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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



Nærmere om dagens temaer

• De tre siste øktene henger sammen

• Begynner med mislighold(sbegrepet)

• Beveger oss etterhvert over på 

misligholdssanksjoner

• Hovedfokus vil være på mislighold fra selgerens 

side, og kontraktsbruddssanksjoner for kjøperen / 

forbrukeren som blir utsatt for slikt mislighold

• …men mislighold fra kjøperens / forbrukerens side, 

og selgerens misligholdssanksjoner, vil også berøres



Nærmere om dagens tema
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Misligholdsbegrepet

• Mislighold = kontraktsbrudd

• Forskjeller i terminologi – «tradisjonell» terminologi

• Avvik fra de krav som kan stilles til ytelsen…

• …som ikke skyldes kreditor eller forhold på hans 

side 

• Kreditor – den som har et krav, debitor – den som 

har et krav mot seg

S K

Debitor

Debitor

Kreditor

Kreditor



Misligholdsbegrepet

• Forskjeller i terminologi – «tradisjonell» terminologi (forts.)

• Har vært vanlig å dele inn misligholdsbegrepet i to 

hovedkategorier (særlig for selgermislighold)

• «Mangel» og «forsinkelse» 

• Kjøpslovgivningens terminologi bryter i noen grad med 

dette utgangspunktet

• Mangel = avvik

Kjl. § 30 (1) første pkt.:

Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold 

på hans side (…).

Fkjl. § 26 første ledd:

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller 

forhold på forbrukerens side (…). 



Misligholdsbegrepet

• Terminologien i kjl. og fkjl. – forsinkelse med levering av 

kjøpsgjenstanden

• (Mer) i tråd med «tradisjonell» terminologi

• Forsinkelse = avvik + ikke skyldes kjøperen….

Kjl. § 22 (1) første pkt.:

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke 

skyldes kjøperen eller forhold på hans side (…).

Fkjl. § 19 første ledd:

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke 

skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side (forsinkelse) 

(…). 



Misligholdsbegrepet

• Terminologien i kjl. og fkjl. – mislighold av plikter på 

kjøperens side

Kjl. § 31 (1) første pkt.:

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter 

avtalen eller loven, og dette ikke beror på selgeren eller forhold på 

hans side (…).

Fkjl. § 43 første ledd:

Dersom forbrukeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter 

etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold 

på selgerens side (…). 



Misligholdsbegrepet

• Det sentrale er uansett (uavhengig av terminologi):

+

De krav man etter 

kontrakten mellom 

partene kan stille til 

den aktuelle ytelsen

Årsaken til 

avviket

Vilkårene for de 

enkelte misligholds-

sanksjonene

Avvik 

…som ikke 

skyldes kreditor 

eller forhold på 

kreditors side

Misligholds-

sanksjoner 



Systematikken for den videre 

behandlingen

• Overordnet om forholdet mellom forsinkelse og 

mangel

• Selgerens mislighold

• Risikoens overgang og dens betydning

• Avviksspørsmålet

• Forsinkelse

• Mangel

• Spørsmålet om avviket skyldes kjøperen / 

forbrukeren eller forhold på hennes side



Systematikken for den videre 

behandlingen

• Kjøperens / Forbrukerens mislighold

• Avviksspørsmålet

• Spørsmålet om avviket skyldes selgeren eller forhold 

på hennes side



Overordnet om forholdet mellom 

forsinkelse og mangel på selgersiden

• Forsinkelse: brudd på kontraktens tidsmessige krav til 

levering

• Vil kunne foreligge fra avtalt leveringstidspunkt (og 

fremover)

• Mangel: brudd på kontraktens krav til hva som skal 

leveres

• Vil (for praktiske formål) kunne foreligge ved 

leveringen (og fremover)



Overordnet om forholdet mellom 

forsinkelse og mangel på selgersiden

Avtalt tidspunkt for 

levering av 

kjøpsgjenstandenAvtaleinngåelse Faktisk levering

Mulig forsinkelse

Mulig mangel

(for praktiske formål)

Forsinkelse

Avtaleinngåelse Faktisk levering

Mangel



Overordnet om forholdet mellom 

forsinkelse og mangel på selgersiden

• Skillet mellom forsinkelse og mangel

• Noe som i utgangspunktet fremstår som en 

forsinkelse ved en del av det solgte, kan dermed  

rettslig sett være en kvantumsmangel

Kjl. § 43 (2):

Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda 

ikke alt er levert, får reglene om mangler anvendelse.

