
FORELESNINGER 

OBLIGASJONSRETT II 

(PENGEKRAVSRETT) H 2014 

6., 7., 8. og 10. oktober 2014 

kl 12.15 – 14.00 (10. oktober også 

14.15-16) i Misjonssalen 

TRYGVE BERGSÅKER 



OBLIGASJONSRETT II 

(PENGEKRAVSRETT) 
• Forelesningene er på ti timer, og går 6., 7., 8. og 10. 

oktober 2014 i Misjonssalen. 

  

• Oversikt over de viktigste lovene i denne delen av 
obligasjonsretten: 

• Lov om gjeldsbrev av 1939 

• Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976 (en 
del endringer i februar 2013 til gjennomføring av direktiv 
2011/7/EU) 

• Lov om foreldelse av fordringer av 1979 

• (Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av 
forfalte pengekrav av 1988) 

• Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 1999 

 

 



OBLIGASJONSRETT II 

• Noen av emnene i faget er lite lovbasert. 

Det gjelder særlig læren om renter (unntatt 

forsinkelsesrenter), læren om motregning 

og læren om  tilbakebetaling/ 

tilleggsbetaling, men i noen grad også 

læren om samskyld/regress og læren om 

oppgjør (f. eks. debitors rett til å foreta 

delvis oppgjør)  



OBLIGASJONSRETT II 

• De sentrale personer (aktører, parter) i 

pengekravsretten er debitor (skyldner) og 

kreditor (fordringshaver). Pengekravet er 

gjeld eller forpliktelse sett fra debitors side, 

og fordring eller krav sett fra kreditors side. 

• To hovedtyper av pengekrav: Lånegjeld og 

vederlagskrav. Vederlagskrav kan være 

på kreditt eller ikke. I tillegg har vi mange 

andre særlige typer pengekrav.  



Særlig om finansavtaleloven 

• Omfattende lov med mer enn hundre 

paragrafer, mange av dem svært lange (f. 

eks. § 46a) 

• Bare et fåtall paragrafer har stor interesse 

i pengekravsretten (obligasjonsretten) som 

fag 



Særlig om finansavtaleloven 

• Store endringer i loven i 2010, særlig i 

kapittel 3 om kredittavtaler m. v., som ledd 

i gjennomføring av direktiv 2008/48 EF om 

kredittavtaler for forbrukere m. v. Samtidig 

ble kredittkjøpsloven av 1985 opphevet 

 



Finansavtalelovens 

anvendelsesområde 
• Se lovens § 1, særlig første og femte ledd 

– Avtaler med finansinstitusjoner o. l. (banker 

m. v., se lov 10. juni 1988 nr 40 § 1-3). Ikke 

begrenset til forbrukerforhold 

– Kapittel 3 om kredittavtaler gjelder all kreditt 

(også vederlagskreditt) til forbruker som er gitt 

i næringsvirksomhet, dvs. ikke bare lån fra 

finansinstitusjon. I tillegg gjelder noen 

paragrafer kreditt mellom næringsdrivende. 

Se også § 44 om virkeområdet for kapittel 3 



Finansavtalelovens 

fravikelighet 
• Se lovens § 2. Ufravikelig i forbruker-

forhold (§ 2 første ledd – vanlig definisjon 

av forbruker), og delvis også utenfor 

forbrukerforhold (§ 2 andre ledd, herunder 

§ 2 andre ledd siste punktum).  

• Se også § 57 tredje ledd med egen 

forbrukerdefinisjon med virkning for 

ufravikelighet i kausjonsforhold 



GJELDSBREV OG 

GJELDSBREVLOVEN 

• Læren om gjeldsbrev hører til den 

tradisjonelle delen av pengekravs-

/obligasjonsretten. Deler av dette stoffet 

har mistet mye av sin betydning. Noen av 

gjeldsbrevlovens regler er likevel fortsatt 

aktuelle og viktige, bl. a. gjennom 

prinsippet om analogisk anvendelse på 

andre fordringer enn gjeldsbrev. 



Identifikasjon av gjeldsbrev 

• Ikke definert i gjeldsbrevloven  

• Gjeldsbrevlovens forarbeider: Et gjelds-

brev er en skylderklæring eller et 

betalingsløfte som oppfyller følgende 

vilkår: 

  - skriftlig 

  - ubetinget (i det ytre selvstendig) 

  - penger 

 



Særlig om skriftlighet 

• Kan et gjeldsbrev være elektronisk? Er 

vilkåret oppfylt dersom det er brukt 

skrifttegn, eller kreves det også papir? 

