
1632001—2002 Ot.prp. nr. 44
( )ni kw tOrt)fl,lk(’rkjøp ttorbrukt’rkiopsloven)

Etvalget foreslo ikke noen bestenirnelse som

svarer til kopsloven 14. I NOE 1993: 27 s. 120 he
ter det:

I tvaIget finner det ikke nødvendig a ta inn i
forbrukerkjopsioven en bestemmelse om krav
til identifikasjon tilsvarende kji. 1988 § 14, I og
med at den generelle regel i forbrukerkjøp er le
vering ikke er skjedd før varen motlas, vil spørs
malet om identifikasjon bare kunne oppsta i til
feller hvor risikoen gar over før levering etter
utkastet § 10 første ledd annet punktum. I disse
tilfellene vil det ikke være tvilsomt at det vil gjel
de et krav om at tingen mä kunne identiiiseres
selv om dette ikke presiseres gjennom en egen
lovbestemmelse.»

Da departementet gàr inn for en uttømmende
forbrukerkjøpsiov, er det likevel tatt inn (‘fl bestem
melse tilsvarende kjøpsloven § 14 i tredje ledd. Be
stemmelsen oppstiller et tilleggsvilkar for overgang
av risikoen når det gjelder kjøp av artsbestemte
ting. Risikoen for slike ting går aldri over før tingen
er identifisert på en tydelig måte.

Fjerde ledd svarer til kjøpsloven § 16 og utval
gets utkast § 10 tredje ledd. med den forskjell at det
er vist til angrerettioven (i motsetning til den tidli
gere angrefristloven).

Verken utvalget eller departementet har fore
slått noen bestemmelse som svarer til kjøpsioven

§ 15. Ifølge kjøpsioven § 15 annet ledd gjelder den
ikke i forbrukerkjøp. I)ersom en forbruker skulle
kjøpe varer under transport, må en falle tilbake på
forbrukerkjøpslovens alminnelige regler om risiko-
overgang.

Kapittel 4 Tingens egenskaper, mangler mv.

Til 15 Tingens egenskaper

Første ledd bestemmer at tingen skal være i sam
svar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre
egenskaper og innpakning som følger av avtalen.
Bestemmelsen stemmer med kjopsloven § 17 førs
te ledd og utvalgets forslag til § 11 første ledd, og
innebærer dessuten gjennomføring av forbruker
kjopsdirektivet artikkel 2 nr. i og deler av artikkel 2
nr. 2 bokstav a.

Departementet viser til merknadene til bestem
melsen i NOU 1993: 27 s. 120—121.

Annet ledd gjelder de kravene kjøperen kan stil
le til salgsgjenstanden, uavhengig av det om er
konkret avtalt eller forutsatt.

Om annet ledd g n’’rlt io’tf’r d»t i NOt
27 s. 121:

‘.Det presiseres i bestemmelsen at (len bare
kommer til anvendelse hvis ikke annet følger av

avtalen. Som papekt ovenfor, vil det likevel i
praksis ikke være noen skarp grense mellom en
vurdering basert pa hva som anses avtalt og en
mer abstrakt mangelsvurdering etter annet
ledd.

De momenter som kan trekkes frem i denne
abstrakte vurderingen, vil ikke passe for alle
kjøp. Nar det i bokstav a pekes pa hva tilsvaren
de ting brukes til, kan dette ikke gi noen peke
pinn for mangeisbedømmelsen ved salg av et
unikum (f.eks. en kunstgjenstand). Tilsvarende
vil ikke pakningskravet gjelde for alle varer. En
vare kan godt vurderes bare mot en (‘11Cr mot
noen av de momenter som trekkes frem. I for
hold til mangelsdeflnisjonen, utkastet § 12, er
det nok at et moment tilsier at mangel forelig
ger, se formuleringen av 12 første ledd og
merknadene til denne bestemmelsen.

Opplistingen av momenter kan heller ikke
anses uttommende, jfr. for øvrig det som er
fremholdt i kapittel V.5.3. De enkelte ledd åpner
for et konkret skjønn der flere forhold kan spille
inn. Det gjelder særlig bokstav b, som er ny i ut
valgets utkast. »

Departementet slutter seg til disse vurderinge
ne. Som utvalget peker pä, vil rnangelsdefinisjonen
ikke være uttommende. Departementet vil likevel
peke på at den definisjonen som det legges opp til i
utkastet her, dekker flere tilfeller enn i kjopsloven
198$.

94:
Forbrukerrådet uttalte under høringen i 1993/

«Forbrukerrådet vil fremheve at forbrukerne
regelmessig er stilt overfor masseavtaler hvor
partene ikke har utformet avtalen særskilt for
hvert enkelt kjøp. Det bør derfor være klare hol
depunkter til stede for å kunne fastslå at parte
ne har avtalt at varens egenskaper skal være
dårligere enn det som følger av (le generelle
krav i § 11 annet ledd. Det må fremgå at forbru
kerkjøperen bevisst har gatt inn på en avtale
hvor kravene til varen er satt lavere enn nor
malt, for at han skal kunne sies å ha fraskrevet
seg muligheten tiLä paherope seg (le generelle
krav til varens egenskaper. holdbarhet og for
rnålstjenlighet.

Innen møbelbransjen utvikles idag avtaler
med forbrukerkjøpere hvor det på forhand er
fastlagt en forutsatt bruk av møbelet hvor kvali
teten er tilpasset denne fastlagte bruk. Det er
eksempler pa at det i bruksanvisninger til møb
ler er forutsatt at kjøper ikke skal benytte don
geriklær ved bruk av moblenwntet. Slitasje som
oppstar tidligere enn normalt vil bransjen da
kunn hr dr skvld’s furbrukei erp’ uriktige
bruk av mobeh’t. Funksjonssvikt som sk 1des
bruk ut over det forutsatte vil (la kunne avskja’
re kjoperens mangelsinnsigelser.
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Forbrukerrådet har også sett en rekke ek
sempler pa at forhandlere av elektriske hus
holdningsapparater har argumentert med at
folk må regne med at varer bryter sammen i lø
pet av en 2 års periode. Det er derfor ikke
usannsynlig at et slikt forbehold kan bli tatt inn i
vilkårene i de kontrakter forbrukerkjopere inn
går.

