – mente å avtale 

gjennomsnittstykkelse. En naturlig lesemåte – i fravær av uavhengig sakkyndig 

utredning – er at beleggets tykkelse bare kan variere innenfor det angitte intervallet, 

forstått som yttergrenser.  

(42)  

Standardens bestemmelser om toleranser og målemetoder tilsier også at partene avtalte 

en maksimal tykkelse som ikke kunne overskrides. Jeg viser først til at det i punkt 3.5 

– i norsk oversettelse – er angitt at « [e]tter overflatebehandlingen må delene ligge 

innenfor de toleransegrenser som er fastsatt i spesifikasjonene eller fremgår av 

tegningene ». Spesifikasjonene fremgikk av Victocors tilbud.  

(43)  

Hovedpunkt 4 i standarden gjelder testing. I punkt 4.4 under overskriften « 

[o]verflatebeleggets tykkelse » heter det:  

 

« Overflatebeleggets tykkelse måles i metallografisk slip i henhold til DIN EN ISO 

1463, for krav til tykkelsen, se tabell 1. Under serieproduksjon kan 

overflatebeleggets tykkelse også måles med magnetinduktive metoder eller 

røntgenfluorescens-metoder. Disse målingene skal sammenholdes med 

metallografiske slip for å sikre korrekt måling av overflatebeleggets tykkelse. »  

 

(44)  

Victocor har erkjent at selskapet under produksjonen ikke foretok måling ved « 

metallografisk slip », det vil si tverrsnittsmåling, slik standarden foreskrev, men nøyde 

seg med andre målemetoder. Det er videre erkjent fra Victocors side at deres 

målemetode – i motsetning til metallografisk slip – bare anga tykkelsen av topplaget 

på flate partier av tauekrokmutteren. Topplagets tykkelse i det kritiske området for 

skrubarheten – gjengene – ble således ikke målt av Victocor under produksjonen.  

(45)  

Jeg har også festet meg ved at det av korrespondansen mellom partene tydelig fremgår 

at Hydro la til grunn at 27 mikrometer var den maksimale tykkelsen belegget kunne ha 
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og – som jeg straks kommer til – selv la frem metallografiske målinger som etter deres 

syn viste at Victocors belegg var tykkere enn dette, og at det varierte for mye. Etter det 

jeg kan se er det ikke dokumentert at Victocor i kontraktsperioden har hatt 

innvendinger mot Hydros forståelse av 27 mikrometer som en maksimalverdi eller 

mot deres målemetode.  

(46)  

Den naturlige forståelse av de avtaledokumenter jeg så langt har gjennomgått er etter 

mitt syn at Victocor hadde plikt til å levere et belegg med maksimal tykkelse på 27 

mikrometer, og at kontraktsmessigheten skulle måles med metallografisk slip.  

(47)  

Victocor har imidlertid for Høyesterett anført at ved vurderingen av hva som er avtalt 

må det legges vekt på en nyere standard Daimler utga i 2009 og som peker i retning av 

at også gjennomsnittsmåling er akseptabelt. Det hevdes ikke at denne standarden er en 

del av avtalen mellom partene, men at den gir uttrykk for hva som var forsvarlig 

fagmessig utførelse i kontraktsperioden. Jeg har vanskelig for å se relevansen av dette 

siden det etter mitt syn er klart at Victocor påtok seg å følge standarden fra 2006. 

Dersom Victocor – som var spesialisten på området – ønsket å endre dette, ville det 

vært naturlig å ta forholdet opp med Hydro. Under enhver omstendighet måtte 

Victocor ha tatt initiativ for å belyse disse forholdene med uavhengige sakkyndige 

uttalelser om de skulle kunne tillegges vekt ved mangelsvurderingen.  

(48)  

På oppdrag fra Hydro foretok SINTEF Raufoss i juni 2009 to metallografiske 

målinger som beskrevet i standarden. I rapportene datert 15. juni og 1. juli 2009 er det 

gjort rede for klare avvik fra maksimalverdien på 27 mikrometer. Også en rapport 

datert 19. juni 2009 fra det belgiske selskapet Vinçotte, som Victocor hadde innhentet, 

viste verdier betydelig over grensen på 27 mikrometer. Det er ikke reist innvendinger 

mot målingenes kvalitet eller representativitet, og jeg legger disse til grunn. Jeg kan 

under disse omstendigheter ikke legge vekt på Victocors anførsel om at Hydro skal ha 

hatt dårlig mottakskontroll og forsømt å sikre bevis for den påståtte mangelen. 

Eventuell svak mottakskontroll kunne nok tenkes å være av betydning ved 

vurderingen av hvor stor andel av de leverte partiene som måtte regnes som 

mangelfulle, men ikke at det var mangelfulle tauekrokmuttere i leveransene.  

(49)  

Victocor har også anført at problemene Hydro hadde med å få montert 

tauekrokmutterne skyldtes dårlig kvalitet på leveransene fra Kina i kombinasjon med 

at mutterne – i tråd med Hydros spesifikasjoner – ble produsert etter en toleranseklasse 

som ikke ga plass til et belegg på 27 mikrometer. Jeg har ikke grunnlag for å ta stilling 

til dette. Det er heller ikke nødvendig. Slik saken er opplyst for Høyesterett må jeg 

legge til grunn at Victocors leveranser ikke var i samsvar med avtalens 

spesifikasjoner. Dette er etter mitt skjønn avgjørende ved mangelsvurderingen. 

Grunnen til at Hydro fikk problemer ved monteringen hører hjemme under 

vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng mellom Victocors 

kontraktsstridige leveranser og de kostnader Hydro krever erstatning for. Dette ligger 

utenfor det Høyesterett skal prøve. Det samme gjelder Victocors anførsler om 

betydningen av at alle de påstått mangelfulle delene likevel kunne benyttes i 

produksjonen og hvorfor Hydro ikke fremmet krav om utbedring eller omlevering.  
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(50)  

Etter min forståelse av avtaleforholdet mellom partene, og de målinger som er foretatt 

på den måte standarden fra 2006 angir, må det legges til grunn som det mest 

sannsynlige at Victocors leveranser til Hydro fra 16. mars til 4. august 2009 ikke var i 

henhold til avtalen, og at dette utgjorde en mangel.  

(51)  

Etter mitt syn er imidlertid, som allerede nevnt, det avgjørende for saken at Hydro har 

forsømt å reklamere over den mangelen som påstås å foreligge. Jeg går nå over til 

dette.  

(52)  

Det er uomstridt at Hydros generelle kjøpsvilkår – « General conditions of purchase of 

goods and services » – gjelder for leveransene fra Victocor. I punkt 9.4 i disse 

vilkårene heter det at hvis kjøperen oppdager – « discovers » – en mangel skal han « ... 

issue a written notice of defect to Seller within reasonable time after its discovery ». 

Denne ordlyden kunne isolert sett trekke i retning av at kjøperen ikke behøver å 

reklamere før han har positiv kunnskap om mangelen. Bestemmelsen må imidlertid 

ses i sammenheng med punkt 9.1 hvor det er fastsatt at kjøperen skal inspisere 

leveransene innen rimelig tid etter at de er mottatt.  

(53)  

Hydro har gjort gjeldende at punkt 9.4 i kjøpsbetingelsene uttømmende regulerer 

reklamasjonsspørsmålet. Til støtte for dette er det blant annet vist til punkt 19 hvor det 

heter:  

 

« The Contract constitutes the whole agreement between the parties and supersedes 

any previous arrangement, understanding or agreement between them relating to 

the subject matter it covers. »  

 

(54)  

Bestemmelsen må imidlertid leses i sammenheng med punkt 1.1 hvor « contract » er 

definert som « the separate contract/purchase document ... together with these 

Conditions.» Den naturlige forståelse av disse bestemmelsene er etter min oppfatning 

bare at selgeren ikke kan påberope seg avvikende avtalevilkår knyttet til samme 

leveranse. Jeg kan vanskelig se at dette punktet er ment å regulere forholdet til 

bakgrunnsretten slik at den ikke på vanlig måte kan utfylle og supplere den inngåtte 

avtalen.  

(55)  

Det alminnelige lojalitetskravet i kontraktsforhold danner grunnlag også for 

reklamasjonsreglene: Den som mener å ha mottatt en vare som er mangelfull, må gi 

beskjed om dette på en slik måte at det gir den annen part rimelig mulighet for å 

ivareta sine interesser.  

(56)  

Reklamasjonsregler er tatt inn en rekke steder i kontraktslovgivningen. Disse 

bestemmelsene gir veiledning også for kontraktsforhold som – slik som i vår sak – 

faller utenfor det lovfestede området. Jeg tar utgangspunkt i kjøpsloven av 1988 § 32 

første ledd som lyder:  
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« Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen 

rimelig tid etter han oppdaget eller burde oppdaget den, gir selgeren melding som 

angir hva slags mangel det gjelder. »  

 

(57)  

I kjøpsloven av 1907 het det at kjøperen måtte gi selgeren meddelelse dersom han 

ville « paaberaabe sig manglen ».  