Fkjl. § 57 annet ledd:

Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda 

ikke alt er levert, gjelder reglene om mangler.



Overordnet om forholdet mellom 

forsinkelse og mangel

• Skillet mellom forsinkelse og mangel (forts.)

• En fullstendig uteblitt levering er å regne som en 

forsinkelse

Kjl. § 22 (1) første pkt.:

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke 

skyldes kjøperen eller forhold på hans side (…).

Fkjl. § 19 første ledd:

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke 

skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side (forsinkelse) 

(…). 



Risikoens overgang

• Hva dreier spørsmålet om risikoens overgang seg om?

• Den som eier en gjenstand har som utgangspunkt 

risikoen for ( må bære konsekvensene av) at 

gjenstanden blir skadet eller går til grunne som følge 

av hendelige begivenheter

• Man har et behov for å trekke et skille mellom når 

selgeren har denne risikoen og når kjøperen / 

forbrukeren har denne risikoen for kjøpsgjenstanden

• Har – som vi skal se – blant annet betydning for 

mangelsspørsmålet

• Slutninger fra et «eiendomsrettsbegrep» er ikke egnet 

for dette formålet



Risikoens overgang

Risikoovergang

Selgers risiko Kjøpers risiko

Vil typisk kunne medføre at det oppstår 

kontraktsbrudd fra selgers side:

1) Forsinket levering fordi 

kontraktsgjenstanden må repareres 

eller byttes ut med en annen

2) Mangelfull kontraktsgjenstand fordi 

kontraktsgjenstanden leveres med den 

oppståtte skaden

Vil ikke kunne oppstå kontraktsbrudd fra 

selgers side

Når? 



Risikoens overgang

Kjl. § 12:

Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans 

plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, 

skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på 

selgeren.

Fkjl. § 13:

Når risikoen for tingen er gått over på forbrukeren, faller ikke 

forbrukerens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen 

deretter går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse 

som ikke beror på selgeren. 



Risikoens overgang

• Sier egentlig ikke noe om hva som er situasjonen hvis 

tingen går tapt, skades eller minskes før risikoens 

overgang

– Avgjøres av reglene om misligholdssanksjoner, hvis 

skaden mv. medfører at det oppstår forsinkelse 

eller mangel på selgerens hånd



Risikoens overgang

• Tidspunktet for risikoovergangen knyttes i 

utgangspunktet til leveringen

Kjl. § 13 (1):

Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i 

samsvar med §§ 6 eller 7.

Fkjl. § 14 første pkt.:

Risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med

§ 7.



Risikoens overgang

• Minner om:

Kjl. § 6 (2):

Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.

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.

Fkjl. § 7:

Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.



Risikoens overgang

• Utgangspunktet er ved levering ihht. avtalen / de 

utfyllende reglene i kjl. og fkjl.

Levering

Normalt 

risikoovergang



Risikoens overgang

• Unntak: Hvor risikoen går over før levering
Kjl. § 13 (2) og (3):

(2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen 

eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til 

hans rådighet og det inntrer kontraktbrudd fra hans side ved at han ikke 

overtar tingen. 

(3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen 

over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til 

hans rådighet på leveringsstedet.

Fkjl. § 14 første ledd siste pkt. og annet ledd:

Hvis leveringstiden er kommet og forbrukeren unnlater å overta en ting som 

er stilt til hans eller hennes rådighet, har forbrukeren likevel risikoen for tap 

eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel 

forråtnelse. 

Skal forbrukeren hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går 

risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at 

tingen er stilt til hans eller hennes rådighet på leveringsstedet.