Forbrukerradet vil gå inn for at det ikke kan
avtales at kravet til generell egnethet, holdhar
het og formålstjenlighet fravikes til skade for
forbrukerkjoper i avtale eller ved merking,
bruksanvisninger ved salg av nye industrivarer.
Det ufravikelige forbrukervern bør her være ab
solutt. Utifra grunnleggende forbruker-, miljø-
og ressurshensyn skal ikke forhandlere av mas
seproduserte varer gjennom avtale kunne fravi
ke de generelle krav til vanlig god vare.

Det bør også fremgå av kommentarene til
denne bestemmelsen at selger har bevisforings
plikt for at partene har avtalt at kravene til varen
skal settes lavere enn de generelle krav jfr. § 11
annet ledd fig. Er det tvil rundt spørsmålet om
partene har avtalt at kravene til varen skal set
tes lavere, må risikoen for tvilen ligge på sel
ger.»

Departementet vil ikke gå inn for noen egen be

stemmelse om at kravet til generell egnethet, hold

barhet og formålstjenlighet ved salg av nye indu

strivarer ikke kan fravikes i avtale eller ved mer-

king eller bruksanvisninger. Ved salg av nye indu

strivarer vil det i dag oftest være i strid med avtale-

loven § 36 å selge varen «som den er» eller med lig

nende alminnelig forbehold. Allerede dette vil gi

forbrukeren et vern. Det er etter departementets

oppfatning ikke tilstrekkelig grunn til generelt å

forby avtaler som gjennom spesifiserte forbehold

senker kravene til varen under et visst nivå. Der

som en konkret avtale på dette punktet er urimelig,

for eksempel fordi den kvaliteten varen har ikke

står i forhold til prisen, vil forholdet etter omsten

dighetene rammes av avtaleloven § 36. En generell

bestemmelse i forbrukerkjopsloven ville også måt

te ha et skjonnsmessig preg som ikke ga vesentlig

mer veiledning enn avtaleloven § 36. Det må også

tas hensyn til at selgeren ikke uten videre kan kom

me seg unna krav til varen som er avtalt eller som

følger av lovens mangelskriterier, gjennom bruks

anvisning, merking eller lignende, som først blir

gjort kjent for forbrukeren etter avtaleinngåelsen, I

et slikt tilfelle vil forbrtikeren kunne påberope seg

at det foreligger en mangel dersom tingen ut fra

forholdene da avtalen ble inngatt, ikk Tarer til det

han eller hun har grunn til a forvente av en slik vare

med hensyn til holdbarhet og andre egenskaper. jf.

lovforslaget § 15 annet ledd bokstav b,

Departementet ser at det i praksis kan oppsta
sporsmal om hva som i det konkrete kjøpet har

kommet til forbrukerens kunnskap før avtalen ble

sluttet, og om kravene til varens egenskaper mv.

dermed er senket. Det er neppe mulig å oppstille

helt faste kriterier eller prinsipper for hvordan slike

faktiske tvilssporsmål skal løses, selv om situasjo

nen ofte vil ligge slik an at det er opp til selgeren a

vise at forbrukeren faktisk har akseptert særlig lave

krav til varens egenskaper mv. En slik aksept behø
ver imidlertid ikke alltid å foreligge i form av rene

ord. underskrift eller lignende. Det kan i visse tilfel

ler følge av kjøpssituasjonen at kravene til varen må

stilles noe lavere enn vanlig.
Dersom det oppstår tvil om hvordan en konkret

avtale skal tolkes, må det tas hensyn til at den ene

avtaleparten er forbruker. Departementet viser i

den sammenheng til avtaleloven § 37 første ledd nr.

3, som lyder:
«For vilkår som ikke er individuelt forhandlet,
og som inngår i en avtale mellom en forbruker
og en næringsdrivende, gjelder følgende: (...)
Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal
vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren.»

Når det særlig gjelder betydningen av at en vare

er solgt «som den er» eller med lignende alminne

lig forbehold, vises det til merknadene til § 17 førs

te ledd.
Annet ledd bokstav a stiller krav om at varen skal

passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis

brukes til. Bestemmelsen er identisk med kjopslo

ven § 17 annet ledd bokstav a og utvalgets utkast

§ Il annet ledd bokstav a. Bokstav a gjennomfører

forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 2 nr. 2 bokstav c.

Departementet viser ellers til merknadene i

NOU 1993: 27 s. 121.
Etter bokstav b skal tingen svare til det som for

brukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik

vare med hensyn til holdbarhet og andre egenska

per. Bestemmelsen har ikke noen direkte parallell i

kjopsloven, men svarer til utvalgets forslag til § 11

annet ledd bokstav b. Dette alternativet gjennomfø

rer dessuten forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 2 nr.

2 bokstav d.
Under høringen i 1993/94 ble forslaget støttet

av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Elektro

nikkforbundet. Elektronikkforbundet uttalte:

«Etter vår oppfatning er forventningssynspunk
tet et sentralt mangelsgrunnlag, slik at regelen
materielt sett ikke representerer noe nytt. Når
man først skal ha en mangelsdefinisjon, hør
imidlertid dette grunnlaget være nevnt (.,.).

