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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



Skyldes avviket fra riktig oppfyllelse 

kjøperen / forbrukeren eller forhold på 

hennes side?: 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



Skyldes avviket fra riktig oppfyllelse 

kjøperen eller forhold på hennes side?

• Så vender vi tilbake til…

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 (…). 

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

Forsinkelse



Skyldes avviket fra riktig oppfyllelse 

kjøperen eller forhold på hennes side?

• Hva betyr det at avviket skyldes kjøper / forbruker eller 

forhold på hennes side?

• Det er et årsaksspørsmål, jf. «skyldes» 

• Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over mulige 

tilfeller, men vi kan (i det minste) identifisere enkelte 

typetilfeller

• Kjøper / Forbruker påfører kontraktsgjenstanden 

skader på ansvarsbetingende måte før risikoen går 

over fra selger til kjøper / forbruker



Skyldes avviket fra riktig oppfyllelse 

kjøperen eller forhold på hennes side?

• Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over mulige 

tilfeller, men vi kan (i det minste) identifisere enkelte 

typetilfeller (forts.)

• Mislighold fra kjøpers / forbrukers side som forplanter seg 

i direkte avvik på selgers ytelse

• Eksempel 1: Selger får ikke gjennomført overlevering 

av kjøpsgjenstanden fordi kjøper / forbruker ikke 

henter den eller ikke er klar til å motta den – levering 

skjer ikke til avtalt tidspunkt

• Eksempel 2: Kjøper / Forbruker gir ikke nødvendige 

instruksjoner mv. ifm. et tilvirkningskjøp, jf. kjl.§ 60 og 

fkjl. § 48 – levering skjer ikke til avtalt tid



Skyldes avviket fra riktig oppfyllelse 

kjøperen eller forhold på hennes side?

• Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over mulige 

tilfeller, men vi kan (i det minste) identifisere enkelte 

typetilfeller (forts.)

• Mislighold fra kjøpers / forbrukers side som utløser 

berettigede misligholdsbeføyelser fra selgers side

• Eksempel: Kjøper / Forbruker betaler ikke 

kjøpesummen ihht. avtalen og selger er berettiget 

til å tilbakeholde kontraktsgjenstanden, jf. kjl. §
10 og fkjl. § 9



Skyldes avviket fra riktig oppfyllelse 

kjøperen eller forhold på hennes side?

• Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over mulige 

tilfeller, men vi kan (i det minste) identifisere enkelte 

typetilfeller (forts.)

• Svikt innenfor kjøpers / forbrukers funksjonsområde i 

et kjøpsforhold hvor det er forutsatt et samvirke 

mellom partene

• Eksempel: Kjøpsgjenstanden holder ikke den 

forutsatte kvaliteten fordi materialer som kjøperen 

/ forbrukeren etter avtalen skal levere og som 

selgeren skal bruke ved tilvirkningskjøp ikke 

holder den forutsatte kvaliteten



Mislighold av kjøperplikter: Hvor er vi 

nå?
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Mislighold av kjøper- / forbrukerplikter

• Samme systematikk og spørsmål som ved mislighold 

på selgersiden…

• …men normalt mindre komplekst enn mislighold på 

selgersiden (særlig mangelsvurderingen)

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 (…). 



Mislighold av kjøper- / forbrukerplikter 

– avviksspørsmålet 

• Betalingen av kjøpesummen

• Avviket kan i prinsippet dreie seg om alle sider av 

plikten til å betale kjøpesummen – størrelse, 

betalingssted, betalingstidspunkt og hvor(dan) det 

skal betales

• Medvirkningspliktene 

• Medvirkning til overtakelse av kjøpsgjenstanden –

henting / mottak

• Annen medvirkning forut for leveringen



Mislighold av kjøper- / forbrukerplikter 

– skyldes  avviket fra riktig oppfyllelse 

selgeren eller forhold på hennes side? 

• Det er – igjen – vanskelig å gi en uttømmende liste over 

mulige tilfeller, men vi kan (i det minste) identifisere 

enkelte typetilfeller

• Mislighold fra selgers side som forplanter seg i 

direkte avvik på kjøpers / forbrukers ytelse

• Eksempel: Selgeren har ikke gitt kjøperen / 

forbrukeren nødvendige opplysninger om f.eks. 

kontonummer hvor kjøpesummen skal betales inn 

til selgerens konto på en gitt dato



Mislighold av kjøper- / forbrukerplikter 

– skyldes  avviket fra riktig oppfyllelse 

selgeren eller forhold på hennes side? 

