
Forelesninger i kjøpsrett V2020, 3. februar 2020

Partenes sentrale plikter

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud



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
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Kjøpsretten

Innhold av 
ytelsesplikt

Når skal det 
ytes?

Når?

Hvor?

Hva skal 
ytes?

Kvalitet

Kvantitet
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Nærmere om dagen tema

• Fastlegging av partenes sentrale forpliktelser

• Selgerens sentrale forpliktelser: yte 

kontraktsgjenstanden

• Kjøperens sentrale forpliktelser: betale 

kjøpesummen + yte nødvendig medvirkning til 

gjennomføring av kjøpet

• Det primære: fastlegging gjennom tolking av kontrakten 

mellom partene



Partene og deres hovedforpliktelser

Selger
Kjøper

Realytelse

Pengeytelse 

+ medvirkning



I noen grad en betegnelse som 

definerer selgerens forpliktelser for 

å sørge for at kjøpsgjenstanden 

kommer i kjøperens besittelse (kjl. 

kap. II og fkjl. kap. 2)

Selgerens forpliktelser

• «Leveringen» som kjøpsrettslig (koblings)begrep

«Leveringen»

Normalt tidspunktet for 

risikoens overgang (kjl. §13 

(1) og fkjl. § 14 første pkt.)

Normalt på dette 

tidspunktet 

mangelsvurderingen

foretas (kjl. §21 (1) og 

fkjl. § 18 første ledd)

Sier noe (indirekte om 

kjøperens 

medvirkningsplikter (kjl. 

kap. II og fkjl. kap. 2)
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Selgerens forpliktelser

• Hva (kvalitet og kvantitet)? 

• Må i stor grad baseres på en konkret tolking av 

kontrakten mellom partene, jf. kjl. § 17 (1) og fkjl. §
15 første ledd

Kjl. § 17 (1):

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, 

andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Fkjl. § 15 første ledd:

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, 

andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.



Selgerens forpliktelser

• Hva (kvalitet og kvantitet)? (forts.)

• Kjøpslovgivningen vil komme utfyllende til 

anvendelse hvor det individuelle kontraktsforholdet 

ikke gir (tilstrekkelig) veiledning – se for eksempel, 

kjl. §§ 17 (2) og 18-20 og fkjl. §§ 15 annet ledd 

og 16-17

• Kommer tilbake til dette i forbindelse med 

mangelsvurderingen:

• Langt på vei et speilbilde
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Selgerens forpliktelser

• Når?

• Utgangspunktet igjen: konkret tolking av kontrakten 

mellom partene, jf. kjl. § 9 (1) og fkjl. § 6 første 

ledd
Kjl. § 9 (1):

Skal tingen ikke leveres etter påkrav eller uten opphold, og følger 

tiden for levering heller ikke ellers av avtale, skal den leveres innen 

rimelig tid etter kjøpet. 

Fkjl. § 6 første ledd:

Tingen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager 

etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt.



Selgerens forpliktelser

• Når? (forts.)

• Kjøpslovgivningen vil komme utfyllende til 

anvendelse hvor det individuelle kontraktsforholdet 

ikke gir veiledning

«kjøpet» – dvs. 

inngåelse av 

kjøpsavtalen

«rimelig tid»

«uten unødig opphold»

?

Typiske elementer:

- Kjøpsgjenstandens art

- Lagervare eller må den bestilles – ev. fra hvor?

- Tilvirkningskjøp – hva slags tilvirkning?

- Sammensatt av flere ting fra flere leverandører?
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Selgerens forpliktelser

• Hvor(dan)? 

• I utgangspunktet også et spørsmål om hva som er 

avtalt mellom partene, men her har lovene mer 

utfyllende regulering, jf. kjl. §§ 6-8 og fkjl. §§ 5 

og 8



Selgerens forpliktelser

• Hvor(dan)? (forts.)

• Intet annet avtalt: hentekjøp, jf. kjl. § 6 (1) og (2) 

og fkjl. § 6 første ledd og § 7

Kjl. § 6 (1) og (2):

(1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt 

forretningssted (i tilfelle bosted jf§ 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene 

ved kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal 

tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der. 

