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Mislighold og misligholdssanksjoner III

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



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 som 

blir utsatt for slikt mislighold

• …men mislighold fra kjøperens side, og selgerens 

misligholdssanksjoner, vil også berøres



Overordnet om 

misligholdssanksjoner: 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



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 



Erstatningsansvar: 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



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

• Sanksjon for kjøper både ved forsinkelse og mangler

Kjl. § 27 (1) første pkt.:

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra 

selgerens side.

Fkjl. § 24 første ledd:

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av 

forsinkelse fra selgerens side. 

Fkjl. § 33 første ledd:

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen 

har en mangel. 

Kjl. § 40 (1) første pkt.:

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved 

tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, 

skyldes hindring som nevnt i § 27.
Mangel

Forsinkelse



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

• Vilkår i tillegg til mislighold – eksemplifisert med kjl. §
27 (1)

Kjl. § 27 (1) :

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider 

som følge av forsinkelse fra selgerens side. 

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at 

forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han 

ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på 

avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

Økonomisk 

tap
Årsaks-

sammenheng

Ånsvarsgrunnlag



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

• To hovedkategorier ansvarsgrunnlag

Betinget av at det 

foreligger skyld

Omfatter ulike skyldgrader 

(uaktsomhet, grov 

uaktsomhet og forsett)

- kan ha betydning for 

ansvarsspørsmålet, men 

normalt først og fremst for 

utmålingen

Ikke betinget av at det 

foreligger skyld

Vil normalt kreve at andre 

vilkår enn skyld er oppfylt 

for at det skal foreligge 

grunnlag for ansvar (ev. 

fritaksvilkår), men det 

finnes eksempler på 

«rent» objektivt ansvar

Subjektivt ansvar Objektivt ansvar



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

• Ansvarsgrunnlagene i kjl. og fkjl.

Tap

Direkte 

tap

Indirekte 

tap

Kjøpsloven

Kontrollansvar – kjl. § 27 (1)–(4) og 

§ 40 (1) og (2)

Culpa el. garanti/tilsikring – kjl. § 27 (5) og 

§ 40 (3)

Tap

Forbrukerkjøps-

loven

«Relevant» 

tap

Mangler: objektivt ansvar – fkjl. § 33

Forsinkelse: kontrollansvar – fkjl. § 24

(1) Upåregnelig tap – kjl. §
67 (1), fkjl. § 52 første 

ledd

(2) Tapsbegrensning – kjl. §
70 (1), fkjl. § 54 første 

ledd

(3) Tap som faller utenfor 

«kjøpsrettens domene»

Tap pådratt i 

næring – fkjl. 

§ 52 annet 

ledd bokstav b



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

• Ansvarsregimet – kjl. vs. fkjl.

Direkte tap
Indirekte 

tap
«Forbruker-

tap»

Nærings-

tap

4 kategorier – kjl. § 67 

- Driftsavbrudd

- Avsavn

- Tap av kontrakter

- Produktskader

Kjøpsloven
Forbrukerkjøps-

loven



• Culpaansvar

Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

Avtale-

inngåelsen

«Culpa in 

contrahendo»

Typetilfeller: 

(1) Manglende mulighet til å 

oppfylle kontrakten

(2) Uaktsomt avgitte uriktige 

opplysninger

(3) Misligholdt opplysningsplikt

Forutsigelige oppfyllelseshindringer

Rt. 2010 s. 710 avsnitt 35: Lagmannsretten mente videre at selgeren hadde gitt villedende 

opplysninger om et sentralt forhold når det i egenerklæringsskjemaet var opplyst at en del 

bygningsmessige arbeider – blant annet oppgraderingen av loftet - var gjort av eiers mann 

med hjelp av «faglært person». Medhjelperen var møbelsnekker og hadde først og fremst 

arbeidet med kjøkkenmontering.

Rt. 2010 s. 710 avsnitt 36: Om problemene med luftlekkasje og trekk uttalte 

lagmannsretten blant annet at den fant det «sannsynliggjort at eiendommen hadde en 

alvorlig mangel i forhold til luftlekkasje/trekk». Retten mente det var «påfallende at 

ankemotparten [ B] ikke har merket dette». Den kunne ikke «legge til grunn at selger -

verken før eller etter oppgraderingen av loftet kan ha vært ukjent med de sentrale mangler 

som huset hadde - når det gjaldt fukt og trekk».



