
 
 
 

 

 

Forbrukervernet ved mangler etter 

forbrukerkjøpsloven 
 

 
Et styrket forbrukervern sammenlignet med kjøpsloven? 

        
 

 

 

 

 

 Vårsemesteret 2004 

 

 

         Kandidatnr: 382 

 Veileder: Viggo Hagstrøm 

 Leveringsfrist: 26.04.2004 

 Til sammen 15 910 ord 

 
 

     
    21.04.2004 
 



 
 
 
 

1 Innholdsfortegnelse 
 
 

1Innledning……………………………………………………………………………...4 

1.1 Presentasjon av tema…………………………………………………………………..4 

1.2 Oppgavens problemstillinger………………………………………………………….5 

1.3 Avgrensing av oppgaven……………………………………….……………………...6 

1.4 Oppbygning av oppgaven……………………………………………………………..7 

 

2 Rettskilder……………………………………………………………………………..8 

 

3 Kjøperens krav som følge av mangler ved en ting………………………...9 
3.1   Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel……………………..9 

3.1.1 Innledning……………………………………………………………………..9 

3.1.2 Nærmere om begrepene feil og mangler……………………………………....9 

3.1.3 Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven § 18……………………………….10 

3.1.4 Feil første 6 måneder eksisterer ved risikoens overgang, 

hovedregelen…………………………………………………………………11 

3.1.5 Bevisbyrden etter 2. ledd…………………………………………………….13 

3.1.6 Feilen må vise seg de 6 første måneder……………………………………...15 

3.1.7 Unntakene etter 2. ledd……………………………………………………....17 

3.1.8 Særskilte kommentarer til § 18, 2.ledd……………………………………....20 

3.2   Reklamasjon………………………………………………………………………...22 

3.2.1 Spesifisert reklamasjon...…………………………………………………….22 

3.2.2 To månedersfrist fra da forbrukeren oppdaget 

mangelen……………………………………………………………………..23 

3.3   Forbrukerens krav ved mangler…………………………………………………….25 

3.3.1 Innledning…………………………………………………………………....25 

3.3.2 Retting og omlevering………………………………………………………..27 

 i



3.3.3 Urimelige kostnader, forholdet til kjøpsloven og 

direktivet……………………………………………………………………..28 

3.3.4 Forbrukerkjøpslovens § 29, 2. ledd…………………………………………..33 

3.3.5 Er så kjøpers valgrett bare en rettighet som er uten  

                  verdi i praksis?……………………………………………………………….38 

3.3.6          Har skyld fra den ene kontraktsparts side noe å si for                                             

                   resultatet?…………………………………………………………………....39 

3.3.7          Unntaket for umulighet……………………………….……………………...39 

3.4 Selgerens defensive avhjelpsrett…………………………………………………...42 

3.4.1 Innledning…………………………………………….……………………...42 

3.4.2 Selgers defensive avhjelpsrett avskjærer krav om prisavslag eller 

heving………………………………………………………………………...42 

3.4.3 Gjelder avhjelpsretten i situasjoner hvor kjøperen ikke umiddelbart har      

krav på retting eller omlevering?…………………………………………….43 

3.5   Gjennomføring av avhjelp, særregelen i 2. ledd…………………………………....45 

3.5.1 To avhjelpsforsøk…………………………………………………………….45 

3.5.2 Begrensingen knytter seg til samme mangel………………………………...46 

3.5.3 Unntakene for særlige grunner som gjør ytterligere avhjelp 

rimelig………………………………………………………………………..47 

3.6   Gjennomføring av avhjelp, krav om å få stilt en      

                   erstatningsgjenstand til rådighet…………………………………………….49 

3.6.1 Innledning…………………………………………….……………………...49 

3.6.2 Hovedregelen………………………………………………………………...49 

3.6.3 Unntakene for urimelighet sett i forhold til forbrukerens behov og       

selgerens kostnader og ulempe………………………………………………52 

 

4 Konklusjon……………………………………………………………….54 
 
 
5 Litteraturliste……………………………………………………...……...57 

 

 
 

 ii



 

 
 

1. Innledning 
 

1.1 Presentasjon av tema 
Det emnet som skal behandles i denne besvarelse er ulike juridiske spørsmål knyttet til 

salg av ting til en forbruker når selger eller selgers representant opptrer i 

næringsvirksomhet. 

 

I rettssystemet hører kjøpsretten hjemme innenfor kontraktsretten. Selv om kjøps- og 

kontraktsretten regnes som en del av privatretten, kan offentligrettslige regler på flere 

måter virke inn på kontraktsforholdet. For løsørekjøpene vil for eksempel 

markedsføringsloven (lov 47/ 1972) regulere forhold som villedende forretningsmetoder 

og urimelige avtalevilkår. Håndhevingsreglene er av offentligrettslig art. Enkelte brudd 

på markedsføringsloven kan imidlertid forbruker påberope seg som mislighold, se fkjl § 

16 bokstav c. 

 

Siden kjøpsretten omhandler reglene for en bestemt kontraktstype, kjøpekontrakten, kan 

det synes naturlig å regne forbrukerkjøpsloven til den spesielle kontraktsrett. Dette til 

forskjell fra den alminnelige kontraktsrett som behandler spørsmål felles for flere typer 

kontrakter, typisk avtaleloven. Men siden kjøpsrettslige regler gjennom teori og 

rettspraksis ofte benyttes til å stille opp generelle kontraktsrettslige regler og prinsipper 

for andre kontraktstyper, er det vanlig å betrakte forbrukerkjøpsloven som en viktig 

alminnelig kontraktsrettslig lov.1

 

Moderne kjøpsrett ble utviklet gjennom bestrebelser for å få i stand en fellesnordisk 

lovgivning som for Norges vedkommende resulterte i lov om kjøp av 1907. Stor sett 

lovfestet loven regler som allerede var utviklet gjennom retts- og handelspraksis. 

                                                 
1 Krüger foretrekker å se kjøpstetten som ”en spesiell del av den aldmindelige kontraktsrett”. Se Krüger 
1999, s. 3. 
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Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13 mai 1998 nr. 27 erstattet kjøpsloven 1907 og omfattet 

kjøpsavtaler uansett om kjøperen og selgeren var profesjonell eller opptrådte i egenskap 

av privatperson. 

 

Justisdepartementet oppnevnte 20. juni 1989 et utvalg til å utrede forbrukerkjøpenes 

stilling og komme med forslag til en egen lov om forbrukerkjøp. Utvalgets arbeid 

resulterte i NOU 1993: 27 Forbrukerkjøpslov. Som en følge av at det ble satt i gang et 

større arbeid i EU om spørsmål knyttet til forbrukerkjøp, besluttet Justisdepartementet å 

utsette oppfølgningen av NOU 1993: 27. 

 

EØS- komiteen vedtok 28. januar 2000 å endre vedlegg XIX (forbrukervern) slik at EØS 

samarbeidet ble utvidet til å omfatte direktiv 99/44/EF. Direktivet er et 

minimumsdirektiv. Med dette menes at Norge står fritt til å gi lovregler som gir 

forbrukerne bedre beskyttelse enn direktivet krever. 

 

På bakgrunn av forbrukerkjøpsdirektivet, besluttet Justisdepartementet i 2000 å sende på 

høring et noe endret forslag hvor departementet foreslo endringer på punkter hvor dette 

ble ansett nødvendig for å oppfylle kravene i direktivet. 

 

Regjeringens lovforslag var Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp, som 

på sentrale punkter avvek fra Utvalgets forslag, i hovedsak som en følge av 

forbrukerkjøpsdirektivet. 

 

Justiskomiteen foretok få, men vesentlige endringer i Inst. O. Nr. 69 (2001-2002)2, og 

loven ble vedtatt i overensstemmelse med komiteens forslag. 

 

1.2  Oppgavens problemstillinger 

 
Jeg har valgt å skrive en oppgave om mangelsreglene tilknyttet forbrukerkjøpsloven. Ved 

utarbeidelsen av en ny lov er det av interesse å fastslå lovens rekkevidde og innhold i 

forhold til tidligere rett. 

 
                                                 
2 Mer om dette under punkt 3.3.3. 
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Forbrukerkjøpsloven avløser kjøpsloven på forbrukerrettens område, og noe av hensikten 

med reformen er å synliggjøre, forenkle og styrke forbrukerens rettsstilling. Oppgavens 

formål er å foreta en vurdering av hvorvidt lovgiver har oppnådd disse mål. 

 

Mine problemstillinger blir dermed om forbrukerens rettigheter er styrket gjennom den 

nye lov, om forbrukerkjøpsloven synliggjør forbrukers rettigheter på en bedre måte og 

om den ønskede forenkling har funnet sted. Alle disse spørsmål skal besvares ut fra en 

sammenligning med kjøpsloven. 

 

1.3  Avgrensning av oppgaven 

 

Forbrukerkjøpsloven er en lov som på forbrukerrettens område skal regulere en mengde 

ulike problemstillinger. Jeg har i min besvarelse valgt å behandle noen få 

enkeltbestemmelser for å kunne gi en grundig drøftelse av disse reglene i forhold til de 

problemstillinger oppgaven stiller.  

 

Da det etter min mening er ved mangler de største og de mest interessante endringer har 

funnet sted ved reformen, har jeg i hovedsak valgt å konsentrere oppgaven rundt kapittel 

6 om forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden. I dette kapittel er det 

endringene i forhold til kjøpsloven som er av interesse, i hovedsak reglene om retting og 

omlevering, jfr fkjl § 29 og gjennomføring av avhjelp etter fkjl § 30. I tilknytning til fkjl 

§ 30 er det reglene om antall avhjelpsforsøk etter 2. ledd og erstatningsgjenstand etter 3. 

ledd som skal behandles. 

 

For at en forbruker skal kunne påberope seg mangelsbeføyelsene, må det foreligge en 

mangel. Stort sett er forbrukerkjøpslovens regler i kapittel 4 en videreføring av 

rettstilstanden etter kjøpsloven, men en særregel om tidspunktet for risikoovergangen 

etter fkjl § 18 2. ledd er ny. Det er derfor naturlig å behandle denne bestemmelsen i 

tilknytning til kapittel 6. 

 

Jeg vil i min besvarelse ikke inngående behandle reglene om heving og omlevering, men 

knytte enkelte kommentarer til disse beføyelser i forbindelse med innledningen til 

kapittel 6. 
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1.4  Oppbygning av oppgaven 

 

Oppgaven følger lovens systematikk ved at det først konstateres om det foreligger en 

mangel, videre at det må foreligge en reklamasjon fra forbrukers side og deretter 

forbrukerens krav ved mangler. 

 

Det er en nødvendig betingelse at det foreligger en mangel for å kunne påberope seg 

beføyelsene etter kapittel 6. Av den grunn foretar jeg en sammenligning av 

forbrukerkjøpsloven § 18 i forhold til kjøpsloven under punkt 3.1. 

 

Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke foreligger 

rettidig reklamasjon. Under pkt 3.2 behandler jeg fkjl § 27 1. ledd, hvor 2. punktum er 

nytt i forhold til kjøpsloven. 

 

Når det er fastslått at det foreligger en mangel og rettidig reklamasjon er det 

hensiktsmessig å behandle forbrukerens rett til å velge mellom å kreve ny vare eller 

retting, og de unntak som følger av denne hovedregel. Jeg vil under pkt 3.3 redegjøre for 

forbrukers muligheter til å kreve ny vare, samt selgers adgang til å utøve sin defensive 

avhjelpsrett.  

 

Bestemmelsen om maksimalt tillatte avhjelpsforsøk etter fkjl § 30 2. ledd og vilkårene for 

erstatningsgjenstand etter 3. ledd, behandles under punkt 3.5 og 3.6.  
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2 Rettskilder 
 

I kjøpsretten vil avtalen mellom partene være et viktig utgangspunkt når man skal 

fastlegge partenes rettigheter og plikter. I min besvarelse foreligger ingen avtale å 

forholde seg til. Av den grunn er dette ingen rettskilde jeg benytter i stor grad, utover 

enkelte henvisninger til det avtalte under punkt 3.1.2.  

 

I min fremstilling er lovtekst og lovforarbeider de sentrale rettskilder. Jeg tar 

utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven for å besvare mine problemstillinger. 

En lovtekst vil sjelden alene gi svar på hvordan en regel er å forstå. Særlig når en lov er 

ny og det av den grunn foreligger lite rettspraksis og juridisk teori, er det naturlig å 

benytte lovforarbeidene som veiledning når lovens bestemmelser skal tolkes. Men også 

ellers er forarbeidene av interesse da de som regel er grundige i sin behandling av de 

ulike problemstillinger. Derfor benyttes både kjøpslovens og forbrukerkjøpslovens 

forarbeider i stor grad. 

 

Forbrukerkjøpsdirektivet er sentralt i forståelsen av loven. Det foreliggende direktiv 

regulerer forbrukerkjøp, og forbrukerkjøpsloven må være i samsvar med dette. 

 

Forbrukerkjøp kommer ytterst sjelden for domstolene, fordi de verdier det strides om som 

regel er for små til å forsvare en rettssak. I tillegg er forbrukerkjøpsloven av forholdsvis 

ny dato. Dette gjør at det ikke foreligger rettspraksis av noe omfang etter de nye 

bestemmelser. Etter kjøpsloven foreligger det noe praksis som jeg henviser til, i første 

rekke en avgjørelse fra Høyesterett i Rt 1998 s. 774 Videospillerdommen. 

 

Av juridisk teori er det litteratur tilknyttet kjøpsloven som benyttes ved forståelsen av 

tidligere rett. På grunn av forbrukerkjøpslovens nye dato foreligger det lite litteratur om 

denne lov. 
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3 Kjøperens krav som følge av mangler ved en ting 
 

3.1 Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel 

 
3.1.1 Innledning 

 

For at en forbruker skal kunne påberope seg forbrukerkjøpslovens sanksjoner, er det en 

nødvendig betingelse at det foreligger en mangel ved tingen. Fkjl §§ 15 og 16 har 

bestemmelser om tingens egenskaper og at tingen har en mangel dersom den ikke er i 

samsvar med disse. 

 

Hva som er en mangel etter gjeldende rett, er i det store en videreføring av rettstilstanden 

etter kjl, men med den viktige forskjell at enkelte ulovfestede prinsipper nå har blitt 

lovfestet. I denne forbindelse kan nevnes fkjl § 15 b, som krever alminnelig god vare, og 

§ 16 b som oppstiller en opplysningsplikt for selger.  

 

At tingen ikke svarer til det avtalte etter §§ 15 og 16, er en nødvendig, men ingen 

tilstrekkelig betingelse. I tillegg må funksjonssvikten foreligge ved risikoovergangen etter 

fkjl § 18. Dette samsvarer med tilsvarende bestemmelse i kjl. 

 

Endringene gir ikke forbruker noe ubetinget sterkere vern enn etter kjl, men ved å 

lovfeste prinsippene, oppnår man målet lovgiver har satt med hensyn til regelforenkling 

og synliggjøring av forbrukerens rettigheter. 