• Reglene om omsetningsgjeldsbrev lar seg 

ikke forene med elektronisk gjeldsbrev, jfr. 

regler i gbl. kapittel 2 om «i hende» og 

tilbakelevering ved innfrielse  



Særlig om ubetinget (i det 

ytre selvstendig) 
• Betalingsplikt som ifølge dokumentet er 

betinget av motytelse, oppfyller ikke 

vilkåret for gjeldsbrev 

• Også andre typer betingelser er til hinder 

for at dokumentet er gjeldsbrev 



Særlig om penger 

• Norsk eller fremmed valuta 

• Må direkte eller indirekte være oppgitt som 

en bestemt sum (ellers er ikke forpliktelsen 

i det ytre selvstendig)   



Den rettslige betydning av at det 

utstedes gjeldsbrev 

• forholdet mellom definisjonen og gbl. § 1: At et 

gjeldsbrev etter sitt innhold må være i det ytre 

selvstendig, betyr ikke at selve fordringen blir 

selvstendig (dvs. løsrevet fra det underliggende 

forholdet, f. eks. et kjøp eller et låneopptak) 

• analogisk anvendelse av gbl. kap. 1 og 3: 

Sirkusteltdommen (Rt. 1957 s. 778) og Factoring 

Finans-dommen (Rt. 1992 s. 504) 

• lovbestemmelser som tillegger gjeldsbrev 

betydning, f. eks. foreldelsesl. § 5 



Omsetningsgjeldsbrev og enkle 

gjeldbrev 

• Identifikasjon av omsetningsgjeldsbrev (§  

11) og enkle gjeldsbrev (§ 24) 

• Kort om omsetningsgjelsbrev (negotiable 

gjeldsbrev) (§ 11) 

• Gjeldsbrev som ikke er omsetnings-

gjeldsbrev, er enkle gjeldsbrev (§ 24) 



Omsetningsgjeldsbrevenes 

reduserte betydning pga. 

• Verdipapirregister har tatt over for 

ihendehavergjeldsbrev (lov 5. juli 2002 nr 

64) 

• regler om forbrukervern: finansavtalel. § 

55 (2) forbyr bruk av omsetningsgjeldsbrev 

på sitt område 



BETALINGSTID 

• Reglene om betalingstid (oppgjørstid) er 

viktige i seg selv, og har dessuten 

betydning for flere andre emner som 

behandles i obligasjonsretten/ 

pengekravsretten.  

• Eksempler: Forsinkelsesrenter, foreldelse 

(Rt. 2013 s. 1476, Rt. 2013 s. 1560), 

motregning  



BETALINGSTID 

• Når har debitor plikt til å betale? Dette er 

spørsmål om forfallstid (forfallsdato, 

forfallsdag eller bare forfall). 

 

• Når har debitor rett til å betale? Dette er 

spørsmål om frigjøringstid. 



BETALINGSTID 

• De alminnelige regler om forfalls- og 
frigjøringstid finnes i gbl. § 5. Den kan 
brukes analogisk på andre 
pengefordringer enn gjeldsbrev. 

• Forfalls- og/eller frigjøringstiden kan være 
avtalt, fastsatt i gjeldsbrev, følge av en 
dom eller av en lov m. v. I så fall gjelder 
det som er fastsatt, idet gbl. § 5 bare 
gjelder så langt intet er fastsatt. 



BETALINGSTID 

• Dersom forfallstid ikke er fastsatt:  Forfall 

inntrer ved påkrav (betaling må skje når 

kreditor krever det) 

• Dersom frigjøringstid ikke er fastsatt: 

Frigjøringstiden inntrer straks fordringen er 

stiftet (betaling kan skje når debitor vil) 

• Forfalls- og frigjøringstid må i prinsippet 

ses uavhengig av hverandre 

• Utskutt forfall etter § 5 annet ledd 



Førtidig (ekstraordinært) forfall 

• Fordringen forfaller før den ellers bestemte 

tid på grunn av 

 - vesentlig mislighold (heving av 

kredittavtalen) 

 - antesipert vesentlig mislighold (heving av 

kredittavtalen) 

 - andre grunner (som kan være avtalt, 

fastsatt i gjeldsbrev m. v.) 



