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NOTAT

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 – Praktikum i kjøpsrett

1 INNLEDNING

Oppgaven er en tradisjonell praktikumsoppgave som tar opp sentrale temaer innenfor faget kjøpsrett

Hovedlitteratur i kjøpsrett er Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett, Oslo 2005 eller Erling Selvig og Kåre 
Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave, Oslo 2010. I tillegg er Giuditta Cordero-Moss, ”Innføring 
i lovvalg for kjøpskontrakter”, Jussens Venner 2010 side 85-97 pensum.

Oppgaven reiser også spørsmål som innebærer at studentene vil kunne trekke veksler på kunnskapene 
sine fra avtaleretten. Hovedlitteratur i avtalerett er Geir Woxholth, Avtalerett, 9. utgave, Oslo 2014
eller Johan Giertsen, Avtaler, 3. utg., Bergen 2014 eller Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig 
avtalerett, Oslo 2009.

Det henvises generelt til læringskravene hva gjelder hvilke deler av fremstillingene nevnt ovenfor som 
utgjør pensum. Temaene som tas opp i oppgaven inn under krav til gode kunnskaper. Spørsmålene 
varierer likevel noe i vanskelighetsgrad. Det er derfor grunn til å tro at oppgaven er kan skille 
kandidatene. På den annen side innebærer det at oppgaven ber kandidatene om å vise kunnskap 
innenfor hovedtemaer i faget at det neppe vil være mange (om noen) besvarelser som ikke inneholder 
noe overhodet. Hovedtemaene som tas opp i oppgaven er behandlet i pensum, uansett hvilke 
alternativer studentene har valgt i de ulike fagene.

Jeg har på vanlig måte verken tatt sikte på noen uttømmende angivelse av hva som kan tas opp i 
besvarelsen, eller å angi et mønster for hva som skal til for å få en god karakter. Sensorveiledningen er 
skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser, men jeg har fått enkelte innspill fra sensormøtet som er 
søkt innarbeidet i veiledningen.

2 NÆRMERE OM DE ENKELTE SPØRSMÅLENE

2.1 Spørsmål 1

Spørsmål 1 lyder slik:

Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Fra: Ola Ø. Nisja
Dato: 19. desember 2014
Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja
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"Er det lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) eller lov 21. juni 2002 nr. 34 om 
forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) som kommer til anvendelse på forholdet mellom Lars 
Holm og Marte Kirkerud."

Kandidatene må vite at forholdet mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er regulert av fkjl. § 1, jf. 
kjl. § 1. Den sentrale bestemmelsen er fkjl. § 1 som har følgende ordlyd:

"§ 1 Alminnelig virkeområde
Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens 
representant opptrer i næringsvirksomhet.
Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i 
næringsvirksomhet.
Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for 
dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at 
representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. 
Ansvaret gjelder ikke når selgeren selv opptrer i næringsvirksomhet.
Loven gjelder bytte av ting så langt den passer."

Det første spørsmålet er om Lars er "forbruker" i lovens forstand. Han er en "fysisk person".
Problemstillingen blir derfor om Lars "ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet".

Faktum gir kandidatene en rekke momenter å spille på, for eksempel hele familiens involvering og 
ferietradisjonene til familien, som begge taler med styrke for at Lars ikke hovedsakelig handlet som 
ledd i næringsvirksomhet. Det som kunne talt mot at det er et forbrukerkjøp, er at Lars var selvstendig 
næringsdrivende arkitekt og hadde planer om å bruke campingvognen som pendlerbolig. Det er 
imidlertid uansett tale om "privatbolig", og jeg har personlig alltid ment at slikt forhold må anses som 
et forbrukerkjøp. Etter vedtakelsen av forbrukerkjøpsloven må nok dette være temmelig klart, se for 
eksempel Arnulf Tverberg, Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo 2008, s. 98. Det er ingen 
ting i oppgaven som tilsier at Lars kjøper campingvognen (hovedsakelig) i egenskap av å være selv-
stendig næringsdrivende. Lars er dermed "forbruker" i fkjl. § 1s forstand.