 

3.1.2 Nærmere om begrepene feil og mangler 

 

Slik forbrukerkjøpsloven er bygget opp, må det skilles mellom begrepene feil og 

mangler. Dersom en vare har en feil, det vil si ikke svarer til det avtalte, foreligger ikke 

automatisk en mangel i lovens forstand. Mangelsspørsmålet har både en faktisk og en 

rettslig side. Mangelsspørsmålets faktiske side må besvares ut fra en henvisning til fkjl § 
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18, hvor det blir et spørsmål om funksjonssvikten forelå allerede ved leveringen. I dette 

ligger at hendelige tap og skader som rammer tingen før levering eller overtagelse og som 

selgeren ikke retter i tide, kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel. 

 

Når det gjelder mangelsspørsmålets rettslige side, blir spørsmålet om den svakhet som 

tingen hadde ved leveringen representerer en kjøpsrettslig mangel etter fkjl §§ 15 og 16, 

jfr § 18. 

 

Et eksempel kan være en sprekk i en glassrute. Dette er en feil, men dersom sprekken er 

en følge av forhold på kjøpers side, foreligger ingen mangel. Er derimot sprekken en 

følge av skader som rammet salgstingen før levering, utgjør dette en kjøpsrettslig mangel.  

 

Spørsmålet om en feil utgjør en mangel vil dermed bero på en helhetsvurdering av 

mangelskriteriene etter fkjl §§ 15 og 16 og spørsmålet om feilen var til stede ved 

risikoens overgang, jfr fkjl § 18. 

 

3.1.3 Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven § 18 

 

Etter fkjl § 18 1. ledd, skal det tidspunkt da risikoen går over på kjøper legges til grunn 

ved bedømmelsen av om tingen har en mangel. Dette er en videreføring av tilsvarende 

regel etter kjl §21 1. ledd. Vurderingstemaet blir det samme, og teori og praksis rundt 

tilsvarende bestemmelse i kjl, kan benyttes. 

 

Når risikoen går over, må avgjøres ut fra reglene i §14, noe jeg ikke skal gå inn på her.  

 

Det må gjøres et skille mellom funksjonsfeil som kan tilbakeføres til forhold etter 

risikoens overgang, typisk feilbruk og vanlig slitasje, og funksjonsfeil som forelå allerede 

da risikoen gikk over på kjøper. For at en feil oppstått etter leveringen skal utgjøre en 

mangel, må feilen i det enkelte tilfelle årsaksmessig kunne tilbakeføres til tingens tilstand 

ved leveringen, dvs ”spiren” til feilen må foreligge allerede ved levering. Det er ikke noe 

krav etter loven at feilen viser seg allerede ved risikoens overgang; også skjulte feil som 

først viser seg etter noe tid omfattes. Dette er særlig praktisk ved elektroniske ting, hvor 

tingen tilsynelatende fungerer som den skal ved leveringen, men får en feil etter lengre 
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tids bruk. For å får bedre frem hvordan denne regel er å forstå, vil jeg belyse dette med et 

eksempel. 

 

 Et fjernsynsapparat slutter å virke etter et år. Funksjonaliteten har til da vært feilfri, men  

et elektronisk komponent ryker. Hvis dette er et resultat av feilbruk, slitasje osv, 

foreligger det ingen feil som kan tilbakeføres til risikoens overgang. Feilen oppstår som 

en følge av etterfølgende forhold. Men kan funksjonssvikten tilbakeføres til f .eks en 

konstruksjonsfeil ved et komponent som ikke er utsatt for ytre påvirkning, foreligger det 

en skjult feil som det ikke var mulig å påvise ved risikoens overgang og følgelig er en 

mangel. 

 

Når det gjaldt bevisbyrden for om en feil forelå ved levering etter kjøpsloven, var det 

forbrukeren som hadde denne. § 18 gjør ingen endringer på dette. Forbrukerkjøpsloven 

sier riktignok ikke hvem som har bevisbyrden etter 1. ledd, men da det er han som vil 

påberope seg mangelsreglene, følger det av alminnelige prinsipper at det er den som 

besitter tingen, som har bevisbyrden. Hvilke krav som stilles til bevis, skal behandles 

under pkt 3.1.5.                                                                                                                                      

 

3.1.4 Feil første 6 måneder eksisterer ved risikoens overgang, hovedregelen 

 

§ 18 2. ledd er ny i forhold til kjøpsloven. Bestemmelsen bygger riktignok et stykke på 

vei på ulovfestede prinsipper for bevisvurdering, mer om dette under avsnitt 6.  

 

Fkjl § 18 2. ledd har ingen parallell i utvalgets forslag som ble utarbeidet på 90-tallet. 

Forbrukerkjøpslovens ordlyd er en konsekvens av Forbrukerkjøpsdirektivets artikkel 5 nr. 

3. Innenfor EU har det de senere år vært fokusert mye på forbrukervern, og et større 

arbeid innen EU om spørsmål knyttet til forbrukerspørsmål ble satt i gang etter Utvalgets 

forslag ble avgitt. Som en følge av direktivet, fikk forbrukerkjøpsloven en ordlyd i 

samsvar med artikkel 5 nr. 3.  

 

Etter § 18 2. ledd, skal en feil som viser seg innen seks måneder formodes å ha eksistert 

ved risikoens overgang dersom ikke annet bevises, og følgelig karakteriseres som en 

mangel. 
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Hvordan skiller så fkjl § 18 2. ledd seg fra rettstilstanden etter kjøpsloven? 

 

Dersom det forelå en funksjonssvikt ved en ting, var det etter kjøpsloven opp til 

forbrukeren å bevise at denne forelå ved levering, jfr pkt 3.1.3. I praksis ble det ikke 

stillet store krav til kjøpers bevisføring3, og tiden som var gått fra levering til feilen viste 

seg, var et sentralt moment i vurderingen. Overført til vår problemstilling, betyr dette 

følgende: 

 

Foreligger det en feil ved en vare kort tid etter levering, gir dette klarere indikasjoner på 

at dette er en mangel som kan tilbakeføres til forhold ved leveringen, enn dersom feilen 

oppstår etter lengre tids bruk. Har forbrukeren hatt gjenstanden i sin besittelse i f. eks 2 

år, er det større sannsynlighet for at faktorer etter risikoovergangen er grunnen til feilen, 

enn hvis den viser seg etter f. eks 4 måneder. Man støtter seg i et slikt tilfelle på 

alminnelige erfaringer om hva som kan være årsaken til funksjonssvikten. Etter lengre tid 

vil dette i seg selv gjøre det mer sannsynlig at en feil følger av naturlig slitasje eller 

kjøpers bruk. 

 

Følgen av dette er at også etter kjøpsloven ville forbrukeren ofte fått medhold i at en feil 

forelå ved leveringen, dersom denne viste seg relativt raskt. Men hvor lang tid det måtte 

gå fra risikoovergangen til forbruker mistet denne fordelen, var ikke lovbestemt.  

 

Et annet poeng som gjør at forskjellen ikke blir så stor, er de garantier detaljhandelen 

benytter. Som regel er denne minst et år i forbrukerkjøp. Det vanlige er at selgeren 

garanterer for en funksjonalitet i en gitt periode. Dette gjelder imidlertid kun i enkelte 

bransjer som biler, brune og hvitevarer, men ikke ved f. eks klær. Og det er ikke noen 

rettighet fra forbrukerens side, særlig ved salg av brukte varer og billige varer, er det 

sjelden det gis noe slikt tilsagn fra selger. 

 

Selv om fremstillingen ovenfor kan gi inntrykk av at forskjellen ikke er så stor, er 

allikevel forbrukervernet styrket. Etter kjl hvor bevisbyrden lå på forbrukeren uansett når 

feilen viste seg, kunne det være vanskelig for denne å påvise at feilen forelå allerede ved 

levering. Dette kunne gjøre at folk ut fra økonomiske betraktninger lot være å påberope 

                                                 
3 Se Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 95 1. spalte. 
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seg feilen, i frykt for ikke å oppfylle kravene til bevis. Å forfølge et mulig krav rettslig, 

kan bli en kostbar affære, man skal ha en meget god sak for å gå til rettslige skritt.  

 

Etter gjeldende rett er denne usikkerheten betydelig redusert, da man skal gå ut fra at 

enhver feil som viser seg de første 6 måneder foreligger allerede ved leveringen, og det er 

selger som må motbevise denne formodningen. 

 

Det er også en fordel for forbruker at hans rettigheter går klart frem av en lovtekst, og i 

alle fall synliggjør forbrukerens rettsstilling på en bedre måte. De færreste vanlige 

forbrukere vet at det er lettere å få gjennomslag rettslig dersom det har gått kort tid siden 

levering. 

 

3.1.5 Bevisbyrden etter 2. ledd 

 

Bestemmelsen angir en ”formodning” om at en feil forelå ved levering de første 6 

måneder. Det er ikke meningen at samtlige feil som viser seg første 6 måneder 

automatisk skal anses å foreligge ved risikoovergangen og at selger av den grunn har 

mangelsansvar for alle feil. Derfor stiller 1. punktum opp denne presumsjon med mindre 

annet bevises. Dette er nødvendig for å unngå å holde selger ansvarlig der det beviselig 

foreligger forhold på forbrukerens side som er grunnen til feilen. 

 

Bevisbyrden etter 2 ledd ligger på selger, jfr ”hvis ikke noe annet bevises”. Det står ikke 

uttrykkelig at det er selger som har bevisbyrden, men det fremgår av sammenhengen.  

 

Hva selger skal bevise, følger av 2. ledd 1. punktum. Han må bevise at feilen ikke forelå 

ved risikoens overgang. Det gis ingen nærmere veiledning i loven om hvordan selgeren 

skal sannsynliggjøre at feilen ikke kan tilbakeføres til risikoens overgang, dvs hvilket 

bevisbyrdeprinsipp som skal legges til grunn. Ser man i forarbeidene, gis det heller ingen 

veiledning. Forarbeidene gir riktignok et eksempel på hvordan vurderingen skal skje.4

Det er naturlig å se på hvordan tilsvarende spørsmål løses når det er kjøperen som har 

bevisbyrden etter 1. ledd, og vurdere om dette skiller seg fra tilfellet hvor selger har 

bevisbyrden. 

                                                 
4 Se Ot. Prp. nr. 44 (2001-2002) s 175 1. spalte. 
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Høyesterett har kommentert spørsmålet i Rt 1998 s. 774. I vurderingen av om en feil 

foreligger ved risikoovergangen, skal man foreta en vanlig vurdering av bevisene i det 

enkelte tilfelle. Departementet legger til grunn at Høyesteretts rettsoppfatning også skal 

gjelde etter den tilsvarende bestemmelse i forbrukerkjøpsloven.5 Man legger til grunn en 

ordinær bevisvurdering der det alternativ som har overvekt av sannsynlighet følges. Det 

kreves ikke noen klar sannsynlighetsovervekt eller lignende. 

 

Sett i forhold til selgersiden, må utgangspunktet for vurderingen være det samme. Selv 

om selger er den profesjonelle part, og man da kan hevde at det kreves større grad av 

sannsynlighet fra denne parts side, er det ikke holdepunkter i forarbeidene for en slik 

forståelse av bevisspørsmålet. Det er da naturlig å se på hvordan kravet til sannsynlighet 

er fremstilt på kontraktsrettens område.  

 

Ved sivile saker er det etablert et prinsipp hvor man skal legge det mest sannsynlige 

alternativ til grunn. Dette ble gjort gjeldende av Torstein Eckhoff i boka Tvilsrisikoen fra 

1943, og er et prinsipp fulgt av Høyesterett blant annet i Rt 1992 s. 64, som Hov betrakter 

som et generelt gjennombrudd for overvektsprinsippet.6 Dersom det ikke er særlige 

holdepunkter for å velge et annet bevisbyrdeprinsipp, skal overvektsprinsippet anvendes.  

 

I teori7 og praksis er det antatt at dette prinsipp kun er et utgangspunkt. Det kan kreves 

mer enn bare sannsynlighetsovervekt, særlig dersom konsekvensene av en uriktig dom er 

store, og hvor en part har opptrådt kritikkverdig. Overført til vår problemstilling, må 

regelen være at overvektsprinsippet skal legges til grunn med mindre det er holdepunkter 

for et strengere bevisbyrdeprinsipp.  

 

Når det gjelder den konkrete bevisføringen, stilles det beskjedne krav til denne fra 

forbrukerens side. Forbrukeren kan vinne frem med en relativt beskjeden bevisføring og 

uten å måtte konstatere hvorfor tingen ikke virker. Spørsmålet er om det stilles strengere  

krav til selgers bevisføring, eller om selger kan oppfylle sin bevisføringsplikt ved å 

fremsette en løst begrunnet forklaring på funksjonssvikten. 

 

                                                 
5 Se Ot.prp. nr 44 (2001-2002) s 94 2. spalte. 
6 Se Hov, Rettergang 1 s 265. 
7 Se Hov, Rettergang 1 kap X. 
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Det er store forskjeller på en vanlig forbruker og en profesjonell næringsdrivende. 

Forbrukeren har ofte ikke den tekniske kunnskap og de ressurser som en selger har. Dette 

kan begrunne et større krav til selgeren og hans bevisføring.  

 

Dersom selger klarer å påvise konkret slitasje ved et komponent, er hans bevisføring 

oppfylt. Dersom han ikke klarer å vise til en konkret slitasje, men henviser til alminnelige 

og kjente erfaringer for vedkommende produkttype, er også hans bevisbyrde oppfylt.  

 

Generelle påstander om at slike ting ikke har lang holdbarhet uten noen dokumentasjon 

som underbygger dette, oppfyller ikke selgers krav til bevisføring 

 

Et eksempel her kan være et digitalur av en billig type. Uret virker ikke etter 4 måneder  

pga en feil i et elektrisk komponent som utsettes for stor belastning, men selger greier 

ikke vise til en konkret slitasje. Derimot er det velkjent i bransjen at dersom det hadde 

foreligget en feil ved leveringen vil denne vise seg relativt raskt, i og med den store 

belastningen på dette komponent. Selgers bevisføring er tilstrekkelig. 

 

Dersom selger ikke klarer påvise noen konkret slitasje eller henvise til alminnelige 

erfaringer for denne produkttype, er ikke selgers bevisbyrde oppfylt, f. eks ved at han sier 

dette er et billig ur som ikke varer særlig lenge. Dette er en noe unøyaktig og løs påstand 

uten videre dokumentasjon. 

 

3.1.6 Feilen må vise seg de 6 første måneder 

 

For at kjøper skal nyte godt av den gunstige bevisbyrderegel § 18 2. ledd oppstiller, må 

feilen vise seg innen 6 måneder etter risikoens overgang. Denne fristen er absolutt. Viser 

feilen seg etter 6 måneder, er det regelen etter 1. ledd som kommer til anvendelse.  