Førtidig (ekstraordinært) forfall 

• Oppsigelsesklausuler (kan også være 
eneste angivelse av betalingstid) 

• Lovbestemmelser om førtidig forfall og om 
oppsigelse 

 

 - finansavtalel. §  52 (førtidig forfall) 

 - finansavtalel. § 51a (oppsigelse av 
 kreditt, regulerer både frigjøringstid og 
 forfall) 



Førtidig betaling (dvs. 

frigjøringstid før forfall) 

• Lovbestemmelser om førtidig betaling 

 

- finansavtalel. §§ 53 og 54 

- se også finansavtalel. § 51a (om 

oppsigelse av kreditt) 



OPPGJØR 

• Betalingssted: hos kreditor, jfr. gbl. § 3 (og 

prinsippet om analogisk anvendelse) 

• Betalingsmidler og oppgjørsmåte: 

 - sentralbankl. § 14 om Norges Banks 

 sedler og mynter (kontanter, «cash») 

 som  tvungent betalingsmiddel 

 - finansavtalel. § 38 om andre 

 oppgjørsmåter. Særlig om § 38 (3) om 

 forbrukeres rett til å gjøre opp med 

 kontanter. Kan den tas på ordet?  



OPPGJØR 

• Sammenkoblingen av betalingstid, 

betalingssted og oppgjørsmåte. 

Finansavtalel. § 39 

- § 39 (1): Hovedregel om skjæringspunktet for 

betaling 

- § 39 (2) – (4): Særlige regler om avbrytelse av 

betalingsfrist 

- Se også inkassol. §§ 9 og 10, FAL §§ 5-3 og 

14-5, husleiel. § 3-3 

 



OPPGJØR 

Delvis oppgjør 

– debitors rett til å foreta deloppgjør. Finansavtalel. § 53 

(”helt eller delvis”) (tilsv. gbl. § 5 etter vanlig tolking) 

– på hvilken gjeldspost skal en delbetaling avskrives? 

• Debitor bestemmer (uttrykkelig eller forutsetningsvis). Kan 

også velge å betale hovedstolen før renter, Rt. 1998 s. 198 

• Hvis debitor ikke har bestemt: Eldste post først i løpende 

mellomregnskap 

• Kreditors subsidiære valgrett (Rt. 2008 s. 1007, avsnitt 31) 

– finansavtalel. § 54a (annet ledd avviker litt fra 

tradisjonell lære) 



OPPGJØR 

• Betinget betaling og betaling under 

forbehold 

– Debitor har fullt herredømme over betalingen 

– Kreditor er bundet av betingelser og forbehold 

dersom han velger å beholde betalingen  

– Men: Kreditor har som hovedregel krav på ren 

betaling, og kan avvise betaling med forhold 

uten å komme i kreditormora  

– Unntak: Forbehold om tilbakebetaling, jfr. Rt. 

1998 s. 989 

 



OPPGJØR 

• Fordringer i fremmed valuta, jfr. gbl. § 7 

(og prinsippet om analogisk anvendelse). 

Finansavtalel. § 39 a medfører ingen 

endring. 

 



RENTER 

• Kredittrenter, avsavnsrenter, 
forsinkelsesrenter 

• Rentesrenter – flat rente 

 

Tradisjonell lære: Renter trenger hjemmel i avtale, 
lov eller fast etablert sedvane. Det samme 
gjelder rentesrenter - hjemmel for renter 
omfatter ikke uten videre rentesrenter  



RENTER – Rt. 2002 s. 71 

 Rt. 2002 s. 71 (om avsavnsrente): Renter 

kan tilkjennes uten hjemmel i avtale, lov 

eller sedvane. Det uttales i dommen at 

"det ikke [er] grunnlag for å opprettholde 

den tradisjonelle lære om at renter krever 

særskilt hjemmel". Saken gjaldt 

rentekompensasjon for tiden før 

forsinkelsesrenter starter å løpe etter 

påkravsregelen i forsinkelsesrentel. § 2.  



RENTER – Rt. 2002 s. 71 

 Kravene i saken var erstatningskrav og krav på 
tilbakebetaling av vederlag ved heving av kontrakt. For 
erstatningskravet er Høyesteretts begrunnelse at 
rentetapet var en del av det tapet som skadelidte kunne 
kreve erstattet. For tilbakebetalingskravet er 
begrunnelsen noe mer uklar. Det uttales i dommen at 

 

 "det nok i dag er en allmen oppfatning - også utenfor 
kommersielle forhold - at rådighet over penger og annen 
likviditet har en pris, og at det derfor i økende grad både 
kreves renter av pengefordringer, og erkjennes at renter 
må betales".  



