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Oppgave til kursdag 1  

 

I 2015 utviklet bildeleprodusenten, Alubildeler, og bilprodusenten, Raskbil, i fellesskap en 
bilramme i aluminium. Bilrammen var basert på innovativ teknologi og design. Bilrammen 
skulle benyttes i Raskbils nye elbilmodell, som var planlagt presentert på en internasjonal 
bilmesse i september 2017. I februar 2016 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 til september 2017. 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 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 
selskapet Alutech. Selskapet ble av Alubildeler antatt å sikre en mer pålitelig forsyning på lang 
sikt enn 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 
2016 til februar 2017. Kontrakten forutsatte deretter produksjon av 500 rammer øremerket 
for lanseringen av bilen på bilmessen, med levering fra mars 2017.  
 
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. Alutech tok derfor ikke opp problemstillingen. Alutech 
startet produksjonen i henhold til kontraktsspesifikasjonene, og leverte metallet i perioden 
desember 2016 til februar 2017 i henhold til tidstabellen i kontrakten med Alubildeler.  
 
I februar 2017 oppdaget Alubildeler at legeringen korroderes hvis den er utsatt for fuktighet 
og at den derfor var 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 betale for metallet som ble levert. Alutech avviste dette, og krevde full betaling under 
henvisning til at selskapet hadde oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.  
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Alubildeler og Alutech ble etter hvert 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 2017 gikk imidlertid 
kraftprisen dramatisk i været som følge av en ekstraordinær situasjon med svært lite nedbør 
og lite vind i hele Europa. I april 2017 var kraftprisen så høy at prisen Alutech fikk av Alubildeler 
for metallet bare dekket halvparten av Alutechs produksjonskostnader. Alutech fremmet krav 
mot Aubildeler om kompensasjon for de ekstraordinære kostnadsøkningene. Det ville være 
både urimelig og i strid med deres rimelige forutsetninger om de skulle være forpliktet til å 
fortsette å produsere og levere aluminiumen med så stort tap. Alubildeler avviste kravet.  
 
På grunn av korrosjonsproblemene ble også leveringen av bilrammene overfor Raskbil 
forsinket. Alubildeler greide ikke å levere tilstrekkelig antall bilrammer i henhold til 
tidsplanen som var avtalt med Raskbil, noe som igjen førte til at Raskbil gikk glipp av 
lanseringen på den internasjonale bilmessen. Raskbil hadde allerede hatt kostnader til 
markedsføring, og når de ikke fikk lansert bilen på bilmessen ville det også medføre et 
betydelig omsetningstap. Raskbil krevde derfor erstatning fra Alubildeler. Alubildeler bestred 
kravet.   
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Oppgave til kursdag 2  

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. måtte settes en frist for ferdigstillelse av arbeidene, og inntas en klausul om dagmulkt 
ved 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 AS, som — etter å ha vært på befaring på stedet — ga et tilbud på 
340.000 kroner. Hans Tastad aksepterte 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. 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. 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. Tastad sendte en sms til Peder om at kontrakt 
var inngått og at arbeidet ville starte umiddelbart og være ferdig omtrent når Ås kom tilbake. 
Han nevnte ikke noe om prisen. 
 
Da Peder kom tilbake fra ferie 12. oktober, 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 videre bare plass til fire biler. 
Som følge av vanskene med grunnen og at det ville bli helt uforholdsmessig dyrt å lage seks 
parkeringsplasser hadde Holm valgt å snevre inn området. Han hørte ikke med hverken Ås 
eller Tastad siden han mente dette sa seg selv. 
 
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 
satt 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. 
 
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 
Tastad ikke hadde sagt noe om dette. Holm krevde dessuten økt vederlag med 60.000 kroner 
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pga. vansker med grunnen, noe som hadde fordyret arbeidet. Grunnens beskaffenhet kunne 
ikke være Holms risiko, slik han selv så det.  
 
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 avviste kravet på tilleggsbetaling, men hadde ikke 
noe å bemerke til beløpets størrelse. Han 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.  
 
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. 
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Oppgave til kursdag 3 

Grosserer Lars Holm lot i 2014 oppføre et større lagerbygg til bruk for sin forretning. Planene 
var utarbeidet av et arkitektfirma engasjert av Holm som også utarbeidet anbudsinnbydelse. 
Holm antok anbud fra Husbygg AS og kontrakt ble inngått. Bygget hadde flatt tak som etter 
arkitektens beskrivelse skulle isoleres med en type skumplast og tekkes med papp og asfalt, 
dog uten at det ble uttrykkelig spesifisert hva slags type papp. Disse arbeider overlot Husbygg 
til Tak-Tekk AS. I avtalen med Tak-Tekk spesifiserte Husbygg hvilke materialtyper som skulle 
nyttes i henhold til beskrivelsen i anbudsinnbydelsen. Heller ikke her ble det sagt noe 
uttrykkelig om hva slags type papp som skulle benyttes. Tak-Tekk fullførte arbeidet i 
september 2014 til en pris på kr 3 000 000,-. I august 2016 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 2018 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 2014, 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. Da firmaet avslo, lot 
Holm arbeidet utføre av et annet firma og krevde at Tak-Tekk skulle dekke utgiftene som var 
kr 6 000 000,-. Det hadde ingen hensikt å reise krav mot Husbygg, som i mellomtiden var gått 
konkurs. Holm tok også prosessuelle skritt og fremsatte kravet gjennom stevning til tingretten 
i juli 2019.  
 