 

Det er når funksjonssvikten viste seg som er avgjørende, ikke når det blir reklamert over 

feilen. Et praktisk tilfelle er hvor det reklameres etter 6 måneders fristen, mens feilen 

viste seg rett før. Problemet i en slik situasjon vil være knyttet til bevisene for om det 

forelå en feil før fristen. Forarbeidene8 nevner kun at der hvor man reklamerer på en feil 

                                                 
8 Se Ot. Prp. nr.44 (2001-2002) s. 175 1. spalte 
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etter en 6 måneders frist, blir det et bevisspørsmål om funksjonssvikten viste seg innen 

fristen. Det er da med andre ord opp til dommeren å legge det mest sannsynlige tidspunkt 

til grunn, jfr overvektsprinsippet. 

 

At det er valgt en absolutt frist på 6 måneder stemmer med direktivets ordlyd. Man kan 

hevde at en slik absolutt frist kan virke uheldig i et tilfelle der en feil viser seg etter f. eks 

7 måneder. Men departementets mål under forberedelsen av loven var å gi klare og 

oversiktlige regler. En skjønnsmessig frist ville ikke vært særlig klargjørende for 

forbrukeren, derfor er en absolutt frist å foretrekke for å oppfylle lovgivers mål. 

 

En 6 måneders frist kan virke noe vilkårlig, og det er gode grunner til at fristen kunne 

vært f. eks 8 måneder eller 4 måneder. Under høringsrunden, ble det fra en rekke 

instanser fremhevet et ønske om en lengre frist. Deres bekymring var nok begrunnet i 

hvilke signaler en slik absolutt grense gir for rettstilstanden utover fristen. 

 

Jeg synes en frist på et halvt år er en fornuftig løsning ut fra følgende begrunnelse: 2. ledd 

1 punktum er bestemmelsens hovedregel. Dersom man har en lengre frist, vil 

bestemmelsens unntak bli å anse som hovedregelen, da det etter loven vil foreligge en 

presumsjon for mangel også i tilfeller hvor det ut fra alminnelige erfaringssetninger er 

mindre naturlig å si at feilen forelå ved leveringen.  

 

Har man en kortere frist, vil man få en situasjon hvor det er naturlig å si at denne feilen 

forelå ved leveringen, men at det blir opp til forbruker å bevise dette etter 1. ledd da 

fristen er gått ut. Kjøper vil riktignok med stor grad av sannsynlighet få medhold i sine 

krav etter 1. ledd pga de små krav til bevisføringen, men det medfører en større 

belastning for forbruker å måtte føre bevis fremfor at bevisbyrden ligger på selger. 

 

Problemet med en absolutt regel er at den kan feiloppfattes og at selger av den grunn 

påberoper en presumsjon om at feil etter 6 måneders fristen ikke forelå på 

leveringstidspunktet. En slik forståelse følger ikke av lovteksten, og det er heller ikke 

grunnlag for å trekke slutninger om dette.  
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Justiskomiteen ønsket å presisere under sine merknader at en slik tolking ikke kan finne 

sted.9

 

Ut over 6 måneders fristen gjelder hovedregelen etter 1. ledd, og man må foreta en 

konkret vurdering uavhengig av presumsjonen i 2. ledd. 

 

3.1.7 Unntakene etter 2. ledd 

 

En ubetinget bevisbyrde til fordel for kjøper de første 6 måneder kan gi uheldige 

resultater. I tilfelle hvor det er klart eller meget sannsynlig at feilen ikke eksisterte ved 

risikoens overgang, vil det være urimelig om bevisbyrden fremdeles skal ligge hos selger.  

Av den grunn stiller loven opp unntak i 2. ledd 2. punktum. 

 

Etter § 18 2. ledd 2. punktum, gjelder ikke bevisbyrderegelen til fordel for kjøperen 

dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art. 

 

Dette er en skjønnsmessig bestemmelse, noe som også er påpekt i forarbeidene, men 

departementet mente det var vanskelig å finne mer presise kriterier for når unntak kan 

gjøres gjeldende. Tilsvarende ordlyd følger av direktivet. En slik vag bestemmelse er 

uheldig for de involverte parter. Det vil være fristende for selger å hevde en feil ikke er 

forenlig med mangelens art, mens kjøper ikke forstår betydningen av disse ord.  

 

Dette problem avhjelpes noe i og med at det er selgeren som må påvise at formodningen 

er uforenlig med tingens eller mangelens art. Dette fremgår ikke uttrykkelig av 

lovteksten, men følger av en naturlig forståelse av bestemmelsens ordlyd. Det er en riktig 

løsning at selger har denne bevisbyrden, i og med at han har fordelen av å få et tilfelle til 

å omfattes av unntaket. 

 

Selv om dette er en uklar bestemmelse, er det nødvendig med en slik for de tilfelle der det 

ville være urimelig å oppstille en presumsjon etter 2. ledds hovedregel. Spørsmålet er 

bare om unntaket kunne vært formulert på en mer oversiktlig måte. Det er vanskelig å 

oppstille noen veiledende normer for hvordan  bestemmelsen er å forstå, da den skal 

                                                 
9 Se Innst. O. Nr 69 (2001-2002) s. 12 1. spalte 
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omfatte så mange typer av kjøp. Her kan nevnes f. eks dyr, brukte gjenstander og 

eksklusive nye gjenstander. Både Norges Bilbransjeforbund og Norsk Kennelklubb ville 

at unntak skulle gjøres for deres bransjer. Dette er neppe gjennomførbart, da disse to 

bransjer kun representerer en liten del av den totale handelen. Dersom man skulle gjøre 

unntak i en rekke bransjer, ville vi fått en uoversiktlig og omfattende lov som ikke ville 

vært forenlig med lovgivers intensjoner. 

 

Selv om lovteksten er uklar, er det visse retningslinjer som synliggjør dens innhold. 

Forarbeidene legger opp til at det skal foretas en generell vurdering, noe som betyr 

følgende: 

 

Det skal noe til for å konstatere at formodningen er uforenlig med varens eller mangelens 

art. Selger må kunne påvise at den foreliggende feilen naturlig finnes i senere tilkomne 

forhold, og funksjonssvikten selv gir indikasjoner på dette. Eksempler her kan være støt, 

slag, påviselige slitasjeskader osv. Det er ikke nok at det ikke kan utelukkes at feilen er 

en følge av forhold på forbrukerens side. Direktivets formål er å beskytte kjøperen mot 

løse påstander og liknende. 

 

Regelen kan bedre illustreres ved konkrete eksempler: 

 

Jeg vil først se på uttrykket mangelens art, og gi et eksempel på når formodningen ikke 

kan settes til side: 

 

En bil har seter i kunstig skinn. Et av disse setene sprekker. Det foreligger ikke 

indikasjoner på ytre påvirkninger som skader, påviselig slitasje osv. I et slikt tilfelle kan 

det ikke utelukkes at forbrukeren selv er årsak til feilen, men ved slike seter kan feilen 

også være en konsekvens av svakheter ved materialet. Det er nok tvil til at formodningen 

ikke skal settes til side, og hovedregelen skal legges til grunn. 

 

Et eksempel på når formodningen kan settes til side er følgende: 

 

En person kjøper en bil. Etter 4 måneder reklamerer han på en stor bulk på førersidens 

dør. Denne bulken gjør døra vanskelig å åpne. Dette er et tilfelle hvor årsaken til feilen 
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naturlig finnes i senere tilkomne forhold. Det er ikke sannsynlig at en kjøper venter 4 

måneder på å reklamere på en så synlig feil. Man kan ikke unngå å oppdage en slik skade 

ved levering. I et slikt tilfelle kan man si at ut fra alminnelige erfaringssetninger, gir 

feilen indikasjoner på at bulken skyldes forhold som ikke beror på selgeren.  

 

Følgen av dette, er at man skal foreta en vurdering ut fra bestemmelsens hovedregel i 1. 

ledd hvor bevisbyrden ligger på forbruker. Det vil for øvrig være vanskelig for en 

forbruker å vinne frem med en påstand om at feilen forelå ved risikoovergangen. 

 

Slitasjeskader trenger nærmere kommentarer. Det foreligger en funksjonssvikt ved f. eks 

en vindusvisker på en bil som viser seg innen 6 måneder. Det er ut fra en allmenn 

erfaring en oppfatning om at en slik feil naturlig finnes i senere tilkomne forhold. En 

vindusvisker er en forbruksvare på en bil, dvs slitasje, og selgeren kan påberope seg 

unntakene. Men ved slike feil, kan man også se det slik at kjøperens muligheter for å 

påberope seg sanksjoner allerede bortfaller etter §§ 15 og 16 da feilen ikke er å 

karakterisere som en mangel. Man kan ikke forvente seg mye av en vindusviskers 

holdbarhet. 

 

Når det gjelder det andre unntaket, varens art, ser man konkret på den enkelte vare og 

hvilke forventninger man kan stille til dennes holdbarhet. Enkelte varer har så kort 

holdbarhet at en alminnelig forbruker ikke forventer noe særlig av holdbarheten. 

Matvarer er et godt eksempel. Dersom f. eks en forbruker kjøper en fisk og denne blir 

uspiselig etter opphold i kjøleskap utover hva man kan forvente av dens holdbarhet, er 

det uforenlig med varens art å formode at denne feil forelå ved risikoovergangen.  

 

Som fremstillingen viser, er det etter § 18 1. ledd opp til forbrukeren å påvise at feilen 

allikevel forelå ved leveringen. Et interessant spørsmål i denne forbindelse, er hvordan 

dette skal sees i forhold til reglene om reklamasjon i § 27 2. ledd. Det har vært hevdet 

under lovbehandlingen til kjl 1988, at en forståelse av justiskomiteen i Inst. O. Nr. 51 

oppstilte en særlig bevisbyrderegel i kjøpers favør. Denne bevisbyrderegelen betydde at 

dersom det viste seg en feil innen 5 års fristen for en vare som er ment å vare lenger enn 2 

år, var dette en presumsjon for at feilen forelå ved risikoovergangen. En slik forståelse av 

loven er ikke riktig, og Høyesterett har i Rt 1998 s 774 fremhevet att man ved 
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vurderingen må foreta en konkret vurdering av bevisene og at disse reklamasjonsreglene 

kun gir uttrykk for en alminnelig oppfatning om faktiske forhold som må tillegges 

betydning ved bevisvurderingen. 

 

3.1.8 Særskilte kommentarer til § 18 2.ledd 

 

Som fremstillingen viser, gjelder ikke bevisbyrderegelen til fordel for kjøper dersom 

formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art. Dermed oppstår to 

interessante spørsmål:  

1. Hvordan skal § 18 2. ledd 2. punktum forstås i forhold til § 18 2. ledd 1. punktum? 

2. Hvordan skal § 18 2. ledd forstås i forhold til 1. ledd om at dersom selger motbeviser 

formodningen, kan kjøper vise at feilen allikevel forelå ved leveringen? 

 

Til nr 1: Selger må påvise at formodningen etter 2 punktum er uforenlig med varen eller 

mangelens art. Hva er så forskjellen på dette og at selger fører bevis for at feilen ikke 

eksisterte ved risikoovergangen etter 1. punktum? Eksempelet med bildøra kan belyse 

dette. Derom selger klarer å påvise at dette er en feil som naturlig følger av senere 

tilkomne forhold, her ved støt, settes formodningen til side. Men har han da ikke samtidig 

ført bevis for at feilen ikke kan være fra leveringstidspunktet etter 1 punktum? Og har 2. 

punktum da noen selvstendig verdi utover 1. punktum? Forarbeidene har ikke 

kommentert denne problemstilling. 

 

Jeg mener det allikevel er en forskjell. Det kan virke som en fornuftig løsning at det skal 

noe mer til for å føre bevis etter 1. punktum enn å påvise at formodningen er uforenlig 

etter 2. punktum. Etter 2. punktum er det nok å påvise at feilen normalt kan tilskrives 

senere inntrufne forhold; man trenger ikke konkret vise til et spesifikk årsak. Det er 

allikevel en flytende overgang her. 

 

Til nr 2: Forarbeidene nevner at dersom selger avkrefter formodningen, er det opp til 

kjøperen å allikevel vise at feilen forelå ved levering.10 Men hvordan er dette 

gjennomførbart? Dersom selger greier føre bevis for at kjøper selv er skyld i at f. eks et 

fjernsynsapparats frontglass er sprukket etter 4 måneder og kabinettet har en stor bulk i 

                                                 
10 Se Ot. prp. (2001-2002) s 175 1 spalte 
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siden, noe som er rimelig lett fra selgers side, vil kjøper få store problemer med å føre 

bevis for det motsatte.  

 

I praksis vi derfor kjøper ha få muligheter til å bevise at en feil likevel forelå ved levering 

dersom først selger fører bevis som avkrefter formodningen. 
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3.2 Reklamasjon 

 
3.2.1 Spesifisert reklamasjon 

 

For at en forbruker skal kunne påberope seg sanksjonsmulighetene etter f. kjl kap 6, må 

det foreligge en reklamasjon fra hans side. Dette er en videreføring av tilsvarende system 

i kjøpsloven. På enkelte punkter skiller fkjl seg allikevel fra tidligere rett. 

 

Forbrukerkjøpsloven har ikke videreført prinsippet med spesifisert reklamasjon. Dette er i 

tråd med tilsvarende lovgivning om forbrukerkjøp i andre Nordiske land og passer også 

godt med andre lover på kontraktsrettens område, se f. eks håndverkertjenesteloven og 

bustadoppføringsloven.  

 

Etter kjøpsloven, måtte forbrukeren fremsette en nøytral reklamasjon, dvs at kjøper ga 

uttrykk for at han ville gjøre en mangel gjeldende. Det var videre et tilleggskrav at han 

spesifiserte hvilken mangelsbeføyelse han ville gjøre gjeldende. Krav om spesifikasjon 

var av hensyn til selger, slik at han visste hva han hadde å forholde seg til og kunne 

innrette seg deretter.  

 

Fører dette til stor endring av gjeldende rett sammenlignet med kjl? 

 

Utvalget ønsket av hensyn til selger å videreføre regler om spesifisert reklamasjon. Det 

var noe tvilsomt under behandlingen av den nye lov om et system med spesifisert 

reklamasjon kunne opprettholdes i forhold til direktivet. Artikkel 5 nr. 2 har en regel om 

nøytral reklamasjon, jfr ” underrette selgeren om den manglede avtalemessigheten”. 

Noen spesifisering kreves ikke.  

