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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2014 

Dato: torsdag 22. mai 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5420 – Forsikringsrett (MA) 

Oppgave I 

Redegjør for reglene om identifikasjon i skadeforsikring mellom  

1. forsikringstaker og hans hjelpere; 
2. sikrede og hans hjelpere;     
3. medforsikrede og sikrede og 
4. sikrede og forsikringstager.  

 

Oppgave II 

Et gartneri A ble brannskadet etter antennelse ved bruk av skjærebrenner. Reparasjonsbeløpet utgjorde 

NOK 7 millioner. Skjærebrenningen ble utført av et annet firma, B som fikk i oppdrag å demontere en 

dieseltank montert på vegg. Under tanken var det lagret tomme oljefat og lignende. Politietterforskningen 

etter brannen konkluderte med at den skyldtes glødende metall som falt ned og antente brennbart 

materiale på bakken under arbeidsstedet. A hadde instruert sin "altmuligmann" om å "utvise forsiktighet", 

men uten å konkretisere hva som skulle gjøres før arbeidet ble igangsatt.  

A hadde brannforsikring i AS Brann. Dekningen inneholdt følgende klausuler:  

 

Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder. 

Sveising, skjæring, vinkelsliping og lodding. 

Omgivelsene må undersøkes, brennbart materiale fjernes, arbeidssted avskjermes med ubrennbare 

plater, våte sekker eller lignende. Etterkontroll må foretas. 

Identifikasjon 

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene blir 

overholdt, kan helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om forsømmelsen er 

gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig 

stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. 
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A krevde dekning for brannen hos AS Brann. AS Brann erkjente ansvar for brannen, men anførte at det 

forelå brudd på sikkerhetsforskriften om skjæring etc., og at vilkårene for avkortning derfor var til stede. A 

bestred at forskriftene var brutt, og uansett var vilkårene for avkortning ikke til stede.  A hevdet videre at 

skjærebrenningen ble utført av B, og at det var B som måtte oppfylle sikkerhetsforskriften. A kunne ikke 

identifiseres med B. A kunne heller ikke identifiseres med «altmuligmannen» som hadde ansvaret for 

arbeidet. Selskapet anførte prinsipalt at A måtte identifiseres med B, subsidiært at A måtte identifiseres 

med «altmuligmannen» og atter subsidiært at A hadde en selvstendig plikt til å overholde forskriften.    

Drøft om  

1. Det foreligger brudd på sikkerhetsforskriften;  
2. Forutsatt at forskriften er brutt; om A  

a. kan identifiseres med B,   
b. kan identifiseres med sin «altmuligmann», 
c. har et selvstendig ansvar for å overholde forskriften. 

3. Forutsatt at selskapet kan påberope brudd på forskriften mot A; om vilkårene for avkortning er til 
stede. Avkortningsprosenten skal ikke diskuteres 

 

Alle spørsmål skal besvares. 

 

JUS5280/JUR1280 – Bygge- og entrepriserett 

Redegjør for og sammenlign reglene om byggherrens og forbrukerens rett til dagmulkt og erstatning ved 

entreprenørens forsinkelse etter henholdsvis 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). 

Erstatningsansvar for tilsidesettelse av samordningsplikten etter NS 8405 punkt 35 skal ikke behandles.  

Oppgaven skal besvares både av kandidater som tar JUR1220 (emne på bachelornivå) og kandidater som 

tar JUS5220 (emne på masternivå). 

 

Vedlegg: Gjengivelse av NS 8405 punkt 34.  

*** 
Sensuren faller torsdag 12. juni klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 

00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

Oslo, 22.05.2014 
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Vedlegg til eksamensoppgave i JUS 5220/JUR1220 

 

34 Dagmulkt ved forsinkelse 

34.1 Dagmulktbelagte frister 

Sluttfristen for kontraktsarbeidene er dagmulktsbelagt. Dersom kontrakten ikke inneholder en sluttfrist, 

skal denne fastsettes basert på at entreprenøren påbegynner utførelsen snarest mulig etter at kontrakten 

er inngått og gjenomfører arbeidet rasjonelt og uten unødvendig opphold.  

Andre frister enn sluttfristen er bare dagmulktbelagte når dette er uttrykkelig angitt i kontrakten for den 

enkelte frist. 

Byggherren kan ikke kreve kreve erstatning i stedet for dagmulkt ved overskridelse av dagmulktbelagte 

frister, med mindre det foreligger forsett og grov uaktsomhet. Han kan ikke kreve erstatning for 

overskridelse av frister som ikke er dagmulktbelagte, med mindre det foreligger brudd på 

samordningsplikten, jf. punkt 35. 

34.2 Når dagmulkt påløper 

Byggherren kan kreve dagmukt dersom arbeidet ikke er ferdigstilt innen de dagmulktbelagte frister som 

gjelder etter 34.1, eventuelt justert for entreprenørens fristforlengelse. Dagmulkten slutter å løpe ved 

ferdigstillelsen. Ved urettmessig brukstakelse slutter dagmulkten å løpe i henhold til bestemmelsen i 32.8 

femte ledd. 

Arbeidet anses ferdigstilt den dato det overtas av byggherren, eller den dato entreprenøren har krevd 

overtakelse dersom byggherren da ikke kan nekte overtakelse i henhold til 32.5. Dersom delovertakelse 

etter 32.7 har funnet sted, anses ferdigstillelse av de overtatte delene å ha skjedd ved delovertakelsen.  

Arbeider som ikke skal delovertas, men som skal utføres innen dagmulktbelagte frister, anses som 

ferdigstilte på det tidspunkt byggherren etter bestemmelsene i 32.5 ikke ville kunne ha nektet overtakelse.  

34.3 Dagmulktens størrelse 

Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre: 

- 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 1500. 

- 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en 

dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 750. 

Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 
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Entreprenørens samlede dagmulktsansvar er begrenset til 10 % av kontraktssummen. 

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos 

entreprenøren. 

34.4 Varslingsplikt  

På skriftlig forespørsel fra entreprenøren plikter byggherren uten ugrunnet opphold å opplyse skriftlig om 

han vil kreve dagmulkt for overskridelse av en dagmulktbelagt frist. Gjør byggherren ikke det, taper han 

retten til å kreve denne dagmulkten.   

 