Det er på det rene at Marte Kirkerud ikke "opptrer i næringsvirksomhet", men det gjør Caravan-
spesialisten AS. Det følger av fkjl. § 1 annet ledd at det er tale om et forbrukerkjøp når "selgerens 
representant opptrer i næringsvirksomhet". Faktum viser temmelig klart at Caravanspesialisten AS 
opptrer som Martes representant, selskapet opptrer på vegne av Marte. Det er flere elementer ved 
faktum kandidatene her kan benytte i en pro/contra-drøftelse, for eksempel at Marte selv gjennomførte 
visningen. En god drøftelse på dette punktet må naturligvis premieres.

Konklusjonen må være at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Jeg mener dette er nokså klart, 
men fatalt kan det på ingen måte være dersom kandidatene kommer til at kjøpsloven kommer til 
anvendelse. I det følgende tar jeg utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven, men jeg har samtidig 
innarbeidet enkelte henvisninger til kjøpsloven til hjelp for sensorer som får oppgaver hvor kandidaten 
konkluderer med at kjøpsloven kommer til anvendelse. De som kommer til at kjøpsloven kommer til 
anvendelse, må ikke få trekk under besvarelsen av resten av oppgaven (følgefeil).
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Et spørsmål er om noen – gitt hvordan oppgaven er formulert – subsidiært vil ta stilling til spørsmål 2 
under kjøpsloven, henholdsvis forbrukerkjøpsloven. En slik fremgangsmåte kan raskt lede til at 
kandidatene får dårlig tid. Det kan ikke kreves at studentene foretar en slik subsidiær drøftelse. De 
som likevel gjør det, og får tidsnød, må etter min mening sensureres med en viss forståelse.

2.2 Spørsmål 2

2.2.1 Generelt

Spørsmål 2 lyder slik:

"Har Lars Holm rett til å heve kjøpet av campingvognen på grunn av mangler?"

Kandidatene må se at før det blir et spørsmål om rett til heving, må det foreligge en mangel. 
Kandidater som drøfter det sentrale hevingsvilkår (ikke "uvesentlig" mangel, jf. fkjl. § 32 eller 
"vesentlig kontraktbrudd", jf. kjl. § 39) uten først å etablere at det foreligger en mangel, må etter mitt 
skjønn trekkes. Om kandidatene begynner i disse bestemmelsene for så å gå til de relevante mangels-
grunnlagene, eller går til mangelsgrunnlagene for så å gå til den relevante hevingsbestemmelsen er
imidlertid uten betydning. Slik spørsmålet er formulert er muligens førstnevnte fremgangsmåte mest 
naturlig. Uansett: Det som er av betydning, er at kandidatene får med seg begge trinnene: (1) Om det 
foreligger mangel og (2) om vilkårene for å heve er oppfylt.

2.2.2 Mangler?

De to forholdene som Lars påberoper er (1) råte på tregulvet foran campingvognen, og (2) at 
campingvognen ikke kunne brukes av noen med en helt vanlig familiebil og et vanlig førerkort.

På et punkt i besvarelsen må kandidaten ta stilling til om campingvognen ble solgt "som den er". Det 
fremgår ikke av oppgaven at et slikt forbehold ble tatt inn i avtalen, men det fremgår av annonsen.

Fkjl. § 17 har følgende ordlyd:

"§ 17 Ting solgt «som den er». Auksjonssalg
Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det 
en mangel

a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å 
forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene 
ellers, eller

b) når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b eller c.

Selges brukte ting på auksjon hvor forbrukeren har anledning til å være til stede, gjelder 
reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer."

Kjernen i et "som den er"-salg er at tingen selges i den stand den var på salgstidspunktet. I prinsippet 
kan det dermed ikke være mangler. Det følger av forbrukerkjøpsloven (i likhet med kjøpsloven § 19 
slik denne er forstått i praksis) at det likevel kan være mangler i tre tilfeller: (1) Dersom tingen var i 
dårligere stand enn hva kjøperen hadde grunn til å forvente (kjøpsloven: "vesentlig dårligere stand"), 



4/7

L_5721093_V1  06.01.15  110762-030

(2) ved misligholdt opplysningsplikt (fkjl. § 16 første ledd b) eller hvor selgeren har gitt uriktige 
opplysninger (fkjl. § 16 første ledd c)).