 

Etter kjl ble det ikke stilt store krav til kjøpers spesifikke reklamasjon, det skulle mye til 

for at en kjøper tapte sine krav som en følge av manglede spesifisering. Uttalelser fra 

Forbrukerrådet viser at de i praksis aldri opplever at forbrukeren nøytralt reklamerer 

innen de angitte frister, men venter lenge med å si hva han ønsker. Dette gjør at det 

styrkede vern av forbrukeren man umiddelbart kan få inntrykk av at fkjl gir, ikke skiller 

seg så mye fra situasjonen etter kjøpsloven.  
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Departementet har fremhevet at en situasjon uten spesifisert reklamasjon kan virke meget 

usikker for selgeren.11 Men dette er ikke noe stort problem. For det første er det vanlig at 

selger spør kjøperen hvilke krav han vil gjøre gjeldende, f. eks om han vil ha mangelen 

rettet. Videre kan selger imøtegå et eventuelt plutselig hevingskrav fra kjøper ved å utøve 

sin defensive avhjelpsrett, mer om dette under pkt 3.4. I tillegg kommer de alminnelige 

prinsipper for passivitet. 

 

3.2.2 To måneders frist fra da forbrukeren oppdaget mangelen 

 

Fkjl § 27 1. ledd 2 punktum er ny i forhold til kjl. Bestemmelsen er en følge av 

direktivets artikkel 5. nr 2. Regelens ordlyd styrker klart forbrukerens rettigheter, men 

spørsmålet er om den i realiteten skiller seg fra det som følger av hovedregelen etter  

første ledd. Bevismessig er den klart en fordel for forbruker. Man skal ta utgangspunkt i 

når kjøper faktisk oppdaget mangelen, i motsetning til når han burde oppdaget denne. 

Deretter har han en frist på 2 måneder til å reklamere. Forbrukeren kommer da i den 

gunstige situasjon at han har reklamert tidsnok etter den nye regelen, selv om dette ikke 

er innen rimelig tid dersom man legger hovedregelen i 1. ledd til grunn. 

 

At forbrukeren har en frist på 2 måneder, kan oppfattes slik at kjøper har klart større 

rettigheter når det gjelder den relative reklamasjonsfrist etter fkjl enn etter kjl. Og dette er 

i utgangspunktet en riktig forståelse ut i fra bestemmelsens ordlyd. Man har en absolutt 

tidsfrist å forholde seg til i stedet for det skjønnsmessige uttrykk ”rimelig tid”. Men 

praksis rundt forståelsen av ”rimelig tid ” i kjl §32 viser at forskjellen ikke er så stor. I 

FTU-praksis er det sjelden at et mangelskrav blir avvist fordi klager har reklamert for 

sent.  

 

Begrepene ”burde” og ”faktisk oppdaget” må presiseres nærmere. Det vanskeligste 

uttrykket er ”burde” oppdaget mangelen. Man krever ikke faktisk kunnskap. Man må 

foreta en vurdering ut fra hva man kan forvente at en forbruker skal kunne oppdage; det 

stilles opp et aktsomhetskrav. Kjøperens forutsetninger er relevant i denne vurdering, 

med andre ord hvor mye kan man vente av han, blant annet ut fra hans tekniske innsikt på 

området.    

                                                 
11 Se Ot. Prp. nr 44 (2001-2002) s, 107 2. spalte. 
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Når det gjelder å ”oppdage” mangelen, menes ikke med dette at han skal være klar over i 

enhver detalj de faktiske forhold som er nødvendige for å konstatere en mangel. 

Avgjørende er om kjøperen skjønner at det foreligger slike faktiske forhold at det er 

grunnlag for å konstatere en kjøpsrettslig mangel. Et eksempel: 

 

En person kjøper en sykkel. Det viser seg at et av tannhjulene ikke er slik alminnelig god 

vare forutsetter og det av den grunn foreligger en mangel etter § 15. Dersom sykkelen 

allikevel fungerer tilfredsstilende har ikke personen oppdaget mangelen. Glipper 

sykkelen på gearene under belastning som ikke er unormalt hard, er det forsvarlig å 

hevde at kjøper har oppdaget en mangel. Kjøperen har riktignok ikke den fulle oversikt 

over at det er tannhjulene det er noe galt med, men det fremstår som såpass klart for han 

at det foreligger en mangel som han må reklamere på. 

 

Når man har en konkret frist å forholde seg til, er et mulig tolkningsalternativ at etter 2 

månedersfristen foreligger det en presumsjon for at det er reklamert for sent. Med andre 

ord at denne minimumsfristen i praksis blir hovedregelen, selv om det i tillegg foreligger 

en relativ frist. Problemstillingen var fremme under høringen. Dersom dette blir ansett å 

være en riktig forståelse, har forbrukeren fått et dårligere vern enn etter kjl. Slik er 

imidlertid ikke regelen å forstå, noe som følger av ordlyden ” aldri være kortere enn to 

måneder”. Etter dette kan den relative frist være lenger enn to måneder, men vurderingen 

skal skje på bakgrunn av hovedregelen i 1. ledd12, som stiller mindre krav til når kjøper 

oppdaget mangelen, jfr uttrykket ”burde oppdaget”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Se Ot. Prp. nr 44 (2001-2002) s. 180 1. spalte 
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3.3 Forbrukerens krav ved mangler 
 

3.3.1 Innledning 

 

For at forbrukeren skal kunne kreve retting og omlevering som mangelsbeføyelse, må det 

foreligge en mangel som ikke skyldes forbrukeren eller forhold på hans side, jfr fkjl § 26. 

Den innholdsmessige betydningen av denne bestemmelse er imidlertid noe begrenset. 

Dersom forbrukeren er skyld i funksjonssvikten, foreligger det en feil, men dette er ingen 

mangel i lovens forstand og kjøperen kan ikke gjøre noen krav gjeldende. 

 

Retting og omlevering er de vanligste sanksjoner ved manglede avtalemessighet. Dersom  

selger retter eller omleverer blir kjøper i de aller fleste tilfeller fornøyd, og andre 

beføyelser er av mindre interesse. Men situasjonen kan også være at forholdet mellom 

kjøper og selger er så anstrengt at kjøperen ønsker å heve kjøpet. Har forbruker i tillegg 

lidd tap som følge av at tingen har en mangel, kan han kreve erstatning etter fkl § 33 jfr 

kap 11 uavhengig av om han gjør andre krav gjeldende eller ikke.  

 

I det følgende vil jeg kort redegjøre for beføyelsene heving og erstatning før jeg 

inngående behandler vilkårene for å kreve retting eller omlevering. 

 

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

forbrukeren heve avtalen med mindre mangelen er uvesentlig, se fkjl § 32 jfr § 31. 

Typiske eksempler her vil være at kjøper fremmer et hevingskrav og selger ikke utøver 

sin defensive avhjelpsrett (jeg vil understreke at defensiv avhjelpsrett ikke kan benyttes 

overfor valgene retting og omlevering), eller at kravene til gjennomføring av avhjelp ikke 

er oppfylt. 

 

Vilkåret om at mangelen ikke må være uvesentlig innebærer språklig sett en endring 

sammenlignet med kjøpsloven, jfr ”vesentlig kontraktsbrudd” etter kjl § 36. Hensikten 

med omformuleringen er at hevingsterskelen skal tilsvare terskelen etter 

forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 3 nr. 5 og 6. Ved at den manglende avtalemessigheten 

ikke må være ”uvesentlig”, kan det synes som at terskelen ligger lavere enn etter 

kjøpsloven. Etter kjøpslovens praksis skal det mye til for å heve et kjøp, og ved en 
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endring av ordlyden vil det være lettere å få til en omlegging av dette. Den nærmere 

presisering av hevingsvilkåret må skje ut fra teori og praksis.  

 

Spørsmålet om mangelen er uvesentlig beror på en samlet vurdering av flere forhold hvor 

blant annet mangelens betydning for kjøperen og eventuell skyld på selgerens side er 

sentrale faktorer. Selv om manglene hver for seg ikke er alvorlige, kan de samlet likevel 

utgjøre en mangel som ikke er uvesentlig. 

 

Ved beføyelsen erstatning har lovgiver ved å gjøre ansvaret rent objektivt, betydelig 

forenklet regelverket og gjort ansvarsgrunnlaget mindre komplisert for den alminnelige 

forbruker. Dette er en endring fra tilsvarende bestemmelse i kjøpsloven hvor 

hovedansvarsgrunnlaget ved både forsinkelse og mangler er kontrollansvar, jfr kjl § 27 1. 

ledd. Selv om selger etter gjeldende rett unntaksfritt har et objektivt ansvar for mangler, 

foreligger ingen særlig skjerping av selgeransvaret sammenlignet med kjøpsloven. 

Begrunnelsen for dette er at kontrollansvaret så langt selgerens kontrollsfære rekker er 

rent objektivt. Ansvaret utstrekkes ytterligere gjennom medhjelperansvaret etter kjl § 27 

2. ledd. Endringen vil derfor bare få betydning i tilfeller hvor årsaken til mangelen er å 

finne utenfor både selgerens og medhjelperens kontrollsfære og hvor heller ikke selgeren 

har utvist feil eller forsømmelse eller tilsikret en egenskap, jfr kjl § 40 3. ledd. Det er 

imidlertid sjelden disse forutsetningene er oppfylt. 

 

Selv om selgeransvaret ikke er særlig skjerpet, er imidlertid forbrukervernet klart styrket 

sammenlignet med kjøpsloven. En forenkling av ansvarsgrunnlaget vil bidra til at 

forbrukeren kan kreve erstatning uten at selger kan imøtegå dette krav ved å henvise til 

kontrollansvarsregelen på mer eller mindre rettmessig grunnlag.  

 

Ved selve erstatningsutmålingen kan forbrukeren etter forbrukerkjøpsloven kreve 

erstatning for de indirekte tap, i motsetning til kjøpsloven som kun tillot erstatning for 

direkte tap med mindre det forelå skyld fra selgers side. Forskjellen til kjøpsloven er 

imidlertid ikke så stor som man kan få inntrykk av. De færreste forbrukere har tap som 

kan karakteriseres som indirekte tap, kanskje med unntak for tap i næringsvirksomhet. 

Men også etter forbrukerkjøpsloven er disse tap utelukket, jfr fkjl § 52 2. ledd bokstav b. 

Videre vil erstatning for utgifter til leiegjenstand, noe som i utgangspunktet er et indirekte 
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tap, erstattes også etter kjøpsloven, da kjl § 67 3. ledd bokstav a gjør dette til det direkte 

tap. 

 

Forbrukerens tapsbegrensningsplikt, adekvansbegrensning, lempningsregelen og 

unntakene for ikke-økonomiske tap videreføres i forbrukerkjøpsloven. 

 

 

3.3.2 Retting og omlevering 

 

Allerede under forberedelsen til ny forbrukerkjøpslov, var ønsket om en utvidet rett for 

kjøper til å kreve omlevering fremtredende. Utvalget foreslo et utvidet krav på levering 

av ny vare, ved at det ikke var et ubetinget  krav om at vilkårene for heving var oppfylt. 

Også ellers kunne kjøper kreve omlevering dersom dette ikke medførte urimelig kostnad 

eller ulempe for selger, jfr utkastet § 21 1. ledd.  

 

Med dette ga Utvalget signaler om at de ønsket å styrke forbrukers rettsstilling 

sammenlignet med kjøpsloven. 

 

Som en følge av Forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 3 nr. 3 foreslo Departementet viktige 

endringer sammenlignet med Utvalgets forslag, men ønsket om et styrket forbrukervern 

ble videreført i Departementets forslag. 

 

Forbrukerkjøpsloven § 29 1. ledd gir forbruker en rett til å velge mellom retting eller 

omlevering. Dette til forskjell fra kjøpsloven. Etter kjl var retting den primære beføyelse, 

mens omlevering bare kunne kreves i tilfelle der mangelen er vesentlig. 

Forbrukerkjøpsloven stiller ikke krav om vesentlighet, noe som i prinsippet gjør at 

forbruker ved mindre, ubetydelige mangler også kan velge omlevering. Her følger 

imidlertid en rekke unntak, se under pkt 3.3.3.  

 

For å gjøre valgadgangen til en realitet, kan valgretten for kjøperen ikke avskjæres av 

selgeren ved at han i stedet for retting tilbyr omlevering eller ved at han i stedet for 

omlevering tilbyr retting. Hvis f. eks en person har kjøpt en ny radio og denne har en 
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mangel, er utgangspunktet at kjøperen kan kreve en ny vare uten at selger kan motsi 

dette.  

 

Kjøpsloven benyttet et annet system. Utgangspunktet var riktignok det samme dersom det 

forelå en vesentlig mangel. Forbrukeren kunne da velge mellom retting og omlevering, jfr 

kjl § 34. Selger hadde imidlertid adgang til å avskjære denne valgretten ved å utøve sin 

defensive avhjelpsrett gjennom retting av mangelen slik at det ikke forelå noen 

vesentlighet, jfr kjl § 36. 

 

3.3.3 Urimelige kostnader, forholdet til kjøpsloven og direktivet 

 

Kjøpers valgrett gjelder ikke dersom kravet er umulig eller volder selgeren urimelige 

kostnader, jfr § 29 1. ledd 2. punktum, og det normale er at selger må vise at et av disse 

vilkår er oppfylt.  

 

I vurderingen av om en kostnad er urimelig, skal det særlig legges vekt på verdien av 

mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten 

vesentlig ulempe for kjøperen, jfr fkjl § 29 2. ledd. 

 

Direktivets artikkel 3 nr 3 2. ledd har en tilsvarende oppregning som kan forstås slik at 

den uttømmende er ment å fastlegge i hvilke tilfeller en beføyelse etter artikkel 3 nr. 3. 1. 

ledd er uforholdsmessig. Forbrukerkjøpsloven har valgt en annen løsning, hvor man skal 

legge vekt på disse momentene. Oppregningen er dermed ikke uttømmende, men peker 

på visse sentrale momenter i vurderingen. Departementet anså dette for å være forenlig 

med direktivet, og er en fornuftig løsning.  

 

Først vil jeg bemerke at det etter forbrukerkjøpsloven er felles vilkår for retting og 

omlevering, jfr ”umulighet eller urimelige kostnader.” Dette er ikke tilfelle etter 

kjøpsloven. For beføyelsen retting er kravet urimelig kostnad eller ulempe, jfr kjl § 34 1. 

ledd, mens det ved omlevering må foreligge hindring eller misforhold som nevnt i kjl § 

23, at tingen ikke med rimelighet kan erstattes med en annen (kjl § 34 2. ledd) og at 

mangelen var vesentlig. 
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I det følgende vil jeg i hovedsak behandle kjøpers krav på omlevering i forhold til 

unntaket ”urimelige kostnader” av den grunn at det etter min mening er på dette område 

de mest interessante problemstillinger reiser seg. Jeg vil i denne forbindelse presisere at 

vilkårene som gjelder for plikten til å omlevere også gjelder for plikten til å rette. 

Avgjørende er dermed om omlevering eller retting vil volde selger urimelige kostnader. 

 

Sammenlignet med retting, er den store forskjell at man ved omlevering skal levere ny 

vare. Selger må ta tilbake den returnerte tingen, og kan av den grunn ikke selge 

gjenstanden som ny. Konsekvensen av en omfattende rett for kjøper til å kreve 

omlevering vil bli en omfattende skroting av varer, da de færreste butikker ser seg bryet 

verdt å selge brukte gjenstander.  

