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Innledning

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud



VELKOMMEN!



Litt om meg

• Herman Bruserud

• Cand.jur fra UiO i 2002, ph.d. fra UiO på 

kontraktsrettslig avhandling i 2010

• Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind 

2002 – 2004

• Stipendiat ved Institutt for privatrett 2004 – 2008 

• Advokat i Kluge Advokatfirma DA 2008 – 2011

• Seniorrådgiver i Lovavdelingen i 

Justisdepartementet 2011 – 2012

• Førsteamanuensis ved IfP (UiO) – august 2012

Foto: Thomas 

Haugersveen/

Juristkontakt



Opplegget for forelesningene

• Ikke «vegg til vegg»-forelesninger

• Overordnede temaer – mer systematikk, enn detaljer

• Temaene for forelesningene (tentativt)

• Første økt: Innledning 

• Andre økt: Partenes sentrale plikter

• Tredje økt: Mislighold og misligholdssanksjoner I

• Fjerde økt: Mislighold og misligholdssanksjoner II

• Femte økt: Mislighold og misligholdssanksjoner III



Forelesningsfoilene



Læremidlene

Hagstrøm: Kjøpsrett (2015) (rev. av Herman 

Bruserud)

Selvig/Lilleholt: Kjøpsrett til studiebruk 

(2015)



Læremidlene

Cordero-Moss, Giuditta: 

Innføring i lovvalg for 

kjøpskontrakter, Jussens 

Venner, 2010 s. 85–97.



Nærmere om dagens temaer

• Hva er kjøpsrett?

• Kort om forholdet til avtaleretten og forelesningene til 

Harald Irgens-Jensen, samt andre rettsdisipliner

• Overordnet om rettskildebildet

• Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

• Overordnet

• Anvendelsesområder



Hva er kjøpsrett?

Selger
Kjøper

Kjøpsrett: 

Reglene om de rettigheter og forpliktelser 

partene har i en avtale om kjøp

Kjøpsavtale



Hva er kjøpsrett?

Enorm variasjonsbredde



Hva er kjøpsrett?

Kjøpsretten

Innhold av 
ytelsesplikt

Når skal det 
ytes?

Når?

Hvor?

Hva skal 
ytes?

Kvalitet

Kvantitet

Mislighold av 
ytelsesplikt

Natural-
oppfyllelse

Avhjelp

Omlevering

Retting

Virkninger for 
den andre 

partens ytelse

Prisavslag Heving
Tilbakeholdelse

av vederlag

Erstatning

Forsinkelse Mangel

Kontrakts-

revisjon

Virkninger for mislig-
holderens ytelse



Hvor er vi nå?

Kjøpsretten

Innhold av 
ytelsesplikt

Når skal det 
ytes?

Når?

Hvor?

Hva skal 
ytes?

Kvalitet

Kvantitet

Mislighold av 
ytelsesplikt

Natural-
oppfyllelse

Avhjelp

Omlevering

Retting

Virkninger for 
den andre 

partens ytelse

Prisavslag Heving
Tilbakeholdelse

av vederlag

Erstatning

Forsinkelse Mangel

Kontrakts-

revisjon

Virkninger for mislig-
holderens ytelse



Forholdet til avtaleretten og andre 

rettsdisipliner

Avtale

Avtalers ugyldighet 
– mangler ved partenes kompetanse,

tilblivelsen, formen eller innholdet

Part A

Part B

Avtalers innhold 
– tolking og utfylling

Avtalers inngåelse
– hva skal til for at det foreligger avtale?

De avtalerettslige 

hovedtemaene



Kjøpsretten

Forholdet til avtaleretten og andre 

rettsdisipliner

Avtalers 

innhold 

Avtalers inngåelse

Avtale

Avtalers ugyldighet 
Part A

Part B

Opplysningsplikt

Uriktige opplysninger

Undersøkelsesplikt



Forholdet til avtaleretten og andre 

rettsdisipliner

Retten

Offentlig rett

Privatrett

Formuerett

Familie-, arve- og 

personrett

Obligasjonsrett

Tings-, avtale-, 

erstatningsrett osv.

Kontraktsrett

Pengekravsrett

Spesiell

Alminnelig

Entreprisrett, håndverkertjenester osv.

Kjøpsrett



Avtaleretten

Rettskildebildet

• Hvilke rettskilder?

S K

Den 

konkrete 

avtalen
Kjøpsretten

Partenes 

rettigheter 

og plikter

- «Abstrakt» utfylling

- «Korrigering» (preseptorisk 

lovgivn. – fkjl.)

- Inngåelse

- Tolking

- «Konkret» utfylling

- Lovgivning

- Forarbeider

- Rettspraksis

- Juridisk teori

- (Mer eller mindre) generelle 

prinsipper

- Reelle hensyn

- Osv.

- Lovgivning

- Forarbeider

- Rettspraksis

- Juridisk teori

- (Mer eller mindre) generelle 

prinsipper

- Reelle hensyn

- Osv.



Rettskildebildet

• Lovgivningen

– Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven – kjl.)

– Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp 

(forbrukerkjøpsloven – fkjl.), ref. dir. 1999/44/EF

– Lov 3. april 1964 nr. 1 om mellomfolkeleg-

privatrettslege reglar for lausøyrekjøp 

(kjøpslovvalgsloven – kjllvl.)

– Tidligere kjøpslovgivning: lov 24. mai 1907 nr. 2 om 

kjøb



Rettskildebildet

• Lovgivningen (forts.)

– Annen relevant lovgivning

• Lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og 

finansoppdrag (finansavtaleloven – finavtl.) – Kap. 

3 Kredittavtaler mv., ref. dir. 2008/48/EF  

• Lov 20. juni 2012  nr. 27 om opplysningsplikt og 

angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste 

forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring 

av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) 

(angrerettsloven – agrl.)



Rettskildebildet

• Lovgivningen (forts.)

– Annen relevant lovgivning (forts.)

• Lov 9. januar 2009 nr. 1 om kontroll med 

markedsføring og avtalevilkår mv. 

(markedsføringsloven)

• Lov 31. mai 1918 nr. 5 om avslutning av avtaler, 

om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 

(avtaleloven – avtl.), herunder §§ 36 og 37



Rettskildebildet

• De mest sentrale forarbeidene

– Kjøpsloven

• Ot.prp. nr. 80 (1986-1987), Innst. O. nr. 51 (1987-

88) (NU 1984: 5, NOU 1976: 34)

– Forbrukerkjøpsloven

• NOU 1993: 27, Ot.prp. nr. 44 (2001-2002), Innst. 

O. nr. 69 (2001-2002)

– Kjøpslovvalgsloven

• Ot.prp.nr.15 (1963-1964)



Rettskildebildet

• Rettspraksis

– Foreløpig relativt tynt med (høyeste)rettspraksis 

knyttet til kjl. og fkjl., men en del nyere relevant 

praksis knyttet til annen kontraktslovgivning

– Tidligere (høyeste)rettspraksis

• Praksis fra Forbrukertvistutvalget

• Sedvane og annen handelsbruk, jf. kjl. § 3 

• (Mer eller mindre) alminnelige prinsipper

• Juridisk teori

• Reelle hensyn



Rettskildebildet

• Internasjonalt

– Nordiske kilder

– United Nations Convention on Contracts for the

International Sale of Goods of April 11th 1980 (CISG)

• Gjelder ikke forbrukerkjøp

• Utenlandske og internasjonale kilder knyttet til CISG 

• CISG er i dag inkorporert i norsk rett, jf. kjl.  § 87

–Gjennomføringsmetoden ble endret høsten 2014



Rettskildebildet

• Internasjonalt (forts.)

– Dir. 1999/44/EF om forbrukerkjøp (EØS-relevant) –

minimumskrav gjennomført i fkjl.

– Dir. 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler (EØS-

relevant) – gjennomført i finavtl. kap. 3



Rettskildebildet

• Internasjonalt (forts.)

– Dir. 2011/83/EF om forbrukerrettigheter

– UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts (UNIDROIT Principles)

– Principles of European Contract Law (PECL)

– Draft Common Frame of Reference (DCFR)

– Forslag til Common European Sales Law 

(COM/2011/0635 final)

• Har vært på høring i Norge, videre skjebne foreløpig 

uavklart



Rettskildebildet

• Historisk linje

Kjøpsloven 

1907

Innføring av 

tvingende 

forbrukerregler i 

Kjøpsloven 1907 

– midten av 

1970-tallet 

CISG

1980

Kjøpsloven 

1988

(både nærings- og 

forbrukerkjøp)

Forbrukerkjøpsloven 

2002 

(forbrukerreglene 

fjernet fra 

Kjøpsloven 1988) 

En rekke nye kontraktslover

bygget over samme «lest» 

som Kjøpsloven 1988

(implementering)

UNIDROIT Principles

PECL

DCFR

Forslag CESL



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven

• Forutsatt norsk rett: flere spørsmål:

«Eksternrelasjonen»:

Hvilke kontraktsforhold 

(og spørsmål) reguleres 

av andre 

(kontraktsrettslige) regler 

enn kjl. / fkjl.?
«Internrelasjonen»:

Hvilke kontrakter reguleres av kjl. 

og hvilke kontrakter reguleres av 

fkjl.?

KJØP
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Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til avtalerettslige regler

• (Forholdet til alminnelige erstatningsrettslige regler)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler for andre 

kontraktstyper

• Kontraktsretten inndeles gjerne etter realytelsens 

(«tingen») karakter:

• Kjøpslovgivningen: overdragelse av (eiendomsretten 

til) alle formuesrettigheter som kan overdras, med 

mindre det er unntatt

• Gjelder også bytte, jf. kjl. § 1 (2) og fkjl. § 1 siste 

ledd



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler for andre 

kontraktstyper (forts.)

• Overdragelse i motsetning til stiftelse av rettigheter 

og rett til midlertidig bruk

• Nærmere om overdragelsesobjektet

• Kjernen: løsøre (gjenstander og varer)

• Også overdragelse av verdipapirer, fordringer og 

rettigheter (f.eks. aksjer) – Rt. 2002 s. 1110



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler for andre 

kontraktstyper (forts.)

