
 

 
 

 
HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

 

FAKTUM 
 

Kvartfinale i  
Prosedyrekonkurransen 2018 

 

 

  



 

 
 

 
HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

Hans Tastad eide en luksuriøs fritidsbolig i Lillefjord. Han tilbrakte store deler av sommerhalvåret der og 

var et aktivt medlem av den lokale trebåtklubben «Strandhogg». Tastad hadde over lang tid blitt 

latterliggjort av de andre klubbmedlemmene for sin gamle nedslitte båt, og Tastad hadde omsider 

bestemt seg for å kjøpe en mer standsmessig båt for å bedre selvfølelsen. Tastads klubbkamerat Ronny 

Ås hadde foreslått at Tastad kunne kontakte båtbygger Marte Kirkerud for å få bygd en båt av god 

kvalitet. De fleste av båtklubbens medlemmer hadde fått bygd en standard «Kirkerudsnekke» og ga 

lovord om høy kvalitet, punktlighet og rimelige priser hos Kirkerud. 

Marte Kirkerud var en pensjonert fisker som bodde ved et båtbyggeri i Lillefjord. Marte hadde over flere 

år bygd trebåter til sine venner og bekjente på «hobbybasis». Marte hadde opparbeidet seg en god 

pensjon, og så lenge Marte fikk drive med lidenskapen sin var overskudd fra båtbyggingen ikke av 

betydning for henne. Båtene til Kirkerud ble som regel bygget til selvkost, og var rimelig priset 

sammenlignet med andre båtbyggerier i landet. 

Hans tok kontakt med Marte et par dager etter praten med Ronny Ås. Tastad tok turen innom 

båtbyggeriet for å møte Marte Kirkerud personlig. Når Tastad kom til verkstedet stod Marte foran to 

utstillingsmodeller av «Kirkerudsnekka» i klassisk brun teak og furu. Tastad sa til Marte at han var 

imponert over håndverket hennes og at han vurderte å anskaffe seg en «Kirkerudsnekke».  

Tastad fortalte at han skulle delta på den prestisjefylte «Lillefjord Trebåtfestival» om 9 måneder og spurte 

om Kirkerud hadde kapasitet til å bygge en båt som var ferdigstilt til den tid. Marte svarte at hun hadde 

et par planlagte reparasjonsarbeider som måtte prioriteres først, men sa at det var veldig sannsynlig at 

hun kunne få produsert en båt innen den tid. Normal byggetid for en standard «Kirkerudsnekke» var 

omtrent tre måneder.  

Kirkerud sa at hun måtte bestille en del av materialene fra eksterne leverandører og Tastad måtte derfor 

betale et depositum på forhånd på kr 100 000 dersom han ville reservere seg en plass i «byggekøen». 

Marte sa at depositumet skulle tjene som sikkerhet for betaling av kostnader til råmaterialene og at dette 

var et standardbeløp som alle kunder måtte betale. Marte sa det var mulig å få refundert depositumet helt 

frem til byggestart dersom Tastad skulle ønske å trekke seg. 
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Kirkerud sa at dersom Tastad var interessert kunne hun starte byggingen så snart som mulig etter at hun 

var ferdig med de påbegynte reparasjonsarbeidene, men sa at hun var usikker på når båten tidligst kunne 

være ferdig. Dersom Tastad betalte depositumet straks kunne Marte imidlertid garantere at båten ble 

ferdig senest tre måneder før trebåtfestivalen. Tastad betalte depositumet til Kirkerud på stedet. 

Tastad og Kirkerud diskuterte deretter pris. Kirkerud sa at prisen var vanskelig å fastslå på forhånd 

ettersom materialprisene kunne variere. Kirkerud uttalte at «Jeg kan tenke meg et prisanslag på ca. kr 

300 000». Tastad svarte at «det er en pris jeg i utgangspunktet kan godta, vi kan for så vidt holde 

prisspørsmålet litt åpent og komme tilbake til det dersom det viser seg å være nødvendig. Det er likevel 

uaktuelt for meg å betale mer enn kr 500.000, da jeg er usikker på om jeg får innvilget et så stort lån hos 

banken». Deretter diskuterte de materialvalg og design. Tastad ønsket at det skulle tas utgangspunkt i 

standardmodellen, men at han ønsket en mer «luksuriøs finish» og en sterkere motor sammenlignet med 

standardmodellen for å skille seg ut fra resten av båtklubben. Tastad sa at «valg av farge på putetrekk, 

kalesjer og lignende detaljer kan vi komme tilbake til senere. Det er likevel fint om du utarbeider noen 

skisser med forslag».  

Tastad fikk plutselig en telefon fra jobben og måtte dra fra båtbyggeriet i all hast for å rekke et fly til 

utlandet. De ble enige om å ta videre korrespondanse om båtbyggingen over telefon. 