 

Problemstillingen blir om man av denne grunn skal tolke § 29 på en slik måte at det skal 

lite til for selger å avskjære kjøpers omleveringsvalg for å unngå de uheldige følger av en 

slik skroting. 

 

Som beskrevet ovenfor i pkt 3.3.2 er forbrukerkjøpsloven § 29`s hovedregel at 

forbrukeren kan velge omlevering uten at selger kan avskjære dette valg gjennom å utøve 

sin defensive avhjelpsrett. Valgretten er det sentrale med reformen. Dette er i tråd med 

tilsvarende hovedregel etter direktivet. 

 

Problemet med en slik løsning, er den ”bruk-og kast-mentaliteten” i samfunnet som 

styrkes i forbindelse med omlevering. Ved behandlingen i Justiskomiteen var denne 

problemstillingen sentral.  

 

Under lovbehandlingen i Justiskomiteen13 fikk bestemmelsen en endring i fkjl § 29 2. 

ledd i forhold til Departementets forslag og dermed et annet innhold. Ordet ”særlig” ble 

tilføyd. Bakgrunnen for tilføyelsen var hensynet til en miljøvennlig praktisering av 

forbrukerkjøpsloven. Etter flertallets mening var det en fornuftig løsning om det ble rettet 

ved første gangs reklamasjon. Komiteen så det som et mål at flest mulig gjenstander ble 

reparert. 

                                                 
13 Se Inst. O. Nr. 69 (2001-2002) s. 19. 
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Hvordan man skal tolke en adgang til å rette ved første reklamasjon ut fra ordlyden i § 

29, er noe vanskelig å forstå. Men dette må følge av Justiskomiteens tilføyelse av ordet 

”særlig” under behandlingen. Det vil si at dersom selger har mulighet til å rette varen ved 

første gangs reklamasjon, er dette en særlig presumsjon i retning av å avskjære kjøpers 

omleveringskrav. 

 

”Særlig” er imidlertid ikke et selvforklarende ord. Leser man lovteksten uten å kjenne til 

komiteens uttalelse, kan man ikke trekke den slutning at ”Det må være et mål at flest 

mulig gjenstander repareres, slik at de kan nyttes lenger” 14, noe som i stor grad vil 

avskjære kjøpers valg. En naturlig lesning vil heller være at forbrukeren kan velge 

omlevering uten at selger kan motsi dette etter 1. ledd 1. punktum, med mindre det 

foreligger umulighet eller urimelige kostnader, unntak som bør tolkes strengt for at 

valgadgangen skal være en realitet. 

 

Komiteens mindretall ønsket ikke tilføyelsen av ordet ”særlig”. Mindretallet vektla derfor 

hensynet til kjøpers valgadgang mer enn miljøhensynet. 

 

Forbrukerkjøpsloven § 29 ble vedtatt i overensstemmelse med flertallets forslag. Dette 

fører til i resultat at det skal mye til for å kreve omlevering, jfr ”flest mulig gjenstander 

bør repareres”. Dermed har også valgretten etter 1. ledd mistet mye av sin betydning, da 

unntakene etter 2. ledd nærmest er blitt for hovedregel å regne.  

 

Justiskomiteens syn er ikke forenlig med uttalelsen i NOU 1993 om ”urimelige 

kostnader”, en uttalelse departementet sluttet seg til i forståelsen av dette uttrykk.15 

Utvalgets forslag åpner for en vid adgang til å kreve omlevering.  

 

Har denne uttalelsen noen relevans i tolkningen av fkjl § 29 da ordlyden i den endelige 

lovtekst ikke er basert på departementets forslag?  

 

Grunnen til at jeg stiller dette spørsmål, er om det er konvensjonsstridig å begrense 

kjøpers valg i så stor utstrekning som forbrukerkjøpsloven nå tillater, og om 

                                                 
14 Se Justiskomiteens uttalelse Inst. O nr. 69 (2001-2002) s. 19, 4.spalte. 
15 Se Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 184, 4. avsnitt. 
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bestemmelsens innhold derfor i tillegg bør tolkes på bakgrunn av de signaler som gis i 

direktivet og departementets betraktninger for ikke å komme i strid med direktivet. Dette 

fordi det er stor grunn til å anta at departementet har vurdert forholdet til 

forbrukerkjøpsdirektivet da de sluttet seg til utvalgets forståelse av hva som er å anse som 

urimelige kostnader ved omlevering. På bakgrunn av denne vurderingen fremmet 

departementet forslag om forbrukerkjøpslov § 29 uten ordet ”særlig” eller tilsvarende 

uttrykk for å unngå å komme i strid med direktivet.  

 

Skal man følge utvalgets oppfatning, kan man få det inntrykk at det skal relativt mye til 

for å avskjære kjøperens krav på omlevering,16 det vil i utgangspunktet ikke være 

tilstrekkelig at selgeren ikke kan selge det mangelfulle eksemplaret til full pris. Unntak 

må gjøres for verdifulle gjenstander med stort verditap.  

 

Uttalelsen gir som eksempel på urimelig kostnad omlevering av en bil. Å benytte bil som 

eksempel, gir to tolkningsalternativer. Det ene, er at man har valgt å oppstille et situasjon  

hvor det er liten tvil om at selger kan påberope seg unntaket, og at uttalelsen utover dette 

ikke gir noen veiledning i hvor grensen går. Andre alternativ er at man ved å bruke en bil 

som eksempel, viser at det skal meget til for å karakterisere et verditap som urimelig, da 

man må ha gjenstander tilsvarende bil i verdi for å påberope seg unntaket. Følgen av 

dette, er at man ved de fleste gjenstander kan kreve omlevering fordi verditapet ikke er 

stort nok.  

 

Uttalelsen er imidlertid noe uklar. Det hevdes at ved gjenstander hvor verditapet er særlig 

stort, kan unntaket påberopes. Èn mulig forståelse er at verditapet må være stort i antall 

kroner. Et annet alternativ er at man ser om verditapet er stort i forhold til ny vare 

uavhengig om dette er stort i antall kroner. Bil er et eksempel på det første, hvor 

verditapet kan måles i store kostnader. Men ved f. eks et kjøleskap foreligger en situasjon 

hvor verdien halveres umiddelbart etter at det er tatt i bruk, men at dette ikke utgjør 

mange kroner. Verditapet er fremdeles stort sammenlignet med ny vare.  

 

Jeg mener det første alternativ er den riktige forståelsen. Støtte for dette syn finner jeg i 

uttalelsen: ” Det mest praktiske eksempelet i forbrukerkjøp vil være biler. For slike 

                                                 
16 Se NOU 1993:27 s. 132. 
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gjenstander må verditapets størrelse normalt anses tilstrekkelig (min utheving) til at 

omlevering vil innebære en urimelig kostnad for selgeren” (NOU 1993: 27 s 132). 

Legger man en slik forståelse av utvalgets uttalelse til grunn, står dette i direkte strid med 

Justiskomiteens uttalelser hvor valgadgangen er betydelig innskrenket.  

Dersom kjøpers valgadgang skal være en realitet, er dette en fornuftig løsning. 

 

Uten Forbrukerkjøpsdirektivet, ville Utvalgets og Departementets oppfatning av hva som 

er urimelig kostnad vært av mindre betydning. Gjennom tilføyelsen av ordet ”særlig” var 

hensikten å skjerpe kravene til omlevering, og det følger av en riktig tolkning av fkjl § 29 

ut fra Innstillingen at det foreligger en meget begrenset rett for kjøper til å kreve ny vare.  

 

Ordet ”særlig” har ingen parallell i Direktivet artikkel 3 nr. 3. Bortsett fra dette ord er det 

etter forbrukerkjøpsloven og direktivet en rekke fellestrekk.  

 

Direktivet vektlegger forbrukers valgadgang, hovedregelen er at kjøper har anledning til å 

velge omlevering med mindre dette er urimelig.  

 

Som en følge av at direktivet er et minimumsdirektiv, jfr artikkel 8 nr. 2, står Norge fritt 

til å gi lovregler som gir forbrukeren bedre beskyttelse enn det direktivet krever. Når 

Justiskomiteen legger så stor vekt på miljøhensynet og uttrykkelig sier at retting bør være 

regelen ved første gangs reklamasjon, blir det lite igjen av forbrukers valgadgang, og 

dermed oppstår problemstillingen om dette er i strid med direktivet. 

 

Hensyn som taler for at Justiskomiteens løsning kan forsvares, er at både Artikkel 3 nr. 3 

og forbrukerkjøpsloven oppstiller en valgadgang for forbruker. Videre har både direktivet 

og forbrukerkjøpsloven unntak fra hovedregelen ved urimelige kostnader og ved 

umulighet, og med de samme momenter som skal være med i vurderingen av urimelige 

kostnader. Forskjellen er at forarbeidene til fkjl uttrykkelig tillegger miljøhensyn 

betydelig vekt og ser det som ønskelig at flest mulig ting repareres. Dette kommer til 

uttrykk gjennom ordet ”særlig”, noe som ikke forekommer i direktivet.  

 

Men av dette kan man ikke trekke den slutning at forbrukeren gis en dårligere beskyttelse 

som ikke kan forsvares i forhold til direktivet. Skal en slik slutning forsvares, må det 
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finne sted en tolkning av artikkel 3 nr. 3, hvor man definerer dens rekkevidde og 

eventuelt kommer til at en begrensning av valgretten slik fkjl gir anvisning på er utenfor 

det direktivet tillater. En slik tolkning krever imidlertid at man gjennomgår 

forbrukerkjøpsdirektivets forarbeider i detalj, noe jeg ikke skal gjøre i denne besvarelse.  

 

Det er viktig å presisere at selger etter forbrukerkjøpsloven ikke har noen alminnelig rett 

til å avskjære kjøpers valg. Hovedregelen også etter fkjl er en valgrett for kjøper, og 

unntak fra dette må begrunnes.  

 

Oppsummert vil følgende gjelde: Dersom forbrukerkjøpsloven ikke blir ansett å være 

konvensjonsstridig, er departementets vurdering av ”urimelige kostnader” av mindre 

interesse da den endelige lovtekst avviker fra deres forslag. Anser man derimot 

forbrukerkjøpsloven for å være konvensjonsstridig, må loven tolkes i samsvar med 

direktivet og da vil departementets vurdering av urimelige kostnader være 

retningsgivende. 

 

3.3.4 Forbrukerkjøpsloven § 29 2. ledd 

 

Ovenfor i punkt 3.3.3 har jeg konstatert at det skal noe til for kjøper å få medhold i sitt 

omleveringskrav, men at kjøpers valg ikke konsekvent kan avskjæres uten å komme i 

strid med direktivet. I det følgende vil jeg gi en fremstilling av fkjl § 29 2. ledd hvor jeg 

skal forsøke å gi visse retningslinjer for når omlevering ikke kan nektes med en 

henvisning til ”urimelige kostnader”. 

 

Både fkjl og kjl stiller som krav ved retting at kostnadene må være urimelige. I tillegg 

omfattes ulempe etter kjøpsloven.  

 

Alternativet ”ulempe” er utelukket i forbrukerkjøpsloven som en følge av at direktivets 

art 3 nr. 3 fokuserer på selgerens kostnader og ikke rene ulemper. Man kan da få inntrykk 

av at selger får et dårligere vern enn etter kjøpsloven. Men for en profesjonell selger er 

det lite som kan måles i rene ulemper uten at dette kan omregnes i utgifter. Med 

kostnader menes mer enn rene utlegg til f. eks innkjøp av deler, også lønnsutgifter og 
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andre utgifter knyttet til driften omfattes. Dette er også vektlagt i forarbeidene.17 Dersom 

f.eks en selger må reise langt for å hente en del til en gjenstand, er dette klart for en 

ulempe å regne. Men dette er også en kostnad da personen som henter delen må lønnes 

og eventuelt kunne gjort nyttig arbeid annetsteds i bedriften. I tilfeller hvor avhjelp er 

umulig, går selger uansett fri. Følgen av dette er at endringen ikke innebærer vesentlige 

forskjeller sammenlignet med rettstilstanden etter kjøpsloven.18

 

Ved omlevering foreligger en henvisning til kjl § 23 når det gjelder hva som anses å være 

uforholdsmessig. Jeg skal ikke i detalj redegjøre for denne bestemmelse, men vil påpeke 

at det ikke er kurant å påberope seg unntaket. Dette gjør at det i hvert fall ikke er lettere å 

påberope seg unntakene ved omlevering etter kjøpsloven sammenlignet med 

forbrukerkjøpsloven. 

 

Utgangspunkt for forståelsen av fkjl § 29, må være tilsvarende bestemmelse i Direktivet 

artikkel 3 nr. 3. 

 

I Fortalen til direktivet punkt 11, er det uttalt at kostnaden må være vesentlig høyere enn 

kostnadene ved den alternative beføyelsen for å kunne karakteriseres som urimelig. Dette 

fremgår også av Direktivet artikkel 3 nr. 3 annet ledd, jfr ”påfører selgeren kostnader som 

i forhold til den alternative beføyelsen er urimelige”. Hva som er ”vesentlig høyere” sier 

imidlertid ikke fortalen noe om. Spørsmålet er om det skal stilles et tilsvarende krav etter 

forbrukerkjøpsloven om at kostnadene ved den valgte beføyelsen må være vesentlig 

høyere enn den alternative beføyelse. 

 

Et slikt krav kan føre til urimelige resultater. Problemet oppstår når den ene beføyelsen 

ikke er dyrere enn den andre, men begge er like dyre, eller når den alternative beføyelse 

er umulig. Dersom man skal følge hovedregelen, kan man få den situasjon at en kjøper 

kan kreve en mangel rettet selv om den er meget dyr å utføre bare på grunn av at en 

omlevering også er kostbar eller at omlevering er utelukket på grunn av umulighet. 

 

                                                 
17 Se Ot. Prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183 2. spalte. 
18 Se departementets oppfatning i Ot. prp. nr. 44 (2001-202) s. 128 1. spalte 5. avsnitt. 
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Hvordan direktivet er å forstå ved et slikt tilfelle er noe usikkert. Men den mest naturlige 

forståelsen er at art 3 nr. 3, 2. ledd gir eksempler på når en beføyelse er urimelig, og 

passer best der man kan foreta et valg og sammenligning mellom beføyelsene og deres 

kostnader. Dersom man får en situasjon hvor kostnadene ved begge beføyelsene er meget 

høye, taler gode grunner for at det må foreligge en absolutt og objektiv grense for hva 

selger må godta, og at man dermed  foretar en bredere vurdering på bakgrunn av art 3 nr 

3, 1 ledd, med 2. ledd som veiledende momenter.  

 

Etter Direktivets ordlyd skal sammenligningen skje med den alternative beføyelsen. 

Denne entallsformen trekker i retning av at direktivet foretar en sammenligning mellom 

retting og omlevering, og utelukker f. eks heving og prisavslag. En slik snever forståelse 

av regelen kan føre til at man utelukker tilfelle hvor retting og omlevering er like 

kostbare, men at f. eks prisavslag som alternativ beføyelse er klart rimeligere sett fra 

selgers side.  