Leuerandenforbundet Lyd & Bilde og Leverandor

foreningen for mobiltelefoner og radiokommunika- I
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sjon (tellesuttalelse) sluttet seg ikke til forslaget til
I I annet ledd bokstav h. De uttalte:

«Det kan ikke herske tvil om at kjøperens beret
tigede forventninger ogsa tidligere har vært re
levant ved mangeisvurderingen, i den forstand
at rettsanenderen har mattet ta i betraktning
disse forventninger ved klarleggelsen av hvilke
egenskaper kjopsgjenstanden skal ha ved risi
koovergangen dersom den skal anses kon
traktsrnessig. Noe helt nytt er imidlertid at det
er tilstrekkelig for a konstatere at det foreligger
en mangel at varens holdbarhet var darligere
enn kjøperen etter en objektiv vurdering hadde
grunn til ä regne med. (...) Er varens holdbar
het dårligere enn den berettigede forventning
tilsier, synes det etter lovforslaget unødvendig å
klarlegge om de feil ved varen som ledet til sam
menbruddet forelå ved risikoovergangen. Til
tross for at utkastets regler om varens egenska
per i prinsippet skal leses i lys av § 14, synes det
a være liten plass for vurderinger etter § 14 der
som det kan konstateres at varens holdbarhet
er kortere enn kjøperen hadde grunn til å for-
vente, idet det blir spørsmål av mer filosofisk art
om mangelen — den dårlige holdbarhet — «føre-
la» ved risikoovergangen.

Rent faktisk må det antas at utkastets § 11
(2) (b) — dersom den vedtas — vil få stor betyd
ning innen forbrukerelektronikkbransjen, hvor
det tradisjonelle mangelsbegrep har vært sær
lig vanskelig anvendelig ved feil i elektroniske
komponenter, bl.a. fordi det er vanskelig å av-
klare om en elektronisk komponent som bryter
sammen f.eks. tre år etter leveringen var man
gelfull ved risikoovergangen eller ei. Slik for
bundene ser det, utvider forslaget til § 11 (2)
(b) i realiteten det tradisjonelle mangeisbegrep
i betydelig grad uten at dette ifølge utvalget har
vært tilsiktet. Dette innebærer at de økonomis
ke konsekvenser, som leverandørene, på grunn
av utkastet til § 32, 3. ledd i kjøpsloven av 1988
må bære alene, ikke er utredet. Utvalgets for
slag kan hevdes a lovfeste den sammenblan
ding av varens forventede levetid og mangel
spresumsjoner som utvalget tar avstand fra (s.
75). F’orhundene ber på denne bakgrunn om at
forslaget og dets konsekvenser utredes nærme
re, og at det eventuelt presiseres nærmere at en
mangel etter § 11(2) (b) bare skal anses å fore
ligge dersom det sannsynliggjores at varens
dårlige holdharhet skyldes tradisjonelle kvali
tetsmangler som forelå ved risikoens over
gang. »

Horingsmstansene synes etter dette å være noe
uenige om hvorvidt utvalgets forslag i realiteten in
nehærer noe nytt i forhold til gjeldende rett. Utval
get har ikke hatt til hensikt a foresla realitetsend
ringer. jf. NOU 1993: 27 s. 121 annen spalte.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag,
og mener at det her er tale om en presisering i lo
ven av et mangelsgrunnlag som allerede kan sies a
følge av gjeldende rett. Man kan se det slik at disse
tilfellene allerede faller inn under kjopsloven § 17
annet ledd bokstav a, jf. Krüger, Norsk Kjøpsrett
(1998) s. 216. Høyesterett har uansett ansett en slik
regel a foreligge på ulovfestet grunnlag, jf. Rt. 1998
s. 774. Departementet forstar det slik at usikkerhe
ten under horingen skyldes forholdet mellom utval
gets utkast § 11 annet ledd bokstav b og kravet i
§ 14 om at mangelen må ha vært til stede ved risiko-
ens overgang. Departementet vil understreke at det
også i forhold til § 15 annet ledd bokstav b (utval
gets § 11 annet ledd bokstav h) er et krav at årsa
ken til funksjonssvikten forelå ved risikoens over
gang, jf. § 14 første ledd. Det vil typisk kunne være
at det er benyttet dårlige materialer ved produksjo
nen, eller at det har skjedd en feil under selve pro
duksjonen. Dersom funksjonssvikten skyldes for
hold på forbrukerens side, for eksempel i form av
manglende vedlikehold, vil det ikke foreligge noen
mangel i lovens forstand. Det er dermed nær sam
menheng niellom bestemmelsene om mangels
grunnlag og risikoens overgang.

Det sentrale spørsmålet i forhold til lovforslaget
§ 15 annet ledd bokstav b blir, som fremhevet av ut
valget i NOU 1993: 27 s. 122, hva kjøperen objektivt
sett har grunn til å forvente seg. Dette innebærer at
det ikke skal tas utgangspunkt i den enkelte forbru
kers individuelle, subjektive forventninger. En kjø
per som har urealistisk høye forventninger om ved
kommende produkt, kan ikke gjøre gjeldende at
tingen har en mangel dersom disse forventningene
skuffes. Dersom vedkommende bygger sine for
ventninger på opplysninger som er gitt spesielt til
ham eller henne, må mangeisvurderingen i stedet
bygge på for eksempel avtalen eller de gitte opplys
ningene. jf. § 15 første ledd og § 16 første ledd bok
stav c.

I tråd med det Høyesterett uttaler i Rt. 1998 s.
774 på s. 781—782, vil departementet fremheve at
også svikt som er påregnelig, vil kunne være selge
rens risiko. Det må imidlertid trekkes en grense
mot svikt som oppstår så ofte at slik svikt virker inn
pa forbrukerens hegrunnede normalforventning.

Kjoperens berettigede forventninger vil normalt
være knyttet til bestemte forutsetninger om vedli
kehold, normal bruk og hva som utgjør påregnelig
slitasje i forhold til den gjenstand det er tale om.