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 på deliktsgrunnlag. Som fagkyndige burde firmaet ha vært klar over den 
tvil som var reist om tekkingsmetoden alt i 2014 og ha brakt dette videre til Husbygg og Holm. 
Tak-Tekk avviste også deliktsansvar.  
 
Til sist anførte Tak-Tekk også at ethvert ansvar de måtte ha uansett var foreldet. 
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Oppgave til kursdag 4 

Jusstudent Marte Kirkerud kjøpte våren 2017 ein ny mobiltelefon av det verdskjende merket 

Druide. Telefonen låg i høg prisklasse og var marknadsført som ein toppmoderne telefon 

med kraftig prosessor og stor lagringskapasitet. Særleg vart det framheva at batteriet var 

godt; med vanleg bruk skulle det vara i mange dagar. 

Seint på hausten 2017 fekk Marte melding om at ho kunne laste ned ei 

programvareoppdatering til telefonen. Av meldinga gjekk det fram at oppdateringa var 

nødvendig for å køyre nyaste versjon av dei mest brukte appane. Marte lasta ned 

oppdateringa, men oppdaga etter kort tid at telefonen vart mykje treigare i bruk, og at 

batteriet ved omfattande bruk ikkje lenger eingong varte ein heil dag.  

To veker etter oppdateringa gjekk Marte til forhandlaren ho hadde kjøpt telefonen av, 

Blåskjerm AS, og sa frå om at ho meinte telefonen hadde ein mangel. Ho kravde å få ein ny 

telefon av eit anna merke i same prisklasse eller pengane tilbake. 

Forhandlaren gjekk ikkje med på dette kravet og forklårte at produsenten hadde sendt ut 

oppdateringa fordi den opphavlege programvara førte til at nokre av telefonane vart 

ustabile. Det var på det reine at yting og batteritid vart redusert, men det var altså 

nødvendig, forklårte forhandlaren.  

I den samanhengen trekte forhandlaren særleg fram dei internasjonale vilkåra til Druide som 

alle kjøparar av denne telefonen måtte akseptere ved første oppstart. Der stod det i punkt 

26 (i norsk omsetjing): 

«Kunden aksepterer at Druide kan endre programvara for telefonen av tekniske, juridiske 

eller kommersielle grunnar, og godtek at dette kan påverke ytinga for både maskinvare og 

programvare. Druide tek ikkje på seg noko ansvar for problem som kunden måtte oppleva 

som følgje av dette. Kunden går med på dei vilkåra for bruken av telefonen som Druide 

til kvar tid fastset og innser at dette er nødvendig for at telefonen skal vera eit funksjonelt, 

trygt og framifrå produkt.» 

Forhandlaren viste òg fram ein kontrakt som Marte hadde skrive under da ho kjøpte 

telefonen, der det stod at kunden aksepterte dei vilkåra som gjekk fram av 

oppstartprosedyren for telefonen. Vidare stod det at desse vilkåra var tilgjengelege i 

papirform hos forhandlaren for den som bad om dei. 

Marte måtte vedgå at ho hadde skrive under kontrakten og seinare klikka «aksepter» da 

telefonen starta opp, utan at ho hadde lese noko av dette. Ho meinte likevel at vilkåra ikkje 

kunne avgjera mangelsspørsmålet. Ho hadde krav på ein telefon av den kvaliteten som 

marknadsføringa gav henne grunn til å vente, og iallfall ein telefon av normal kvalitet.  

Ho viste vidare til avtalelova §§ 36 og 37, EU-direktivet om urimelege vilkår i 

forbrukarkontraktar og praksis frå EU-domstolen. Vilkåra var uforståelege for ein vanleg 

forbrukar, meinte ho, og dessutan kunne ikkje seljaren og produsenten stå fritt til å endre 

eigenskapane for telefonen i ettertid. 
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Oppgave til kursdag 5 

 

I 2014 arvet Kari Ås Lunndal hotell innerst i Kvitfjorden; et gammelt kråkeslott i en natur som 
tok pusten fra en. Men hotellet trengte oppussing og fornyelse. Kari investerte 20 millioner 
kroner i oppussing og oppgradering, og hun engasjerte flere guider til å tilby actionfylte 
turopplevelser. Hun sluttet også hotellet til portalen «bookiNorge.no», drevet av selskapet 
Turistbestilling AS. På portalen kunne man søke i tilbud fra ulike norske reisemål, sammenligne 
priser, lese brukeranmeldelser og bestille. Portalen var den ledende for reisemål i Norge.  
Ifølge avtalen med Turistbestilling, som Kari fylte ut og aksepterte over nett, skulle 
Turistbestilling ha 3 % av inntektene ved alle kjøp som ble endelig foretatt via 
«bookiNorge.no». Videre forpliktet hun seg til å ikke å tilby billigere priser til kunder som 
bestilte på andre måter. Oppsigelsestiden var 2 år.  
 