Risikoens overgang

• Risikoovergang før faktisk levering

Levering

Normalt 

risikoovergang

Avtalt 

levering (normalt)

Unntak:

Manglende medvirkning: kjl. –

full risikoovergang, fkjl. –

delvis risikoovergang



Risikoens overgang

• Unntak: Hvor risikoen går over etter leveringen

• Berettiget krav om heving eller omlevering – kjl. §
66 og fkjl. § 51

Kjl. § 66 (1) bokstav a:

Kjøperen kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom han leverer tingen 

tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den. Han taper 

likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom 

a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og 

mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på 

kjøperen (…).

Fkjl. § 51 (1) bokstav a:

Forbrukeren kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom tingen leveres 

tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han eller hun mottok den. 

Forbrukeren taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom 

a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme 

stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold 

som ikke beror på forbrukeren (…).



Risikoens overgang

• Risikoovergang etter leveringen

Levering

Normalt 

risikoovergang

Avtalt 

levering (normalt)

Unntak:

Manglende medvirkning: kjl. –

full risikoovergang, fkjl. –

delvis risikoovergang

Unntak:

Berettiget krav om heving 

eller omlevering



Forsinkelse fra selgerens side –

avviksspørsmålet: Hvor er vi nå?
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Forsinkelse fra selgerens side –

avviksspørsmålet 

• Sammenholding av avtalens (ev. utfylt med 

bestemmelsene i kjl. / fkjl.) krav til når levering skal skje 

og når levering faktisk har skjedd (eller ikke skjedd)

• Både forsinket levering og totalt uteblitt levering anses 

som forsinkelse 

• Henvisning til reguleringen av når kjøpsgjenstanden 

anses levert

Fkjl. § 19 første ledd:

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent (…).

Kjl. § 22 (1) :

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint (…).



Forsinkelse fra selgerens side –

avviksspørsmålet 

• Minner igjen om

Kjl. § 6 (2):

Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.

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.

Fkjl. § 7:

Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.



Forsinkelse fra selgerens side –

avviksspørsmålet 

• …men minner om forbeholdet som vi kommer tilbake til

Fkjl. § 19 første ledd:

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke 

skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side

(forsinkelse), (…).

Kjl. § 22 (1) :

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint og dette ikke 

skyldes kjøperen eller forhold på hans side (…).



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet: Hvor er vi nå?
Kjøpsretten

Innhold av 
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Hva skal 
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Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Hva er mangel?

• Mangelsreglene gjelder også for såkalte 

«rettsmangler», jf. kjl. § 41 og fkjl. § 15 annet ledd 

bokstav g

Kjl. § 17 (3) :

Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i 

paragrafen her.

Fkjl. § 16 første ledd:

Tingen har en mangel dersom 

a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15 (…).

+

+

+



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Tidspunktet for mangelsvurderingen

Kjl. § 21 (1) :

Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da 

risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen 

først viser seg seinere.

Fkjl. § 18 første ledd:

Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet 

da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om 

mangelen først viser seg senere.



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Henvisning tilbake til reglene om risikoens overgang –

minner om:

Faktisk 

levering

Normalt 

risikoovergang

Avtalt 

levering (normalt)

Unntak:

Manglende medvirkning: kjl. –

full risikoovergang, fkjl. –

delvis risikoovergang

Unntak:

Berettiget krav om heving 

eller omlevering



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Avviksspørsmålet er et speilbilde av hvilke krav 

kjøperen / forbrukeren – ihht. avtalen (utfylt med 

bakgrunnsretten) – kan stille til kontraktsgjenstanden

• Sammenlignes med hva som faktisk leveres

• Må i stor grad baseres på en konkret tolking av 

kontrakten mellom partene

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.



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• En rekke utfyllende regler i kjl. og fkjl. (og i 

bakgrunnsretten for øvrig) – hvorav vi skal gå inn på 

enkelte reguleringer, men ikke alle

• Passe for «alminnelige» formål

Kjl. § 17 (2) bokstav a (jf. fkjl. § 15 annet ledd bokstav a):

Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til (…).



