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Sensorveiledning 

JUR1220 / JUS5220, Bygge- og entrepriserett, V2021 – 4 timers eksamen 

 

I. Innledning 

 

På grunn av pandemien har all undervisning ved Det juridiske fakultet blitt gjennomført digitalt 

vårsemestret 2021. Tilgangen til lesesalsplasser har vært mer begrenset enn i et vanlig semester. 

Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende for studentene. 

Karaktersettingen skal ta hensyn til dette. 

 

Eksamenen har vært avviklet som hjemmeeksamen, men skal bedømmes etter den ordinære 

karakterskalaen. Tiden kandidatene har hatt til disposisjon, har vært tilnærmet de samme som ved en 

ordinær skoleeksamen. Oppgaven skulle gjøres tilgjengelig for kandidatene inntil 15 minutter før 

ordinær eksamensstart og innlevering måtte gjennomføres innenfor en halvtime etter ordinær 

eksamensslutt. Jeg kommer tilbake til dette under punkt II nedenfor.  

 

Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd: 

 

«Redegjør for og sammenlign reglene om overtakelse i NS 8405:2008 Norsk bygge- og 
anleggskontrakt (NS 8405) og lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring 
av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). 

Vedlegg: Gjengivelse av NS 8405 punkt 32» 

 

Det er altså gitt en felles oppgave, både for bachelor- og masteremnet. Læringskravene for emnene er 

angitt her: 

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/laringsutbytte/ 

 

Pensumlitteraturer for de to emnene er angitt her:  

 

https://bibsys-.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11853429410002204?institute=47BI

BSYS_UBO&auth=SAML  

 

Av særskilt interesse for denne eksamensoppgaven er å bemerke at følgende er angitt under emnets 

kunnskapskrav både for bachelor- og masteremnet: 

 

«Gode kunnskaper om overtakelse av kontraktarbeidene, herunder overtakelsesmåtene, 

gjennomføringen av overtakelsesforretninger og overtakelsesvirkningene.»  

 

Oppgavens tema er ikke behandlet samlet i Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud, Entrepriserett, men 

ulike sider er behandlet på ulike steder i boken.  

file://///kant/jus-ifp-u1/hermanbr/Eksamen/file/ci/79946961/punkt%2032
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/laringsutbytte/
https://bibsys-.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11853429410002204?institute=47BIBSYS_UBO&auth=SAML
https://bibsys-.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11853429410002204?institute=47BIBSYS_UBO&auth=SAML
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Jeg nevner at man særlig i følgende kapitler finner man behandling som kandidatene vil kunne hatt 

nytte av: Kap. 6.2 Byggeprosjektets faser, 35.2.1 Tidsrammene for endringskompetansen, 42.4 Betaling 

ved ferdigstillelse, kap. 52.3.4 Risikoovergang, kap. 53 Mangelsbeføyelsene – oversikt, kap. 55 

Erstatning for utbedringskostnader og kap. 58 Reklamasjon og foreldelse.  

 

I tillegg har det vært tema på en av forelesningene i faget, og da med en mer samlet innfallsvinkel hva 

gjelder hovedtrekkene.  

 

For masterstudentenes del, er sagt noe mer om reklamasjon ved overtakelsen i den delen av pensum 

som er eksklusiv for denne gruppen. Det skulle imidlertid ikke spille vesentlig rolle for besvarelsene 

eller bedømmelsen.  

 

Temaet ligger innenfor læringskrav og pensum for både bachelor- og masteremnet. Det skal likevel 

bemerkes at man normalt må forvente et noe høyere modenhetsnivå av studentene på masternivå, 

enn av studentene på bachelornivå. Til tross for læringskravenes og pensumangivelsens sammenfall, 

vil det derfor likevel være grunn til å differensiere noe mellom kandidatgruppene. Her er det også 

grunn til å bemerke at det formelt ikke foreligger krav om tidligere jusutdanning på bachelornivået for 

studenter som har opptak på et masterprogram ved UiO, selv om de fleste i praksis har det.   

 

 

II. Nærmere om oppgaven  

 

Oppgaven ber kandidatene redegjøre for, og sammenligne, reglene om overtakelse i NS 8405 og 

bustadoppføringslova.  