Slik faktum er anlagt kan ikke kandidatene legge til grunn at det foreligger en avtale med et slikt 
forbehold uten å spekulere i faktum. Forbeholdet var imidlertid helt klart kommunisert i annonsen som 
Lars hadde lest. Etter mitt skjønn taler de beste grunner for at dette er tilstrekkelig i henhold til § 17, 
men opplagt er det ikke, se for eksempel Tverberg s. 286. Kandidater som får noe ut av denne 
nyansen, bør premieres.

Kandidater som kommer til at det ikke ble tatt et "som den er forbehold" skal ikke å forankre 
mangelsvurderingen i § 17, men snarere §§ 15 og 16. Realitetsforskjellen blir liten, og jeg går ikke 
nærmere inn på dette utover å påpeke at de mangelsgrunnlagene som eventuelt kunne være relevante 
er §§ 15 annet ledd a) og b), jf. § 16 første ledd a) og § 16 første ledd b).

I det følgende forutsetter jeg at det ble tatt et "som den er"-forbehold.

Ad (1): Råte på tregulvet

Kandidatene må her finne et grunnlag for hvorfor det eventuelt kan foreligge en mangel. Alle tre 
mangelsgrunnlagene er aktuelle, altså misligholdt opplysningsplikt (§ 16 første ledd b), jf. § 17 første 
ledd b)), uriktige opplysninger (§ 16 første ledd c), jf. § 17 første ledd b)) og dårligere stand (§ 17 
første ledd a)). En god kandidat får frem at flere vilkår må være oppfylt for at det skal foreligge en 
mangel på grunnlag av de to første, og skiller tydelig mellom både vilkår og grunnlag. Jeg begrenser 
meg til de mest sentrale poengene.

Når det gjelder misligholdt opplysningsplikt, er det ingen ting i oppgaven som tilsier at Marte "burde 
kjenne til" råten. Det er ingen holdepunkter for at råten var der før snøen kom.

Når det gjelder uriktige opplysninger, blir spørsmålet for det første om Martes fremvisning av bildene 
(som vi må forutsette ikke viste noe råte) er "opplysninger". Jeg mener det kan argumenteres godt for 
det. Kandidater som får noe ut av dette må premieres.

Dernest er det et spørsmål om de uriktige opplysningene "kan ha innvirket på kjøpet", det vil si at 
kjøpet ikke ville ha blitt noe av, eller ville ha kommet i stand på andre vilkår, dersom råten var kjent. 
Her får kandidatene litt drahjelp i faktum. På den ene siden var familiens interesse for bildene nokså 
begrenset, på den annen side gjaldt Lars' tilbud campingvognen og tregulvet. Det avgjørende må 
imidlertid være at Peder – da han så råten – tenkte at det ikke spilte så stor rolle fordi han ikke hadde 
tenkt å ta med seg gulvet til Stillheten. Dermed er innvirkningskriteriet neppe oppfylt.

Endelig er det et spørsmål om tingen, det vil si campingvognen og gulvet, var i "dårligere stand" enn 
hva Lars hadde grunn til å regne med. Terskelen er ikke særlig høy, sml. kjøpsloven § 19 første ledd c) 
("vesentlig dårligere stand"). Avgjørende må hva slags forventninger Lars' med rimelighet hadde 
grunn til å ha. Det er tale om en brukt gjenstand, samtidig vil nok mange mene at råte i tregulvet ikke 
var noe han hadde grunn til å forvente.

Den mest nærliggende konklusjonen er antakelig at råten i tregulvet utgjorde en mangel. Begge 
konklusjoner må imidlertid klart tillates. Fkjl. § 16 tredje ledd kan ikke lede til noe annet resultat, men 
bør nevnes gitt at Peder hevder at det faktum at slik råte kunne oppstå "måtte være åpenbart for 
enhver".
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Ad (2): Bruk av vanlig familiebil og vanlig førerkort

For dette forholdet synes de relevante mangelsgrunnlagene å drøfte å være misligholdt opplysnings-
plikt (§ 16 første ledd b), jf. § 17 første ledd) og "dårligere stand" (§ 17 første ledd a)). Dette forholdet 
vil nok studentene synes det er vanskeligere å drøfte.