• Culpaansvar (forts.)

Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

Avtale-

inngåelsen

«Culpa in contractu»

Vurderingens struktur:

(1) Relevant handlingsalternativ

(2) Burde et av de/det relevante 

handlingsalternativene/et blitt valgt 

av debitor?

Oppfyllelsesvikt

Kontraktsmessig 

oppfyllelse

Årsakssammenheng 

- relevant

Konkret 

vurdering i 

det enkelte 

tilfellet



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar 

• Kontrollansvaret – overordnet om fritaksvilkårene

Kjl. § 27 (1):

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra 

selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen 

skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha 

tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(1) Hindringsvilkåret

(2) Kontrollvilkåret

(3) Betraktningsvilkåret

(4) Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar
• Kontrollansvaret – overordnet om fritaksvilkårene 

(forts.)

– Forsinkelsessituasjon

Forsinkelse

(3) Betraktningsvilkåret

HindringAI

(1) Hindringsvilkåret

(2) Kontrollvilkåret

(4) Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret



Ansvarsgrunnlag – kontrollansvaret

• Kontrollansvaret – overordnet om fritaksvilkårene 

(forts.)

– Mangelssituasjonen – Rt. 2004 s. 675 

(Bambuspinne)

(51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en mangelssituasjon. Ved 

anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at 

kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å 

nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure.  

(…)

(54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan 

byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, er tilnærmet objektivt og også omfatter «skjulte 

mangler, enten de var til stede på avtaletiden eller har oppstått seinere», se Ot.prp. nr. 80 (1986-

1987), side 91-92. 

(55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til grunn at det på markedet 

fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til 

å tilfredsstille Aase Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. Når 

dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av reglene om kontrollansvar, 

selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget uten forholdsvis omfattende undersøkelser. 



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar
• Tilsikringsansvaret – kjl. § 40 (3) bokstav b

Avtale-

inngåelse Levering

MangelAvvik fra 

tilsikring

Kjl. § 40 (3) bokstav b:

Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom 

(…)

b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren.



Misligholdssanksjoner som får 

anvendelse både ved forsinkelse og 

mangel – erstatningsansvar  

• Utmåling av erstatning: Utgangspunktet er at det er det 

fulle økonomiske tap som står i årsakssammenheng 

med misligholdet som skal erstattes – «den positive 

kontraktsinteressen»

Kontrakten

Kontrakts-

brudd

Kontrakts-

messig

Tapet er den 

økonomiske differansen –

kreditor skal stilles som om han 

hadde fått riktig oppfyllelse



Krav om naturaloppfyllelse: 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



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved forsinkelse – krav om 

naturaloppfyllelse 

• Sanksjon for kjøper ved forsinkelse
Kjl. § 23:

(1) Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det foreligger en 

hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor 

ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at 

selgeren oppfyller. 

(2) Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse når ikke dette etter 

den tid som er gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selgeren 

kunne forutse eller det for øvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse. 

(3) Kjøperen taper sin rett til oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Fkjl. § 21:

Er leveringstiden kommet uten at tingen er levert, kan forbrukeren likevel fastholde kjøpet og 

kreve oppfyllelse. 

Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller om 

en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig 

misforhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig 

tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. 

Forbrukeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge 

med å fremme kravet.



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved forsinkelse – krav om 

naturaloppfyllelse 

• En naturlig forlengelse av partenes hovedforpliktelser

• …men underlagt begrensninger

• (1) Hindring som ikke kan overvinnes

• (2) Misforholdsbegrensning

Kjl. § 23 (1) første alt. (jf. fkjl. § 21 annet ledd første alt.):

Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om 

det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne (…)

Kjl. § 23 (1) annet alt. (jf. fkjl. § 21 annet ledd annet alt.):

(…) eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for 

selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at 

selgeren oppfyller.