(58)  

Kjøpslovutvalget foreslo i NOU 1976:34 å videreføre den gamle kjøpslovens regel, se 

utkast til § 52 på side 97 i utredningen. I omtalen av utkastet heter det på side 82:  

 

« Det må stilles det krav til en reklamasjon at den ikke bare gir uttrykk for misnøye, 

men at kjøperen vil påberope seg en mangel ... »  

 

(59)  

Arbeidet med ny kjøpslov ble stilt i bero i påvente av FN-konvensjonen om 

internasjonale løsørekjøp som ble vedtatt 11. april 1980. I artikkel 39 i denne 

konvensjonen heter det at kjøperen « loses the right to rely on a lack of conformity of 

the goods if he does not give notice to the seller specifying the nature of the lack of 

conformity ». I Schlechtriem & Schwenzers kommentarutgave til konvensjonen, 3. 

utgave (2010) side 624 er denne bestemmelsens krav forstått slik at « [t]he notice must 

indicate the will to object ».  

(60)  

De nordiske lands stilling til konvensjonen ble utredet av en nordisk arbeidsgruppe 

som også kom med forslag til nye nordiske kjøpslover. Bestemmelsen i § 32 første 

ledd i gjeldende kjøpslov, som jeg allerede har sitert, er identisk med arbeidsgruppens 

forslag til reklamasjonsbestemmelse, se NU 1984: 5 Nordiska köplagar, side 106. 

Arbeidsgruppen fremholder på side 273 at det som kreves er en nøytral reklamasjon « 

... dvs. ett meddelande om at varan är behäftad med fel som köparen vill åberopa ». 

Den nordiske arbeidsgruppen mente altså at mangelen måtte påberopes, selv om den 

ikke foreslo å ta dette inn i bestemmelsens ordlyd.  

(61)  

Det fremgår av forarbeidene til kjøpsloven, Ot.prp.nr.80 (1986-1987) , at § 32 er ment 

å svare til utkastet fra den nordiske arbeidsgruppen og FN-konvensjonen artikkel 39, 

se side 79. På side 80 omtales hvilke krav som stilles til innholdet i reklamasjonen:  

 

« Det som kreves er en nøytral reklamasjon. Kjøperen trenger ikke etter 

bestemmelsen her å angi hva slags beføyelser han vil gjøre gjeldende.  

 
...  

 

På den annen side er det ikke tilstrekkelig reklamasjon etter § 32 første ledd at 

kjøperen bare generelt klager på tingen. Det kreves etter ordlyden at meldingen 

også angir hva slags mangel det gjelder. »  

 

(62)  
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Til tross for at departementets forslag til § 32 første ledd avviker fra tidligere lovs § 52 

og utkastet fra Kjøpslovutvalget ved at det ikke uttrykkelig er nevnt at mangelen må 

påberopes, er dette ikke kommentert i proposisjonen.  

(63)  

Basert på de lovforarbeidene jeg nå har gjennomgått, kan jeg vanskelig legge til grunn 

at det ved kjøpsloven av 1988 ble tatt et bevisst standpunkt om å etablere en annen 

rettstilstand enn etter kjøpsloven av 1907.  

(64)  

Etter mitt syn gir kontraktslovgivning som er kommet til etter kjøpsloven av 1988 

sterk støtte til at også kjøpsloven må forstås slik at det kreves en form for påberopelse. 

Jeg viser til håndverkertjenesteloven § 22 hvor det kreves at « mangelen påberopes », 

avhendingslova § 4-19 som fastsetter at det må gis « melding om at avtalebrotet vert 

gjort gjeldande » og bustadoppføringslova § 30 som krever melding om at « mangelen 

blir gjord gjeldande ». Endog i forbrukerkjøpsloven , som ble gitt som ledd i videre 

utbygging av forbrukervernet, se Ot.prp.nr.44 (2001-2002) side 26 , er det i § 27 stilt 

krav om at forbrukeren må « gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg 

mangelen (reklamasjon) ». Det er vanskelig å se noen grunn til å stille mindre krav til 

reklamasjonens innhold i alminnelige kjøpsforhold enn innenfor disse lovenes 

virkeområde. Og det er i alle fall lite rimelig å stille lempeligere krav til reklamasjon 

fra parter som får sitt rettsforhold regulert av den alminnelige obligasjonsrett enn 

overfor forbrukere og privatpersoner for øvrig.  

(65)  

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.  

(66)  

Jeg går så over til å vurdere hvorvidt Hydro har reklamert overfor Victocor. Ved 

bedømmelsen av dette spørsmålet er det naturlig å ta utgangspunkt i at Hydro allerede 

sommeren 2008, kort tid etter at kontraktsforholdet ble innledet, tok opp med Victocor 

at deres korrosjonshindrende belegg var for tykt. Frem til e-posten av 15. juni 2009, 

som Hydro påberoper seg som reklamasjon, hadde partene jevnlig kontakt. 

Beleggstykkelsen, og om det var den eller kvaliteten på leveransene fra Kina som var 

årsaken til monteringsproblemene, var et stadig tema. Denne omfattende kontakten 

danner et viktig bakteppe for vurderingen av om denne e-posten kan anses som en 

reklamasjon.  
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(67)  

E-posten av 15. juni 2009 ble sendt fra en ansatt i Hydro som hadde vært i kontakt 

med Victocor helt fra tilbudsforespørselen i mai 2008. Mottakerne hos Victocor hadde 

også vært involvert i diskusjonen med Hydro fra sommeren 2008. E-postens tema er 

angitt som « [q]uality alert regarding coating thickness » og det refereres 

innledningsvis til et møte mellom partene i Belgia 4. juni 2009 « where we discussed 

the coating thickness of the Levicor system ».  

(68)  

I et referat fra møtet 4. juni 2009 som Hydro utarbeidet het det at « [the] thickness of 

the Levicor system in threaded areas has been discussed numerous times ». Det 

fremgår også at Hydro fremhevet at Victocor i sitt tilbud hadde spesifisert en 

maksimal tykkelse, men at Victocor ikke var « ... able to forecast the coating thickness 

in threaded areas ». Også toleransegrensene som skulle brukes ved fabrikasjonen av 

mutterne var gjenstand for diskusjon, og det fremgår at Victocor hadde innvendinger 

til hvordan disse grensene var definert. Endelig nevner jeg fra møtereferatet at 

Victocor påtok seg å gjennomføre « ... a cross section analysis to verify the thickness 

of the coating in threaded areas ... ». Etter det jeg forstår er det her tale om en slik 

metallografisk undersøkelse som jeg tidligere har lagt til grunn at Victocor etter 

avtalen hadde plikt til å gjennomføre.  

(69)  

Etter den innledende referansen til møtet 4. juni 2009 vises det i e-posten av 15. juni 

2009 til en vedlagt rapport fra SINTEF Raufoss. Denne rapporten, som er datert 

samme dag, har jeg allerede omtalt under drøftelsen av mangelsspørsmålet. Hydro 

fremhevet at rapporten viser at « the variation in coating thickness is rather significant 

» sammenlignet med spesifikasjonene, og at den ikke bekrefter det Victocor hadde gitt 

uttrykk for i møtet, nemlig at « ... the coating process and the coating thickness should 

be quite stable ». Det minnes videre om at Victocor skal foreta en lignende 

undersøkelse. E-posten avsluttes med at Hydro nå skal bestemme de endelige 

toleransegrensene for mutterne – etter det jeg forstår overfor den kinesiske fabrikanten 

– og at dette må være basert på « ... a specified and consistant thickness of the Levicor 

system ». Det het så helt til sist:  

 

« I hence kindly ask you to confirm the layer thickness of the Levicor system in all 

threaded areas. Your feedback is required already by tomorrow ... since the 

tolerances will be finally set the day after. »  

 

(70)  

Victocor har gitt uttrykk for at selskapet oppfattet e-posten som et innlegg i en 

pågående diskusjons- og problemløsningsfase. Jeg er enig i at dette er den mest 

naturlige forståelse. Hydro ga utvilsomt uttrykk for at Victocor ikke leverte i henhold 

til avtalen og uttrykte misnøye med dette. Men sett i sammenheng med den tidligere 

kontakten mellom partene, særlig møtet kort tid tidligere, det angitte tema for 

henvendelsen, påminnelsen om at Victocor må sørge for egne undersøkelser og det 

avsluttende kravet om at Victocor umiddelbart måtte bekrefte beleggstykkelsen, er det 

etter mitt skjønn vanskelig å se dette som noe annet og mer enn et ledd i en løpende 

dialog mellom to kontraktsparter som hadde hatt langvarig kontakt om det samme 

problemet.  
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(71)  

Den umiddelbart etterfølgende kontakten mellom partene bekrefter denne forståelsen. 

Victocor takket samme dag for oversendelsen av rapporten og viste til at fra deres side 

ventet man nå på rapporten fra det belgiske instituttet, og at så snart denne ble mottatt 

ville man diskutere spørsmålet videre. Rapporten fra Vinçotte ble oversendt Hydro 7. 

juli 2009, som samme dag takket for rapporten og ba om Victocors « ... proposal for 

nominal thicknesses of the Levicor coating. ... ». Også her tilsier en naturlig lesemåte 

at partene arbeidet for å finne en løsning uten at det gjøres gjeldende en 

mangelsinnsigelse som kan tenkes å gi grunnlag for sanksjoner fra Hydros side.  