Andre dommer om 

avsavnsrente 
• Rt. 2010 s. 816: Avsavnsrente 

(”saknadsrente”) tilkjent ved krav på 

tilbakebetaling (avsnitt 74-77) 

• Rt. 2012 s. 393: Avtale satt til side i 

medhold av avtl. § 36, avsavnsrente (5 %) 

på tilbakeføring av vederlag (avsnitt 52) 

• Rt. 2013 s. 484: Ikke grunnlag for av-

savnsrente i denne saken, men uttalt 

(avsnitt 60) at rente kan tilkjennes uten 

særskilt hjemmel 



Andre dommer om 

avsavnsrente 
• Rt. 2014 s. 501: Ikke grunnlag i den 

konkrete saken for å tilkjenne avsavns-

rente på differansen mellom oppjustert og 

betalt festeavgift. Ny avgift ble fastsatt av 

retten og betalt med tilbakevirkende kraft. 

Mulighet for avsavnsrente ble holdt åpen. 

Generelle bemerkninger om avsavnsrente 

i avsnitt 39-48 



Andre dommer om 

avsavnsrente 
• Rt. 2014 s. 501 (forts.): 

– Det er ikke et generelt prinsipp at økonomisk 

etteroppgjør uten forsinkelsesrenter skal 

suppleres med avsavnsrenter (avsnitt 44) 

– Betydningen av at partene kunne ha inkludert 

renter i den underliggende avtalen (avsn 45) 

– Rettstekniske hensyn (avsnitt 46) 



Andre dommer om 

avsavnsrente 
• Rt. 2014 s. 501 (forts.): 

– Utsatt betaling pga uenighet om rettslig for-

ståelse av grunnlaget taler for avsavnsrente, 

jfr. prinsippet om at hver av partene har 

risikoen for egne forutsetninger (avsnitt 47)    

– Samlet vurdering, hvor også tidsforløpet og 

om noen av partene bebreides for tvisten, kan 

ha betydning (avsnitt 48) 

 



Avsavnsrentens omfang og 

form 
• Formål: Nøytralisere rentegevinst og 

rentetap 

• Ved konflikt bør kompensasjon for 

rentetap veie tyngst 

• Skjønnsmessig beløp eller påslag i stedet 

for nøyaktig renteberegning 

• Bør rentesrenter regnes med? 

 



Forsinkelsesrenter 

• Hjemlet i forsinkelsesrenteloven. Se også kjøpsl. 

§ 71, finansavtalel. § 51 og en del andre lover 

 

• Løper fra forfallsdag hvis denne er bestemt i 

forveien (“forfallsrente”), jfr. § 2 første ledd 

 

• Løper ellers fra 30 dager etter at kreditor har 

sendt skriftlig påkrav (“påkravsrente”), jfr. § 2 

første ledd 



Forsinkelsesrenter 

• Forsinkelsesrenter løper ikke når 

forsinkelsen er fremkalt ved forhold på 

kreditors side, jfr. § 2 annet ledd og Rt. 

1997 s. 70 

• Se til sammenligning også gbl. § 6 tredje 

ledd samt Rt. 1978 s. 43 og Rt. 1997 s. 

1568 



Forsinkelsesrenter 

• Rentens størrelse fastsettes av departe-

mentet hvert halvår, jfr. § 3 første ledd. 

Nå: 9, 50 % p. a. (styringsrenten + 8 %) 

• Loven hjemler ikke rentesrenter (Rt. 1993 

s. 373, Rt. 1994 s. 25, Rt. 1995 s. 681, Rt. 

1998 s. 198. Se også Rt. 2002 s.173 om 

kjøpsl. § 65, jfr. § 71) 

• Særregler for forbrukerforhold, jfr. § 4 

samt § 3 første ledd annet punktum. Ikke 

krav om næringsdrivende kreditor 



Forsinkelsesrenter 

• Noen nye regler i loven (i kraft 16. mars 

2013): §§ 2a og 2b om betalingsfrist m. v., 

§ 3a om kompensasjon for inndrivings-

kostnader (40 Euro, 320 kroner, jfr. FOR-

2013-12-20-1586 § 2), § 4a om 

anvendelse av avtl. § 36 m. v. 