Det nia foretas en vurdering av hvilke forvent
ungt r kjøperen har grunn til a ha ved kjøp av den
gjenslanden det er tale om. 1 denne vurderingen vil
det være naturlig å trekke inn pris, forhold ved pro
duktet i seg selv, forhold knyttet til inarkedsforin
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gen. lengden av en eventuell garantitid for tingen,
eventuell klassifisering av produktet og kvalitets
standarder som matte finnes innen bransjen. Nar
det gjelder prisens betydning, er departementet
enig med Forbrukerradet, som under horingen utta
ler at det ved kjøp av brukte ting, hvor prisen er la
verv enn markedsprisen, er naturlig å stille forvent
ningene lavere enn normalt, men at kjøperen ved
salg/tilbud skal kunne stille forventningene som
om varen var kjøpt til normalpris.

l)ersom det er gitt garantier om hvor lenge va
ren skal holde, kan dette som nevnt være et mo
ment i vurderingen. Men det kan ikke settes lik
hetstegn mellom garantitiden og hva kjøperen har
grunn til å forvente seg. Det kan gjerne foreligge en
mangel etter dette alternativet selv om svikten blir
synlig etter garantitidens utløp, jf. for så vidt Rt.
1998 s. 781. På den annen side vil de forventninge
ne som er skapt gjennom markedsføring og opplys
ningsgivning ellers, etter departementets syn kun
ne ha betydelig vekt ved vurderingen av hva det er
grunn til å forvente.

Det har vært diskutert hvilken betydning fem
års fristen i kjøpsioven § 32 tredje ledd skal ha for
vurderingen av hvilke krav som kan stilles til tin
gens holdbarhet. Tilsvarende spørsmål oppstår et
ter forslaget § 27 annet ledd. Flere høringsinstan
ser har trukket frem dette spørsmålet, og det er
delte meninger om det.

Departementet vil bemerke at det naturlig nok i
en del tilfeller erfaringsmessig er en viss faktisk
sammenheng mellom det faktum at en ting er ment
å vare vesentlig lengre enn to år (noe som utløser
en ekstra lang reklamasjonsfrist på fem år). og de
krav forbrukeren med rimelighet kan stille til va
rens holdbarhet — og dermed hva som utgjør en
kjøpsrettslig mangel. Eksistensen av en fem års re
klamasjonsfrist har imidlertid ikke i seg selv noen
betydning ved vurderingen av om det i det enkelte
tilfellet foreligger en kjøpsrettslig mangel. Vurde
ringen må skje konkret med utgangspunkt i man
geiskriteriet i utkastet § 15 annet ledd bokstav b
(eventuelt i lys av andre mangelskriterier) og § 18
om tidspunktet for mangeisbedømmelsen. Departe
mentet viser til Ot.prp. nr. 21 (1996—97) Om lov om
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad
mm (bustadoppforingslova) s. 64, hvor departe
mentet drøfter forholdet mellom lengstefristen i
hustadoppforingslova (den foreslåtte ti års fristen)
og hva som rettslig sett utgjør en mangel:

..1)epartementet vil, som det er og er streka un
a imivak t i utgreiing I - 77. peike på at re

klamasjonsfristen ikkje seier noko om kor lcnge
dvi einsk i/de delane av ytinga skal vare. For ein
kan konstatere ein mangel. ma ein mellom anna

vurdere om forbrukaren har oppfylt rimelege
krav til vedlikehald og fornuftig bruk av eigedo
men. Det kan og oppsta former for feil som ein
ikkje kan laste forbrukaren for, men som ein li
kevel ikkje kan rekne som mangel. Dette vil for
det første vere omstende som ein ma rekne som
ei ordinær følge av tida som er gatt og vanleg
bruk av bustaden — det ein kan kalle vanleg sli
tasje. Vidare vil det kunne verv feil som ikkje di
rekte skuldast slitasje, men som det likevel ik
kje er naturleg a karakterisere som ein mangel.
Gjeld det feil ved tekniske komponentar o I, vil
det ikkje utan vidare vere mangel jamvel om dei
aktuelle komponentane til vanleg varer meir
enn ti år. Det avgjerande må verv om det er ein
feil som etter ei samla vurdering går utover det
forbrukaren kan ha rimeleg grunn til a vente.
Det vil da mellom anna verv eit moment om det
er feil som let seg reparere med moderat kost
nad for forbrukaren.»

De samme synspunktene vil etter departemen
tets syn gjelde etter forbrukerkjøpsloven. At det ma
foretas en slik mer nyansert vurdering, er etter de
partementets syn også forenlig med Høyesteretts
synspunkter i Rt. 1998 s. 774 på s. 78 1—782:

<Jeg finner at en forbrukerkjøpers begrunnede
normalforventning i et slikt tilfelle som det fore
liggende, må bestemmes i lys av en objektiv ri
sikobetraktning. Tidsperspektivet for denne ri
sikobetraktningen bør for videospillere som F’ø
relands være hele den særlige reklamasjonsti
den for slike varer som følger av kjøpsloven
§ 32 (3), dvs fem år regnet fra den dagen Føre-
land overtok varen. Det dreier seg om en vare
med elektroniske komponenter som skal ha
meget lang teknisk levetid, som ikke er utsatt
for vanlig slitasje, og som heller ikke forutsetter
alminnelig vedlikehold. Risikoplasseringen mel
lom selger og kjøper bør være slik at innen det
nevnte tidsperspektivet bør Føreland som for
brukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottake
ren ikke blir ftinksjonsudyktig på grunn av
svakheter som forelå ved leveringen, altså at
selgeren bør ha risikoen for svakheter som i lø
pet av fem år leder til funksjonssvikt i en så vik
tig del i en videospiller som IR-mottakeren er.
Jeg finner denne løsning rettspolitisk velgrun
net, og legger også vekt på at fnnksjonsudyktig
het i IR-mottakeren i en videospiller er statistisk
påregnelig, og at det for selgersiden derfor
langt på vei er et spørsmål om å plassere om
kostninger. En utligning gjennom prisene på
samtlige produkter har mer for seg enn a plas
sere omkostningen hos den enkelte forbruker
kjøper som tilfeldig rammes av svikten.

llnyesteretts forniuleringer tyder nettopp pa at
det er foretatt en konkret vurdering med utgangs

(forbrukerkjopsioven)
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punkt i den tingen det var tale om og de omstendig
heter som ellers gjorde seg gjeldende i saken.
Dommen kan derfor etter departementets syn ikke
gi grunnlag for mer generelle slutninger pa dette
punktet. Det fremgar ogsa klart av dommen at for
utsetningen for den konkrete risikovurderingen er
at feilen var til stede ved risikoens overgang.