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Passe for et bestemt formål

Kjl. § 17 (2) bokstav b:

Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være 

kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at 

kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og 

vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det (…).

Fkjl. § 15 annet ledd bokstav c:

Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

c) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være 

kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette 

formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge 

på selgerens sakkunnskap og vurdering (…).



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Passe for et bestemt formål (forts.)

• Forholdet mellom regelen om alminnelige formål og 

bestemte formål

Kjøpsgjenstandens 

alminnelige formål

Kjøperens 

bestemte formål

Ikke selvstendig 

betydning som 

bestemt formål

Kan ha selvstendig 

betydning som 

bestemt formål



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Skal tilsvare krav til alminnelig god vare, med mindre 

avtalen sier noe annet

• Ikke tilsvarende regulering i kjl., men følger av 

rettspraksis – Rt. 1998 s. 774 (Videospillerdommen)

Fkjl. § 15 annet ledd bokstav b):

Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av 

en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper (…).



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Skal tilsvare krav til alminnelig god vare, med mindre 

avtalen sier noe annet (forts.)

Rt. 1998 s. 774 (Videospillerdommen) (s. 780-781):

Kjøpsloven som utfyllende lov regulerer ikke uttrykkelig det foreliggende mangelsspørsmål. 

Kjøpsloven § 17 (2) (a), som er den mest nærliggende av kjøpslovens bestemmelser, omhandler 

neppe et tilfelle som det foreliggende. Bestemmelsen omfatter først og fremst egenskaper eller 

mangel på egenskaper ved en vare som viser seg tidligere i tidsforløpet enn tre og et halvt år 

etter leveringen. Men det er på det rene at kjøpsloven ikke gir en uttømmende definisjon av 

mangelsbegrepet, som derfor i dette tilfelle må bestemmes ut fra en tolkning av kjøpsloven § 34 

(1) jf§ 30 (1) sammenholdt med rettspraksis, alminnelige rettsgrunnsetninger og teori.

Etter disse rettskilder hadde Føreland med den pris han betalte, krav på alminnelig god vare, og 

det foreligger en mangel hvis videospilleren ikke oppfylte dette kravet. Spørsmålet er derfor om 

kravet til alminnelig god vare innebærer at IR-mottakeren skulle være funksjonsdyktig vel tre og 

et halvt år etter leveringen av videospilleren. Avgjørende for så vidt er hvilken holdbarhet 

Føreland hadde grunn til å forvente. Man kan også se dette som et spørsmål om Føreland har 

skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg over den svikten i IR-mottakeren som viste seg.



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Uriktige opplysninger om kjøpsgjenstanden mv.

Kjl. § 18 (1) og (3):

(1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger 

som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens 

egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(…)

(3) Reglene i første (…) ledd gjelder ikke når opplysningen i tide er rettet på 

en tydelig måte.

Fkjl. § 16 første ledd bokstav c:

Tingen har en mangel dersom

c) den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller 

ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at 

opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha 

innvirket på kjøpet (…)



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Uriktige opplysninger om kjøpsgjenstanden mv. (forts.)

• Identifikasjonsregler

Kjl. § 18 (2) :

Reglene i første ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til 

opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i 

annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere 

salgsledd. Dette gjelder ikke om selgeren verken visste eller burde ha visst 

at opplysningen var gitt.

Fkjl. § 16 annet ledd:

Første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for opplysninger noen annen enn 

selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen 

markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd.



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Tilsidesettelse av opplysningsplikt

• Uttrykkelig regulering i kjl. kun ved «som den er»-

kjøp – kommer straks tilbake til hva dette er…

Kjl. § 19 (1) bokstav b:

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, 

foreligger mangel når 

b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved 

tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til 

å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet (…)

Fkjl. § 16 første ledd bokstav b:

Tingen har en mangel dersom 

b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens 

bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å 

regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet (…)



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Tilsidesatt opplysningsplikt (forts.)