(2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.

Fkjl. § 5 første ledd:

Tingen skal holdes klar for henting på det stedet der selgeren hadde sitt 

forretningssted da kjøpet ble inngått. Hvis kjøpet ble inngått uten tilknytning til 

selgerens forretningssted, skal tingen leveres hos forbrukeren. 

Fkjl. § 7:

Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.



Selgerens forpliktelser

• Hvor(dan)? (forts.)

• Det er avtalt at selgeren skal bringe / sende 

kontraktsgjenstanden til kjøperen, kjl. § 7 og fkjl. 

§ 8, jf. § 7 

Kjl. § 7 (1) og (2):

(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det 

område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting 

(plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der. 

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke 

følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at 

tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra 

avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering 

først når tingen mottas av kjøperen.  



Selgerens forpliktelser

• Hvor(dan)? (forts.)

• Det er avtalt at selgeren skal sende 

kontraktsgjenstanden til kjøperen, kjl. § 7 og fkjl. 

§ 8, jf. § 7 (forts.)

Fkjl. § 8 første ledd:

Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han eller hun å 

inngå de avtaler som trengs for å få tingen transportert til 

bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik 

transport. 

Fkjl. § 7:

Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.



Selgerens forpliktelser

• Hvor(dan)? (forts.)

• Oppsummering – leveringstidspunkt, utenfor hentekjøp

Levering avhengig av hvem som 

forestår transport -§ 7 (2)

Levering ved kjøpers mottak -§ 7 (1) Levering ved forbrukerens 

mottak -§ 7

Kjøpsloven Forbrukerkjøpsloven
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Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Kjøpesummens størrelse

• I utgangspunktet et spørsmål om hva som er avtalt 

mellom partene, jf. kjl. § 45 første pkt. og fkjl. § 37 

første ledd første pkt.



Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Kjøpesummens størrelse (forts.)

• Ikke avtalt: 
Kjl. § 45:

Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen, skal kjøperen betale 

gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under 

tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. Er det ingen 

slik gjengs pris, må kjøperen betale det som er rimelig under 

omsyn til tingens art og godhet og tilhøva ellers.

Fkjl. § 37 første ledd:

Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen eller av 

opplysninger selgeren har gitt i annonser, utstillingstilbud e.l., skal 

forbrukeren betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting 

solgt under tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. 

Er det ingen slik gjengs pris, må forbrukeren betale det som er 

rimelig under hensyn til tingens art og godhet og forholdene ellers.



Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Kjøpesummens størrelse (forts.)

• Ikke avtalt: (forts.)

• Prinsipalt alternativ: gjengs pris på avtaletiden for 

samme slags ting solgt under tilsvarende forhold

• (Sed)vanlig pris

• Det marked partene opererer i 

• Subsidiært alternativ: det som er rimelig   

• I enkelte tilfeller kan selgers kostnader + 

«vanlig» påslag utgjøre et utgangspunkt

• Særlige regler om måling, regning mv. – kjl. §§
46 og 47, fkjl. § 37 annet og tredje ledd 



Kjøperens forpliktelser: 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



Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Tidspunktet for betaling

• I utgangspunktet et spørsmål om hva som er avtalt 

mellom partene, jf. kjl. § 49 (1) og fkjl. § 38 første 

og annet ledd

• Avtaler om betalingstidspunkt

Avtalt tidspunkt for 

levering av 

kjøpsgjenstandenAvtaleinngåelse

Forhåndsbetaling Etterskuddsbetaling

– kreditt 



Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Tidspunktet for betaling (forts.)

• Ikke avtalt noe om betalingstidspunkt: 

Kjl. § 49 (1):

Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal kjøperen betale når 

selgeren krever det, men ikke før tingen blir overlevert kjøperen 

eller stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen og loven.

Fkjl. § 38 første og annet ledd:

Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når 

selgeren krever det. 

Hvis ikke noe annet er avtalt, har forbrukeren ikke plikt til å 

betale kjøpesummen uten at tingen blir overlevert eller stilt til hans 

eller hennes rådighet i samsvar med avtalen og loven.



Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Tidspunktet for betaling (forts.)

• …og trenger ikke overføre rådigheten uten samtidig 

betaling (hvis ikke annet er avtalt) – se imidl. kjl. §
49 (2) og fkjl. § 38 fjerde ledd 

Kjl. § 10 (1):

Har ikke selgeren gitt kreditt eller henstand med betalingen, plikter 

han ikke ved å overgi tingen, overlevere dokument eller på annen 

måte å overføre rådigheten over tingen uten at kjøpesummen 

betales samtidig.

Fkjl. § 9 første ledd:

Selgeren har ikke plikt til å overgi tingen, overlevere dokument, 

eller på annen måte overføre rådigheten over tingen, uten at 

kjøpesummen betales samtidig. Dette gjelder likevel ikke hvis 

selgeren har gitt forbrukeren kreditt.



Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Tidspunktet for betaling (forts.)

• …men kan da også kreve betaling samtidig (hvis 

ikke annet er avtalt) – se imidl. kjl. § 49 (2) og fkjl. 

§ 38 fjerde ledd (forts.)

Avtalt tidspunkt 

for leveringAvtaleinngåelse

(Avtale om 

forhåndsbetaling)

Avtale om 

etterskuddsbetaling

– kreditt 

Lovens utgangspunkt: m.m. annet er avtalt kan selgeren 

kreve betaling når tingen overleveres eller stilles til rådighet i 

samsvar med avtalen /  loven, jf. kjl. § 49 (1) og fkjl. § 38 

første og annet ledd («ytelse mot ytelse»-prinsippet)
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Kjøperens forpliktelser – betaling av 

kjøpesummen

• Hvor(dan) kjøpesummen skal betales

• Uten annen avtale – kjøpesummen skal betales på 

selgers forretningssted eller på stedet for 

overlevering hvis betaling skal skje mot 

overlevering av kjøpsgjenstanden, jf. kjl. § 48 (1) 

og fkjl. § 39 første ledd

• Kontanter, betalingskort, faktura
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Kjøperens forpliktelser – medvirkning

• Gjennomføring av kjøpet er ofte avhengig ikke bare av 

at selgeren oppfyller sin betalingsplikt, men at 

kjøperen også medvirker til kjøpets avvikling

Avtalt tidspunkt 

for levering

Kjl. § 50 bokstav a (jf. fkjl. § 40 

bokstav a):

Kjøperen skal yte slik 

medvirkning som det er rimelig å 

vente av ham for at selgeren skal 

kunne oppfylle kjøpet.

Kjl. § 50 bokstav b (jf. fkjl. § 40 

bokstav b):

Kjøperen skal overta tingen ved 

å hente eller motta den. 



Kjøperens forpliktelser – medvirkning

• Nærmere om medvirkningsplikten, jf. kjl. § 50 bokstav 

a og fkjl. § 40 bokstav a – «annen» medvirkning

• Innholdet vil variere meget mellom ulike kjøp – fra 

intet til omfattende forpliktelser

• Normalt vil det foreligge konkrete holdepunkter i det 

individuelle kontraktsforholdet hvis det er snakk om 

forpliktelser av noe omfang

• Typisk eksempel: tilvirkning etter kjøpers/forbrukers 

ønsker/formål – kfr. kjl. § 60 og fkjl. § 48  



Kjøperens forpliktelser – medvirkning

• Nærmere om medvirkningsplikten, jf. kjl. § 50 bokstav 

b og fkjl. § 40 bokstav b – henting/mottak 

• Kjøperens / Forbrukerens plikter vil være en 

gjenspeiling  av selgerens plikter ifm. leveringen

• Hentekjøp

• Sendekjøp/Plasskjøp



Kjøperens forpliktelser – medvirkning

• Tilsidesettelse av disse pliktene på 

kjøperens/forbrukerens hånd står – som vi skal se – i 

en særstilling når det kommer til tilgjengelige 

misligholdsbeføyelser for selgeren

• Dette kommer vi tilbake til



Kjøperens avbestillingsadgang:
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Kjøperens avbestillingsadgang

• Kjøperens adgang til å avbestille kjøpsgjenstanden

• På en måte et «innhugg» i prinsippet «pacta sunt 

servanda»

• Konsekvens: kjøperen gir avkall på 

kjøpsgjenstanden og som en konsekvens kan ikke 

selgeren kreve kjøpesummen (betaling)

• Kjøperen blir imidlertid erstatningsansvarlig for det 

tap selgeren lider ved ikke å kunne gjennomføre 

kjøpsavtalen

• Prinsipielle forskjeller mellom kjl. og fkjl.