• Det er igjen vanskelig å gi en uttømmende liste over 

mulige tilfeller, men vi kan (i det minste) identifisere 

enkelte typetilfeller (forts.)

• Mislighold fra selgers side som utløser berettigede 

misligholdsbeføyelser fra kjøpers / forbrukers side

• Eksempel: Kjøperen / Forbrukeren tilbakeholder 

berettiget deler av kjøpesummen med bakgrunn i 

mangler ved kjøpsgjenstanden eller forsinket 

levering, jf. kjl. § 42 og fkjl. §§ 28 og 20



Overordnet om 

misligholdssanksjoner: Hvor er vi nå? 
Kjøpsretten

Innhold av 
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Overordnet om misligholdssanksjoner

• Minner om:

+

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 



Overordnet om misligholdssanksjoner

• De tilgjengelige misligholdssanksjonene –

forsinkelse

Kjl. § 22 (1):

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

kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 23 til 29 kreve 

oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter 

§ 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre 

krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. 

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), kan forbrukeren 

a) holde kjøpesummen tilbake etter § 20

b) kreve oppfyllelse etter § 21

c) kreve heving etter § 23 

d) kreve erstatning etter § 24. 



Overordnet om misligholdssanksjoner

• De tilgjengelige misligholdssanksjonene –

mangler
Kjl. § 30 (1):

Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold 

på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, 

prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter 

§ 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre 

krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. 

Fkjl. § 26 første ledd:

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller 

forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren 

a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28

b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30

c) kreve prisavslag etter § 31 

d) kreve heving etter § 32 

e) kreve erstatning etter § 33.



Mangler

Forsinkelse

Overordnet om misligholdssanksjoner
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Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

• Sanksjon for kjøper / forbruker både ved forsinkelse og 

mangler

Kjl. § 42:

Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde 

tilbake så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket.

Fkjl. § 20:

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens 

forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for 

kravet.

Fkjl. § 28:

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, 

men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Kjl. § 42:

Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde 

tilbake så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket.
Mangel

Forsinkelse



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

• Gjensidighetssanksjon

• Nær sammenheng med prinsippet «ytelse mot ytelse»

• Virkning for kjøpers /forbrukers ytelse – kan 

tilbakeholde hele eller deler av egen ytelse, dvs. 

kjøpesummen

• «Sikringsfunksjon» 

• Oppfyllelsespress og minsker risiko for tap knyttet til 

selgerens kontraktsbrudd

• Sammenhengen med andre kontraktsbruddskrav



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

• Først og fremst betydning hvor det ikke er avtalt 

forskuddsbetaling, med mindre det foreligger forventet 

kontraktsbrudd – vi kommer tilbake til dette



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

• Særlig om tilbakeholdsretten i forsinkelsessituasjoner –

sammenhengen med reglene om betaling

• Hvor det ikke er avtalt noe særskilt om betalingstidspunktet

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. 

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.



• Særlig om tilbakeholdsretten i forsinkelsessituasjoner –

sammenhengen med reglene om betaling (forts.)

• Hvor det ikke er avtalt noe særskilt om betalingstidspunktet 

(forts.)

Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

Avtalt tidspunkt 

for leveringAvtaleinngåelse

Lovens utgangspunkt (med mindre annet er avtalt):

Betalingsplikt kan inntre forutsatt at 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)

Forsinkelse – betalingsplikten 

inntrer ikke, jf. kjl. § 49 (1) og 

fkjl. § 38 første og annet ledd

Forsinkelsen opphører –

levering gjennomføres –

betalingsplikten oppstår

Tilbakeholdsrett for å 

sikre sine krav, jf. kjl. §
42 og fkjl. § 20



• Særlig om tilbakeholdsretten i forsinkelsessituasjoner –

sammenhengen med reglene om betaling (forts.)

• Hvor det er avtalt forhåndsbetaling

Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

Avtalt tidspunkt 

for leveringAvtaleinngåelse

Tilbakeholdsrett for å 

sikre sine ev. krav vil 

være avhengig av at det 

foreligger forventet 

kontraktsbrudd, jf. kjl. §
61 og fkjl. § 55

Avtalt tidspunkt for 

forhåndsbetaling

Forventet forsinkelse



• Særlig om tilbakeholdsretten i forsinkelsessituasjoner –

sammenhengen med reglene om betaling (forts.)

• Hvor det er avtalt kreditt

Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

Avtalt tidspunkt 

for leveringAvtaleinngåelse

Tilbakeholdsrett for å 

sikre sine ev. krav, jf. kjl. 