• Nærmere om overdragelsesobjektet (forts.)

• Programvare på fysisk medium vs. nedlasting av 

programvare

• Gass, olje og vann

• I utgangspunktet ikke elektrisitet, men se fkjl. §
2 første ledd bokstav d og § 2 annet ledd 

bokstav c



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler av annen karakter 

(forts.)

• Nærmere om overdragelsesobjektet (forts.)

• Kjøp og salg av fast eiendom – lov 3. juli 1992 nr. 

93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova 

(avhl.)) – «definisjon» av fast eiendom – avhl. § 1-

1 (1) siste pkt.

• Også for borettslagsandeler, jf. avhl. § 1-1 a, 

men ikke aksje- eller obligasjonsleiligheter

Kjl. § 1 (1) siste pkt. (jf. fkjl. § 2 annet ledd bokstav a):

For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova. 



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler av annen karakter 

(forts.) :

• Tilvirkningskjøp vs. andre tilvirkningskontrakter

Kjl. § 2 (1) første pkt.:

Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som 

bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet.

Fkjl. § 2 første ledd bokstav a:

Loven gjelder for

a) bestilling av ting som skal tilvirkes (tilvirkningskjøp).



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler av annen karakter 

(forts.)

• Tilvirkningskjøp vs. andre tilvirkningskontrakter (forts.)

• Entrepriseoppdrag – lov 13. juni 1997 nr. 43 om 

avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad 

m.m. (bustadoppføringslova) + ulovfestede regler

Kjl. § 2 (1) siste pkt. (jf. fkjl. § 2 annet ledd bokstav b):

Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet 

anlegg på fast eiendom.



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«eksternrelasjonen»)

• Forholdet til kontraktsrettslige regler av annen karakter 

(forts.) :

• Kjøpskontrakter vs. tjenestekontrakter

• Tjenestekontrakter – lov 16. juni 1989 nr. 63 om 

håndverkertjenester m.m. for forbrukere 

(håndverkertjenesteloven (hvtjl.)) + annen 

lovgivning og ulovfestede regler

Kjl. § 2 (2) (jf. fkjl. § 2 annet ledd bokstav d) :

Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere 

tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør 

den overveiende del av hans forpliktelser.



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«internrelasjonen»)

• Hvilke kjøpsrettslige regler gjelder for det enkelte 

kjøpsforhold?

• Dvs. valget mellom kjl. og fkjl.

• Betydningen av spørsmålet

• Innholdet i reglene i de to lovene er meget like, men 

enkelte forskjeller



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«internrelasjonen»)

• Betydningen av spørsmålet (forts.)

• Holdningen til avtalefriheten er helt forskjellig

Den 

konkrete 

avtalen

Forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven

Fjl. § 3 første ledd:

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende 

vilkår som er ugunstigere for forbrukeren 

enn det som følger av loven her.

Kjl. § 3 første ledd:

Bestemmelsene i loven gjelder ikke for så 

vidt annet følger av avtalen, etablert 

praksis mellom partene, eller handelsbruk 

eller annen sedvane som må anses 

bindende mellom partene.

- Utfyllende

- Deklaratorisk (ikke 

tvingende)

- Utfyllende

- Preseptorisk (tvingende 

– «korrigerende»)

Men: mange forhold er også her 

(prinsipalt) overlatt til partenes konkrete 

avtale

Men: minner om bakgrunnsrettens

betydning i tolkingsprosessen



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«internrelasjonen»)

• Hvilke kjøpsrettslige regler gjelder for det enkelte 

kjøpsforhold?

• Definisjonen av forbrukerkjøp blir avgjørende for 

grensedragningen

Kjl. § 1 (1) annet pkt.:

For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven.

Fkjl. § 1 første ledd:

Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«internrelasjonen»)

• Definisjonen av forbrukerkjøp

Fkjl. § 1 annet og tredje ledd:

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.



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«internrelasjonen»)

• «Forbrukerbegrepet»:

• Fysisk person, i motsetning til juridisk person

• Ikke hovedsakelig handler som ledd i 

næringsvirksomhet

• Objektivt begrep – ikke avhengig av synbarhet

Fkjl. § 1 tredje ledd:

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig

handler som ledd i næringsvirksomhet.

Ot.prp. Nr. 44 (2001-2002) s. 35:

Ved kjøp med blandet formål vil det som i dag være avgjørende hva 

som er det hovedsakelige formålet med kjøpet.



Anvendelsesområder – kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven 

(«internrelasjonen»)

• «Selgerbegrepet»:

Fkjl. § 1 annet ledd:

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren

eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

S KMellommann

Næring eller ikke 

næring?

ForbrukerIkke næring

S K

Forbruker

Næring eller 

ikke næring?

Kjøpsavtale

Kjøpsavtale

1

1

2

2
Fkjl. § 1 fjerde ledd –

mulig solidaransvar 

overfor kjøper



«Internrelasjonen» – oppsummering

Selger

Næring Ikke næring

Uten rep. Med rep. –

næring 

Med rep. –

ikke næring

Kjøper

Forbruker

Næring

Kjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven



Hjemmelekse!
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