For spørsmålet om misligholdt opplysningsplikt, er det klart at innvirkningskriteriet er oppfylt. 
Hvorvidt det er tale om opplysninger Lars "hadde grunn til å regne med å få" kan problematiseres, 
men det er nok nærliggende å slutte at vi står overfor slike forhold. Spørsmålet er om Marte "burde 
kjenne til" at campingvognen ikke kunne trekkes av en vanlig personbil og med vanlig førerkort. Det 
kan vi nok ikke si for Marte selv. Vanskeligere er det å vurdere om Marte skal identifiseres med 
Caravanspesialisten AS. Disse burde opplagt kjenne til denne (manglende) egenskapen. Tverberg 
s. 257, med henvisning til Rt. 2001 side 369, synes å argumentere for at slik identifikasjon skal skje. 
Det kan ikke forventes at kandidatene ser dette poenget. Men om man kommer til at slik identifikasjon 
skal skje, mener jeg det er nokså klart at vilkårene er oppfylt.

Når det så gjelder "dårligere stand", blir første spørsmålet om det i det hele tatt er noe i veien med 
tingens "stand". I utgangspunktet kan det kanskje synes noe unaturlig etter en streng 
ordlydsfortolkning å si at bruken slik den er beskrevet innebærer at det er noe galt med tingens 
"stand". Det foreligger imidlertid mye praksis som tilsier at bestemmelsen (og de tilsvarende 
bestemmelsene i andre lover) ikke skal begrenses på denne måten. Det gir etter mitt skjønn liten 
mening å begrense § 17 første ledd a) til kun å gjelde rene kvalitetsavvik. En uheldig egenskap (i dette 
tilfellet det faktum at campingvognen ikke kan transporteres av noen med vanlig førerkort og vanlig 
bil) må også kunne innebærer at tingen er i "dårligere stand". Kandidater som ser dette poenget og får 
noe ut av det, bør få et solid pluss. Da det likevel kan problematiseres om forholdet i det hele tatt 
favnes av bestemmelsen, kan det ikke være noe krav at kandidatene går inn på dette, heller ikke for å 
oppnå de beste karakterene.

Spørsmålet blir så hva Lars hadde grunn til å forvente. Igjen må kandidatene benytte faktum og drøfte 
pro/contra. Markedsføringen av "familiecampingvogn" leder tanken til noe ordinært, samtidig som det 
er opplyst om at den har stått fast og fortsatt vil kunne stå fast. Martes redegjørelse for hvordan 
campingvognen ble transportert dit bør også med. Personlig mener jeg de beste grunner taler for at 
campingvognen var i "dårligere stand" enn hva Lars med rimelighet kunne forvente siden camping-
vognen ikke kan transporteres som en vanlig campingvogn kan. Konklusjonen her kan ikke være 
avgjørende.

Heller ikke her kan fkjl. § 16 tredje ledd lede til noe annet resultat. Kandidatene bør imidlertid komme 
inn på at familien satte pris på den romslige størrelsen og Lars' bekymring for hvordan camping-
vognen lå på veien. Å gå fra dette til å si at Lars ikke hadde noen rimelig grunn til å være uvitende 
("måtte kjenne til") er nok likevel å gå for langt.

Den mest nærliggende konklusjonen blir derfor også her at det faktum at campingvognen ikke kunne 
benyttes med vanlig familiebil og vanlig førerkort innebar at det forelå en mangel ved tingen.
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Samlet vurdering

For § 17 første ledd a) må det også foretas en samlet vurdering dersom enkelte kandidater kommer til 
at de to forholdene ikke hver for seg utgjør en mangel.

Kandidater som kommer til at det ikke foreligger mangler, må drøfte heving subsidiært all den tid det 
eksplisitt er spurt om Lars kunne heve avtalen.

