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Peder Ås kjøpte 1. januar 2016 en ni år gammel hest («Rex») til bruk for sprangridning av Lars 

Holm for kr 150 000. I avtalen fremgikk det at hesten ble solgt «som den er». Da avtalen ble 

inngått sto hesten i Sveits. Partene inntok derfor i kjøpsavtalen at hesten skulle transporteres til 

Oslo og overleveres der 1. mars samme år. Peder, som bodde i Trondheim, skulle etter planen 

kjøre til Oslo med henger og hente hesten. Når det gjaldt ansvaret for transporten, ble følgende 

klausul inntatt: 

«Selger er ansvarlig for å transportere Rex til Oslo. Risikoen går over på kjøper når hestens 

siste ben forlater kjøretøyet (hestehenger).» 

Lars Holm kontaktet straks firmaet Cargo for å forestå transporten til Oslo. Firmaet opplyste at 

det ikke hadde transport som nådde Oslo 1. mars, men en trailer med hester skulle ankomme 

Oslo 20. februar. På denne bilen var det én plass igjen. Siden det ble betydelig billigere å sende 

Rex med denne transporten, enn å leie en egen bil som bare skulle transportere Rex, valgte Lars 

å bestille transport med traileren. 

Lars sendte deretter en SMS til Ås og fortalte at Rex ville ankomme Oslo 20. februar istedenfor 

1. mars. Peder svarte at han ikke kunne være i Oslo på dette tidspunktet grunnet forpliktelser 

på jobb, og at han derfor trengte å få transportert hesten til Trondheim. Til dette svarte Lars: 

«Jeg kjenner et firma som kan frakte Rex fra Oslo til Trondheim for en billig penge». 

Peder svarte: «Flott. Da ordner du transporten helt frem til Trondheim. Dekker du kostnadene 

med denne transporten?» Lars repliserte kjapt med «OK» og smilefjes. 

Da Rex ankom Oslo var han rolig, og etter å ha stått oppstallet én natt, ble han 21. januar hentet 

av transportør Marte Kirkerud. Første delen av turen, fra Oslo til Lillehammer, gikk greit. På 

Lillehammer ble Rex mellomoppstallet uten problemer. Dagen etter da han skulle transporteres 

videre, var han imidlertid urolig. I det han skulle gå på hestehengeren, hoppet han av 

lastelemmen. Siden det var glatt på siden av hengeren, og Rex hadde sommersko, gled han inn 

i en jernstolpe og kuttet seg på høyre frambein. Hesten ble da leid tilbake i stallen, og sårene 

ble renset. Etter en halvtimes venting, hvor Rex roet seg ned, ble han ført inn på hengeren og 

turen til Trondheim fortsatte uten problemer. 

Ved ankomst Trondheim oppdaget Peder straks sårene på benet, og ble da fortalt av Marte hva 

som hadde hendt. Dagen etter leide han Rex en runde, og hesten var da halt på høyre frambein. 

Peder kontaktet Lars, fortalte om det som hadde skjedd og forlangte at han dekket alle utgifter 

knyttet til skaden.  

Lars beklaget det som skjedde, men avviste alt ansvar. Hesten var helt fin ved ankomst Oslo, 

og ansvaret for hesten gikk over på Peder i det hesten gikk av hengeren i Oslo, jf. avtalen. Peder 

innvendte at avtalen om overlevering i Oslo ikke gjaldt ettersom avtalen senere var endret på 

dette punkt. Lars hadde svart «OK» på å transportere Rex til Trondheim, hvilket også måtte 

innebære at han beholdt risikoen frem til levering i Trondheim. Lars mente derimot at denne 

delen av avtalen ikke lenger gjaldt ettersom leveringsstedet vitterlig var endret. Ettersom det i 

forbindelse med avtalen om levering i Trondheim ikke var avtalt noe om risikoens overgang, 



måtte man da falle tilbake på bakgrunnsretten, som i dette tilfellet var kjl. § 7 andre ledd. Av 

denne bestemmelsen fremgikk det at Lars ikke var ansvarlig, ble det påstått. 

Uavhengig av risikoens overgang mente Peder at Lars måtte være ansvarlig for å dekke 

utgiftene til å behandle Rex som følge av at han hadde sendt Rex nordover med sommersko 

midt på vinteren. Det var da en betydelig fare for at Rex kunne skli og skade seg. Lars avviste 

dette ettersom hesten bare skulle transporteres nordover, ikke gå ute. Det var et sammentreff av 

uheldige og upåregnelige omstendigheter som gjorde at hesten skled og skadet seg, noe han 

ikke kunne holdes ansvarlig for. 

Etter anbefaling fra veterinær ble Rex av velferdsmessige grunner avlivet 15. april 2016 grunnet 

skaden på høyre frambein. Peder krevde da å få heve kjøpet, og i tillegg få dekket kostnader til 

avliving, oppstalling, forsikring og veterinærutgifter. Lars benektet ansvar. For det første kunne 

det ikke komme på tale å heve kjøpet etter at Rex var avlivet, mente han. Han bestred også at 

det var grunnlag for å kreve erstatning, og under enhver omstendighet kunne han ikke være 

ansvarlig for utgifter til oppstalling og forsikringsutgifter ettersom det ikke var 

årsakssammenheng mellom et eventuelt kontraktsbrudd og disse utgiftene. 

Drøft og avgjør de rettsspørsmål oppgaven reiser. 

 

 