§ 42 og fkjl. § 20

Avtalt tidspunkt 

for betaling 

(kreditt)

Forsinkelse

Forsinkelsen 

opphører –

levering 

gjennomføres



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

• Hvor mye kan tilbakeholdes?

• Avhengig av hvilke (andre) krav kjøperen / 

forbrukeren har

• Forsinkelse

• Mangel



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – tilbakeholdsrett 

• Hvor mye kan tilbakeholdes? (forts.)

• Utgangspunktet er kravene, men et visst 

«slingringsmonn»

Fkjl. § 20:

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som 

følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som 

vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 96:

Når det gjelder størrelsen på det som kjøperen kan holde tilbake, 

er departementet enig med Forbrukerrådet i at det bør være et 

visst slingringsmonn.



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving 

• Sanksjon for kjøper / forbruker både ved forsinkelse og 

mangler

Kjl. § 25 (1):

Kjøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd.

Fkjl. § 23 første ledd, første pkt.:

Har selgeren ikke levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal 

forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for 

oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan 

forbrukeren heve avtalen.

Første ledd gjelder ikke hvis selgeren har nektet å levere varene, hvis 

levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis 

forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering 

innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Har selgeren i slike tilfeller ikke 

levert i tide i samsvar med § 6, kan forbrukeren umiddelbart heve avtalen.

Er tingen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid 

etter at forbrukeren fikk vite om leveringen.

Forsinkelse



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving 

• Sanksjon for kjøper / forbruker både ved forsinkelse og 

mangler (forts.)

Fkjl. § 32:

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt 

når mangelen er uvesentlig. 

Kjl. § 39 (1):

Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig 

kontraktbrudd.

Mangel



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Gjensidighetssanksjon

• Nær sammenheng med prinsippet «ytelse mot ytelse»

• Virkninger av heving

Kjl. § 64 (1) og (2) (jf. fkjl. § 49 første og annet ledd):

(1) Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort. 

(2) Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det 

mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det han 

har mottatt inntil den annen gir tilbake det han har fått. Tilsvarende 

gjelder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende 

sikkerhet ikke blir stilt. 



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Virkninger av heving (forts.)

• Partenes oppfyllelsesplikter bortfaller og ev. 

utvekslede ytelser skal tilbakeføres

• Kontrakten likevel en realitet – kan for eksempel 

foreligge muligheter for erstatningsplikt for 

selgeren

• Muligheter for retensjonsrett til sikkerhet for krav

• De praktiske virkningene av heving vil – et stykke på 

vei – være avhengig av om man står i en 

forsinkelses- eller mangelssituasjon



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Vilkårene for heving 

• Forsinkelse 

• Kjl. § 25 (1) – «vesentlig kontraktsbrudd» 

• Fkjl. § 23 første ledd – oversittelse av «rimelig 

tilleggsfrist» + særregler i annet ledd

• Mangler 

• Kjl. § 39 (1) – «vesentlig kontraktsbrudd» 

• Fkjl. § 32 – mangelen er ikke «uvesentlig»



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Vilkårene for heving (forts.)

• Typiske elementer i hevingsvurderingen 

(terskelspørsmål)

• Objektivt avvik

• Virkninger av misligholdet for kjøper / forbruker

• Alternative misligholdsbeføyelser

• Hva kan kjøper / forbruker oppnå gjennom heving 

– utsikter til riktig oppfyllelse fremover

• Ev. skyld



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Vilkårene for heving (forts.)

• Typiske elementer i hevingsvurderingen (forts.)

• Virkninger av en heving

• Tidsmomentet

• Tillitsforholdet mellom partene



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Et eksempel fra rettspraksis – Rt. 2015 s. 321



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Et eksempel fra rettspraksis – Rt. 2015 s. 321



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Vilkårene for heving (forts.)

• Særskilte hevingsvilkår ved heving av tilvirkningskjøp 

med bakgrunn i forsinkelse etter kjl.

Kjl. § 26 første pkt.:

Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter 

hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten 

vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare 

heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir 

vesentlig forfeilet.



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – heving

• Vilkårene for heving (forts.)

• Relativt tilsvarende regulering i fkjl. § 51

Kjl. § 66 (1) og (2) første pkt.:

(1) 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; 

b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som 

trengs for å undersøke om tingen har mangel; eller 

c) tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller 

forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha 

oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen.

(2) Kjøperen taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom 

han ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjon tingen har hatt. (…)