Kjøperens avbestillingsadgang

• Kjøperens adgang til å avbestille kjøpsgjenstanden 

(forts.)

Kjl. § 52 (2) første pkt.:

Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan 

selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre 

andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre 

avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for 

at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. 

Fkjl. § 41 første pkt.:

Avbestiller forbrukeren tingen før levering, kan selgeren ikke 

fastholde kjøpet og kreve betaling.

LeveringAvtaleinngåelse



Kjøperens avbestillingsadgang

• Nærmere om avbestillingsadgangen

• Fkjl. – generell adgang

• Kjl. – begrenset til kjøp hvor kjøpsgjenstanden skal 

«tilvirkes særskilt for» kjøperen

• Ytterligere begrensninger

• Betydelig ulempe for selgeren

• Risiko for at selgeren ikke får erstattet sitt tap 

ved avbestillingen



Kjøperens avbestillingsadgang

• Kjøperens erstatningsansvar ved avbestilling

• Utgangspunktet er at selgeren skal ha sitt fulle tap 

erstattet

Kjl. § 52 (2) siste pkt.:

Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som 

følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X.

Fkjl. § 41 første ledd siste pkt og annet ledd:

Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve 

erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. 

Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling 

(avbestillingsgebyr). Normalerstatningen kan ikke settes høyere 

enn det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre. 



Kjøperens avbestillingsadgang

• Hvorfor avbestilling?

• Det typiske: kjøperen har ikke behov for 

kjøpsgjenstanden (lenger)

• Samfunnsøkonomisk mer forstandig at kjøpet ikke 

gjennomføres – gjør seg særlig gjeldende ved 

tilvirkningskjøp

• Selgerens interesser ivaretas – et langt stykke på 

vei – av erstatningskravet for tapet 



Kjøperens avbestillingsadgang

• Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å 

avbestille, når hun uansett må betale erstatning?

• Slipper å betale vederlaget

• Kjøperens «tap» vil da bero på selgerens tap –

erstatningsansvaret 

• Artsbestemte (masseproduserte) varer  som er 

lett omsettelige

• Trolig bruttopåslaget (Rt. 2003 s. 486)

• Individuelt bestemte gjenstander

• Trolig prisforskjell ved dekningssalg (+ ev. 

ytterligere kostnader)



Kjøperens avbestillingsadgang

• Hvordan kan det være gunstig for kjøperen å 

avbestille, når hun uansett må betale erstatning? 

(forts.)

• Ting som skal tilvirkes særskilt til kjøperen

Avtalt leveringAvtaleinngåelse

Tilvirkningsprosessen

Avbestilling

«Bortkastet» utført arbeid / 

pådratte kostnader (inkl. 

fortjeneste): 100 kr

Avtalt kjøpesum: 

1000 kr

(bortfalt resterende 

fortjeneste: f.eks. 

100 kr)

Erstatning: 200 kr, i stedet 

for vederlag på 1000 kr
Substraksjon eller addisjon?



Kjøperens avbestillingsadgang

• Tilgrensende spørsmål

• Angrerett – agrl. §§ 20 flg., jf. fkjl. § 42 annet 

ledd bokstav b 

• En forbruker vil i visse tilfeller ha rett til å angre 

seg og gå fra avtalen ved visse typer kjøp  

• Fjernsalg og salg utenfor fast forretningssted –

agrl. § 1

• Ikke erstatningsplikt for forbrukeren

• Avtalt returrett, deponering og bytterett – fkjl. § 42 

annet ledd bokstav c og tredje ledd