(72)  

Jeg nevner også at Hydro har utarbeidet en egen prosedyre som skal benyttes dersom 

selskapet vil gjøre mangler gjeldende overfor leverandører. Prosedyren innledes med 

at det sendes en klage, og det bes om en første respons fra leverandøren. Deretter 

kreves det som benevnes en « 8 D report » fra leverandøren. Denne rapporten gis i 

form av utfylling av en standardblankett med åtte spesifiserte felter. Hydro anvendte 

denne prosedyren overfor Victocor både tidligere og senere i kontraktsforholdet, men 

ikke for de leveranser som tvisten i vår sak gjelder. For Victocor måtte det på denne 

bakgrunn være naturlig å forvente at denne prosedyren ville bli fulgt dersom Hydro 

mente å fremsette en formell reklamasjon.  

(73)  

Jeg er etter dette kommet til at Hydros e-post av 15. juni 2009 ikke kan godtas som en 

reklamasjon. Den ga ikke Victocor noen beskjed om at Hydro kunne komme til å gjøre 

krav gjeldende som følge av mangler ved deres leveranse, men må forstås som et av 

mange innspill i en løpende diskusjon mellom partene.  

(74)  

Hydro har subsidiært anført at en e-post til Victocor 12. oktober 2009 under enhver 

omstendighet tilfredsstiller de innholdsmessige kravene til en reklamasjon og har blant 

annet vist til at Hydros formaliserte reklamasjonsprosedyre med krav om en 8 D 

rapport ble fulgt ved denne anledningen. Jeg finner det ikke nødvendig å gå inn på 

dette fordi jeg uansett ikke kan se at det er påvist at denne e-posten gjelder leveransene 

i perioden fra 16. mars til 4. august 2009 som tvisten i vår sak gjelder.  

(75)  

Basert på den dokumentasjon som er fremlagt legger jeg til grunn at Hydro først ved 

fremsettelsen av erstatningskrav overfor Victocor 12. februar 2010 gjorde 

mangelsansvar gjeldende. I et løpende forretningsforhold av den karakter vi her står 

overfor, er dette åpenbart for sent for leveranser som ble påbegynt i mars året før. Det 

fremgår for øvrig heller ikke av erstatningskravet hvilke leveranser Hydros krav 

knytter seg til. Dette ble først klargjort i et prosesskrift til tingretten 12. november 

2010.  

(76)  

Hydro har endelig gjort gjeldende at Victocor ved passivitet har tapt sin rett til å gjøre 

gjeldende at reklamasjonen ble fremsatt for sent. Denne innsigelsen kan klart ikke føre 

frem. Partene diskuterte på nyåret 2010 oppgjør av de to fakturaene Hydro til sist ikke 

betalte, og Victocor hadde ikke foranledning til å anføre manglende reklamasjon før 

etter at erstatningskravet var fremsatt. Victocor varslet om søksmål 15. mars 2010. 

Stevning ble tatt ut 6. mai 2010 og Victocor gjorde da gjeldende at Hydro ikke hadde 
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reklamert. Det er på denne bakgrunn vanskelig å se at Victocor her med noen 

rimelighet kan bebreides for passivitet.  

(77)  

Jeg er etter dette kommet til at anken må forkastes.  

(78)  

Victocor har vunnet saken fullstendig og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 

første ledd krav på erstatning for sine kostnader. Det reklamasjonsspørsmålet som er 

avgjørende for saken har ikke voldt tvil, og jeg kan ikke se at noen av 

unntaksbestemmelsene i § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse. Victocor er 

tidligere tilkjent kostnader for ting- og lagmannsrett. I sakskostnader for Høyesterett 

har Victocor krevd 844 667 kroner. Jeg legger oppgaven til grunn.  

(79)  

Jeg stemmer for denne  

dom:  

1. Anken forkastes.  

2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Hydro Aluminium AS til Victocor 

Technologies SA 844 667 – åttehundreogførtifiretusensekshundreogsekstisyv – 

kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  

 

(80)  

Dommer Noer: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.  

(81)  

Dommer Matningsdal: Likså.  

(82)  

Dommer Tønder: Likså.  

(83)  

Justitiarius Schei: Likeså.  

(84)  

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne  

dom:  

1. Anken forkastes.  

2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Hydro Aluminium AS til Victocor 

Technologies SA 844 667 – åttehundreogførtifiretusensekshundreogsekstisyv – kroner 

innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  
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Oppgave til kursdag 4 
 

Peder Ås drev en rørleggerbedrift. Han trengte flere parkeringsplasser for egne biler og for 

kunder utenfor bedriftens lokaler, og planla derfor å etablere et nytt Parkeringsareal. Det ville 

være nødvendig å jevne ut terrenget, og Peder ville ha en asfaltert parkeringsplass med plass 

til minst seks biler. Da Peder selv skulle reise bort på en fire ukers velfortjent ferie, ba han sin 

lærling Hans Tastad om å finne en entreprenør og inngå avtale med denne om arbeidet. Det 

ville være fint om arbeidet kunne utføres straks, og gjerne være ferdig når Peder kom tilbake 

fra ferie. Peder sa til Hans at arbeidet måtte ligge innenfor en økonomisk ramme på 300.000 

kroner. Han sa videre at Hans måtte sørge for en skriftlig kontrakt med entreprenøren, hvor 

det bl. a. måte settes en frist for ferdigstillelse av arbeidene, og med klausul om dagmulkt 

dersom det ble forsinkelse. Det ble ikke utarbeidet noen skriftlig fullmakt til Tastad. 

 

Etter at Peder hadde reist, tok Hans kontakt med flere lokale entreprenører, uten at han fant 

noen som var villig til å gjøre det beskrevne arbeidet for 300.000 kroner. Lavest i pris var 

Lars Holm Graveentreprenør SS, som — etter å ha vært på befaring på stedet — ga et tilbud 

på 340.000 kroner. Hans Tastad aksepterte dette tilbudet, siden han ikke fikk noen til å gjøre 

arbeidet innenfor rammen på 300.000 kroner. Hans Tastad fortalte Lars Holm at Peder Ås 

hadde gift ham fullmakt til å inngå avtalen, uten at Holm ba om noen dokumentasjon på 

fullmakten. Under befaringen spurte Holm om grunnforholdene. Tastad svarte da at han ikke 

visste noe om dette. 

 

Kontrakt ble inngått og undertegnet av Tastad på vegne av Ås 17. september 2012. Ifølge 

kontrakten skulle den nye parkeringsplassen ha plass til seks biler. Kontrakten inneholdt en 

bestemmelse om dagmulkt på 5.000 kroner pr dag ved forsinkelse. Arbeidet skulle starte 

straks, og skulle være ferdig senest 12. oktober 2012. 

 

Da Peder kom tilbake fra ferie 13. oktober 2012, var arbeidet ennå ikke ferdig. Holm hadde 

støtt på uventede vansker med jevningen av terrenget, da det hadde vist seg å være fjell på et 

sted hvor Holm hadde gått ut fra at det var løsmasser som lett kunne fjernes. Det måtte utføres 

sprengninger, og det hadde ført til forsinkelse og fordyrelse av arbeidet. 

 

Arbeidet var ferdig to uker for sent. Parkeringsplassen hadde bare plass til fire biler, fordi 

Holm hadde måttet snerve inn området som følge av vansker med grunnen. 

 

Peder Ås mente seg helt eller delvis ubundet av avtalen med Lars Holm, slik at han i alle fall 

ikke pliktet å betale mer enn 300.000 kroner, som var den økonomiske rammen han hadde sau 

for Hans Tastad. Hvis han var bundet av avtalen, mente han å ha krav på reduksjon av 

vederlaget fordi den ferdige parkeringsplassen bare hadde plass til fire biler. Reduksjonen 

kunne ifølge Ås passende settes til 100.000 kroner. 

 

Ås krevde også dagmulkt med 70.000 kroner. 

 

Videre krevde Ås erstatning av Holm for tap en stor kunde, som hadde oppsøkt ham en uke 

etter at Holm skulle ha vært ferdig med arbeidene etter avtalen, men som hadde snudd da han 

ikke fikk parkert bilen sin der. Kunden dro til en konkurrent i stedet. Ås mente å ha tapt en 

fortjeneste på 50.000 kroner ved at han mistet denne kunden. 

 

Holm mente på sin side å ha krav på 340.000 kroner i henhold til kontrakten. Holm viste til at 

han ikke kunne vite at Ås hadde satt en økonomisk ramme på 300.000 kroner for Tastad, idet 
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Tastad ikke hadde sagt noe om dette. Holm krevde dessuten økt vederlag med 6o.00o kroner 

pga. vansker med grunnen, noe som hadde fordyret arbeidet. Grunnens beskaffenhet kunne 

ikke være Holms risiko, slik han selv så det. Ås avviste kravet på tilleggsbetaling, men hadde 

ikke noe å bemerke til beløpets størrelse. 

 

Av samme årsak — at den uventede forekomsten av fjell ikke kunne være Holms risiko — 

avviste Holm å være ansvarlig for dagmulkt, og at Ås kunne kreve reduksjon av vederlaget 

pga. færre parkeringsplasser enn avtalt. Holm hadde ingen innsigelser mot størrelsen på 

dagmulkt og reduksjon av vederlaget, dersom Ås skulle ha rett til dette. Holm erkjente også at 

Ås hadde tapt en fortjeneste på 50.000 kroner på kunden som ble borte, men han mente at 

dette tapet ikke kunne være hans ansvar, i hvert fall ikke dersom Ås hadde krav på dagmulkt 

etter kontrakten. 