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved forsinkelse – krav om 

naturaloppfyllelse 

• (1) Hindring som ikke kan overvinnes

• Faktisk umulighet vil alltid være tilstrekkelig

• Kan være av økonomisk karakter
Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 66:

Dersom kostnadene og ulempene ved å oppfylle blir ekstremt store, kan 

man i og for seg si at det foreligger en hindring som selgeren ikke kan 

overvinne. 

Oppfyllelses-

vanskelighet-

enes intensitet 

for selgeren

Kjøperens interesse av oppfyllelse fra selgeren

«hindring»



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved forsinkelse – krav om 

naturaloppfyllelse 

• (2) Misforholdsbegrensningen

• Forholdet mellom kjøpers interesse i oppfyllelse og 

selgers oppofrelser – vesentlig misforhold

Oppfyllelses-

vanskelighet-

enes intensitet 

for selgeren

Kjøperens interesse av oppfyllelse fra selgeren

«hindring»

Hva skjer her?
Grensen for misforholdet



Krav om avhjelp: 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



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

avhjelp 

• Sanksjon for kjøper ved mangler
Kjl. § 34 (1) og (2) :

(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom 

dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren 

kan isteden foreta omlevering etter § 36. 

(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder 

ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. 

Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger 

ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke 

med rimelighet kan erstattes med en annen. 

Fkjl. § 29 første ledd:

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av 

mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis 

gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige 

kostnader. 



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

avhjelp 

• Begrensninger i adgangen til å kreve retting og 

omlevering

Retting Omlevering

Kjøpsloven

Forbruker-

kjøpsloven
«kravet er umulig eller volder

selgeren urimelige kostnader»

«urimelig kostnad eller 

ulempe»

(1) «hindring eller misforhold som 

nevnt i § 23.»

(2) «kjøpet gjelder en ting som 

foreligger ved kjøpet og har slike 

egenskaper at den ut fra partenes 

forutsetninger ikke med rimelighet 

kan erstattes med en annen»



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

avhjelp 

• Avhjelp kan også være en defensiv beføyelse fra 

selgeren – forhindre andre misligholdssanksjoner fra 

kjøperen

Kjl. § 36 (1):

Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta 

omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at 

kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Kjl. § 37 (1):

(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen 

rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller 

heve kjøpet etter §§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som 

han plikter å motta.

Fkjl. § 29 tredje ledd:

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby 

retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik 

retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller 

heving.



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

avhjelp 

• Valget mellom retting og omlevering

Retting Omlevering

Kjøpsloven

Forbruker-

kjøpsloven

Selgeren har i 

utgangspunktet 

valgretten – kjl. §
36 (1)

Forbrukeren har i 

utgangspunktet 

valgretten – fkjl. 

§ 29 første ledd

m.m. «vesentlig 

ulempe for 

kjøperen» eller 

«risiko for at 

kjøperen ikke får 

dekket sine utlegg 

av selgeren» 

(kjl. § 36 (1)) eller 

vilkårene i § 34 er 

oppfylt

m.m. «gjennomføring 

av kravet er umulig 

eller volder selgeren 

urimelige kostnader» 

(fkjl. § 29 første ledd)

(se særlig Rt. 2006 s. 

179 (Støvletthel))

?



Krav om prisavslag: 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



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

prisavslag 

• Sanksjon for kjøper ved mangler

Kjl. § 38:

Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris 

svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. 

Fkjl. § 31:

Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan 

forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til 

forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. 

Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens 

betydning for forbrukeren. 

Forbrukeren kan ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon hvor han eller hun 

har anledning til å være til stede. 

Kjl. § 37:

(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid 

etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter 

§§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta. 

(2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon.



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

prisavslag 

• Prisavslagets størrelse

Med mangel

Uten mangel

(Objektiv) 

verdi

(Objektiv) 

verdi

Nedsatt pris

Avtalt pris

Relativt 

forhold

Differanse: 

prisavslag



Misligholdssanksjoner som kun får 

anvendelse ved mangel – krav om 

prisavslag 

• Prisavslagets størrelse (forts.) 

