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1 INNLEDNING 

 

Oppgaven angår sentrale kjøpsrettslige problemstillinger og kan ikke 

karakteriseres som vanskelig.  

 

Ved karaktergivningen bør sensorene legge særlig vekt på følgende 

forhold : 

 

- Kandidatenes evne til klare problemformuleringer  

- Kandidatenes evne til å argumentere nyansert for sine 

standpunkter 

- Kandidatenes evne til å anvende avhendingslovas relevante regler  

på oppgavens faktum 

 

Kandidatenes resonnementer skal på vanlig måte telle langt mer enn 

deres konklusjoner, med mindre det dreier seg om uskjønnsomme 

standpunkter. 

 

 

2 BAKGRUNNSRETTEN 

 

Avtalen mellom Kari Holm og Peder Ås gjelder salg av fast eiendom. 

Dermed kommer lov 3. juli 1992 nr 93 om avhending av faste eigedom til 

anvendelse, jf avhl § 1-1 første ledd . 

 

Det kan godt slås fast at det dreier seg om et forbrukerkjøp, jf avhl § 1-2. 

Dette får ingen betydning med hensyn til ufravikelige regler, men ved  

bedømmelsen av om spørsmålet om undersøkelses- og reklamasjonsplikt, 

vil Peder Ås’ status kunne ha betydning. 

 

 

3 MANGELSSPØRSMÅLET 

3.1 INNLEDNING 

 

Huset er solgt «som den er», og dermed regulerer avhl § 3-9 spørsmålet 

om mangel. 

 

Systemet: Etter sin ord lyd  elimineres enhver mangel. Fra dette 

utgangspunktet gjør avhl § 3-9 to sett med unntak: 

- Unntak ved  opplysningssvikt, jf første setning. 

- Unntak for vesentlige avvik, jf andre setning. 

 

Dersom ikke noen av unntakene slår inn, foreligger ikke en mangel. 

 

3.2 OPPLYSNINGSSVIKT 
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Den aktuelle problemstillingen etter avhl § 3-9 første setning er om Kari 

Holm kan sies å ha brutt sin opplysningsplikt etter avhl § 3-7. 

 

Det er på det rene at det dreide seg om opplysninger som Peder Ås 

«hadde grunn til å rekne med å få» – det objektive vilkåret. 

 

Spørsmålet er om Kari Holm kan sies å «måtte kjenne til» forholdet – det 

subjektive vilkåret. Her må kandidatene få fram at det ikke dreier seg om 

et vanlig aktsomhetskrav. Man sier gjerne at avhl § 3-7 stiller opp et svakt 

normativt vilkår; forholdene må ligge i dagen  (grov uaktsomhet). 

 

Konklusjon: Slik faktum ligger an er det nok heller tvilsomt om det 

subjektive vilkåret er oppfylt. 

 

3.3 VESENTLIGHETSAVVIK 

 

Hovedproblemstillingen er om eiendommen er i «vesentleg ringare stand  

enn kjøparen hadde grunn til å rekne med», jf avhl § 3-9 andre setning. 

 

For det første må eiendommen være i dårligere stand  enn kjøperen hadde 

grunn til å regne med. Dette er en ord inær mangelsvurdering og vilkåret 

er klart oppfylt i foreliggende sak. 

 

Dernest må avviket være vesentlig. (Ikke sammenfallende med en 

hevingsvurdering.) For å kunne gjennomføre denne bedømmelsen må 

kandidatene kjenne til Rt-2010-103 As is-dommen. Hvorvid t 

vesentlighetskriteriet er oppfylt, beror på en kombinert vurdering: 

 

Man tar utgangspunkt i en kvantitativ vurdering og ser på størrelsen på 

utbedringskostnadene i forhold  til kjøpesummen. Deretter suppleres 

denne med en kvalitativ bedømmelse. 

 

Det særegne i foreliggende sak er at eiendommen er kjøpt dyr som følge 

av god beliggenhet. Dette taler klart for at den kvantitative terskelen 

setters lavere enn ellers. Hvis ikke, vil denne type eiendommer kunne få 

et betydelig dårligere mangelsvern enn andre eiendommer med en mer 

normal beliggenhet. 

 

Konklusjon: Utbedringskostnadene utgjør 4 % av kjøpesummen, og på 

grunn av ovennevnte forhold  bør dette være tilstrekkelig til å anse 

dreningsproblemet som en mangel. 

 

 

4 BORTFALL AV MANGELSINNSIGELSEN 
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4.1 FORUNDERSØKELSE 

 

Det følger av avhl § 3-10 andre ledd  at dersom kjøperen har undersøkt 

eiendommen, kan han ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde ha 

oppdaget på befaringen. 

 

Peder Ås var på to befaringer, og dermed kommer regelen til anvendelse. 