 

Holm hadde funnet ut at Peder Ås selv måtte ha vært klar over at en del av grunnen besto av 

fjell, fordi dette var blitt avdekket i forbindelse med et tidligere byggeprosjekt på 

eiendommen som var blitt skrinlagt nettopp på grunn av dette. Holm mente at han skulle ha 

fått opplysning om fjellgrunnen før avtale ble inngått. Ås nektet ikke å ha hatt kjennskap til 

fjellgrunnen, men hevdet at Holm selv som profesjonell entreprenør måtte ha risikoen for å 

undersøke forholdene på stedet før han påtok seg arbeidet til fast pris. Dessuten viste Ås til at 

det var Hans Tastad som hadde inngått avtalen på vegne av Ås. Tastad hadde ingen 

forutsetninger for å vite noe om grunnens beskaffenhet. 

 

Det var enighet mellom partene om at ingen standardkontrakt er relevant for løsningen av 

noen del av tvisten. 

 

Drøft og avgjør prinsipale og subsidiære spørsmål som oppgaven reiser. 
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Oppgave til kursdag 5 

 

 Advokat Ole Vold drev det største forretningsadvokatfirmaet i Lillevik. Han var kjent for sin 

dyktighet og sine store evner som forhandler.  

 

Advokatfirmaet ville fylle runde år i februar 2010. For å markere jubileet hadde Ole Vold 

bestilt en stor bronsefigur av en hest fra kunstneren Hans Tastad. Arbeidet skulle leveres fra 

atelieret til støping 10. januar 2010, og det var avtalt fast pris. Imidlertid ble det en uvanlig 

sprengkulde noen dager i forveien, og det ble så kaldt at varmen på atelieret ble borte i 

weekenden. Dette skyldtes at strømmen i området ble borte pga belastningene på nettet. 

Strømbortfallet førte til at leirfiguren det skulle støpes etter, brøt helt i sammen. Det var ingen 

annen utvei for Hans Tastad enn å begynne fra bunnen igjen. Dette ville innebære en 

tidsforskyvning på tre måneder. Hans Tastad ba om fristforlengelse og betaling for det 

merarbeid uhellet medførte. Til dette svarte Ole Vold at ettersom skulpturen nå ikke kunne 

leveres til advokatfirmaets jubileum, ville han heve. Det var uansett ikke tale om å betale noe 

ekstra til kunstneren.  

 

Ole Vold hadde lenge vært aktiv investor i en rekke markeder.  

 

I kunst hadde han i 2008, uten å besitte videre kunnskaper, investert NOK 30 millioner, alt 

med formål å tjene penger samt få en viss sosial ferniss. Innkjøp av nærmere 100 objekter var 

gjort i en og samme handel gjennom kunsthandler Peder Ås, som Ole Vold hadde et særlig 

tillitsforhold til. Vold bygget på at ettersom han hadde bare kjente navn i sin samling, hadde 

han fått tak i høykvalitetskunst. Peder hadde understreket at bildene var av landets fremste 

malere. Ole Vold var imidlertid nervøs for kvaliteten, og hadde gang på gang nevnt dette for 

Peder Ås, som ikke hadde svart noe videre.  

 

Etter hvert som han fikk tilbakemeldinger på en del av det han hadde kjøpt, begynte Ole Vold 

å miste troen på Peder Ås. Da Ole Vold skulle realisere samlingen sommeren 2010 gikk han 

ikke til Peder Ås med oppdraget, men til den velrenommerte gamle auksjonsforretningen 

Blom & Qvist. Der var man nokså sjokkert over hva Ole Vold kunne vise frem; det var uten 

unntak tale om svake og uinteressante arbeider i høyden verdt NOK 2 million, og ikke 

nærmere NOK 40 millioner som Ole Vold hadde bygget på. Da Ole Vold ble kjent med dette, 

gjorde han øyeblikkelig hevningskrav gjeldede overfor Peder Ås. Han hadde lurt ham trill 

rundt.  

 

Peder Ås på sin side viste til at kunstmarkedet var spesielt risikabelt, og at vurderinger av 

kvalitet var noe høyst skjønnsmessig og individuelt. En kunsthandler kunne ikke innestå for 

slike vurderinger. Ole Vold hadde handlet for å tjene penger på spekulativ virksomhet og 

måtte ta konsekvensene av det. Uansett kunne ikke Peder Ås ha risikoen for et utrenet blikk 

og dårlig smak hos Ole Vold. Peder Ås viste også til at enkelte av objektene hadde steget 

kraftig i verdi. Peder Ås hevdet at hvis man kjøper ett kunstverk har man klarligvis selv 

risikoen for kvaliteten; hvorfor skulle dette stille seg annerledes når man kjøpte 100? Ole 

Vold viste til den store verdidifferansen som forelå og som var et objektivt faktum. Ole Vold 

gjorde også gjeldende erstatningskrav for den gevinst han mente å ha gått glipp av.  

 

Ole Vold hadde investert et betydelig beløp, NOK 20 millioner, i eierparter i ulike 

utbyggingsprosjekter i den norske fjellheimen. Eierselskapet til disse gikk konkurs. ”Project 

manager” for utbyggingsselskapene var advokat Marte Kirkerud. Marte Kirkerud skulle etter 

prospektet ”arbeide for optimalisering av eiers verdier og en realisering av prosjektene”. 
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Oppgaven var ”å sørge for at prosjektene ble inntektsbringende”. Vold mente hun måtte 

innestå for at prosjektene ble realisert som planlagt, og gjorde erstatningsansvar gjeldende. 

Marte bestred at hun kunne innestå for noe slikt. Hun hadde gjort en god innsats, noe Ole 

Vold ikke bestred.  

I Lillevik forretningsbank hadde Ole Vold tatt opp et lån på NOK 20 millioner for kjøp av 

sterkt risikable amerikanske verdipapirer gjennom Den norske Bank. Banken hadde ikke 

godtatt verdipapirene som sikkerhet for lånet. Etter å ha sittet med instrumentene noen tid, 

hadde Ole Vold et urealisert tap på NOK 15 millioner. Han hevdet da at Lillevik 

forretningsbank hadde sviktet i sin rådgivning, og slik pådratt seg et ansvar for det inntrufne 

tapet. Banken bestred at den hadde noen plikt til å etterprøve låneformålet. Banken hadde ikke 

drevet rådgivning og stod som långiver helt utenfor transaksjonen. Ole Vold måtte dessuten 

bedømmes som en profesjonell aktør. Ole Vold hevdet han i denne sammenheng måtte 

bedømmes som forbruker og ha det vern som følger av finansavtaleloven § 47.  

 

Etter å ha kommet opp i alle disse problemene følte Ole Vold behov for et avbrekk, og han 

tok inn på Grand Hotell i Storevik. Ole Vold fant etter kort tid veien til hotellets spa-senter. 

Han tok her en dags behandling til NOK 1.000 som bl.a. skulle være skjønnhetsbehandling. 

Da Ole Vold ved dagens slutt, så seg selv i speilet, krevde han betalingen tilbake. Han hadde 

fått store flekker på huden. Hotellet viste til dette var en hudinflammasjon som fra tid til 

annen inntrådte som følge av bruken av de ulike urtene, og som uansett ville forsvinne natten 

over. Ole Vold bestred i og for seg ikke dette, men mente han måtte ha rett til pengene tilbake. 

Hotellet viste til at Ole Vold i realiteten gjorde gjeldende et hevningskrav etter at han hadde 

forbrukt hotellets tjenester, og at han ikke hadde noe å restituere.  

 

Ole Vold hadde gitt fra seg nøklene til den fine bilen sin i resepsjonen på hotellet. Han ble 

ikke i bedre humør da han ble kjent med at en snekker på hotellet, som var innleiet 

arbeidskraft og holdt på med ombygging av noen rom, hadde tatt nøklene til bilen, tyvlånt den 

og kjørt den til vrak. Ole Vold mente hotellet måtte innestå for dette, mens hotellet bestred 

ethvert ansvar.  

 

Drøft og ta stilling til de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål oppgaven reiser. 
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Oppgave til kursdag 6 

Din advokatpraksis blir en dag oppsøkt av Peder Ås, innehaver av Lillevik Mekaniske 

verksted. Han kan fortelle at han nettopp har fått tilbud om levering av 50 spesialtilvirkete 

dreiebenker til verftet Værnet ASA i Storevik. Værner har forelagt ham selskapets standard 

innkjøpsvilkar, og Ås lurer på hvordan disse vilkårene fremstår sammenholdt med 

bakgrunnsretten. Han ber deg derfor foreta en analyse av vilkårene og gi ham en redegjørelse 

for hvilke rettigheter og plikter vilkårene vil gi ham i forhold til den aktuelle bakgrunnsretten.  

 

Alminnelige kontraktsvilkår for leveranser til Værner ASA  
 

Bestilling  

l. Kun skriftlige bestillinger er bindende for Værner ASA 

 

Ordrebekreftelse  

2. Værners ordrebekreftelsesesformular skal undertegnes og returneres senest 14 dager etter 

mottak. I motsatt fall forbeholder Værner seg retten til retten til å kansellere bestillingen.  