 

Det er imidlertid ikke nødvendig å ta standpunkt til dette da forbrukerkjøpsloven har en 

noe annen ordlyd. 

 

I  Direktivet art 3 nr. 3, brukes ordlyden ” kostnader som i forhold til den alternative 

beføyelsen er urimelige”, mens fkjl § 29 benytter ”volder selgeren urimelige kostnader”. 

Fkjl`s ordlyd legger ikke opp til en slik absolutt sammenligning mellom kostnadene slik 

direktivet kan synes å gjøre. Vurderingstemaet er ”urimelige kostnader”. Dermed unngår 

man det problem artikkel 3 kan møte ved at begge beføyelser er like kostbare eller at man 

ikke har noen beføyelse å sammenligne med, typisk ved kjøp av brukte gjenstander. 

 

Men av dette kan man ikke trekke den slutning at forskjellen mellom kostnadene er uten 

interesse i vurderingen etter fkjl § 29. Snarere tvert imot. Det riktige utgangspunkt også 

etter fkjl § 29 må være at kostnadene for å bli ansett for å være urimelige, er vesentlig 

høyere enn de alternative beføyelser. Poenget er derimot at denne forskjellen i kostnader 

blir et moment i vurderingen på samme måte som andre relevante momenter. Og det er 

større grunn til å legge vekt på forskjellene dersom det er naturlig å foreta en 

sammenligning mellom beføyelsene, enn hvor en slik sammenligning er mindre naturlig 

f. eks på grunn av at alternativene er like kostbare. Regelen kan da oppstilles slik: 
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Dersom en beføyelse medfører vesentlig høyere kostnader for selger enn den alternative, 

er det en klar indikasjon på at dette volder selgeren urimelige kostnader. Men det er ingen 

nødvendig betingelse at det må foreligge et klart misforhold i kostnader ved de 

alternative beføyelser, også andre relevante momenter må trekkes inn i vurderingen. 

 

Momentene i 2. ledd er ment som en veiledning i hva som er relevant, og det er naturlig å 

foreta en fortolkning av disse. 

 

Første moment, er verdien av mangelfri ting. Departementet uttalte at ut fra deres forslag 

vil det ved salg av billige ting sjeldnere være grunnlag for å nekte omlevering enn ved 

salg av kostbare varer.19  

 

Slik vil det også være etter forbrukerkjøpsloven § 29 2. ledd. Komiteen uttalte at det er et 

mål at flest mulig ting repareres. Et mulig tolkningsalternativ er da at man må tillate 

omlevering i visse situasjoner. Ved billige ting vil omlevering være naturlig. Støtte for 

denne forståelsen finner jeg i følgende: Et moment i vurderingen er om kostnadene ved 

den valgte beføyelsen er høyere enn den alternative, se ovenfor pkt 3.3.4. Ved billige ting 

vil ofte ikke retting være billigere for selger enn omlevering, da de fleste selgere ikke 

disponerer eget serviceapparat.  

 

Hva som er å anse som billige gjenstander trenger en nærmere presisering. Siden 

justiskomiteen hadde som uttalt mål at det meste skal repareres, blir det bare de billigste 

tingene som kjøper kan kreve å få omlevert. Eksempler her kan være elektriske 

tannbørster, vaffeljern osv. Komfyrer, fjernsynsapparater osv utelukkes. 

 

Mangelens betydning. Verken forarbeidene eller direktivet gir noen utfyllende 

kommentarer til dette moment.  

 

Det er to forskjellige måter å forstå dette uttrykket. Det første alternativ er hvor sentral 

mangelen er for tingens funksjonalitet. Dersom mangelen ikke innvirker i særlig grad på 

hvordan tingen fungerer, er dette et moment i retning av å avskjære kjøpers 

omleveringskrav. Et eksempel her kan være: 

                                                 
19 Se Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183 2. spalte. 
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En forbruker kjøper en dyr radio. Ved denne radioen er det feil ved en audioinngang som 

ikke har noen betydning for funksjonen som radio, men gjør at tilkoblingsmulighetene for 

eksternt utstyr er begrenset. Retting vil i et slikt tilfelle ivareta forbrukers interesser. 

 

Dersom tingen lider av større mangler er det lettere å forsvare en omlevering, typisk hvis 

kjølesystemet ved et kjøleskap er defekt, noe som innebærer en total utskiftning av 

systemet ved en eventuell retting. Men også her må man foreta en vurdering i forhold til 

Justiskomiteens uttalelse om at flest mulig gjenstander bør repareres. 

 

Det andre alternativ, er å vurdere hvilken betydning mangelen har for den konkrete 

kjøper. Med dette menes at dersom det foreligger en mangel, men denne ikke innebærer 

noe stort problem for kjøperen, kan selger avskjære kjøpers krav. 

 

 Jeg vil belyse dette moment med et eksempel: 

 

En kvinne kjøper en komfyr hun skal bygge inn i kjøkkeninnredningen. Komfyren har en 

stor ripe i siden, som kun er av kosmetisk betydning. I dette tilfellet har det liten 

betydning for kjøperen, da sidene allikevel ikke blir synlige i og med at innredningen 

dekker skaden. Både retting og omlevering vil kunne anses å gi selger urimelige 

kostnader som en følge av mangelen er av liten betydning for denne konkrete kjøper. 

Manglene ved tingen kan heller avhjelpes ved å gi kjøper f. eks et prisavslag som 

tilsvarer reduksjonen i verdi. 

 

Tredje moment, er om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for 

forbrukeren. 

 

Dette er et moment av stor praktisk betydning. Slik jeg forstår uttrykket ”andre 

beføyelser” menes ikke en konkret rekke beføyelser, men at man må se hvilke løsninger 

som kan avhjelpe mangelen i det konkrete tilfellet. Hensikten er å velge den beføyelse 

som gir det beste resultat for både selger og kjøper. Som eksempel kan nevnes 

bagatellmessige mangler ved en bil. Det vil i en slik situasjon anses å være urimelig å 

kreve ny vare, da retting i kombinasjon med leiebil vil ivareta forbrukers interesser. 
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Det er et krav etter fkjl § 29 2. ledd at den alternative beføyelse gjennomføres uten 

vesentlig ulempe for kjøperen. Jeg finner det mest naturlig å definere innholdet av dette i 

forbindelse med gjennomføringen av avhjelpen, da samme uttrykk benyttes i § 30. 

 

Når man skal foreta en konkret vurdering, er det ikke alltid slik at alle momenter trekker i 

en retning eller at alle momentene er aktuelle. Vi kan meget vel få et tilfelle hvor f. eks en 

vare har lav verdi, noe som taler for omlevering, men at retting som alternativ beføyelse 

allikevel kan forsvares da feilen er av liten betydning og retting er kurant for selger.  

 

3.3.5 Er så kjøpers valgrett bare en rettighet som er uten verdi i praksis? 

 

Jeg synes ikke det. Selv om komiteens uttalelser om retting ved første gangs reklamasjon 

fører til at det skal noe til for å tillate omlevering, er ikke omlevering helt utelukket. 

Komiteen har et uttalt ønske om at flest mulig gjenstander repareres, det vil si at det også 

er rom for omlevering. 

 

Det er en fornuftig løsning å stille strenge krav til omlevering. Miljøhensyn er en ting, 

kostnadene for selger en annen. Selgers kostnader er ikke nevnt særskilt i forarbeidene. 

Dersom kjøper kan kreve ny vare ved enhver mangel, vil dette føre til store tap for 

selgersiden. Og det er naivt å tro selgeren vil dekke tapet. Konsekvensen vil nok bli at 

kostnadene i siste omgang veltes tilbake til kjøper i form av prisøkning. Og det er neppe 

noe forbruker ønsker.  

 

Et annet moment av betydning, er resultatet av en retting. I de aller fleste tilfelle fører 

retting til mangelfri vare. Og det er dette kjøper i første rekke ønsker. Dersom kjøpers 

ønske kan oppfylles ved en tilfredsstillende retting, ser jeg ingen grunn til at han skal 

kreve ny vare. 

 

Det er også viktig i denne sammenheng å være klar over at det stilles krav til 

gjennomføringen av rettingen etter fkjl § 30, slik at forbruker på denne måten er garantert 

tilfredsstillende resultat. 
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3.3.6 Har skyld fra den ene kontraktsparts side noe å si for resultatet? 

 

Dersom det foreligger en mangel ved en ting, kan dette være et resultat av uaktsomhet 

eller hendelig uhell. Har mangelen oppstått som en følge av uaktsomhet fra selgers side, 

blir spørsmålet om dette er et moment i vurderingen av urimelige kostnader. Belyst med 

et eksempel: 

 

En person kjøper nye hvitevarer til kjøkkenet. Selger skal transportere disse til forbruker, 

og er ved sin transport uforsiktig med sikring av lasten. Dette gjør han med vilje da han 

ikke gidder sikre ordentlig med lastestropper. Som en følge av dette får varene skader 

som er å anse som mangler. Utgangspunktet er at selger kan avskjære kjøpers 

omleveringskrav da retting gjør tingene kontraktsmessige, se ovenfor pkt 3.3.4. 

Spørsmålet er om graden av skyld fra selger allikevel kan gi kjøper medhold i 

omleveringskravet. 

 

Forarbeidene har ikke behandlet denne problemstilling. Jeg mener at uaktsomhet fra 

selgers side ikke alene avskjærer hans mulighet til å påberope seg unntaket dersom dette 

hadde vært resultatet hvis et forelå et hendelig uhell. Men i og med at oppregningen i § 

29 ikke er uttømmende, vil jeg anse skyldgraden som et moment i vurderingen. En 

uforsiktig selger bør ikke nyte godt av § 29`s unntak i like stor grad som en uheldig 

selger. 

 

Riktignok er kostnadene for en uforsiktig og en uheldig selger like store og at man på 

dette grunnlag kan hevde det vil virke urettferdig om en uaktsom selger skal miste 

muligheten til å påberope seg unntakene, poenget mitt er bare at dersom vi har et tilfelle 

hvor det er tvil om unntakene kan påberopes, vil selgers grad av skyld kunne være et 

avgjørende moment i vurderingen.  

 

3.3.7 Unntaket for umulighet 

 

Dersom det foreligger umulighet, kan selger avskjære kjøpers valg. Alternativet ”umulig” 

er nytt i forhold til omleveringsspørsmålet etter kjøpsloven. Men det vil dekke tilfeller 

som nevnt i kjl § 34 2. ledd 3. punktum hvor det gjøres unntak for tilfeller hvor ”kjøpet 
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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”.  

 

Når det gjelder retting vil umulighet oppfylle kravet til ulempe etter kjøpsloven, da 

umulighet er et strengere krav. Av den grunn at rettstilstanden etter forbrukerkjøpsloven 

er en videreføring av tidligere rett, vil jeg kun gi eksempler på når umulighet kan anses å 

foreligge. 

 

Et eksempel kan belyse hva som er å anse som umulig ved retting: 

 

En person har kjøpt en gammel bil. Ved levering har denne en defekt gearkasse som er å 

anse som en mangel etter avtalen. Kjøperen krever mangelen rettet, omlevering er umulig 

på grunn av tingens beskaffenhet. Bilen er av så gammel årgang, at deler til gearkassen 

ikke lenger er å oppdrive, og tilsvarende deler fra en annen biltype kan ikke benyttes. 

Dette gjør at selgeren umulig kan rette feilen, og på dette grunnlag avskjære kjøpers valg.  

 

Hvor strengt umulighetsvilkåret skal forstås, sier ikke bestemmelsen noe om. Heller ikke 

direktivet presiserer hvordan man skal forstå uttrykket. Det kan være en fornuftig løsning 

å ikke kreve absolutt umulighet for å kunne påberope seg unntaket. Dersom rettingen vil 

volde selger så store problemer at det nærmest er umulig å gjennomføre det, f. eks at det 

finnes en gearkasse igjen, men at denne er i Asia og blir uforholdsmessig dyr å frakte, 

kan det være en fornuftig løsning å gi selger anledning til å  påberope seg unntaket. Å 

stille opp en absolutt avgrensing av uttrykket er imidlertid ikke av stor interesse, da 

kjøperens rett til å kreve retting også er avskåret dersom vedkommende beføyelse er 

uforholdsmessig. Ser vi på eksempelet ovenfor er man i grenseland til det andre unntak 

”urimelige kostnader”, og det kan være mer naturlig å plassere eksempelet der. Poenget 

er at det ikke kreves en absolutt umulighet. 

 

Ved omlevering, er det typisk ved brukte gjenstander umulighet gjør seg gjeldende. Det 

er imidlertid ikke utelukket at brukte varer kan omleveres, da lovens krav er levering av 

tilsvarende vare. Dersom det i markedet foreligger en ting som i det hele har tilsvarende 

egenskaper, men avviker på enkelte punkt, kan kjøper kreve omlevering. 

Vurderingstemaet blir om tingen har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger 
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kan erstattes med en annen. Jeg vil imidlertid presisere at omlevering kun vil forekomme 

ved fungible ting. 

 

Det er tilstrekkelig at selger sørger for at mangelen blir rettet eller at omlevering skjer, jfr 

fkjl § 29 1. ledd 1. punktum. Avhjelp gjennomføres dermed  ved hjelp av andre enn 

selgeren eller hans folk. For at umulighet skal foreligge i en slik situasjon, må det også 

være umulig for hjelperen å foreta retting eller omlevering. 
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3.4 Selgerens defensive avhjelpsrett 

 
3.4.1 Innledning 

 

Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven har regler om defensiv avhjelp. Selge kan 

dermed avverge krav om andre misligholdsbeføyelser som prisavslag og heving.  

  

Jeg vil understreke at selgers tilbud om retting eller omlevering ikke avskjærer kjøperens 

valgrett etter fkjl § 29 1.ledd 1 punktum av den grunn at valgadgangen skal være en 

realitet. Dette gjør fkjl § 29 3. ledd kun aktuell i forhold til kjøpers krav om heving eller 

prisavslag. 

 

Forbrukerkjøpslovens regler om defensiv avhjelpsrett avviker fra kjøpsloven § 36 og 

Utvalgets forslag i NOU 1993: 27. Bakgrunnen for dette er i det vesentlige Direktivet 

artikkel 3 nr.5.  

 

3.4.2 Selgers defensive avhjelpsrett avskjærer krav om prisavslag eller heving 

 

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering, kan selger tilby dette, jfr  fkjl 

§ 29 3. ledd. Dersom selger sørger for at mangelen blir rettet eller at omlevering finner 

sted, kan ikke forbrukeren kreve heving eller prisavslag, jfr fkjl § 29 3. ledd 2. punktum.  

