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Del I: Praktikum 

 
Hans Tastad som var ferdig på gartnerskolen i juni 2012, ble ansatt i Peder 

Ås sitt gartneri fra 1. juli 2012. Han skulle først og fremst stelle plantene, men 
også arbeide i butikken når det var nødvendig. I slutten av juli 2012, mens 
de andre ansatte hadde fellesferie, fant Ås ut han også ville ha en ukes 

velfortjent ferie. Tastad hadde vist seg flink og lærevillig, og Ås 
hadde ingen betenkeligheter med å la ham være alene i gartneriet i en 

stille sommeruke. For å være sikker på at alt gikk bra, laget Ås en 
skriftlig huskeliste til Tastad. Ett av punktene lød: ”Du må få ordnet 
med clutchen på varebilen”. Ås hadde merket at det var noe galt med 

clutchen noen dager før han reiste, men hadde ikke rukket å gjøre noe 
med det selv. Han regnet med at det bare var et spørsmål om en 

justering. Dette hadde han fortalt Tastad. Mens Ås var på ferie, kjørte 
Tastad varebilen til Ole Volds Bilverksted for å få clutchen justert. 

Dette var en enkel reparasjon som ville koste ca kr 7-800, sa Vold. Han 
ville utføre reparasjonen dagen etter. Neste dag ringte imidlertid Vold 
til Tastad. Han fortalte at hoveddelene i clutchen var utslitt, at hele 

clutchen måtte skiftes, og at dette ville koste kr 6000. Tastad sa at 
det fikk han bare gjøre. Vold, som hadde de nødvendige deler på lager, 

foretok utskiftingen i løpet av dagen. Da Ås kom tilbake fra ferie, fant 
han regningen fra Vold og fikk høre om hva som hadde skjedd. Han tok med 
en gang kontakt med Vold og ga beskjed om at han ikke ville betale. 

Bilen var 15 år gammel og svært rusten, og ikke så mye verd at han ville 
koste ny clutch på den, sa han. Vold fastholdt sitt krav. 

 
Herover forfattes en betenkning, hvor så vel de prinsipale som 
subsidiære rettsspørsmål drøftes og avgjøres. 

 

 