Uansett hvordan dommen matte oppfattes, leg
ger departementet til grunn at reklamasjonsregle
ne ikke innebærer en lovfesting av krav til tingens
holdbarhet med automatisk virkning for mangels
bedømmelsen. Hvorvidt tingen har en mangel, vil
bero pa en helhetsvurdering av mangelskriteriene
og spørsmålet om feilen var til stede ved risikoens
overgang.

Arsaken til uriktig bruk av en gjenstand kan væ
re ufulistendig, misvisende eller manglende bruks
anvisning. I sa fall kan § 16 første ledd bokstav d pa
beropes Som grunnlag for at det foreligger en man
gel. Det samme kan være tilfellet dersom mangel-
fullt vedlikehold skyldes at de nødvendige opplys
finger om slikt ikke følger med tingen.

Departementet har i § 17 første ledd bokstav a
foreslått at kjøperen, dersom en gjenstand er solgt
med «som den er»-forbehold eller med lignende al
minnelig forbehold, alltid kan gjøre gjeldende som
en mangel at tingen er i dårligere stand enn kjøpe
ren med rimelighet hadde grunn til å forvente på
bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse
og forholdene ellers. Bestemmelsen avviker fra
§ 15 annet ledd bokstav b ved at den er ufravikelig,
og ved at det ved vurderingen av om det foreligger
mangel skal tas særlig hensyn til hva kjøperen med
rimelighet kunne forvente på bakgrunn av forbe
holdet. Det vises ellers til merknadene til bestem
melsen.

Annet ledd bokstav c bestemmer at salgsgjen
standen skal passe til et bestemt formål som selge-
ren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble
inngatt, hvis selgeren har akseptert dette formålet
eller kjøperen ellers har hatt rimelig grunn til a
bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering. Be
stemmelsen tar utgangspunkt i utvalgets § 11 annet
ledd bokstav c, som er en noe forenklet versjon av
kjøpsloven § 17 annet ledd bokstav b. Departemen
tet har imidlertid gjort en tilføyelse sammenlignet
med forslaget i utredningen for a sikre oppfyllelse
av forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 2 nr. 2 bokstav
b. Om tolkingen av direktivet vises det til punkt
3,12.4 foran, Videre er kravet til selgerens kunn
skap endret i forhold til utvalgets forslag.

Det er etter departementets forslag et vilkar at
selgeren «var eller måtte være» kjent med kjøpe
rens særlige formal. Vilkaret er det samme som et
ter kjøpsloven. Under høringen i 1993/94 uttalte
Forbrukerrådet:

«Forbrukerradet vil anta at selgers stilling er
styrket ved at det bare er et bestemt formal med
kjøpet selger var kjent med tingen skal passe
for. De fleste tvister pa dette omradet løses ikke
etter alminnelige bevisregler, fordi de sjelden
blir behandlet av domstolene. Dette betyr at
det, slik regelen er foreslatt formulert, er lettere
for selger a argumentere seg vekk fra et ansvar
ved a si at han ikke kjente til kjøpers formål
med kjøpet.

I tillegg vil det kunne tenkes situasjoner
hvor domstolene legger til grunn at selger ikke
hadde noen rimelig grunn til ikke å vite om for
malet og at det derfor var sannsynlig at han
kjente til formålet. Likevel kan selgers prosess
fullmektig prosedere på at selger var i en spesi
ell situasjon som gjorde at han ikke kjente til
formålet og saksøker må da sannsynliggjøre at
han likevel kjente til formålet. Dette betyr at
den nye formuleringen gir en åpning for selger
til å prosedere seg ut av ansvaret ved kjøp med
spesielt formål.»

Til dette vil departementet bemerke at kjøpslo
ven flere steder i kapitlet om varens egenskaper
mv. bruker lignende uttrykk, jf. kjøpsloven § 17 an
net ledd bokstav b («måtte være kjent med»), § 18
første ledd bokstav b («måtte kjenne til») og § 20
første ledd («måtte kjenne til»). Lignende uttrykk
finnes i andre lover, blant annet nyere kontraktslo
ver (håndverkertjenesteloven, avhendingslova,
bustadoppføringslova).

Spørsmålet om forståelsen av dette vilkåret i re
lasjon til kjøpsioven er drøftet i NOU 1993: 27 s. 122
annen spalte (jf. også s. 124 første spalte og s. 58 an
nen spalte):

«I kjl. 1988 § 17 annet ledd bokstav b angis for
mål selgeren «måtte være kjent med» ved siden
av formål selgeren «var» kjent med. Utvalget
legger imidlertid til grunn at uttrykket «matte
være» ikke innebærer mer enn en bevisregel.
Det vil dermed ikke ha noe annet reelt innhold
enn uttrykket «var kjent med». I Ot.prp. nr. 80 s.
62 bemerkes til uttrykket «måtte kjenne til» at
det ma dreie seg om forhold som selgeren «ik
ke har noen rimelig unnskyldning for a være
uvitende om». Utvalget antar at når en slik situa
sjon foreligger, vil det være mer enn 50 % sann
synlig at selgeren faktisk visste om det aktuelle
forholdet. I så fall er det etter alminnelige bevis-
regler tilstrekkelig bevist at selgeren «var
kjent» med forholdet.»