2.2.3 Hadde Lars rett til å heve avtalen?

Spørsmålet i medhold av fkjl. § 32 er om mangelen var "uvesentlig". Gode kandidater får frem at 
vilkåret kvalifiserer hva som skal til for å kunne heve: Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger en 
mangel. Samtidig er vilkåret mindre strengt enn det man finner i kjl. § 39, hvor kravet er at det må 
foreligge et "vesentlig kontraktbrudd".

Høyesterett har i flere avgjørelser de siste årene uttalt seg om hva som ligger i det alminnelige kravet 
til vesentlighet. Sentrale avgjørelser er Rt. 1998 side 1510 (Ekte hussoppdommen), Rt. 1999 side 408 
(Garasjedommen) og Rt. 2010 side 710. Selv om ingen av disse dommene gjelder fkjl. § 32, har de 
etter min mening relevans også for en hevingsvurdering under fkjl. § 32, slik også Tverberg s. 526-527 
med videre henvisninger. Bakgrunnen er at det også under forbrukerkjøpsloven er lagt opp til en 
skjønnsmessig helhetsvurdering, og at forskjellen synes å ligge i at terskelen for å kunne heve er en 
annen. Det kan likevel ikke trekkes for at kandidaten ikke benytter disse dommene i relasjon til 
forbrukerkjøpsloven. Samtidig må det gis et solid pluss til de som får dette til på en god måte.

Det overordnede spørsmålet er i henhold til Høyesteretts praksis om Lars hadde rimelig grunn til å si 
seg løst fra kontrakten. For å vurdere dette må det foretas en helhetsvurdering hvor en rekke momenter 
kan være relevante. Utgangspunktet for denne vurderingen er det objektive avviket fra kontrakts-
messig oppfyllelse.

Hva dette objektive avviket utgjør i denne oppgaven vil nok variere med hvordan man kommer inn i 
hevingsvurderingen: Råten, førerproblematikken eller begge deler. Jeg forutsetter det siste her, men 
knytter enkelte kommentarer til råten og førerproblematikken hver for seg.

Når det gjelder råten alene, mener jeg mye taler for at dette er en uvesentlig mangel. For dette 
forholdet er Lars meget god tjent med et prisavslag eller erstatning for å få et nytt gulv.

Når det gjelder førerproblematikken mener jeg at har man først kommet til at dette forholdet utgjør en 
mangel, er det vanskelig å komme til at det ikke er grunnlag for heving – i betydningen at det er 
vanskelig å karakterisere det som "uvesentlig". Lars vil også her kunne få med seg de negative 
aspektene ved råten, all den tid man både kan og skal se de ulike manglene i sammenheng.

Med de konklusjonene jeg har kommet til ovenfor, var det grunnlag for å heve avtalen.

3 AVSLUTTENDE MERKNADER

Oppgaven omhandler sentrale temaer som er godt behandlet i pensumlitteraturen, uansett hvilke 
lærebøker studentene har anvendt. Deler av oppgaven er imidlertid ganske krevende, og de 
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vanskeligste spørsmålene – som det ikke kan kreves at studentene går inn på overhodet – er i liten eller 
ingen grad omtalt i lærebøkene. 

Det vil antakelig være et skille mellom kandidater som drøfter pro/contra og de som stort sett 
konstaterer. Det første er åpenbart bedre enn det siste. Samtidig må det ved totalvurderingen av 
besvarelsene tas hensyn til at kandidatene har lest jus i kun ett semester. Det er ikke konklusjonene 
eller enkeltpoengene som er avgjørende, men drøftelsene og analysen totalt sett. 

Det kan ikke kreves at kandidatene ser alle hovedpoengene for å få A, og enkelte feilskjær må 
antakelig også tolereres. I motsatt ende av skalaen må det kreves en viss kvalitet for å få bestått når 
samtlige spørsmål gjelder temaer i kjernen av både læringskrav og pensum. Utover dette må det på 
vanlig måte utøves vanlig godt sensorskjønn.

Lykke til med sensuren og god jul!

Oslo, 19. desember 2014

Ola Ø. Nisja