 

Levering og forsinkelse 

3. Leveransen skal være forsvarlig emballert og merket, og leveres til den fastsatte le-

veringstid på det avtalte leveringssted.  

 

Dersom det er avtalt at Selger skal utføre montasje eller at det i forbindelse med le-vering skal 

foretas funksjonsprøver, anses levering først foretatt når prøvene eller mon-tasjen er ferdig 

utført, og Kjøper skriftlig har bekreftet at leveransen er akseptert.  

Selger er forpliktet til umiddelbart å underrette Værner skriftlig dersom det er grunn til å anta 

at den avtalte leveringstiden ikke kan overholdes. Meddelelsen skal angi grunnen til 

forsinkelsen og den sannsynlige overskridelse av leveringstiden. Selger er ansvarlig for 

direkte og indirekte tap som Værner lider, og som kunne ha vært unngått dersom Selger hadde 

gitt Værner slik meddelelse i rett tid.  

Hvis levering ikke har funnet sted til avtalt tid, har Værner rett til å heve eller opprettholde 

bestillingen. For leveranser som Selger skal tilvirke særskilt for Værner etter dets oppgaver og 

ønsker, og som Selger ikke kan disponere på annen måte uten vesentlig tap, kan Værner heve 

bare dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Når maksimalt 

konvensjonalbotbeløp er nådd, kan Værner alltid heve uansett kjøpets art. Har leveransen 

slike mangler at den ikke kan benyttes til sitt formål, likestilles dette med forsinkelse.  

Ved forsinkelse påløper konvensjonalbot med 0,2 % av den totale bestillingssummen pr 

kalenderdag inntil levering finner sted eller Værner hever. Konvensjonalboten skal likevel 

ikke overstige 10 % av den totale bestillingssummen. Krav på konvensjonalbot bortfaller i 

den utstrekning Selger kan påvise at forsinkelsen skyldes force majeure.  
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Dersom Selger eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet, kan Værner, i stedet for 

konvensjonalbot, kreve erstatning for det direkte og indirekte tapet det lider ved forsinkelsen.  

 

 

Mangler, reklamasjon og følger av mangler. 

  

4. Leveringen skal oppfylle Værners spesifikasjoner og skal ikke ha mangler av noen art. Den 

tekniske utførelsen skal stemme med de krav som man etter moderne teknikk kan stille til 

konstruksjon og førsteklasses utført arbeide. Anvendelse og eventuelt videresalg av 

leveransen skal ikke komme i konflikt med offentligrettslige regler eller tredjemanns 

rettigheter. Dersom Selger før levering har sendt tegninger, varer eller prøver til gjennomsyn 

begrenser ikke dette Selgers ansvar for at leveransen er kontraktsmessig.  

5. Reklamasjonsfristen er 3 år fra levering. Hvis det innen denne fristen avdekkes mangler, 

skal Værner innen rimelig tid melde fra om dette til Selger.  

6. Dersom det innen reklamasjonsfristen oppstår mangler, skal Selger omgående rette 

mangelen uten utgift for Værner.  

7. Dersom manglene ikke utbedres innen rimelig tid, kan Værner selv eller ved andre rette 

mangelen for Selgers regning.  

8. Dersom leveransen har mangler som ikke fullt ut utbedres etter bestemmelsene ovenfor, 

kan Værner kreve prisavslag.  

9. Viser det seg at leveransen har vesentlige mangler, har Værner rett til å heve kjøpet og 

kreve sitt direkte tap erstattet.  

 

Betalingsbetingelser  

10. Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje 30 dager etter utløpet av den måned hvor 

kontraktsmessig levering har funnet sted.  

 

Ved tilvirkningskjøp skal Selger stille ubetinget bankgaranti på 10 % av den totale 

bestillingssum. Bankgarantien skal utstedes av bank godkjent av Værner og gjelde inntil 

reklamasjonsfristen er utløpt. 
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Oppgave til kursdag 7 

 

Grosserer Lars Holm lot i 1989 oppføre et større lagerbygg til bruk for sin forretning. Planene 

var utarbeidet av et arkitektfirma som også utarbeidet anbudsinnbydelse. Holm antok anbud 

fra AS Husbygg. Bygget hadde flatt tak som etter arkitektens beskrivelse skulle isoleres med 

en type skumplast og tekkes med papp og asfalt. Disse arbeider overlot Husbygg til AS Tak-

Tekk. I avtalen med Tak-Tekk spesifiserte Husbygg hvilke materialtyper som skulle nyttes i 

henhold til beskrivelsen i anbudsinnbydelsen. Tak-Tekk fullførte arbeidet i september 1989 til 

en pris på kr 300 000,-. I august 1991 oppsto det lekkasjer i taket. Holm henvendte seg til 

Husbygg, som opplyste at Tak-Tekk hadde utført arbeidet. Tak-Tekk foretok etter 

henvendelse fra Holm reparasjon av lekkasjen. I det påfølgende år oppsto det stadig lekkasjer, 

som hver gang omgående ble reparert av Tak-Tekk etter henvendelse fra Holm.  

 

Holm, som mente at tekkingen måtte være mangelfull, fikk i januar 1993 en sakkyndig til å se 

på taket. Denne uttalte at den tekkingsmetode som var benyttet, ikke var egnet for flate tak. 

Man måtte i tilfelle ha brukt papp av kunststoff, ikke av organisk materiale slik det her var 

gjort. Dette var noe man var blitt klar over i de senere år. Da taket ble lagt i 1989, var metode 

og materialvalg ikke uvanlig, selv om det i et par artikler i fagpressen var nevnt at papp av 

organisk materiale muligens ikke var egnet.  

 

Holm krevde etter dette at Tak-Tekk skulle foreta ny tekking av taket, og da firmaet avslo, lot 

Holm arbeidet utføre av et annet firma og krevde at Tak-Tekk skulle dekke utgiftene som var 

kr 600 000,-. Det hadde ingen hensikt å reise krav mot Husbygg, som i mellomtiden var gått 

konkurs.  

 

Tak-Tekk avviste kravet, og anførte prinsipalt at de sto i kontraktsforhold med Husbygg og at 

Holm derfor ikke hadde noe krav direkte mot Tak-Tekk. De reparasjoner som var foretatt, var 

foretatt av velvillighet og av hensyn til firmaets renommé. Selv om Holm kunne gå direkte på 

Tak-Tekk. kunne det ikke kreves mer enn at Tak-Tekk fortsatte å reparere lekkasjene etter 

hvert som de oppsto. Tak-Tekk erkjente imidlertid at lekkasjene var så hyppige at det fra 

huseierens synspunkt var det eneste fornuftig å legge taket om, men dette ville føre til så store 

omkostninger for Tak-Tekk at de ikke hadde noen plikt til dette.  

 

Holm avviste innsigelsene og anførte på sin side subsidiært at Tak-Tekk uansett måtte være 

erstatningsansvarlig. Som fagkyndige burde firmaet ha vært klar over den tvil som var reist 

om rekkingsmetoden alt i 1989 og ha brakt dette videre Husbygg og Holm. Tak-Tekk avviste 

dette subsidiære ansvarsgrunnlag.  

 

Løs de spørsmål oppgaven reiser. Partene var enige om at de avtaler de hadde inngått ikke 

inneholdt noen klausuler som løste de tvister som oppsto (partene hadde ikke benyttet seg av 

NS 3430, NS 8405 eller andre standardkontrakter, men utformet individuelle avtaler i det 

enkelte kontraktsforhold). 
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Oppgave til kursdag 8 

I 
 

I 2003 utviklet bildeleprodusenten, Alubildeler AS (heretter Alubildeler), og bilprodusenten, 

Raskbil AS (heretter Raskbil), i fellesskap en bilramme i aluminium. Bilrammen var basert på 

innovativ teknologi og design. Bilrammen skulle benyttes i Raskbils nye bilmodell, som var 

planlagt presentert på en internasjonal bilmesse i september 2005. I februar 2004 inngikk 

Alubildeler og Raskbil en kontrakt for leveranse av 10.000 slike rammer i året over en 

femårsperiode. I henhold til denne avtalen skulle Alubildeler produsere rammene etter de 

spesifikasjonene som var utviklet i samarbeid med Raskbil. Leveringstiden var regulert i 

kontrakten, og tok hensyn til Raskbils produksjonstid, lagringskapasitet og salgsprognoser. En 

særskilt tidsplan i kontrakten regulerte leveringen av 500 rammer i perioden mai 2005 til 

september 2005. Denne tidsplanen skulle muliggjøre lanseringen av den nye modellen på den 

internasjonale bilmessen. Lanseringen på messen ble ansett som vesentlig ved 

markedsføringen av den nye bilmodellen. 

  

Bilrammen var ment å skulle tåle spenningene som fulgte av den nye designen. Det var derfor 

nødvendig med aluminium av høy kvalitet. Raskbil og Alubildeler valgte en legering som kun 

tre metallprodusenter på verdensbasis kunne tilby. Produksjonen av denne legeringen 

forutsatte en avansert teknologi og omfattende investeringer. Ingen av de tre 

metallprodusentene hadde gjennomført slike investeringer i mer enn kun deler av sine 

produksjonsanlegg. Av denne grunn var produksjonskapasiteten relativt begrenset på 

verdensbasis.  