Selv om uttrykket «niatte kjenne til» i praksis
nok først og fremst vil dekke tilfeller hor det etter
en alminnelig bevisvurdering kan konstateres
kunnskap hos selgeren, vil departementet peke pa
at det prinsipielt er tale om et annet vilkar. I Ot.prp
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80 (1986—87) s. 62 er vilkåret presisert slik at det
omfatter «forhold som selgeren ikke har noen rime
lig unnskyldning for sin uvitenhet om». Samtidig er
det forutsatt at det kreves mer enn vanlig uaktsom
het — det er ikke nok at selgeren burde vite. Tilsva
rende formuleringer av dette vilkåret er anvendt el
ler forutsatt i forarbeidene til tilsvarende bestem
melser i annen nyere kontraktsrettslig lovgivning.
jf. for eksempel Ot.prp. nr. 29 (1988—89) s. 84 første
spalte (håndverkertjenesteloven § 19 første punk
tum), samt Ot.prp. nr, 66 (1990—91) s. 79 annen
spalte, s. 89 første spalte og s. 93 annen spalte (av
hendingslova § 3—2 første ledd bokstav b, § 3—7 og

§ 3—10 første ledd).
I en dom i Rt. 2001 s. 369 synes Høyesterett å ha

lagt til grunn at avhendingslova § 3—7 (»»måtte kjen
ne til>») skal forstås som et krav om forsett eller grov
uaktsomhet. Spørsmålet er imidlertid ikke drøftet
nærmere av Høyesterett.

Forståelsen av det tilsvarende uttrykket «måtte
forstå» i bilansvarsloven har vært presisert av Høy
esterett. I Rt. 1978 s. 321 på s. 325 uttaler Høyeste
rett:

«Etter vanlig språkbruk ligger det i »måtte for
stå>» at man har for seg en situasjon som utfra en
normal bedømmelse gjør en mulig uvitenhet
uforståelig.>»

Etter departementets oppfatning ligger det nær
mest å bygge på den forståelsen som Høyesterett
har gitt uttrykk for ved tolkingen av det tilsvarende
uttrykket i bilansvarslova. Det er på det rene at det
kreves noe mer enn simpel uaktsomhet. For så vidt
kan det virke noe misvisende dersom en lar det av
gjørende være om vedkommende har rimelig unn
skyldning for sin uvitenhet. Dersom en person bæ
rer risikoen når han eller hun ikke har rimelig unn
skyldning for sin uvitenhet, kan dette oppfattes slik
at simpel uaktsomhet er tilstrekkelig. Dette er
imidlertid ikke meningen. Det kreves noe mer. Et
ter departementets oppfatning er det grunn til å
opprettholde vilkåret om at selgeren må bære risi
koen for kjøperens bestemte formål dersom han el
ler hun «måtte kjenne til» dette.

Etter departementets syn er det prinsipielt øns
kelig å kunne ramme enkelte tilfeller hvor det vil
kreve en omfattende bevisforing eller hvor det uan
sett er tvilsomt om det er mulig bevismessig å leg
ge til grunn at en person faktisk kjente til vedkom
mende omstendighet, men hvor vedkommende ut
fra de foreliggende forholdene likevel bør bære risi
koen for det inntradte. Det kan derfor være noe
uheldig utelukkende a basere seg pa uttrykket
-kjente til’», slik utvalget gjør.

Departementet er på den annen side enig med

utvalget i at det ville være å gå for langt å legge risi
koen for kjøperens særlige formal pa selgeren bare
fordi han eller hun burde kjent til dette.

Dersom selgeren kan sies a ha «akseptert» kjø
perens særlige formål, har han eller hun etter lov-
teksten risikoen for formålstjenligheten. Dette el
der uansett om kjøperen rent faktisk kan sies å ha
bygd på selgerens aksept av kjoperens særlige for
ml eller ikke. En aksept kan være bade skriftlig og
muntlig. Dersom kjøperen spør om tingen passer
til et bestemt formål og selgeren svarer bekreften
de, vil det klart nok foreligge en aksept i lovens for
stand. Slike tilfeller vil nok uansett falle inn under
alternativet om at kjøperen hadde rimelig grunn til
å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering.
Dersom selgeren kan sies å ha akseptert kjøperens
særlige formål, kan en nok ofte også se det slik at
selgeren gjennom den inngåtte avtalen har risikoen
for at tingen passer for kjøperens særlige formål.
Alternativet er imidlertid tatt inn for å sikre oppfyl
lelsen av forbrukerkjopsdirektivet artikkel 2 nr. 2
bokstav b, dersom det rent unntaksvis skulle være
slik at kjøperen — tross aksepten — ikke hadde rime
lig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og
vurdering, eller at risikoen ikke gjennom avtalen
kan sies å være lagt på selgeren. Dersom kjøperen
kjente eller måtte kjenne til at tingen ikke passet til
det aktuelle formålet, vil kjøperen etter § 16 tredje
ledd likevel ikke kunne gjøre gjeldende forholdet
som en mangel. Det er forenlig med forbruker
kjopsdirektivet å unnta slike tilfeller, jf. artikkel 2
nr. 3 første alternativ.

Selv om en ikke kan si at selgeren har akseptert
kjøperens særlige formål, vil selgeren bære risiko
en dersom kjøperen har hatt «rimelig grunn til å
bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering». I
praksis vil det være lettere å bygge selgerrisiko på
dette alternativet, fordi det ikke forutsetter bevisfø
ring om hva seigeren har akseptert. Det er mulig å
foreta en noe bredere vurdering.

Bokstav d krever at salgsgjenstanden, dersom
ikke noe annet følger av avtalen, skal ha egenska
per som selgeren har vist til ved å legge frem prøve
eller modell. Bestemmelsen er identisk med kjøp
sloven § 17 annet ledd bokstav c og utredningen

§ 11 annet ledd bokstav d. Bestemmelsen gjennom-
fører forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 2 nr. 2 bok
stav a.

Om det nærmere innholdet av bestemmelsen
vises det til NOU 1993: 27 s. 123 første spalte.