 

Det er en normativ regel – burde ha oppdaget – men i forbrukerforhold  

stilles det ikke så store krav til kjøperen. For øvrig framgår det av Ot prp 

nr 66 (1990–91) side 94 at plikten til forundersøkelse går kortere enn det 

som følger av plikten til etterundersøkelse etter avhl § 4-9, se nedenfor. 

 

Konklusjon: Peder Ås har ikke brutt sin plikt til forundersøkelse. 

 

4.2 DEN RELATIVE REKLAMASJONSPLIKTEN  

 

Etter avhl § 4-19 taper en kjøper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende 

dersom han ikke reklamerer innen rimelig tid  etter at han burde h a 

oppdaget mangelen. 

 

Oppstarttidspunktet for fristen må drøftes i forhold  til: 

- Undersøkelse etter overtakelse, jf avhl § 4-9 

- Første gangs maling i september 2013 

- Andre gangs maling våren 2014 

- Kontakten med fagpersonen høsten 2014 

 

Når det gjelder kravet om å gi meld ing innen «rimeleg tid», er pånytt Rt-

2010-103 As is-dommen sentral. Her opereres det med en normaltid  på 3 

måneder, men som må suppleres med en vurdering av om tiden bør 

gjøres lengre (eventuelt kortere) ut fra konkrete omstendigheter. 

 

At Kari Holm regnt med at det dreide seg om rent kosmetiske forhold , 

kan i denne sammenhengen ikke være avgjørende. 

 

For øvrig må det være på det rene at Peder Ås sin henvendelse til Kari 

Holm våren 2014 ikke fylte kravene til en reklamasjon, jf Rt-1012-1779 

Hydro Aluminium. 

 

Konklusjon: Hvilket standpunkt kandidatene her kommer fram til vil være 

av underordnet betydning. Det sentrale er kandidatenes begrunnelse og 

drøftelse av reklamasjonsspørsmålet. 

 

 

5 KRAV PÅ UTBEDRING 
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Det følger av avhl § 4-10 andre ledd  at en kjøper bare i visse tilfeller kan 

kreve utbedring av en mangel av selger. 

 

Kari Holm hører ikke med til den gruppe av selgere hvor retting kan 

gjennomtvinges. 

 

Konklusjon: Peder Ås kan ikke kreve retting av mangelen. 

 

 

6 KRAV OM PRISAVSLAG 

 

Forutsettes det at fuktproblemene ved  boligen er å anses som en mangel, 

kan Peder Ås kreve prisavslag etter avhl § 4-12. Det er ikke krav om noe 

ansvarsgrunnlag; mangelen gir i seg selv rett til prisavslag. 

 

Etter avhl § 4-12 andre ledd  skal prisavslaget utmåles på grunnlag av 

kostnadene ved  å få manglene rettet, men med tilføyelsen «med indre 

«Anna vert godtgjort». 

 

Kandidatene bør her kort angi forholdet mellom prisavslag etter første og 

andre ledd , og forklare hva som skal til for at første ledd  om 

forholdsmessig prisavslag slår inn, jf Rt-2000-199 Revefarmdommen. 

 

Konklusjon: Peder Ås får medhold . Fuktproblemene er noe som må 

utbedres, og da vil markedsprisen trolig falle i samsvar med 

rettingskostnadene. 

 

 

7 KRAV PÅ ERSTATNING AV UTGIFTER TIL FAGKYNDIG 

 

Krav om erstatning av utgiftene Peder Ås pådro seg til den fagkyndige, 

kan hjemles i avhl § 4-14 Skadebot. 

 

Det dreier seg om et d irekte tap, jf avhl § 7-1 andre ledd , og det gjelder da 

et kontrollansvar. Kandidatene må på vanlig måte gjennomføre en 

drøftelse av om årsaken til mangelen kan sies å være en hindring utenfor 

selgerens kontroll. 

 

Bambuspinnedommen, Rt-2004-675, vil være til liten hjelp da foreliggende 

kjøp gjelder en individuelt bestemt gjenstand  og ikke en handelsvare 

bestemt etter art. 

 

Kontrollkriteriet vil stå sentralt: Det ser ut til at lovgiver i ganske stor 

utstrekning er villig til å anse skjulte mangler for å representere en 
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hindring utenfor selgerens kontroll, jf Ot prp nr 66 (1990–91) side 109 

høyre spalte (sitat fra kjøpslovmotivene). 

 

Et mulig alternativ grunnlag kan være en analogi fra buofl § 32 fjerde ledd  

andre setning: «Entreprenøren skal bere … utgifter til konstatering av 

mangelen ….», det vil si et rent objektivt grunnlag. Hvorvid t denne 

regelen kan anvendes etter avhendingslova, er imidlertid  usikkert. 

 

 

 

 

 

Lasse Simonsen 