 

Etter en vurdering av de tre metallprodusentene, valgte Alubildeler å inngå kontrakt med en 

av dem, Alutech AS (heretter Alutech). Dette firmaet ble av Alubildeler antatt å sikre en mer 

pålitelig forsyning på lang sikt enn de øvrige konkurrentene. Kontrakten ga Alutech eksklusiv 

rett og plikt til levering av aluminium til Alubildeler. I kontrakten ble kvaliteten på 

aluminiumen, leveransens volum og leveringstidspunktet nærmere spesifisert. 

Leveringstidspunktet ble tilpasset Alubildelers produksjonstid, lagringskapasitet og 

forpliktelser overfor Raskbil. De første leveransene var ment som en pilotproduksjon av den 

nye bilmodellen, og skulle leveres i perioden desember 2004 til februar 2005. Kontrakten 

forutsatte deretter produksjon av 500 rammer øremerket for lanseringen av bilen på 

bilmessen, med levering fra mars 2005.  

 

Legeringen som ble valgt for produksjon av bilrammene, AA 7108, tilhørte 7000-serien. 

Innen faglitteraturen var det på avtaletidspunktet kjent at 7000-serien kunne skape 

korrosjonsproblemer (påvirkning av metall som følge av en kjemisk reaksjon), men denne 

legeringen var ny og nokså uprøvd. Alutech var klar over problemet, og var i tvil om 

legeringen var egnet for formålet. Men det ble antatt at så anerkjente og høykompetente 

bedrifter som Alubildeler og Raskbil hadde gjort de nødvendige undersøkelser av hvorvidt 

legeringen var egnet for produksjon av bilrammer, og Alutech tok derfor ikke opp 

problemstillingen. Alutech startet produksjonen i henhold til kontraktsspesifikasjonene, og 

leverte metallet i perioden desember 2004 til februar 2005 i henhold til tidstabellen i 

kontrakten med Alubildeler.  

 

I februar 2005 oppdaget Alubildeler at legeringen korroderes hvis den er utsatt for fuktighet 

og at den derfor er helt ubrukelig for bilrammer. Alubildeler henvendte seg straks til Alutech 

med beskjed om at man anså dette som en vesentlig mangel, og at man av den grunn nektet å 
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betale for metallet som ble levert. Alutech avviste dette, og krevde full betaling under 

henvisning til at selskapet hadde oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.  

 

Drøft og avgjør rettsspørsmålene som tvisten reiser.  

 

 

II  
 

Alubildeler og Alutech ble etter dette enige om at det skulle brukes en annen legering for 

resten av kontraktstiden. Den nye legeringen var basert på AA 7108, men hadde noen 

forbedringer som gjorde at metallet ikke kunne korroderes. Våren 2005 gikk kraftprisen 

dramatisk i været. Som følge av at aluminiumsproduksjon er en meget kraftintensiv industri, 

økte prisen på aluminium tilsvarende. Alutech innså at den prisen som ble kontraktsfestet med 

Alubildeler var meget lav i forhold til aluminiumsprisen i det nye markedet. Alutech kunne 

nesten fordoblet prisen ved å inngå tilsvarende kontrakt i dette markedet.  

 

På tross av dette oppfylte Alutech sine forpliktelser overfor Alubildeler i noen uker. I april 

2005 økte imidlertid kraftprisen så mye at den prisen som Alutech fikk av Alubildeler for 

metallet bare dekket 50% av Alutech egne produksjonskostnader. Alutech valgte derfor å 

innstille produksjonen og opphøre med leveringen til Alubildeler. Det kom til ny tvist mellom 

partene.  

 

Alutech hevdet at firmaet ikke hadde plikt til fortsatt levering. Prinsipalt ble det anført at 

kontrakten med Alubildeler ikke var bindende. Man henviste til en klausul i kontrakten der 

det var fastslått at kontrakten trer i kraft først når den er blitt godkjent av styret i Alutech. 

Styret i Alutech hadde aldri gitt noe slikt samtykke, idet bedriftens ledelse hadde glemt å 

forelegge kontrakten for styret, forut for kontraktsoppfyllelsen. Avtalen var undertegnet av 

administrerende direktør i Alutech. Det var på det rene at administrerende direktør hadde 

kompetanse til å binde selskapet. Alubildeler bestred anførselen, og hevdet at det forelå en 

bindende avtale mellom partene.  

 

Subsidiært anførte Alutech at leveringsplikten etter avtalen måtte anses opphørt. Det ble vist 

til de dramatiske endringene i kraftprisen, og at Alutech som følge av dem ble tvunget til å 

selge sine produkter til en pris svarende til halvparten av produksjonskostnadene. Dette kunne 

man ikke være forpliktet til. Alubildeler bestred også denne anførselen.  

 

Drøft og avgjør rettsspørsmålene som tvisten reiser.  

 

 

III  
 

Forutsett i det følgende at avtalen mellom Alutech og Alubildeler er bindende og at 

leveringsplikten etter avtalen ikke kan anses opphørt. Som følge av Alutechs manglende 

oppfyllelse av sine forpliktelser, fikk Alubildeler problemer med produksjonen av de 

bilrammene som skulle leveres til Raskbil. Man henvendte seg til alternative 

metalleverandører, men fikk beskjed om at levering først var mulig høsten 2006. Alubildeler 

tok derfor straks kontakt med Raskbil, og meddelte om Alutechs manglende oppfyllelse, og at 

leveringstidspunktet på grunn av mangelen på alternative leverandører måtte utskytes til 

senhøstes 2006. Dette hadde bl.a. som følge at Raskbil ikke fikk presentert sin nye bilmodell 

på den internasjonale bilmessen. Raskbil beklaget situasjonen sterkt. Det ble fremholdt at man 
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med dette gikk glipp av store inntekter, idet den internasjonale oppmerksomheten som 

bilmessen ville ha medført, hadde kommet til å påvirke salget betraktelig. Raskbil krevde 

derfor erstatning fra Alubildeler for det tap man ville lide som følge av at bilen ikke kunne 

presenteres på bilmessen. Alubildeler bestred kravet.  

 

Drøft og avgjør rettsspørsmålene som tvisten reiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursmateriale i kontraktsrett, V2013 

 

Side 32 

 

Oppgave til kursdag 9 

 

Peder Ås arvet høsten 1999 en eldre hotelleiendom på fjellet fra sin gamle onkel Arne Ås. 

Onkelen hadde hatt lite kontakt med slektningene, så Peder visste knapt hvor hotellet befant 

seg. Kort etter arvefallet var Peder på fjellet for å besiktige eiendommen. Det var et praktfullt 

eldre sted med en stor utsiktstomt. Bygningene hadde vakre detaljer og inneholdt mye 

antikviteter både fra by og land. Hotellet bar imidlertid tydelig preg av manglende 

modernisering; bad fantes knapt annet enn i gangene, og kjøkkendelen var meget utidsmessig. 

Hotellet hadde i mange år hatt et stampublikum som mye var gamle venner av Arne Ås, og 

kundegrunnlaget var derfor begynt å forvitre. Peder bestemte seg for å satse på hotelldriften, 

og sa opp sin stilling som kasserer i en bank i Oslo. 

Peder tok opp et lån i banken på kr. 8 millioner og startet et omfattende, men pietetsfullt 

ombyggingsarbeid, bl.a. for å legge inn bad og toalett til hvert værelse, samt opprusting av 

elektrisk anlegg, kjøkkenavdeling m.m. Arbeidene pågikk hele året 2000. Det ble tidlig klart 

at vannforsyningen til hotellet – som kom fra en fjellbekk et godt stykke unna - ville bli 

utilstrekkelig. Peder tok derfor kontakt med brønnborerfirmaet Lars Holm, som holdt til i 

bygda. I lokalavisen hadde han festet seg ved en annonse der det bl.a. var angitt: ”Vi skaffer 

flott vann til en rimelig pris på beste fagmessige måte.” Lars Holm fikk en mail fra Peder Ås 

der han ble gitt i oppdrag å ”bore etter vann” til hotellet. Det ble boret sommeren 2000. Den 

første boringen tok ca. fjorten dager; det viste seg imidlertid at vannforekomsten var for liten. 

Lars Holm krevde kr. 150.000 for arbeidet. Peder nektet å betale fordi han mente at Lars 

Holm skulle skaffe ham vann av tilstrekkelig mengde. Lars Holm påpekte at det var alment 

kjent at det alltid var mye usikkerhet knyttet til hvorvidt tilstrekkelige vannmengder ble 

funnet, og at det var spesielt risikabelt å bore langt inne på fjellet. Peder Ås var ikke uenig i 

dette. Åpningen av hotellet nærmet seg imidlertid; for ikke å ødelegge fremdriften ble Peder 

enig med Lars Holm om at han fikk bore nok en brønn. Etter ytterligere boring ble det funnet 

vann i tilstrekkelige mengder. Lars Holm tok ingen prøver av vannet som han ellers pleide å 

gjøre, idet brønnen var boret inne på fjellet der hotellet lå langt fra annen bebyggelse. For det 

samlede arbeidet krevde Lars Holm kr. 250.000. Peder var helt uenig i at det skulle betales for 

annet enn brønn nr. 2. Han var imidlertid så stresset av all administrasjonen av 

byggearbeidene og av markedsføringen av det renoverte hotellet, at han betalte regningen. På 

bankgiroen skrev imidlertid Peder: ”Dette får vi komme tilbake til.” Pengene ble overført i 

oktober 2000, og Lars Holm merket seg påtegningen. 

