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ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse: Innledende runde 

 
 

Oppgaven blir tilgjengelig søndag 2. oktober kl. 12.00. 
Den må leveres senest søndag 9. oktober kl. 11.59. 
Oppgaven sendes på mail til vpaa.bergen@elsa.no 

Husk å skrive navn på besvarelsen! 
Spørsmål rettes til samme mailadresse. 

Lykke til!  
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Bandet Purple Trail var et umåtelig populært band innenfor folk-indie-grunge-sjangeren, og i 
hjembyen Romsa hadde bandmedlemmene en tydelig heltestatus. De hadde blant annet laget 
cupfinalelåten til Romsas lokale fotballag – RIL. Foruten vokalisten, bestod bandet av fire brødre 
Rundhaug. 
 
 
I forbindelse med lanseringen av en ny EP i april 2016, med navn «On with the roadshow», ble det 
trykket opp 100 spesialutgaver. Foruten to ekstra sanger, var omslaget på denne utgaven håndlaget 
av et av bandets medlemmer, Arve Rundhaug. På omslagets bakside ble det i tillegg gitt en personlig 
hilsen til kjøperen signert av samtlige i bandet. Prisen på spesialutgaven var 800 kr. Spesialutgaven 
ble umåtelig populær, og samtlige 100 ble revet vekk under en salgspromotering 
på et lokalt kjøpesenter. Snart dukket det opp slike til salgs på internett til fem-seks ganger den 
opprinnelige prisen. 
 
 
Peder Ås, en svoren fan av bandet, hadde dessverre ikke hatt anledning til å overvære 
salgspromoteringen, og var sterkt interessert i å sikre seg en av disse spesialutgavene. På 
facebooksiden «Kjøp og salg i Romsa» fant han mandag 4. mai klokken 17:45 eksemplar nr. 74 til 
salgs. Av annonseteksten  fremgikk at utgaven var i perfekt stand og at den ville selges ved auksjon til 
høystbydende over 6000 kr. Auksjonen skulle avsluttes fredag 8. mai klokken 20:00. 
Prisen var fryktelig høy, mente Ås. Men ønsket om et eksemplar var sterkt – og 74 var lykketallet 
hans. Dessuten fremstod det som en god investering ettersom bandets stjerne var stigende. Kvelden 
6. mai brukte han derfor til å by og til å følge budrunden. Andre var også interessert i EP’en. Prisen 
ble derfor gradvis høyere, og da han endelig logget av sent på kvelden, hadde han høyeste bud med 
7450 kr. 
 
 
Neste morgen angret Ås seg. Det hadde gått en kule varmt i går kveld. Dessuten var han usikker på 
om han hadde penger til å betale. Han sendte derfor melding til selgeren, Lars Holm, og ga beskjed 
om at han trakk budet sitt. Dette ga Holm uttrykk for at han ikke kunne akseptere, og viste til at Ås 
var bundet til sitt tilbud i henhold til avtaleloven § 7. Ås på sin side benektet dette og anførte at det 
ikke var snakk om noen tilbud-aksept situasjon, som avtaleloven § 7 regulerte, men en auksjon, hvor 
det, på ulovfestet grunnlag, måtte være anledning til å fragå at bud før auksjonsfristens utløp. Holm 
avviste denne anførselen. 
 
 
Dagene 7. og 8. mai forløp for øvrig uten at nye bud kom inn, og uten at partene kom til enighet. 
Kvelden 8. mai stod Ås’ bud på 7450 kr fortsatt som høyeste bud. Holm annonserte da 
at Ås var vinner av auksjonen og at handelen  skulle gjennomføres.  Ås avviste dette og viste nå som 
grunnlag også til avtaleloven § 39 per analogi. Som grunnlag for at det forelå særlige grunner, 
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viste Ås til at populariteten til bandet var sterkt redusert. Ja, deres fremtid var sågar høyst uviss. 
Dette som følge av at en av Purple Trails bandmedlemmer, Agnar Rundhaug, etter en konsert 
kvelden 7. mai hadde vært involvert i både et slagsmål og kommet med rasistiske bemerkninger om 
et annet bands medlemmer.  Alle landets aviser hadde dette som førstesidestoff og twitter kokte 
over av uttalelser fra indignerte kulturpersonligheter og medievitere. Bandet var i fullstendig 
oppløsning. Dessuten hadde Ås, som var dels av marokkansk avstamming, reagert sterkt på 
uttalelsene og lagt bandet for hat. 
 
 
Endelig, viste Ås til at han kvelden 7. mai hadde ødelagt kardangen på bilen, hvilket ville koste 
20.000 kr å reparere. Derfor hadde han ikke lengre råd til å stå ved sitt bud. 
 
 
Holm avviste samtlige anførsler og viste til at han hadde innrettet seg etter det høye budet, og den 
lykkelige investeringen. Kvelden 7. mai hadde han brukt til å spandere en fuktig bytur på sine 
venner, noe han som student ikke i utgangspunktet hadde råd til. 
 
 
Ta stilling til alle prinsipale og subsidiære spørsmål. 