• Lagt til grunn i teorien – gjennom en «fra det mer til 

det mindre»-slutning – at en regel om 

opplysningsplikt også må gjelde utenfor «som den 

er»-kjøp hvor kjl. kommer til anvendelse, jf. for 

eksempel Hagstrøm s. 73 og Selvig/Lilleholt s. 88

• Spørsmål: hva vil grunnlaget for en forventning om å 

få opplysninger om kjøpsgjenstanden typisk være?



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Avvik fra offentligrettslige krav mv.

• Avvik vil utgjøre mangel, jf. fkjl. § 16 første ledd 

bokstav a

• Ingen tilsvarende regel i kjl., og spørsmålet om hvem 

som har risikoen for «rådighetsmangler» beror på en 

konkret vurdering i det enkelte tilfellet 

Fkjl. § 15 annet ledd bokstav f:

Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen 

f) være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i 

lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov på den tid 

kjøpet inngås, hvis ikke forbrukeren har til hensikt å anvende 

tingen på en slik måte at kravet er uten betydning (…).



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• Særlig om ting solgt under «som den er»-forbehold o.l. 

og ved en del auksjonssalg

• Kontraktsreguleringen fastsetter egentlig – etter sitt 

eget innhold – at kjøpsgjenstanden ikke kan ha 

mangler…

Kjl. § 19 (1):

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig 

forbehold, foreligger mangel når (…)

Fkjl. § 17 første ledd:

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig 

forbehold, foreligger mangel når (…)



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• …men den vil likevel kunne ha mangler i en del 

fastsatte tilfeller

• Uriktige opplysninger, jf. kjl. § 19 (1) bokstav a 

og fkjl. § 17 første ledd bokstav b

• Misligholdt opplysningsplikt, jf. kjl. § 19 (1) 

bokstav b og fkjl. § 17 første ledd bokstav b



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

avviksspørsmålet 

• …men den vil likevel kunne ha mangler i en del fastsatte 

tilfeller (forts.)

• Samt når:

• En meget vanlig regulering ved salg av «brukt» fast 

eiendom, jf. avhl. § 3-9 – mengder av rettspraksis

Kjl. § 19 (1) bokstav c:

tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne

med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Fkjl. § 17 første ledd bokstav a:

tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å 

forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og 

forholdene ellers (…).



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321 (fra Lovdata)

• Litt om dommers oppbygning

• Ingressen



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321

• Litt om dommers oppbygning

• Redegjørelse for saksforholdet 



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321

• Litt om dommers oppbygning

• Partenes anførsler



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321

• Litt om dommers oppbygning

• Høyesteretts premisser



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321

• Litt om dommers oppbygning

• Høyesteretts domsslutning



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321

• Vurderingen av mangelsspørsmålet



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321



Mangel ved kjøpsgjenstanden – et 

konkret eksempel fra rettspraksis 

• Hjemmeleksen Rt. 2015 s. 321



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

kjøperens subjektive forhold og 

undersøkelsesplikt  

• Betydningen av kjøperens subjektive forhold for hvorvidt 

noe utgjør en mangel 

• Faktisk kunnskap tilstrekkelig

• «Måtte kjenne til» – antakelig er grov uaktsom 

uvitenhet tilstrekkelig, jf. Rt. 2002 s. 696 og Rt. 2002 

s. 1110

Kjl. § 20 (1):

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller 

måtte kjenne til ved kjøpet.

Fkjl. § 16  tredje ledd:

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han eller 

hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.



Mangel ved kjøpsgjenstanden –

kjøperens subjektive forhold og 

undersøkelsesplikt  

• Kjøperens undersøkelsesplikt etter kjl. forut for kjøpets 

inngåelse 

• Ingen slik regel i fkjl. – og det er bevisst

Kjl. § 20 (2) og (3):

(2) Har kjøperen før kjøpet undersøkt tingen eller uten rimelig grunn 

unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, 

kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget 

ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst

eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

(3) Reglene foran gjelder tilsvarende når kjøperen før kjøpet er gitt 

høve til å undersøke en prøve og mangelen angår en egenskap som 

skulle framgå av prøven.