Hotellet ble åpnet vinteren 2000 og var en umiddelbar suksess. Gjestene stortrivdes i den 

vakre gamle bygningen med de flotte interiørene, og med moderne komfort. Riktignok ble 

enkelte av gjestene etter kort tids opphold lettere syke med kvalme og løs mave. Peder kalte 

dette for ”fjellsyken”; det var ikke rart at stressede byfolk ikke helt tålte overgangen til roen 

på fjellet. Etter et par dager gikk det gjerne over; i mellomtiden sparte Peder en del fordi 

gjestene, som hadde full pensjon, ikke hadde videre matlyst.  

I januar 2002 fikk Peder en reservasjon fra en av onkelens mer prominente gamle gjester, fru 

generalkonsul Amalie Emilie Broch, som nærmet seg 90 år. Hun hadde hørt om forandringene 

på hotellet, der hun og hennes avdøde ektefelle hadde tilbrakt mange hyggelige vinterferier 

med deres eneste sønn, Jonathan Broch, som nå var en kjent juridisk professor. Hun ville 
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gjerne oppleve stedet på ny. Med seg skulle hun ha sin gamle husholderske, samt en ung 

niese, Therese Broch, som studerte juss. Selskapet ankom hotellet første uke av februar 2002. 

Etter et par dager ble både fru Broch og husholdersken syke, og tilstanden til fru Broch ble 

overraskende kritisk i løpet av natten. Hun døde om morgenen. Therese Broch fikk den tunge 

oppgave å ringe sin eldre fetter og fortelle om morens død. Jonathan Broch var ungkar og tok 

tapet spesielt hardt. Samme ettermiddag ankom han hotellet. Therese måtte ikke bare ta seg av 

ham, men også av den aldrende husholdersken, som fortsatt var meget dårlig. Den tilkalte 

legen mente at de to kvinnene måtte ha blitt forgiftet, sannsynligvis av alvorlige bakterier. 

Therese kunne først ikke skjønne noenting; hun hadde hatt samme måltider som de eldre 

damene som spiste som spurver, og var ikke blitt dårlig. Etter hvert kom hun på at de nesten 

ikke hadde drukket noe av vinen, men nøyd seg med vann fra vannkaraffelen. Samtidig hadde 

Therese selv skaffet to karafler til soverommene deres slik at de skulle ha vann om natten. 

Amalie Emilie Broch mente nemlig at vann var nødvendig for å rense ”systemet”.  

Fru Broch hadde hatt med seg en gammel toalettkoffert med et omfattende reisegarnityr med 

krystallbeholdere etc. Therese tok en av disse og fylte den med vann fra springen på hotellet. 

Vel kommet tilbake til Oslo, leverte hun vannprøven til Statens institutt for folkehelse. Etter 

en uke fikk hun beskjed fra Instituttet om at prøvene indikerte at det var betydelige mengder 

farlige bakterier i vannet. Imidlertid måtte det tas skikkelige prøver for å fastslå forholdet med 

sikkerhet. 

Etter at Therese hadde fortalt sin fetter om funnet, engasjerte han straks familieadvokatene for 

å avkreve vannprøver fra Peder Ås. Peder var helt skrekkslagen, og samtykket umiddelbart. 

Dommen kom kort tid etter: Alt vannet som viste seg å stamme fra den nye brønn nr. 2, var 

totalt infisert med farlige bakterier. 

Professor Jonathan Broch var både ulykkelig og rasende. Han var kjent som en farlig 

debattant, og han skrev straks et større innlegg til avisene der han karakteriserte hotellet til 

Peder Ås som en ”pestbule”, iblandet sitater fra Ibsens ”En folkefiende”, der sanatoriet som er 

sentralt i stykket, hadde lignende egenskaper. Samtidig engasjerte han et mediebyrå for 

ytterligere å grave i saken. Da det kom for dagen at en rekke gjester hadde vært syke gjennom 

hele første driftsår, var skandalen total. 

I et helt år etter hadde Peder Ås knapt en eneste gjest på hotellet. Mens belegget nærmest 

hadde vært 100 % i det første driftsåret, var det nå nærmest tomt. Hele inntektsgrunnlaget falt 

bort, samtidig som kostnadene til banklånet var store. Peder Ås var kommet i en helt desperat 

stilling.  

Bak hotellet var det et større tomteområde. For å bedre den økonomiske stilling, besluttet 

Peder Ås at han fikk selge området til en investor for utbygging av hytter. Dette var en tung 

beslutning, fordi mye av kvalitetene til hotellet berodde på den store, usjenerte tomten. Peder 

Ås tok i februar 2003 kontakt med Hans Tastad som var hytteentreprenør og drev virksomhet 

i bygda. De ble etter kort tid enige om at Tastad skulle kjøpe et areal på omkring 30 mål i 

området bak hotellet for en samlet sum av kr. 8 millioner. Med disse midlene kunne Peder 

nedbetale det meste av gjelden. Delingsforretning ble gjennomført. 

Hotellet stod fortsatt tomt. En aprildag i 2003 ble Peder Ås oppsøkt av Marte Krone. Hun 

hadde i mange år vært gjest i hotellet, og kjente det godt. I en av salongene hang det et maleri, 
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et portrett av en elegant dame i sent syttenhundretallsdrakt. Maleriet hadde en plakett der det 

stod ”Thomas Gainsborough”, som allerede i sin levetid var en av Englands mest berømte 

malere, og som hadde portrettert hele samtidens aristokrati. Peder Ås forstod seg ikke noe 

videre på kunst; han hadde imidlertid slått opp navnet i et leksikon, og oppdaget 

berømmelsen. Hvordan dette kunne henge sammen, kjente han ikke til. På baksiden av lerretet 

var det festet en erklæring fra 1941, utferdiget av Nasjonalgalleriets mangeårige direktør, Jens 

Thiis. Erklæringen lød:  

 

”Dette skjønne dameportrett er efter min vurdering malt av Thomas Gainsborough (1727-

1788). Det hele er så flott og bredt malt, at kopi etter min vurdering synes utelukket. 

Naturligvis væbner man sig i det lengste med tvil, når det gjelder å anta et så berømt 

kunstnernavn på et opdukkende, tradisjonsløst billede. Og at Gainsborough ofte har vært 

kopiert og skuffende efterlignet vet vi jo. Så man må være ytterlig forsiktig med å konstatere 

original. Men kopisten pleier alltid på et eller annet punkt å røbe sig ved en misforstått form 

eller en engstelighet i strøket. I dette billede har jeg iallfall ikke vært i stand til å opdage slike 

svakhetspunkter.”  

 

Marte Krone – som var vel kjent med erklæringen hun i det skjulte hadde skaffet seg en kopi 

av flere år i forveien - sa at hun var interessert i maleriet, og at hun kunne by Peder Ås kr. 

250.000 på stedet for det. Peder nesten svimlet. Riktignok hadde han hørt at originalmalerier 

av denne kunstneren var verdt millionbeløp. Men han tenkte at en fugl i hånden er bedre enn 

ti på taket. Kjøpet ble gjennomført umiddelbart. Peder håpet nå at han var kommet over 

kneika, og at han skulle kunne konsentrere seg om vannforsyningen og Lars Holms ansvar i 

denne sammenheng. 

Slik gikk det ikke. I mai 2003 ble Peder Ås kontaktet av en oppbrakt Hans Tastad. Under 

forberedelsene til å utvikle hytteområdet, var det oppdaget store forurensninger i grunnen. 

Dette skyldtes at Arne Ås og tidligere eiere av hotellet hadde brent og gravet ned i 

tomteområdet alt avfall fra hotellet gjennom nesten hundre år. Forurensningene var gått ned i 

grunnvannet, kilden til brønn nr. 2, og hele området var infisert. En opprenskning, som var 

helt nødvendig for å selge ut hyttetomter, ville koste kr. 5 millioner. Hans Tastad krevde dette 

beløpet av Peder Ås. Peder Ås bestred kravet, selv om han aksepterte at rensekostnadene ville 

bli som angitt. Han hadde aldri ant hva som hadde skjedd i området; nå hadde han dessuten 

brakt i erfaring at søppelhåndteringen hadde vært alment kjent i bygda i en årrekke. Tastad 

bestred ikke at han hadde hørt hva Arne Ås hadde foretatt seg med avfallet. 

Ikke lenge etter mottok Peder Ås et brev fra Marte Krone. Hun – og noen investorer Peder Ås 

ikke hadde vært kjent med – hadde prøvd å få maleriet opp på en auksjon hos Sothebys i 

London. Etter at maleriet var kommet til England, hadde eksperter uttalt at de etter beste 

vurdering ikke kunne fastslå at maleriet var en ekte Gainsborough, og at Sothebys derfor bare 

kunne selge maleriet under betegnelsen ”Gainsborough, his style”. Et slikt maleri måtte 

vurderes til kr. 100.000, kanskje mindre. Marte Krone krevde å få heve kjøpet. Hun ville 

samtidig ha erstattet kostnadene ved å bringe maleriet til London; det var over to meter høyt 

så transporten hadde kostet kr. 20.000. Peder Ås bestred kravet. 
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Peder Ås reiste i mai 2003 krav mot Lars Holm. Han mente for det første at han ikke var 

forpliktet til å betale for brønn nr. 1, og krevde tilbake kr. 150.000. Videre krevde han å heve 

avtalen om brønn nr. 2 med tilbakebetaling av kr. 100.000, og han krevde erstatning for 

driftstapet det infiserte vannet fra brønnen hadde påført ham. Netto driftstap var kr. 1 million. 