Tastad ringte til Kirkerud neste dag og la igjen følgende beskjed på Kirkeruds telefonsvarer. «Hei det er 

Hans. Du kan gjerne bestille inn de nødvendige råmaterialene til båten straks slik at dette er klart. Jeg er 

på forretningsreise, men vil antakelig komme tilbake til deg igjen om noen uker slik at vi kan utforme en 

skriftlig kontrakt for sikkerhets skyld, for å få ting ned på papiret. Det er fint om du kan utarbeide et mer 

detaljert kostnadsoverslag som er klart til den tid.».  

Kirkerud sendte følgende SMS tilbake til Tastad samme kveld: «Den er grei. Jeg setter i gang arbeidet». 

Marte bestilte materialene og de ble levert til Kirkeruds båtbyggeri etter et par uker. 

Tastad ga imidlertid ikke lyd fra seg og Kirkerud begynte etter hvert å lure på hva hun skulle gjøre når 

Tastad ikke dukket opp etter en måned. Hun forsøkte derfor å nå Tastad på telefon flere ganger, men 

fikk ikke svar. Kirkerud oppsøkte også Tastads feriehus men der var det ingen hjemme.  
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To måneder etter at Kirkerud sendte tekstmeldingen bestemte hun seg for å starte arbeidet med 

ferdigstilling av båten. Dersom hun skulle være sikker på at båten ble ferdig til trebåtfestivalen måtte hun 

begynne arbeidet straks. Kirkerud bestemmer seg for å lage båten i eksklusiv eik og mahogni i tråd med 

hennes forståelse av Tastads intensjoner, samt en ekstra kraftig motor sammenlignet med 

standardmodellen. Kirkerud utarbeidet et detaljert kostnadsoverslag og en designskisse som hun la i 

postkassen til Tastads feriehus. Totalkostnaden i Kirkeruds overslag var på kr 420 000. Hun sendte 

deretter en ny SMS til Tastad om at kostnadsoverslaget og designskissen var lagt i postkassen.  

Tastads forretningsreise varte mye lengre enn forventet. Tastad var hele tiden opptatt med arbeid og 

gjorde ingen forsøk på å kontakte Kirkerud, men han hadde lest de to SMS-ene fra Kirkerud og hadde 

registrert at det var kommet flere ubesvarte anrop fra Kirkerud.  

Tastad kommer først tilbake til feriehuset i Lillefjord tre måneder det opprinnelige møtet med Kirkerud. 

Tastad fant kostnadsoverslaget i postkassen og ble sjokkert over den høye prisen. Tastad reiste straks til 

Kirkeruds båtbyggeri for å ta dette opp med Kirkerud. Da Tastad kom til båtbyggeriet viste det seg at 

Kirkerud var så godt som ferdig med båten og at bare finpussen gjenstod. Det oppstod tvist mellom 

Tastad og Kirkerud om hvorvidt det var inngått en bindende avtale.   

Tastad påstår å være ubundet av avtalen og nekter å betale kjøpesummen. Tastad hevder at partene aldri 

hadde forlatt forhandlingsstadiet og at det må være avgjørende for spørsmålet om bindende avtale var 

inngått, at flere punkter var uavklarte. Blant annet var overtakelsestidspunkt og leveringssted og pris 

enda uavklart. Tastad hadde ikke solgt sin gamle båt og hadde derfor ikke båtplass til den nye båten. Det 

var riktignok gitt et prisoverslag, men dette kunne etter Tastads mening ikke være tilstrekkelig for å 

konstatere bindende avtale. Tastad mente også at avtalen ikke kunne sies å ha kommet i stand når den 

ikke var skriftlig. Tastad mente å ha tatt et forbehold om skriftlig kontrakt ovenfor Kirkerud. At 

Kirkerud hadde startet byggingen uten noen klar og skriftlig avtale måtte hun selv ta risikoen for. 

Kirkerud på sin side mente at avtale var inngått da det var enighet om vesentlige punkter og krevde 

betaling i tråd med fakturaen. At leveringstid og leveringssted ikke var avtalt var uten betydning. 

Kirkerud mente hun måtte stå fritt til å produsere og levere båten så raskt som mulig når hun hadde 
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holdt seg innenfor den angitte tidsrammen. Dessuten hadde Tastad utvist klanderverdig passivitet. 

Kirkerud mente det ville være et dilemma dersom hun ikke startet byggingen i og med at hun kunne 

risikere mislighold ved forsinket levering. At Tastad ikke fulgte opp prosjektet i større grad eller var mer 

spesifikk i angivelsen av kravene måtte han selv ta ansvaret for. Når leveringssted og tid ikke var avtalt, 

måtte avhenting ved Kirkeruds båtbyggeri når båten var ferdig anses naturlig. Kirkerud mente hun hadde 

forholdt seg lojalt og at hun hadde gjort det som kunne forventes for å kontakte Tastad.  

 

Partene var enige om at kun spørsmålet om avtalerettslig binding skal behandles.  

Saksøker representerer Marte Kirkerud 

Saksøkte representerer Hans Tastad 

 