 

Selgers defensive avhjelpsrett kan benyttes i to situasjoner: Den ene er hvor kjøper har 

fremmet f. eks et hevingskrav, og selger tilbyr retting eller omlevering for å avskjære  

kravet. Den andre, er hvor kjøper har reklamert på en mangel men ikke har fremmet noe 

krav ennå. I en slik situasjon kan selger aktivt gå inn med å tilby en beføyelse for å 

avskjære et eventuelt hevingskrav eller krav om prisavslag. Dersom selger har tilbudt en 

bestemt beføyelse, er ikke 3. ledd til hinder for at kjøperen utnytter sin valgrett etter § 29 

1. ledd. Selger må i et slikt tilfelle ta hensyn til kjøpers valg med mindre valget er umulig 

eller volder selger urimelige kostnader. 
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Et vilkår er at avhjelpen skjer i ”samsvar med loven”. Med dette menes at kravene til 

gjennomføring av avhjelp etter fkjl § 30 må være oppfylt. Da vilkårene er felles for 

kjøperens umiddelbare krav på avhjelp og tilfellene hvor selger benytter seg av sin 

defensive avhjelpsrett, velger jeg en felles behandling under punkt 3.5. 

Retting eller omlevering må skje ”uten opphold”. Formålet med en slik regel er at kjøper 

raskt skal få vite om selgeren vil tilby avhjelp. Kravet innebærer ikke at selgeren må 

bestemme seg allerede når forbrukeren reklamerer eller i umiddelbar tilknytning til dette. 

Selgeren må få anledning til å undersøke tingen og på denne måte få på det rene 

omfanget av en eventuell mangel.  

 

Jeg er usikker på om det i praksis vil oppstå noen problemer rundt dette vilkår, da selger 

normalt vil ha interesse i en hurtig avgjørelse av spørsmålet. 

 

Et ikke upraktisk tilfelle er at kjøper fremmer et hevingskrav, men at selger imøtegår 

dette ved å tilby retting ved hjelp av en annen enn selger selv eller hans folk. Grunnen 

kan være at han ikke selv besitter nødvendig kompetanse. Dette er tillatt etter fkjl § 30 3. 

ledd, jfr ” selgeren sørger for slik retting eller omlevering”. Kravene til gjennomføringen 

er de samme selv om selger benytter seg av en hjelper. På den måten unngår man at 

selger setter bort gjennomføringen i en situasjon hvor han selv ikke tilfredsstiller kravene 

etter §§ 29 og 30. 

 

3.4.3 Gjelder avhjelpsretten i situasjoner hvor kjøperen ikke umiddelbart har krav 

på retting eller omlevering? 

 

Hva defensiv avhjelpsrett angår, oppstår problemstillingen om denne kun gjelder i 

tilfeller hvor kjøperen har krav på retting eller omlevering, eller om den også gjelder hvor 

kjøperen ikke umiddelbart kan sies å ha et slikt krav. 

 

Det er ingen tvil om at selgers avhjelpsrett gjelder hvor kjøper har krav på retting eller 

omlevering. Dette fremgår både av fkjl § 29 3.ledd, jfr ”krever retting eller omlevering 

etter loven” og  Artikkel 3 nr. 5 første strekpunkt.  
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Noe mer problematisk er situasjonen hvor avhjelp vil være uforholdsmessig for selgeren, 

og kjøper dermed ikke har noen umiddelbar rett til retting eller omlevering. Fkjl § 29 3. 

ledd tillater en defensiv avhjelpsrett også i et slikt tilfelle dersom dette kan skje innen 

rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kjøperen.20  Det er noe usikkerhet knyttet til om 

dette er forenlig med Direktivet.  

 

Etter Artikkel 3 nr. 5 første strekpunkt, kan forbruker kreve prisavslag eller heving 

dersom kjøper verken har krav på retting eller omlevering. Ordlyden sammenholdt med 

fortalen punkt 12, trekker i retning av å avskjære selgers defensive rett i tilfelle hvor 

kjøper ikke umiddelbart har krav på avhjelp. 

 

Dette blir bare et utgangspunkt. Dersom selger velger å tilby retting eller omlevering for 

å avskjære ønsket om prisavslag eller heving, er en tolkningsmulighet at selgeren ved å 

tilby avhjelp også har gitt kjøperen en rett til avhjelp i direktivets forstand. En annen 

betraktning som støtter en tolkning om å tillate avhjelp, er direktivets reservasjon for 

uforholdsmessighet etter artikkel 3 nr. 3, 2. ledd. Reservasjonen er gitt for å beskytte 

selger, og dersom han ikke ønsker å påberope seg begrensningen virker det noe kunstig 

om han ikke skal kunne tilby retting eller omlevering med den virkning at kjøper ikke 

kan kreve prisavslag eller heving. Hensynet til forbruker er ivaretatt ved at selger er 

bundet av sitt tilbud og at avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for 

kjøper, jfr fkjl § 30. 

 

En slik modell hvor man tillater defensiv avhjelpsrett uansett om kjøper har krav eller 

ikke, har også den klare fordel at man slipper ta stilling til om vilkårene for rett til å kreve 

avhjelp er oppfylt da selger uansett forplikter seg til å gjennomføre avhjelpen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Se Departementets uttalelse i Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s129 4. avsnitt, noe som støttes av 
Justiskomiteens flertall, jfr Inst O. Nr. 69 (2001-202) s 19 
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3.5 Gjennomføring av avhjelp, særregelen i 2. ledd 
 

3.5.1 To avhjelpsforsøk 

 

Utgangspunktet er at selger får maksimalt to avhjelpsforsøk ved samme mangel, jfr fkjl § 

30 2. ledd. Kravet gjelder både når det er kjøperen som krever avhjelp og når selger tilbyr 

dette. Det bør bemerkes at det ikke er noe i veien for at forbrukeren samtykker i flere 

avhjelpsforsøk. I denne forbindelse må det presiseres at et slikt samtykke ikke kan avtales 

på forhånd som en følge av lovens ufravikelighet, jfr fkjl § 3. 

 

En tilsvarende bestemmelse begrenset til to avhjelpsforsøk fulgte ikke av kjøpsloven, noe 

som umiddelbart gir inntrykk av at forbrukerens rettsstilling er styrket sammenlignet med 

tidligere rett. 

 

Dette blir bare et utgangspunkt. Også etter kjøpsloven forelå en begrensing i antall 

avhjelpsforsøk overfor en forbruker, men dette kom mer indirekte til uttrykk gjennom 

vilkårene ”uten vesentlig ulempe” og ”innen rimelig tid”. Gjentatte mislykkede 

avhjelpsforsøk kunne utgjøre en vesentlig ulempe, men når grensen var nådd var det 

vanskelig å fastslå. Følgelig utgjør forbrukerkjøpsloven § 30 2. ledd en presisering og 

konkretisering av en rettstilstand som et stykke på vei fulgte av kjøpsloven. 

 

Begrensningen til 2 forsøk er en fornuftig løsning. Dersom man begrenser antall forsøk til 

ett vil man utelukke tilfeller der selger er usikker på hvordan mangelen skal rettes men 

allikevel gjør et forsøk, og har et alternativ klart dersom første forsøk ikke fører frem. 

 

En utvidelse til 3 eller flere forsøk vil i de fleste tilfeller innebære at avhjelp tar urimelig 

lang tid, slik at selger allerede av den grunn er avskåret fra flere avhjelpsforsøk. 

 

Å tillate selger to rettingsforsøk, kan medføre selgere som i første forsøk gjennomfører en 

mindreverdig avhjelp. Om dette blir noe stort problem i praksis, tviler jeg på. Selger vil 

normalt gjøre sitt beste også ved første forsøk, da rykte og effektivitet er sentrale faktorer 

for en profesjonelle næringsdrivende. 
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Loven stiller som krav at selger ikke har rett til mer en to forsøk. Med dette menes at ikke 

selger alltid har krav på to forsøk. Lovens øvrige begrensninger etter § 30 1. ledd gjelder 

fremdeles. Dersom 2. forsøk medfører f. eks vesentlig ulempe for kjøper, er selgerens rett 

avskåret. Dette er praktisk i situasjoner der selger har tingen i sin besittelse gjennom 

lengre tid for å utbedre mangelen. 

 

Sentralt i vurderingen av forbrukerkjøpsloven § 30 2. ledd er hva som skal anses å være 

èt forsøk. Forarbeidene anser det som et avgjørende kriterium om tingen er tilbakelevert 

til kjøperen.21 Dette mener jeg er en fornuftig løsning. Ved tilbakeleveringen signaliserer 

selger at forsøket er fullført. Oppdager kjøperen samme mangel på nytt, teller neste 

forsøk som eget avhjelpsforsøk. 

 

Et absolutt krav om at tingen må være tilbakelevert, kan virke urimelig. Dersom kjøper 

ved henting oppdager at mangelen fremdeles er til stede, må ett avhjelpsforsøk allikevel 

anses å være avsluttet. En nødvendig betingelse er at selger erklærer mangelen rettet. 

 

Det kan være praktisk at selger etter avtale med kjøper foretar provisorisk reparasjon i 

påvente av at fullstendig utbedring skal finne sted. Dersom f. eks termostaten på et 

kjøleskap er defekt, kan selger tvangsstyre kjøleelementet til konstant kjøling i påvente 

av ny termostat. Dette bør ikke regnes ikke som eget forsøk. Det er i forbrukers interesse 

at selger foretar en midlertidig reparasjon. På denne måten kan kjøper nyttiggjøre seg 

gjenstaden inntil fullstendig avhjelp kan foretas. Dersom dette blir regnet som eget 

forsøk, vil selger unngå en midlertidig løsning i fare for ikke å reparere tilfredsstillende 

innenfor sine to forsøk. 

 

3.5.2 Begrensningen knytter seg til samme mangel 

 

Begrensningen til to forsøk knytter seg til samme mangel. Det kan være vanskelig å 

definere hva som er samme mangel, men Utvalget har i sin utredning uttalt at det må 

foretas en konkret vurdering hvor bl. a selve feilens karakter, hva slags ting det dreier seg 

om og hvor lang tid det er gått siden forrige avhjelpssituasjon er relevante momenter.22  

                                                 
21 Se NOU 1993: 27 s. 135 2. spalte. 
22 Se NOU 1993: 27 s. 136 1. spalte. 
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Ved større, kompliserte gjenstander kan det foreligge flere avhjelpssituasjoner uten at 

dette er flere forsøk etter fklj § 30 2. ledd. Dersom f. eks en motorsykkel får trøbbel med 

motoren og deretter hjulopphenget, foreligger ikke to forsøk for samme mangel. I et slikt 

tilfelle er det en manglende sammenheng som er synbar selv for en uprofesjonell kjøper, 

noe forarbeidene23 mener bør kunne forlanges som vilkår for at det ikke skal dreie seg om 

avhjelp av samme mangel.  

 

Derimot, hvis det foreligger to tilfeller av feil ved Injectionsystemet i motoren som gir 

seg utslag på mer eller mindre samme måte, er dette å anse som samme mangel.  

 

Selv om man ikke anser forsøkene å foreligge ved samme mangel, har ikke selger et 

ubegrenset antall forsøk. Kjøperens plikt til å akseptere videre retting må vurderes i 

forhold til de øvrige regler om avhjelp, i første rekke fkjl § 30 1. ledd. Flere mislykkede 

avhjelpsforsøk kan innebære vesentlig ulempe for kjøper, noe som gir forbrukeren 

adgang til å avslå videre avhjelp. 

 

Ved mindre gjenstander er det lettere å tale om samme mangel. Utvalget har i sin 

utredning som eksempel materialbrist. Selv om det senere viser seg brist et annet sted på 

tingen, må det normalt anses å være et nytt forsøk i forhold til fkjl § 30 2. ledd. 

 

 3.5.3 Unntakene for særlige grunner som gjør ytterligere avhjelp rimelig 

 

En ubetinget rett til å nekte avhjelp utover to forsøk kan virke urimelig for selger. Under 

høringen til forbrukerkjøpsloven var det atskillig bekymring knyttet til en slik absolutt 

regel. 

 

For at selger skal kunne påberope seg unntaket, må det foreligge særlige grunner. Dette 

er et strengt krav som ikke skal være kurant å påberope, noe som er å anse som en riktig 

løsning dersom hovedregelen skal ha noen praktisk betydning. Forarbeidene anser et slikt 

unntak å være en sikkerhetsventil.24

 

                                                 
23 Se NOU 1993: 27 s. 136 1. spalte 2. avsnitt. 
24 Se NOU 1993: 27 s. 136 1. spalte 4. avsnitt. 
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For det første bør det kunne kreves at et tredje forsøk med stor sannsynlighet vil lykkes. 

Dersom det er usikkert om problemene er løst slik at ytterligere forsøk sannsynligvis vil 

mislykkes, er ikke vilkårene oppfylt.  

 

Det må videre være en grunn til at selger trenger ytterligere avhjelpsforsøk. Dersom dette 

kun er en følge av slurv osv fra hans side, kan ikke unntaket påberopes.  

 

Et eksempel hvor unntaket bør kunne påberopes, er ved teknisk kompliserte ting. Dersom 

selger har gjort to forsøk på retting uten å lykkes, følger det av hovedregelen at videre 

avhjelp er avskåret. Er de tekniske problemene løst slik at man kan forvente at et tredje 

forsøk vil lykkes, bør unntaket komme til anvendelse og tillate ytterligere avhjelp. 
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3.6 Gjennomføring av avhjelp, krav om å få stilt en 

erstatningsgjenstand til rådighet 

 

3.6.1 Innledning 

 

Forbrukerkjøpsloven § 30 3. ledd om erstatningsgjenstand har ingen direkte parallell i 

kjøpsloven.  

 

Forbrukeren var imidlertid ikke uten ethvert vern etter kjøpsloven. Dersom kjøper hadde 

utgifter til erstatningsgjenstand kunne han få dekket dette etter lovens alminnelige regler 

om erstatning. Problemet var imidlertid at forbruker sjelden krevde erstatning for leie av 

erstatningsgjenstand, da den erstatningsrettslige stilling kjøperen kunne ha var mindre 

kjent. I tillegg kom at det var usikkerhet knyttet til om kjøper kunne kreve erstatning sett 

ut fra bl a. tapsbegrensingsplikten etter kjl § 70 1. ledd. 

 

Selgerens defensive avhjelpsrett var også begrenset dersom retting eller omlevering 

medførte vesentlig ulempe for forbruker, jfr kjl § 36 1. ledd. Av denne regel kunne man 

ikke utlede noen rett til erstatningsgjenstand, men i vurderingen av begrepet ”vesentlig 

ulempe” var et eventuelt tilbud om erstatningsgjenstand sentralt. 

 

3.6.2 Hovedregelen 

 

For at kjøper skal ha krav på erstatningsgjenstand må avhjelp medføre at forbrukeren i 

mer enn en uke blir avskåret fra bruke tingen. Bestemmelsen skal ikke forstås slik at 

retten først inntrer etter at avhjelp har pågått i en uke. Dersom det må forventes at avhjelp 

ikke vil bli foretatt innen fristen, kan kjøper kreve erstatningsgjenstand før det er gått en 

uke, jfr uttrykket ”vil medføre”. 

