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Den finländske jordbrukaren Mika Norros, bosatt i Olhava, mellan Kemi och 

Uleåborg (Oulu) i Finland, var en längre tid på jakt efter billig och bra 

motorbrännolja (som produkten ofta kallas i Finland; den normala beteckningen i 

Sverige är dieselolja) till sina jordbruksmaskiner. Han letade efter en lämplig 

leverantör inte bara i Finland utan också i Ryssland och Sverige.  

 

Den leverantör han till sist fastnade för var Severin Bengtsson, som sedan en tid 

tillbaka bedrivit en framgångsrik rörelse med försäljning av olika olje- och 

bränsleprodukter från sitt affärsställe i Råneå, som är beläget mellan Luleå och 

Kalix. Det som gjorde att Mika fastnade för Severin var inte bara produktutbudet 

och priserna, utan också deras på Internet manifesterade gemensamma intresse för 

det som förenar Finland och Sverige. Eftersom det skulle bli fråga om ett köp över 

nationsgränsen (som båda beklagar att den finns) bestämmer de sig för att i avtalet 

föra in en klausul med följande innehåll: 

 

”De lagar och regler som är gemensamma för Sverige och Finland ska tillämpas på 

detta avtal.” 

 

För att verkligen manifestera det gemensamma intresset skriver parterna under 

avtalet när de fiskar ädelfisk i en båt i gränsälven mellan Sverige och Finland (det 

är oklart hur nära respektive land de befann sig vid undertecknandet).  

 

Den olja som såldes beskrevs i Severins marknadsföring och produktbeskrivningen 

som bifogades beställningen som dieselolja/motorbrännolja av mycket god kvalitet.  

 



   
 

Oljan levererades med tankbil till Mikas jordbruksfastighet och lossades i den stora 

oljecistern som fanns på tomten och som sedan tidigare innehöll ett betydande antal 

kubikmeter olja av motsvarande slag.  

 

Mika, som aldrig haft problem med sina jordbruksmaskiner, kunde redan någon 

vecka efter leveransen konstatera att motorerna helt plötsligt stannade eller 

krånglade på ett sätt som inte hade förekommit tidigare. Eftersom det var ett antal 

skördetröskor och traktorer som hade börjat krångla i ganska nära tidsmässig 

anslutning till leveransen misstänkte Mika att detta kunde bero på den levererade 

oljan, och han kontaktade därför Severin en månad efter att den första maskinen 

hade börjat krångla.  

 

Mika anlitade också ett laboratorium som vid sin undersökning av olja från 

maskinerna och från cisternen kunde konstatera att oljan innehöll partiklar som 

allvarligt påverkade motorernas funktion. Mika menar därför att Severin är 

ansvarig för de skador som uppkommit och som enligt Mika består av alla 

utredningskostnader, ett stort antal motorreparationer, transportkostnader och 

kostnader för dels den kvarvarande oljan i cisternen som måste kasseras, dels 

rengöringen av cisternen.  

 

Stämningsansökan lämnas in till svensk domstol (och ska nu avgöras av Juryn efter 

huvudförhandling i Högsta domstolens lokaler). 

 

Tvistefrågorna är tillämplig lag (finländsk rätt och i så fall vilka regler, svensk rätt 

och i så fall vilka regler eller kanske internationella regler för avtalstypen som är 

gemensamma för länderna; en av parterna hävdar åtminstone som ett alternativ den 

sistnämnda ståndpunkten) och säljarens eventuella ansvar för de uppkomna 

skadorna.  

 



   
 

Kärandelaget företräder Mika Norros och svarandelaget företräder Severin 

Bengtsson.  

 

Lagen ska med utgångspunkt i de redovisade omständigheterna utveckla rättsliga 

resonemang för sina ståndpunkter. Omständigheterna får inte ändras men kan 

kompletteras.  

 

En invändning kan framställas mot ett hypotetiskt huvudpåstående. Att 

kärandelaget inte har fört ett visst rättsligt resonemang hindrar alltså inte 

svarandelaget att invända mot ett resonemang som om det hade framställts. På 

motsvarande sätt får kärandelaget bemöta en viss rättslig invändning även om 

svarandelaget inte har framställt denna. 