Lars Holm bestred kravene, som uansett var fremsatt for sent. Når det gjaldt forurensningen, 

viste han særlig til at denne skyldtes den skandaløse søppelhåndteringen Peder Ås var 

nærmest til å bære risikoen for. Han hadde riktignok alltid hørt om søppeltømmingen, men 

hadde ikke drømt om omfanget.  

Herover forfattes en betenkning hvori både de prinsipale og de subsidiære spørsmål drøftes og 

avgjøres. 
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Kursoppgave 

 

Fondsmeglerforetaket Finanspiraten inviterte hvert år sine beste kunder på ”opplevelses-

weekend” til et for kundene ukjent reisemål. Arrangementet var gratis for kundene og de 

oppfattet det både som en hyggelig gest fra Finanspiratens side og som en gjenytelse for 

kundenes bruk av fondsmeglerforetaket. Finanspiraten besluttet at ”opplevelses-weekenden” 

for 2001 skulle legges til Spania. 

 

Som tidligere år kontaktet Finanspiraten firmaet Opplevelsesreiser og overlot til dette å stå for 

planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Opplevelsesreiser var et profesjonelt 

drevet firma med opplevelsesreiser som spesialfelt. Hvert år arrangerte de 50-60 

opplevelsesreiser (”isbjørnsafari til Svalbard”, ”reise i Djengis Khans fotspor til det indre av 

Mongolia” osv). Opplevelsesreiser fikk fullstendig frie hender til selv å legge opp weekenden 

for Finanspiratens kunder. 

 

Opplegget, som ble presentert for Finanspiraten i god tid før avreise og godkjent av selskapet, 

var som følger:  

 

 Avreise med chartret fly (utelukkende for Finanspiratens kunder og medarbeidere) fra 

Gardermoen fredag 28 september kl 15.00. Ankomst Sierra Nevada samme kveld.  

 Dypsnekjøring i fjellet lørdag morgen. På ettermiddagen samme dag 

helikoptertransport til Barcelona. Våkenatt der med fest med spesielle attraksjoner 

(show på Ramblaen – Barcelonas hovedgate, nattklubb osv).  

 Søndag overværing av tyrefekting og dykking om ettermiddagen på Costa Brava.  

 Mandag morgen retur til Gardermoen med samme fly som nedreisen.  

 

Hele opplevelsesreisen ble etter avtalen betalt kontant med NOK 400.000 av Finanspiraten før 

avreise. 

 

Weekenden startet storslagent med dypsnekjøring lørdag i strålende sol. Skuffelsen var 

imidlertid stor da helikoptret som Opplevelsesreiser hadde innchartret fra det spanske 

foretaket Helitransport ikke kunne ta av på grunn av noe som i ettertid viste seg å være en 

produksjonsfeil i et rotorblad. Det var ingen annen mulighet for Finanspiraten enn å chartre 

inn et nytt helikopter fra et annet spansk selskap, noe som ble gjort. Transporten til Barcelona 

gikk deretter problemfritt.  

 

Finanspiraten krevet at Opplevelsesreiser erstattet det utlegg Finanspiraten hadde hatt til 

innleie av helikoptret, noe Opplevelsesreiser nektet. Opplevelsesreiser viste til at de ikke var 

ansvarlige for Helitransport, og noen skyld forelå heller ikke på hverken deres egen eller 

Helitransports side. 

 

Lørdag natt sprengte den baskiske frigjøringsbevegelsen ETA en bombe på et hotell like 

utenfor Valencia, beliggende ca 40 mil fra Barcelona. Tre engelske turister omkom og hotellet 

ble fullstendig ødelagt. Hotellet tilhørte samme hotellkjede som det Finanspiratens kunder var 

innlosjert på i Barcelona. Hotellene var eiet av den spanske stat og et finansimperium i 

fellesskap. 

 

Hendelsen, som inntraff mens Finanspiratens kunder festet på Ramblaen, utløste umiddelbart 

frykt blant kundene, når de ble klar over hva som hadde skjedd.  
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Deretter skjedde ting i rask rekkefølge: Kundene krevet å bli fløyet hjem med en gang. 

Finanspiraten oppfattet situasjonen som så negativ for selskapets rennomme, at det tok 

kontakt med Opplevelsesreiser og avbestilte resten av det forhåndsbetalte arrangementet.  

 

Finanspiraten mente at det var inntrådt en force-majeure begivenhet som begrunnet 

avbestilling og tilbakebetaling av hele eller deler av det innbetalte vederlaget. Finanspiraten 

krevet også at Opplevelsesreiser betalte flybilettene for kundene tilbake til Oslo.  

 

Finanspiraten viste blant annet til pakkereiseloven 25 august 1995 nr 57 som grunnlag for sine 

krav. 

 

Opplevelsesreiser anførte at opplevelsesreisen falt utenfor pakkereiseloven og viste både til 

lovteksten og lovformålet. Saksforholdet måtte løses med grunnlag i alminnelig kontraktsrett.  

 

Opplevelsesreiser bestred at det var grunnlag for avbestilling. I tilfelle kunne det uansett ikke 

bli tale om refusjon av mer enn en del av kontraktssummen. Opplevelsesreiser nektet også for 

at foretaket var forpliktet til å betale hjemtransporten med rutefly. Foretaket viste til sine 

reisevilkår, der følgende klausul var inntatt: 

 

”Forhåndsbetalte reiser kan bare avbestilles, dersom det foreligger en force majeure 

omstendighet. Med force majure menes her at det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet til 

dette, i de siste 14 dagene før avreise, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, eller 

farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med disse, og det 

er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til 

etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt inntreffer på reiseruten og dette 

innebærer en reell risiko for kunden”. 

 

Storinvestor Peder Ås var invitert med på opplevelsesweekenden. Hans nye flamme Martine 

var ikke invitert. Peder og Martine kunne ikke være fra hverandre et øyeblikk. Mens de øvrige 

festet på Ramblaen lørdag kveld var Peder blitt igjen på hotellet. Han hadde ikke hørt om 

terrorhandlingen. Han ringte Martine og inviterte henne nedover. Mens Martine snakket med 

Peder i telefonen, registrerte hun såvidt et innslag på TV 2´s nyhetssending om et hotell i 

Spania som var blitt utsatt for en terrorhandling. Hun festet seg ikke spesielt ved dette. Hun 

var alt for opptatt av å høre hvordan Peder hadde det. 

 

Peder ringte rett etter samtalen med Martine til Sydenreiser AS og bestilte turen til Martine 

bestående av reise og hotell med avreise neste dag – søndag. Hotellet var det samme som der 

Peder bodde.  

Da Peder like etterpå møtte resten av reisefølget og fikk høre om terrorhandlingen, ringte han 

umiddelbart tilbake til Sydenreiser og avbestilte reisen. Sydenreiser godtok ikke 

avbestillingen.  

 

Martine reiste søndag morgen til Barcelona. Peder var så beruset av tanken på å treffe Martine 

at han – til tross for det inntrufne – gledet seg til å møte henne på hotellet. Resten av Peders 

medreisende i Finanspiratens opplevelsestur hadde samme morgen fløyet hjem til Norge med 

rutefly. 

 

Peder og Martine bestilte en flaske champagne til Martines rom via romservice. Da Peder fant 

ut at de hadde fått en spansk sprudlende vin i stedet, ble han irritert. Peders humør ble ikke 

bedre da han fant ut at sengen var for kort; han var 2 meter og sengen passet bare for 
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kortvokste spaniere, som han uttrykte det overfor resepsjonisten. Da Peder og Martine slo av 

TV´en oppdaget de høylytt krangel fra naborommet. Det var dråpen som fikk begeret til å 

flyte over for Peder. Han var også sint fordi det bråket en del fra gågaten utenfor. I 

reisebrosjyren hadde det stått at hotellet lå rolig til i nærheten av Ramblaen, men denne hadde 

Peder ikke lest. Peder fikk overbevist Martine om at dette hotellet ikke var noe for dem. 

Sammen pakket de søndag ettermiddag sakene og dro hjem med rutefly. 

 

Peder krevet pengene for Martines reise med opphold tilbake fra Sydenreiser. Sydenreiser 

bestred at det var grunnlag for dette. De viste til at Martine i stedet umiddelbart kunne ha fått 

kostnadsfri innkvartering på et annet hotell, som lå i en annen bydel i Barcelona. Peder krevet 

også at Sydenreiser erstattet de utgifter Martine hadde til rutefly tilbake til Oslo. Også dette 

ble bestridt av Sydenreiser. 

 

Herover forfattes en betenkning, der de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål drøftes og 

løses.  

 

Når det spesielt gjelder forholdet til pakkereiselovens anvendelsesområde i tvisten 

Opplevelsesreiser/Finanspiraten, er det i den subsidiære drøftelsen tilstrekkelig å redegjøre for 

hovedtrekk i problemstillinger, rettsanvendelse og konklusjoner som må antas å bli 

forskjellige fra den prinsipale drøftelsen. 

 