 

Typisk eksempel her vil være dersom det allerede ved kjøpers henvendelse er klart at 

reparasjonen vil ta lengre tid. Også der selger hevder perioden vil være kortere, men 

omstendighetene tilsier at det vil ta mer enn en uke, må kjøper kunne kreve 

erstatningsgjenstand. Sentrale momenter i vurderingen vil være opplysninger om 
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transporttid for tingen og reservedeler, selgers behov for bistand fra andre og eventuelle 

tidligere erfaringer med avhjelp fra selgers side.25

 

Fristens start er av sentral betydning. Dersom tingen på tross av mangelen fremdeles kan 

benyttes til sitt formål, begynner fristen å løpe fra det tidspunkt kjøper leverer den fra seg 

med sikte på avhjelp og til det tidspunkt kjøper igjen har mulighet til å nyttiggjøre seg 

tingen. Et eksempel her kan være en bil. Hjullageret er ødelagt, men bilen er fremdeles i 

kjørbar stand. Fristen regnes fra bilen leveres, da den fremdeles kan brukes til sitt formål. 

 

Fristen er avhengig av om det er selgeren som skal hente og bringe tingen eller om det er 

kjøper som skal stå for dette. 

 

Har kjøper ansvaret for å levere og hente gjenstanden regnes fristen fra tingen er avsendt, 

til kjøperen har adgang til å hente den hos selger, alternativt f. eks postkontoret. Skal 

selger hente og bringe tingen til og fra kjøper, er fristens lengde regnet fra tingen blir 

hentet og til den er levert tilbake. 

 

Det kan forekomme at kjøperen allerede fra mangelen oppstår er forhindret fra å 

nyttiggjøre seg tingen til sitt formål. Eksempelet med bilen kan endres til å gjelde 

bremsesystemet som har sviktet. I en slik situasjon er ikke bilen kjørbar og kan ikke 

nyttes til sitt formål. Det foreligger to mulige alternativer for hvordan man skal beregne 

friststart. Det ene alternativ er fra det tidspunkt mangelen inntrer. Det andre alternativ er 

at ukesfristen begynner å løpe fra det tidspunkt det er på det rene at selger har en reell 

plikt til å foreta avhjelp. 

 

Ut fra hensynet til forbruker, kan det hevdes at enukes-perioden bør løpe allerede fra det 

tidspunkt mangelen inntrer. Skal man følge en slik regel, vil den kunne fremstå som 

urimelig for selger ved at fristen begynner å løpe før selger er kjent med at det foreligger 

en mangel.  

 

Forarbeidene har drøftet denne problemstilling og har kommet til at ”…regelen bør være 

slik at perioden ikke begynner å løpe før det inntrer en reell avhjelpssituasjon, enten ved 

                                                 
25 Se NOU 1993: 27 s. 137 2. spalte 1. avsnitt. 
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at kjøperen krever avhjelp eller ved at selgeren velger å møte kjøperens reklamasjon ved 

å foreta avhjelp”.26

 

Avslutning av enukes-perioden vil uansett alternativ være når kjøper får tilbake tingen.  

 

Frist på en uke, vil si 7 dager. Begynner perioden å løpe på en mandag, må tingen være 

tilgjengelig for kjøper påfølgende mandag. Fristen skal imidlertid ikke forstås slik at 

selger må tilbakelevere tingen innen samme klokkeslett. Det er mest praktisk at perioden 

avsluttes ved utgangen av den aktuelle dagen, selv om kravet er fremsatt på formiddagen 

uken før. 

 

Ved krav om erstatningsgjenstand, kan ikke kjøper kreve å få stillet til disposisjon en 

gjenstand identisk med den kjøpte. Kravet innebærer at han får en gjenstand som for han 

fyller tilnærmet det samme formål som salgsgjenstanden. Ryker fjernsynsapparatet og 

forbruker kan kreve erstatningsgjenstand, er kravet oppfylt dersom han får et fjernsyn av 

et annet merke som i funksjon har tilsvarende spesifikasjoner. Kravet til likhet skjerpes 

dersom forbrukeren har et særlig behov for en ting som fullt ut svarer til det kjøpte. Har 

han f. eks kjøpt et verktøy som ut fra hans formål skal tåle tyngre belastninger, må 

forbruker kunne avslå et tilbud om mindre robust verktøy som ikke tåler belastningen. 

 

Gjenstanden skal stilles til forbrukerens rådighet for selgers regning. Dette innebærer at 

tingen kan leveres av selgeren selv eller skaffes til veie på annen måte. Det kan være 

praktisk for selger å få en annen til å stille erstatningsgjenstand f. eks hvor kjøper bor på 

en annen kant av landet, eller hvor selger selv ikke har en tilsvarende gjenstand til 

rådighet. Uansett om selger selv eller noen på hans vegne stiller erstatningsgjenstand, 

skal selger dekke alle kostnader forbundet med erstatningsgjenstanden. Dette er en 

naturlig løsning da avhjelp allerede etter 1. ledd skal skje uten kostnad for kjøper. 

Men det er viktig å presisere at forbrukeren selv må dekke eventuelle driftsutgifter 

forbundet med erstatningsgjenstanden, typisk drivstoff ved leiebil. 

At tingen skal stilles til kjøpers disposisjon, innebærer ikke at kjøper er uten plikter 

forbundet med gjennomføringen. Det bør kunne kreves en medvirkningsplikt i 

forbindelse med erstatningsgjenstanden tilsvarende de krav som stilles til medvirkning i 

                                                 
26 Se NOU 1993: 27 s 137 1. spalte. 
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forbindelse med selve avhjelpen etter 1. ledd. Typisk her vil være at dersom kjøper har 

plikt til å bringe tingen til selgers utsalgssted for retting,vil han også ha plikt til å hente 

erstatningsgjenstanden der. 

 

Dersom selger nekter å utlevere erstatningsgjenstand i en situasjon hvor han er forpliktet 

til dette, kan kjøper selv leie en gjenstand til erstatning og kreve disse utgifter dekket. Det 

samme gjelder dersom kjøper har leid en erstatningsgjenstand for egen regning i en 

situasjon hvor det ut fra selgers opplysninger ikke foreligger en avhjelpsperiode på mer 

enn en uke, men hvor det allikevel viser seg at retting overstiger en uke.  

 

3.6.3 Unntakene for urimelighet sett i forhold til forbrukerens behov og selgerens 

kostnader og ulempe 

 

Et absolutt krav om erstatningsgjenstand kan virke urimelig. Etter fkjl § 30 3 ledd, 2 

punktum, skal det foretas en interesseavveining mellom kjøper og selger.  

 

Er det forholdsvis enkelt for selger å stille erstatningsgjenstand til rådighet fordi han 

disponerer egne leie eller utlånsgjenstander, stilles det ikke store krav til kjøpers behov. 

Motsatt gjelder dersom selger selv må leie en gjenstand til en høy pris eller det er store 

kostnader forbundet med f. eks transport av tingen. Et praktisk eksempel kan være: 

 

En person kjøper et kjøleskap til bruk på hytta. Kjøleskapet har en mangel som tar mer 

enn en uke å reparere. Selger har kun fabrikknye skap til disposisjon. Kjøper skal ikke 

bruke hytta mens kjøleskapet repareres og hans behov er først til stede ved neste besøk. I 

en slik situasjon er kostnadene for selger så mye større enn forbrukers behov, at selger 

kan påberope seg unntaket. 

 

En ikke upraktisk situasjon er at selger bare har fabrikknye gjenstander til disposisjon, og 

det er umulig for han å leie en tilsvarende ting. Utvalget antok i sin utredning at verditap 

som en følge bruk i de fleste tilfeller ikke burde hindre kjøper i å kreve 

erstatningsgjenstand.27 De begrunnet dette med å trekke en parallell til forslagets § 21 1. 

                                                 
27 Se NOU 1993: 27 s. 138 6. avsnitt. 
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ledd hvor de godtok omlevering selv om regelen innebar at selger ble sittende igjen med 

brukt vare.  

 

Omlevering etter forbrukerkjøpsloven fikk en annen ordlyd og et annet innhold etter 

behandlingen i Justiskomiteen. Dermed er det også naturlig at kravene til 

erstatningsgjenstand skjerpes for ikke å stå i misforhold til omlevering. Det kan fremstå 

som urimelig å avslå kjøpers krav på omlevering ut fra en henvisning til at levering av ny 

vare vil føre til urimelige kostnader etter fkjl § 29, mens man godtar at den fabrikknye 

gjenstanden benyttes som erstatningsgjenstand. Dette må i alle fall være resultatet dersom 

forbrukerens behov ikke er sterkt, samtidig som verditapet ved erstatningsgjenstanden er 

betydelig. Det er mulig man bør tillate krav på erstatningsgjenstand for tilfelle hvor 

kjøper har et særlig sterkt behov for dette og verditapet ved erstatningsgjenstanden er lite. 
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4 Konklusjon 
 

Oppgavens problemstillinger er om lovgiver gjennom reformen har oppnådd sine 

ønskede mål om et styrket forbrukervern, regelforenkling og synliggjøring av 

forbrukerens rettigheter ved mangler. Det er ikke enkelt å gi et absolutt bekreftende eller 

benektende svar på om disse målsettingene er nådd. 

 

Forbrukerkjøpsdirektivet er sentralt i forståelsen av forbrukerkjøpsloven. Konsekvensen 

av dette var at departementets lovforslag medførte endringer sammenlignet med 

Utvalgets utredning. 

 

Som min fremstilling viser, er enkelte av forbrukerkjøpslovens mangelsregler i stor grad 

en synliggjøring av rettigheter og praksis som allerede følger av kjøpsloven. Et eksempel  

kan være regelen om to avhjelpsforsøk, jfr fkjl § 30 2. ledd. Etter kjøpsloven fantes ingen 

tilsvarende bestemmelse, men kravet om at avhjelp ikke måtte medføre ”vesentlig 

ulempe” for kjøperen medfører at fkjl § 30 et stykke på vei er en konkretisering og 

presisering av noe som allerede fulgte av tidligere rett. Et annet eksempel på 

synliggjøring av forbrukerens rettigheter er kravet til ”alminnelig god vare”, et krav som 

ble lovfestet ved vedtakelsen av forbrukerkjøpsloven.  

 

Men selv om det på enkelte punkter foreligger synliggjøring av en rettstilstand som 

allerede følger av kjøpsloven, medfører forbrukerkjøpsloven en klar styrking av 

rettsvernet. ”Vesentlig ulempe” etter kjøpsloven vil ikke i alle tilfelle bety maksimalt to 

forsøk. Og selv om praksis etter kjøpsloven viser at det sjelden blir påberopt for sen 

reklamasjon, er en absolutt grense på minst to måneder fra da mangelen ble oppdaget en 

klar fordel for forbrukeren.  

 

Videre foreligger det bestemmelser som ikke har sin parallell i kjøpsloven, f. eks 

bedømmelsen av om det foreligger en mangel etter fkjl § 18 2. ledd hvor bevisbyrden 

ligger på selger første 6 måneder. Retten til erstatningsgjenstand er også ny. 
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Forbrukerkjøpsloven medfører også en endring av kravene til skyld og omfanget av 

dekningen ved erstatning samt senkning av terskelen ved heving, noe som er til fordel for 

kjøper. 

Kjøperens rett til å kreve ny vare kommer i en særstilling. Utgangspunktet om en 

omfattende rett til å kreve omlevering etter fkjl § 29 1. ledd er en klar styrking av 

forbrukerens rettsstilling sammenlignet med kjøpsloven, og er det sentrale med reformen. 

Selger har etter forbrukerkjøpsloven ikke anledning til å avskjære dette valg ved å tilby 

retting. Forbrukerens valgrett ble imidlertid avdempet gjennom behandlingen i 

Justiskomiteen hvor ordet ”særlig” ble tilføyd. Fkjl § 29 2. ledd har fått et innhold som 

gjør unntakene nærmest som hovedregler å regne i forhold til valgretten etter 1. ledd, og 

selger har av den grunn en omfattende mulighet til å påberope seg fritak for 

omleveringskravet ved å henvise til unntaket urimelige kostnader. Følgen av dette er at de 

færreste varer kan kreves omlevert og at rettsstillingen av den grunn på vesentlige 

punkter er en videreføring av kjøpsloven.  

 

Ved å utarbeide en egen lov om forbrukerkjøp er loven gjort loven lettere tilgjengelig for 

forbrukeren. Ordningen etter kjøpsloven innebar at forbrukeren måtte forholde seg til 

både deklaratoriske regler og de ufravikelige forbrukerkjøpsreglene. Forbrukerkjøpsloven 

unngår denne komplisering ved å utelukke andre kjøp. 

 

Mulighetene for å kunne gi en oversiktlig lov som forenkler informasjonen av regler av 

særlig interesse for forbrukeren, er større ved en egen lov om forbrukerkjøp 

sammenlignet med løsningen etter kjøpsloven. Og forbrukerkjøpsloven klarer til en viss 

grad å forenkle regelverket. Særlig viser dette seg ved at antallet paragrafer er redusert 

med et tosifret antall, noe som betyr færre bestemmelser for en forbruker å forholde seg 

til. Loven er imidlertid ikke forenklet når det gjelder de skjønnsmessige uttrykk. Ord som 

”vesentlig ulempe”, ”mangelens art”, ”urimelig” osv er benyttes også etter 

forbrukerkjøpsloven. Det er imidlertid vanskelig å gjøre noe med dette, da 

forbrukerkjøpsloven skal omfatte en rekke ulike situasjoner av kjøp. 

 

Det foreligger lite praksis av betydning omkring forbrukerkjøpsloven, i første rekke som 

en følge av lovens ny dato og at de færreste tvister føres for domstolene. Av den grunn er  

det vanskelig å si noe om hvorvidt rettspraksis vil føre til andre tolkningsresultater enn 

 55



det som følger av lovtekst og forarbeider. I første rekke er det kjøperens krav på ny vare 

som kan skape tvister som vil prøves for domstolene. Forbrukerkjøpslovens løsning er på 

kanten av det lovgiver kan tillate seg uten å oppfattes som konvensjonsstridig, og en 

domstolsprøving vil kunne gi nyttig veiledning i hvor langt man skal tolke unntaket for 

urimelige kostnader uten at dette er stridende mot direktivet. 
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2002 lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 Nr. 34 

§ 1, 2. ledd 

§ 3, 1. ledd 

§ 15, 2. ledd bokstav b 

§ 16, 1. ledd bokstav c 
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§ 18, 1. ledd 

§ 18, 2. ledd 

§ 26, 1. ledd 

§ 27, 1. ledd 

§ 29, 1. ledd 

§ 29, 2. ledd 

§ 29, 3. ledd 

§ 30, 2. ledd 

§ 30. 3. ledd 

§ 32 

§ 33 

 

Konvensjoner: 
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF 

 

Domsregister: 
Rt 1998 s. 774 Videospillerdommen 
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