• Formål: Beskytte kreditor 

• De nye reglene gjelder ikke når skyldneren 

er forbruker, jfr. § 4 (d) 

 



OVERDRAGELSE AV PENGE-

KRAV (KREDITORSKIFTE) 

1. Pengefordringer som formuesgode. 
Hovedregelen om fri overdragelsesrett (Rt. 
2008 s. 385, avsnitt 61)  

• Debitors samtykke er unødvendig 

• Begrensninger i overdragelsesretten. 
Finansavtalel. § 45 (1). Avtalte begrensninger: 
Rt. 2010 s. 918 (avsnitt 28). Ulovfestede 
begrensninger? Rt. 1994 s. 792 (på s. 796) 

• Terminologi: cesjon, cedent, cesjonar, debitor 
cessus 



OVERDRAGELSE AV PENGE-

KRAV (KREDITORSKIFTE) 

2. Forholdet mellom cedent og cesjonar 

• Kjøpsloven gjelder ved overdragelse mot 

vederlag 

• Veritasansvar og vanhjemmelsansvar: 

Følger av loven (gbl. § 9, kjøpsl. § 41) 

• Bonitasansvar: Følger ikke av loven, 

men cedenten kan påta seg dette     

(gbl. § 10). Forholdet til vanlig kausjon 



OVERDRAGELSE AV PENGE-

KRAV (KREDITORSKIFTE) 

3. Forholdet mellom cesjonar og debitor 
 cessus: Hvilken betydning har cesjonen 
 for debitors eventuelle innsigelser? 

 - enkle gjeldsbrev: gbl. § 25, debitors 
 innsigelser er i behold (se også § 26 
 om motregning). Analogisk anvendelse 

 - omsetningsgjeldsbrev: gbl. §§ 15-17, 
 jfr. § 13 (se også § 18 om motregning) 

 - finansavtalel. § 55 



DEBITORSKIFTE 

(GJELDSOVERTAKELSE) 
• Kreditors medvirkning er nødvendig 

• Hva skal til for at opprinnelig debitor skal 

gå fri og ny debitor bli ansvarlig overfor 

kreditor? Rt. 2008 s. 969 (ikke pengekrav) 

 - tredjemannsavtale til fordel for 

 kreditor 

 - kreditor kan «velge» ny debitor 

 uttrykkelig eller ved konkludent atferd, 

 med den virkning at opprinnelig debitor

 blir fri 



FELLESHEFTELSE (SAMSKYLD) 

• Heftelsesformer: Solidarisk (”en for alle, 

alle for en”), pro rata (delt) (I tillegg: 

alternativt ansvar) 

• Hovedregel: Solidarisk ansvar (gbl. § 2 

første ledd, skadeserstatningsl. § 5-3 

første ledd). Gjelder hvis ikke annet er 

bestemt, f. eks. eierseksjonsl. § 24 (pro 

rata). Annet ansvar må ellers avtales med 

kreditor. 



REGRESS 

• Regress er lite aktuelt ved pro rata ansvar. 

Kan likevel forekomme. Eksempel: Ansvar 

utad etter eierseksjonsl. § 24 følger 

sameiebrøken, mens intern fordeling kan 

følge en annen nøkkel, jfr. § 23  

• Regress er aktuelt ved alternativt ansvar 



REGRESS 

• Regress ved solidaransvar: gbl. § 2 annet 

og tredje ledd, skadeserstatningsl. § 5-3 

annet ledd 

• Ansvarsformen i regressomgangen: 

prinsipalt pro rata, subsidiært solidarisk 

(gbl. § 2 annet og tredje ledd) 

 



REGRESS 

• Generelt om regress: Rt. 1997 s. 1029 på 

s. 1036: ”Her vil jeg peke på at det følger 

av alminnelige rettsgrunnsetninger at den 

som har dekket en annens forpliktelse, 

normalt og som utgangspunkt, har et 

regresskrav i behold. Det er avskjæring av 

regress som krever særskilt hjemmel.” 



MOTREGNING 

• Hva er motregning? 

• Defensiv og offensiv motregning 

• Motregningserklæring er i prinsippet 

nødvendig 



MOTREGNING 

 
Alminnelige vilkår for tvungen motregning: 

 

• Motkravet må være forfalt (motkrav = krav med 
motregneren som kreditor) 

• Frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet 
(hovedkrav = krav med motregneren som debitor) 

• Gjensidighet (samme parter): Identifikasjon mellom mor- 
og datterselskap? Nei, se Rt. 1997 s. 21 og Rt. 2006 s. 
1361. Se også Rt. 2006 s. 343 om at folketrygden er en 
særskilt kreditor atskilt fra staten 

• Komputabilitet (samme innhold) 



MOTREGNING 

 

Unntak i to retninger: 

• Utvidet motregningsrett i forhold til de 
alminnelige vilkår. Særlig om motregningsretten 
etter cesjon av hovedfordringen. Gbl. § 26, jfr. § 
25. Rt. 1992 s. 504 Factoring Finans og HR-
2014-01890-A, dom 23. september 2014 (som 
er noe komplisert fordi den gjelder utlegg i 
hovedfordringen og ikke overdragelse av denne 
– disse skal likestilles etter pantel. § 5-7 femte 
ledd annet punktum).  