Bokstav e krever at tingen, dersom ikke noe an
net følger av avtalen, skal være pakket på vanlig el
ler annen forsvarlig mat som trengs tor a bevare
og beskytte tingen. Bestemmelsen er identisk med
kjopsloven § 17 annet ledd bokstav d og utrednin
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ledd annet punktum. Departementet viser til drøf
teisen av problemstillingen og den nærmere be-
gru nnelse for regelen i de alminnelige motiver
punkt 3.8.5.

Til 17 Ting solgt «som den er». Auksjonssalg

Paragrafen regulerer virkningen av at det mellom
selgeren og kjøperen er avtalt et «som den er»-for
behold eller liknende alminnelig forbehold. Den gir
dessuten en særlig bestemmelse for salg av brukte
ting pä auksjon.

Bestemmelsene svarer til kjøpsioven § 19 og ut
redningen § 13. På bakgrunn av forbrukerkjøpsdi
rektivet artikkel 7 nr. i og artikkel i nr. 3 er det fo
reslått visse endringer. Om bakgrunnen for endrin
gene vises det til punkt 3.13.6.

Første ledd stiller visse minstekrav til varen som
selgeren er bundet av selv om varen er solgt «som
den er» eller med lignende alminnelig forbehold.

Bestemmelsen regulerer hvilken virkning gene
relle forbehold har for vurderingen av om det fore
ligger en kjøpsrettslig mangel.

Det faktum at det er tatt et «som den er»-forbe
hold eller lignende alminnelig forbehold, innebæ
rer ikke i seg selv at kjøperen er avskåret fra å gjøre
gjeldende som en mangel andre forhold enn det
som følger av § 17. § 17 sier bare hva kjøperen all
tid vil kunne gjøre gjeldende. Om kjøperen skal
kunne gjøre gjeldende andre forhold enn det som
følger av § 17 første ledd, må bero på en tolking av
det aktuelle forbeholdet. I denne sammenheng har
det betydning at kjøperen ofte er den svakere par
ten i avtaleforholdet, og at han eller hun ikke ser
konsekvensene av at det er tatt et forbehold. Der
som kjøperen ikke samtidig med forbeholdet gjø
res oppmerksom på at han eller hun dermed bare
kan påberope seg de forholdene som loven regner
opp, vil dette ofte kunne fremstå som uklart for kjø
peren. I)ersom det er uklart hvilken rekkevidde et
alminnelig forbehold har, m vilkåret tolkes til for
del for forbrukeren, jt avtaleloveri § 37 første ledd
nr. 3.

Kjøperens stilling må alltid ses i sammenheng
med det grunnleggende prinsippet om at man alltid
har krav pä det som anses avtalt, jf. utkastet § 15
første ledd. Dersom det på den ene siden er tatt et
generelt «som den er«-forbehold, men selgeren på
den annen side har bekreftet at tingen kan brukes
til et bestemt formål, m det konkrete utsagnet gå
foran det generelle. med mindre selgeren reserve

I rer seg spesielt mot at tingens formalstjenlighet.
Bokstav a bestemmer at det foreligger en man

gel drrsom tingen er i därligere stand enn kjøperen
med rimelighet hadde grunn til å forvente på bak-

grunn av forbeholdet, kjopesummens størrelse og
forholdene ellers.

Sammenlignet med dagens lovtekst kreves det
ikke lenger at tingen skal være i «vesentlig darli
gere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente.
Denne endringen er gjort for å svnliggjøre gjen
nomføringen av forbrukerkjopsdirektivet artikkel 7
nr. 1, jf. punkt 3.13.6.

Om den tilsvarende bestemmelsen i kjøpsloven
19 første ledd bokstav c heter det i Ot.prp, nr 80
(1986—87) s. 62 første spalte:

«Bokstav (c) gjør selgeren ansvarlig dersom tin
gen viser seg å være i vesentlig dårligere stand
enn kjøperen hadde grunn til å rekne med. Ved
vurderingen skal det tas hensyn til kjøpesum
men, men også til forholdene ellers. Bestem
melsen forutsetter ikke noe klanderverdig for
hold fra selgerens side, men misforholdet mel
lom tingens stand og det kjøperen kunne rekne
med, må være utvilsomt.»

Dette gjelder også etter avhendingslova, jf. sita
tet i Ot.prp. nr. 66 (1990—91) Om lov om avhending
av fast eigedom (avhendingslova) s. 92 annen spal
te.

Med den endringen som er foreslått, kan det ik
ke kreves et utvilsomt misforhold mellom tingens
stand og det kjøperen kunne regne med. Det vil
imidlertid følge av kjøpets karakter ved de typiske
«som den er»-kjøpene (salg av brukte gjenstander
som er utsatt for slit og elde) at kjøperen ikke kan
forvente seg en gjenstand som er feilfri, og at krave
ne til vedlikehold gjerne er større enn ved kjøp av
en sammenlignbar ny gjenstand. Dette refiekteres
gjerne i det generelle inntrykket kjøperen har av
tingen og den prisen som avtales. For å understre
ke i lovteksten at kjøperen ikke må stille urealistis
ke forventninger ved kjøp av brukte gjenstander, er
ordet «med rimelighet» tatt inn.

Henvisningen til «forbeholdet» vil ha en dobbelt
funksjon. Dels vil det innebære at selgeren gjen
nom forbeholdet kan gi en indikasjon om at kjøpe
ren har noe større risiko ved kjøpet enn det som vil
le følge uten et slikt forbehold, og dels innebærer
det at kjøperen ikke ptar seg en større risiko enn
det forbeholdet, ut fra en naturlig tolking, gir
grunnlag for. I realiteten innebærer dermed lov-
teksten en henvisning til det grunnleggende prin
sippet om hva som er avtalt.