 

Oppgavens ordlyd gir rom for å dekke en rekke forskjellige temaer, og den er med overlegg holdt nokså 

åpen for å gi rom for ulike innfallsvinkler. Det er i denne sammenheng også grunn til å minne om at 

kandidatene har en tidsramme på fire timer på eksamen. Kandidatene må derfor prioritere ganske tøft 

ved  besvarelsen. Ved sensuren er det derfor viktig at det gis rom for en rekke forskjellige innfallsvinkler 

og ulike prioriteringer bør derfor være fullt akseptable. Denne veiledningen må leses i lys av dette. 

 

Det at temaet ikke er undergitt noen samlet behandling i læremidlene, bidrar – sammen med 

ovennevnte – til at oppgaven nok oppleves som nokså krevende. Det må det tas hensyn til ved 

sensuren. 

 

Jeg antar at en del kandidater vil fokusere en del på selve overtakelsesmekanismene og forskjellen 

mellom disse i NS 8405 og bustadoppføringslova. Det er en helt adekvat innfallsvinkel til temaet. 

Detaljene i dette er i begrenset grad behandlet i læremidlene, så man kan ikke forvente at kandidatene 

behandler dette på detaljnivå, heller ikke i lys av tiden som har vært tilgjengelig på eksamen.  

 

En del andre vil nok ha konsentrert seg mest om rettsvirkningene av overtakelse – og kanskje enkelte 

av disse. Det vil ikke være helt unaturlig i lys av prioriteringen i læremidlene. Også dette er selvfølgelig 

fullt akseptabelt. Her vil det være mer å finne i læremidlene, om enn på ulike steder.  
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En tredje gruppe vil nok gå ganske bredt ut og behandle mange forskjellige temaer, men med 

hovedvekt på de ovennevnte. Også dette er helt greit, i lys av oppgaveformuleringen.  

 

Oppsummert må man ved sensuren godta mange forskjellige innfallsvinkler til oppgaven, og ulike 

prioriteringer fra kandidatene.   

 

Det som antakelig særlig vil skille kandidatene, er deres evne til å sette problemstillingene inn i en 

adekvat ramme, både materielt og systematisk. I denne sammenheng er det særlig grunn til å 

vektlegge følgende elementer i besvarelsene: 

 

- Evnen til å få frem de sentrale trekkene ved overtakelsen eller konsekvensene av den, 

eventuelt begge deler (avhengig av den enkelte kandidatens prioriteringer, jf. ovenfor) 

 

- Evnen til å få frem likheter og ulikheter mellom reguleringene i NS 8405 og 

bustadoppføringslova på de punktene som undergis behandling 

 

- Evnen til å sette de ulike elementene inn i en adekvat ramme. 

 

En del kandidater vil kanskje også berøre en del forhold som kan sies å ligge utenfor kjernen. Dette må 

på sedvanlig vis vurderes i lys av om dette går ut over, eller beriker, det sentrale. I lys av at oppgaven 

nok oppleves som nokså krevende, er det imidlertid grunn til å være nokså liberal på dette punktet.  

 

III. Avsluttende bemerkninger  

 

Ved bedømmelsen av kandidatenes besvarelser må det tas høyde for at de kun har om lag fire timer 

til disposisjon. Det kan derfor ikke stilles særlig omfattende krav til besvarelsene. Videre må oppgaven 

anses som relativt vanskelig da temaet ikke er undergitt en samlet behandling i læremidlene. De aller 

fleste kandidatene bør imidlertid, ved hjelp av standard- og lovtekst, få en del ut av oppgaven.  

 

Det minnes også om at man ved bedømmelsen må ta hensyn til at man her står overfor kandidater på 

henholdsvis bachelor- og masternivå, jf. det som er sagt om dette innledningsvis.  

 

Alt i alt må det på sedvanlig vis utvises et sedvanlig godt sensorskjønn. 

 

Det bemerkes helt avslutningsvis at utkastet til veiledning er skrevet uten at noen besvarelser er 

gjennomgått og at erfaringer fra sensuren vil innarbeides når disse foreligger. 

 

 

Oslo, 2. mai 2021 

Herman Bruserud 

 

 