Karis innsats bar frukter. Belegget økte med 15 % allerede i 2016, det var fullbooket store deler 
av sesongen, og Kari måtte ofte si nei til gjester fordi det var fullt. Driften gikk med 800.000 i 
overskudd. Kari besluttet å få bygget en ny fløy til hotellet som ville gi rom for ytterligere 15 
% økning i 2017. Dette året ble imidlertid en skuffelse. Ved årsskiftet 2017/2018 var det klart 
at besøkstallene hadde falt med 5% i 2017, og Kari gikk med 500.000 i underskudd. Med 
byggingen av den nye fløyen i full gang så det ikke lyst ut. Kari ble etter hvert ganske sikker på 
at nedgangen kom av forhold knyttet til «bookiNorge». Hotellet hennes kom veldig langt ned 
på listen over overnattingstilbud i området, og hun hadde fått fire katastrofale anmeldelser. 
De var skrevet i løpet av én uke i begynnelsen av juni, og Kari var overbevist om at de kom fra 
samme person; Severin Lucullusen hadde vært bekjent av hennes far og hadde vært på en 
«guttetur» til hotellet i mai 2017. Middagen for de eldre herrene ble etter hvert svært så 
fuktig, og så ubehagelig for de andre gjestene, at Kari ut på kvelden nektet dem ytterligere 
servering. Severin skjelte ut Kari på det groveste og sa at her trengte man et skikkelig mannfolk 
i ledelsen.  
 
Anmeldelsene var til dels sjikanerende og beskrev både Karis utseende og personlighet i lite 
flatterende ordelag. De holdt det også mot henne at hun var kvinne. I en av anmeldelsene 
stod det:  
 
«At kvinner ikke skjønner seg på hotelldrift får man nå til fulle bekreftet. Stedet drives av Kari 
Ås, en av disse karriereorienterte flinke pikene som bare tenker på seg selv og ikke skjønner 
ordet ‘service’. Hun er temmelig bisk overfor glade gutter og ikke er hun noe særlig for øyet 
heller. Turtilbudene er bare pusegreier, kanskje ok for jenter men ikke noe for gutter som kan 
stå på ski. Styr unna, gutter.»  
 
Kari skrev 23. januar 2018 til Turistbestilling og forlangte svar på hvordan hun kunne havne så 
langt ned på siden ved søk på overnatting i området, og om disse anmeldelsene hadde noe å 
si for det. Under enhver omstendighet måtte anmeldelsene fjernes. En ordning som ikke gav 
Kari noen innsyn i hvordan rankingen fungerte, og hvor man kunne miste levebrødet av andres 
diskriminerende sjikane, var ikke i samsvar med hva hun hadde rimelig grunn til å forvente 
under avtalen. Kari fikk også en uttalelse fra likestillingsombudet på at anmeldelsene måtte 
anses å være i strid med likestillingsloven § 13. Hun vedla uttalelsen og fremholdt at 
Likestillingsloven også måtte kunne ha en viss kontraktsrettslig virkning. På dette grunnlaget 
krevde Kari også erstatning for at besøket var falt med 5% i stedet for steget med 15%.  
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Turistbestilling svarte etter noen dager at det var uaktuelt å ta vekk anmeldelsen eller gi innsyn 
i hvordan algoritmen i systemet rangerte overnattingssteder. Selskapet bestred ethvert 
erstatningsansvar. Kari fastholdt sitt krav, og sa dessuten opp avtalen med umiddelbar 
virkning. Turistbestilling fastholdt at oppsigelsestiden var 2 år.  
 
Som følge av misæren gikk Kari sitt forhold til Turistbestilling nærmere etter i sømmene, og 
hun oppdaget at i 2016 hadde Turbestilling også fakturert for bestillinger som ble gjort via 
«bookiNorge», men avbrutt før kjøpet ble gjennomført. Til sammen var det fakturert 50.000 
kroner for mye. Turbestilling svarte at det skyldtes en «bug» i systemet som selskapet hadde 
oppdaget og rettet i desember 2016, uten at Kari hadde blitt opplyst om det. Kari krevde dette 
beløpet tilbake i brev av 6. februar 2018, med tillegg på 5% fra den uriktige betalingen fant 
sted, og lovens forsinkelsesrente fra hun henvendte seg til Turbestilling med krav om 
tilbakebetaling. Etter Turistbestillings mening var det nå for sent å kreve pengene tilbake. Kari 
kunne også enkelt ha sammenholdt fakturabeløpet med sine egne bestillinger for å se at 
beløpet var feil.   
 