Selv om det ikke er tatt noe formelt forbehold
om at tingen selges «som den er< eller lignende, vil
naturlig nok forholdene rundt kjøpet ha betydning
for hva som kan anses avtalt eller forutsatt mellom
partene. l)ette inngår som et sentralt element i den
vurderingen som ma skje etter prinsippet i utkastet
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§ 15 første ledd. Etter begge bestemmelsene ma
(let skje en totalvurdering. Det ligger i en slik total-

vurdering at det ikke er mulig a stille opp generelle

regler om hvor stor verdireduksjon som følge av

feilen som er tilstrekkelig for at det foreligger en

mangel som kan gjøres gjeldende av forbrukeren,

Verdireduksjonen inngår som ett av flere momen

ter i vurderingen.
Bokstav b bestemmer at det alltid foreligger en

mangel når det foreligger forhold som nevnt i § 16

første ledd bokstav b eller c. Om det nærmere inn

holdet i § 16 første ledd bokstav b og c vises det til

merknadene til disse bestemmelsene.
Annet ledd bestemmer at reglene i første ledd

gjelder tilsvarende så langt de passer dersom bruk

te ting selges på auksjon hvor forbrukeren har an

ledning til å være til stede.
Bestemmelsen bygger på kjøpsloven § 19 annet

ledd og utvalgets utkast § 13 annet ledd, men be

stemmelsens rekkevidde er innsnevret noe for å til

passe den til forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 1 nr.

3. For at bestemmelsen skal gjelde må forbrukeren

ha mulighet til å være til stede på auksjonen. Med

dette stilles det krav om fysisk til stedeværelse. Det

er ikke tilstrekkelig at en kan «se» salgsgjenstan

den over internett eller lignende
Som i den gjeldende bestemmelsen er det krav

om at det foreligger auksjonskjøp av en brukt gjen

stand. Avgjørende for om det foreligger en auksjon

vil ikke være hva selgeren kaller virksomheten,

men om det foreligger noe som etter en mer tradi
sjonell oppfatning regnes som auksjon.

Bestemmelsens betydning er at de særlige reg

lene som gjelder hvor det er tatt et «som den er»-

forbehold, uten videre vil gjelde i kjøp som er om
fattet av annet ledd. Det er ikke nødvendig å ta et
forbehold i det enkelte tilfellet.

Ved salg av brukte ting på auksjon hvor kjøpe

ren ikke har anledning til å være til stede, og ved

salg av nye ting på auksjon må selgeren, for å opp
nå de virkningene som følger av § 17 første ledd, ta
et forbehold gjennom avtale. Ved salg av nye varer

vil slike forbehold imidlertid i vid utstrekning måtte

anses ugyldige etter avtaleloven § 36.

Til 18 Tidspunktet for bedømmelsen av om det

foreligger en mangel

Paragrafen regulerer tidspunktet for bedommelsen
av om det foreligger en mangel, og gir dessuten i
annet ledd en særlig bestemmelse om hevisvurde
ringen innenfor en seks maneders periode etter at
risikoen for tingen er gått over til kjøperen.

Paragrafen første og tredje ledd svarer til kjops
loven § 21 og utvalgets forslag til § 14. Annet ledd

har ingen parallell i gjeldende lov, men innebærer

iallfall et stykke pà vei i resultat en kodifisering av

gjeldende ulovfestede prinsipper for bevisvurde

ring. Annet ledd har sin bakgrunn i forbrukerkjops

direktivet artikkel 5 nr. 3. Det vises til fremstillin

gen i punkt 3.12.3 foran.
Første ledd innebærer at sporsmalet om tingen

har en mangel skal bedømmes ut fra tingens til

stand på det tidspunktet risikoen går over på kjøpe

ren. Kjøperen kan bare gjøre gjeldende mangler

som forelå på dette tidspunktet.
Etter bestemmelsen må det trekkes et skille

mellom feil som kan tilbakeføres til begivenheter

etter risikoens overgang, og feil som kan tilbakefø

res til forhold som foreligger allerede ved risikoens

overgang. Bare den siste gruppen kan etter be

stemmelsen utgjøre en kjøpsrettslig mangel som

gir grunnlag for å gjøre krav gjeldende. Det er imid

lertid ikke noe krav at feilen viser seg allerede ved

risikoens overgang, også skjulte feil er omfattet.

Dette er sagt uttrykkelig i lovteksten, selv om det

kan anses overflødig. En konstruksjonsfeil kan for

eksempel føre til at tingen etter kortere tids bruk

ikke fungerer, selv om det ikke var mulig å påvise

feilen ved risikoens overgang.
Når risikoen går over, må avgjøres ut fra regle

ne i § 14. Hovedregelen er at risikoen går over når

tingen er levert i samsvar med § 7, dvs, at tingen

overtas av kjøperen, jf. § 14 første ledd første punk

tum. Risikoen går likevel over tidligere i visse tilfel

ler, jf. § 14 første ledd annet punktum og annet

ledd.
Annet ledd innebærer at en mangel som viser

seg innen seks måneder etter risikoens overgang

formodes å ha eksistert ved risikoens overgang,

med mindre noe annet bevises. Dette gjelder ikke

dersom en slik formodning er uforenlig med varens

eller mangelens art.
Tilfeller som ikke direkte er regulert i bestem

melsen, må løses på fritt grunnlag etter de reglene

som ellers gjelder, jf. nedenfor.
Bestemmelsen har ingen parallell i kjopsloven

eller utvalgets forslag. Bakgrunnen for bestemmel

sen er forbrukerkjopsdirektivet artikkel 5 nr. 3. Om

tolkingen av denne bestemmelsen og forholdet til

dagens rettstilstand vises det til punkt 3.12 i de al

minnelige motiver. Departementets forslag avviker

noe fra forslaget i høringsnotat 2000 § 14 annet

ledd.
Presumsjonsbestemmelscn vil først og fremst

ha betydning ved ulike former for funksjonsfeil. Sli

ke funksjonsfell kan typisk føres tilbake til feil ved

produksjonen. Det kan ogsl vær. tilk 1kr hvor de
ikke kan påvises egentlige feil ved produksjonen.
men hvor man likevel — ut fra alminnelig erfaring
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