• Tingens verdi i mangelfri stand er 100 kr, mens verdi 

med mangel er 80 kr (20 % differanse)

Kjøper har betalt 

markedspris 

(100 kr)

Kjøper har betalt 

mer enn 

markedspris 

(120 kr)

Kjøper har betalt 

mindre enn 

markedspris 

(80 kr)

Prisavslag: 100 x 20 % = 20 kr

Prisavslag: 120 x 20 % = 24 kr

Prisavslag: 80 x 20 % = 16 kr



Oppsummerende om forholdet mellom 

kjøperens misligholdssanksjoner: 

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



Retensjons-

rett

Tilbakehold

Oppsummerende om forholdet mellom 

kjøperens misligholdssanksjoner -

forsinkelse

Natural-

oppfyllelse

Heving

Erstatning



Retensjons-

rett

Tilbakehold

Oppsummerende om forholdet mellom 

kjøperens misligholdssanksjoner -

mangler

Prisavslag

Avhjelp
(retting/

omlevering)

Heving

Erstatning



Selgerens misligholdssanksjoner ved 

kjøperens mislighold: 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



Selgerens misligholdssanksjoner ved 

kjøperens mislighold

Fkjl. § 31:

Dersom forbrukeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, 

og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren

a) kreve oppfyllelse etter § 44 

b) kreve heving etter § 45 

c) kreve erstatning og rente etter § 46 

d) holde ytelsen tilbake etter § 9.

Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende 

andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Kjl. § 51:

(1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og 

dette ikke beror på selgeren eller forhold på hans side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving

og erstatning etter bestemmelsene i kapitlet her. Han kan også holde tilbake ytelse etter § 10 

samt kreve rente etter § 71. 

(2) Oppfyller ikke kjøperen sin plikt til å overta tingen, og beror dette ikke på selgeren eller 

forhold på hans side, gjelder isteden reglene i §§ 55, 57 (2) og 58. 

(3) Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav 

eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.



Selgerens misligholdssanksjoner ved 

kjøperens mislighold

• Ved mislighold av betalingsplikten

Tilbakeholdsrett 

(kjl. § 10 og fkjl. 

§ 9)

Forutsetter at det er 

noe å tilbakeholde 

– ikke overgitt 

kjøperen ennå

Naturaloppfyllelse 

(betaling) (kjl. §
52 og fkjl. § 44)

Forutsetter at det 

ikke foreligger 

relevant hindring

Hevingsrett (kjl. §
54 og fkjl. § 45)

Forutsetter 

vesentlig 

mislighold ev. 

oversittelse av 

tilleggsfrist, og 

normalt at tingen 

ikke er overgitt i 

kjøperens 

besittelse

Rett til erstatning 

(kjl. § 57 og fkjl. 

§ 46)

Forutsetter at 

erstatnings-

betingelsene er 

oppfylt. 

Forsinkelsesrente 

(kjl. § 71 og fkjl. §
46 første ledd) Krysses av 

kjøperens rett til 

avbestilling 

(kjl. § 52 (2) og 

fkjl. § 41)



Selgerens misligholdssanksjoner ved 

kjøperens mislighold

• Ved mislighold av plikten til å medvirke til kjøpet for 

øvrig (ikke «overtakelsesplikten»)

Hevingsrett (kjl. §
55 og fkjl. § 45)

Forutsetter 

vesentlig 

mislighold ev. 

oversittelse av 

tilleggsfrist (etter 

fkjl. kan ikke kjøpet 

heves hvis hele 

kjøpesummen er 

betalt)

Rett til erstatning 

(kjl. § 57 (2) og 

fkjl. § 46)

Forutsetter at 

erstatnings-

betingelsene er 

oppfylt.

Tilbakeholdsrett 

(kjl. § 10 og fkjl. 

§ 9)

Vil normalt ikke 

være overgitt 

kjøperen

Naturaloppfyllelse 

(kjl. § 53 og fkjl. 

§ 44)

Forutsetter at det 

ikke foreligger 

relevant hindring 

(samme som i kjl. 

§ 23 og fkjl. §21)

Krysses av kjøperens 

rett til avbestilling 

(kjl. § 52 (2) og fkjl. 