• Omsetningsgjeldsbrev: Se gbl. § 18 

 



MOTREGNING 

• Innskrenket motregningsrett i forhold til de 

alminnelige vilkår. Visse fordringer er 

beskyttet mot tvungen motregning, som 

regel begrunnet med «kontanthensynet». 

Eks: Arbeidsmiljøl. § 14-15 (2) (Rt. 2007 s. 

1650), finansavtalel. § 29 (kan fravikes 

ved avtale utenfor forbrukerforhold, se HR-

2014-01890-A, dom 23. september 2014). 

 

 



MOTREGNING 

• Betydningen av konneksitet i 

motregningslæren 

 



OPPGJØRSKORREKSJON 

• Korreksjon til fordel for betaler (tilbakebetaling, 

læren om condictio indebiti)  eller 

betalingsmottaker (tilleggsbetaling). Likheter og 

ulikheter i problemstilling og vurdering. 

 

• Spørsmål om tilbakebetaling: Ingen hovedregel. 

Grunnleggende dom: Rt. 1985 s. 290. Også 

mange senere dommer 

 

•  Spørsmål om tilleggsbetaling: Hovedregel. 

 

 



OPPGJØRSKORREKSJON 

 De grunnleggende reelle hensyn: 

korreksjonshensynet og oppgjørshensynet 

(Se f. eks. Rt. 2008 s. 738)  

 

 



OPPGJØRSKORREKSJON 

 De viktigste momenter i vurderingen: 

- Partenes subjektive forhold 

- Objektive feil 

- Partenes profesjonalitet 

- Fordringens art 

- Forbehold: Er forbehold tatt? Burde forbehold 
ha vært tatt? 

- Tidsmomentet: Fra betalingen, fra feilen ble 
eller burde ha blitt oppdaget. Forholdet til 
foreldelse 



FORELDELSE 

• Tre spørsmål: 

 

 - Fristens lengde: Hovedregel 3 år (§ 2) 

 - Fristens utgangspunkt 

 - Avbrytelse av foreldelse: Erkjennelse (§ 14) 

eller rettslig skritt (§§ 15 flg.) 

 

 Dessuten kan det være spørsmål om tilleggsfrist 

etter § 10. Rt. 2008 s. 1665 

 



FORELDELSE 

Nærmere om fristens utgangspunkt: 

• Hovedregelen i foreldelsesl. § 3 nr. 1: Når 

har kreditor tidligst rett til å kreve å  få 

oppfyllelse  

  - ved fastsatt forfall 

  - når fordringen forfaller ved påkrav 

  - ved førtidig forfall (se § 3 nr 3) 

Se Rt. 2013 s. 1476 om ytelse mot ytelse og 

om avtalt påkrav med avtalt betalingsfrist 



FORELDELSE 

• Særregelen i foreldelsesl. § 3 nr 2 om krav som 
oppstår ved mislighold:  Når inntrer mislighold i 
form av mangel o. l.? Ideal-dommen (Rt. 2000 s. 
679),  KPMG-dommen (Rt. 2002 s. 286), NEBB-
dommen (Rt.  2002 s. 696), OKK-dommen (Rt. 
2006 s. 1705), Buss-dommen (Rt. 2007 s. 
1236).  

• Konklusjon: Misligholdet inntrer som hovedregel 
ved levering (eller annen oppfyllelse), men 
rådgivningsplikter står i en særstilling 

• Mislighold i form av forsinkelse 

 



FORELDELSE 

• Særregelen i foreldelsesl. § 3 nr 4 om krav 

som bygger på garanti. Rt. 2007 s. 392 

• Litt om forholdet mellom foreldelse og 

reklamasjon 

• Litt om regresskrav (§ 8). Rt. 2010 s. 664. 

Gjelder § 8 ved pro rata ansvar? 

• Krav som kan baseres på flere grunnlag. 

Rt. 2012 s. 1444 

• Avtaler om foreldelse (§ 28). Rt. 2009 s. 

1356 