§ 41)



Selgerens misligholdssanksjoner ved 

kjøperens mislighold

• Ved mislighold av plikten til å overta tingen

Naturaloppfyllelse Hevingsrett (kjl. §
55 og fkjl. § 45)

Forutsetter vesentlig 

mislighold ev. 

oversittelse av 

tilleggsfrist (og etter 

kjl. at selgeren har en 

særskilt interesse av å 

bli av med tingen. Etter 

fkjl. kan ikke kjøpet 

heves hvis hele 

kjøpesummen er 

betalt)

Rett til erstatning 

(kjl. § 57 (2) og 

fkjl. § 46)

Forutsetter at 

erstatnings-

betingelsene er 

oppfylt (og etter kjl. 

at selgeren har en 

særskilt interesse 

av å bli av med 

tingen)

Tilbakeholdsrett 

(kjl. § 10 og fkjl. 

§ 9)

«Aktualiseres» ikke 

– problemet er at 

selgeren ikke får 

overgitt tingen



Selgerens misligholdssanksjoner ved 

kjøperens mislighold

• Ved mislighold av plikten til å overta tingen (forts.)

• …men hva skjer da (når selgeren ikke kan 

gjennomtvinge overtakelse (eller heving))?

Plikt til å dra 

omsorg for tingen, 

for kjøperens

regning (kjl. § 72 

og fkjl. § 60)

Kan etter hvert 

oppstå salgsrett 

mv. (kjl. § 76 og 

fkjl. § 60)



Kort om krav om reklamasjon: 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



Kort om krav om reklamasjon 

• Vi finner en rekke regler om reklamasjon i kjl. og fkjl. 

• Såkalte «rettsbevarende utsagn»

• Merk dere

• Mottakeren har forsendelsesrisikoen

Kjl. § 82:

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og avsender den på en måte som er forsvarlig 

etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i 

tide selv om det oppstår forsinkelse eller feil under framsendingen eller meldingen ikke når 

fram til den annen part. 

Fkjl. § 4:

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og sender den på en måte som er forsvarlig 

etter forholdene, og ikke annet fremgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i 

tide, selv om det oppstår forsinkelse eller feil under fremsendingen eller meldingen ikke når 

frem til den andre parten.



Kort om krav om reklamasjon 

• Utsagnstyper og fristtyper 

Nøytral 

reklamasjon

Spesifisert 

reklamasjon

Absolutt 

reklamasjonsfrist

Relativ 

reklamasjonsfrist

Reklamasjons-

(utsagns)typer
Reklamasjons-

fristtyper

Ofte

(mislighold + 

«mulig krav»)

(spesifikt misligholds-

krav)



Kort om krav om reklamasjon 

Absolutt 

reklamasjonsfrist –

kjøperens reklamasjon

Fkjl. § 27 «overtok tingen»

Kjl. § 32 «overtok tingen»

m.m. konkret 

grunnlag for 

lenger tid

«Levering»
2 år 5 år

tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare 

vesentlig lengre – se Rt. 2007 s. 1274 (mobiltelefon)

NB! Man kan ikke slutte 

fra den absolutte 

reklamasjonsfristens 

lengde til en gjenstands 

alminnelige levetid



Kort om krav om reklamasjon 

• Hovedregler

Kjøpsloven Forbrukerkjøpsloven

Absolutt reklamasjonsfrist 

(m.m. garanti el. l.)

2 år - § 32 (2) 2 eller 5 år - § 27 annet ledd

Relativ reklamasjonsfrist –

nøytral reklamasjon Innen rimelig tid - § 32 (1)

Innen rimelig tid, men 

minimum 2 mnd. etter faktisk 

oppdagelse - § 27 første ledd

Krav om spesifisert 

reklamasjon

Heving § 39 (2), § 29, § 56 (2), § 59

Avhjelp § 35

Naturaloppfyllelse § 23 (3), § 52 (3) § 21 tredje ledd, § 44 annet 

ledd



LYKKE TIL VIDERE 

OG PÅ GJENSYN!

TAKK FOR MEG!


