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1 Innledning 

1.1 Tema 

Temaet for avhandlingen er forbrukers krav på omlevering etter 

lov om forbrukerkjøp av 20. juni 2002 nr. 34 § 29.1 Hovedproblemstillingen er når 

forbruker har krav på omlevering etter fkjl § 29. En underproblemstilling i denne 

forbindelse er når selger kan påberope seg unntaket fra omlevering grunnet 

”urimelige kostnader”. I avhandlingens del 5 er temaet forbrukers rettigheter når varen 

er solgt med avtalte garantier. Problemstillingen i denne forbindelse er forbrukers krav 

på omlevering som følge av den avtalte garantien. 

 

Rettslige utgangspunktet for forbrukerkjøp er forbrukerkjøpsloven. Loven er 

preseptorisk. Det innebærer at den inneholder ufravikelige verneregler for best å ivareta 

forbrukerens interesser. Forbrukerkjøpsloven åpner imidlertid også for en viss 

avtalefrihet.2 En kan derfor si at det foreligger avtalefrihet i forbrukerkjøp såfremt det 

avtales bedre vilkår enn forbrukerkjøpsloven tillater.  

 

En type avtaler forbrukerkjøpsloven åpner opp for, er garantier. I dag er det vanlig, 

særlig ved kjøp av biler og elektroniske artikler, at selger knytter en garanti til salget. 

Hvilke rettigheter forbrukeren har avhenger da ikke lenger bare av bakgrunnsretten, 

men også av den tilknyttede garantien. Garantier er således en type avtaler mellom 

selger og forbruker som i utgangspunktet går foran loven. For avhandlingens praktiske 

anvendelse er det av betydning å belyse forbrukers krav på omlevering også etter slike 

garantier. 

 

 

 
1 Lov om forbrukerkjøp av 20. juni 2002 nr. 34, heretter forbrukerkjøpsloven (fkjl). 
2 Fkjl.  § 3. 
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1.2 Rettskildebildet 

1.2.1 Innledning 

Rettskildene anvendes som verktøy i avhandlingens hoveddel og framstilles bare kort 

under dette punktet. Det skal imidlertid nevnes at det er få rettskilder av betydning for 

avhandlingens tema. En hovedårsak til dette er at forbrukerkjøpsloven fortsatt er 

forholdsvis ny. En konsekvens av dette er at enkelte av de anvendte kildene er tillagt 

større vekt enn de ellers ville fått dersom det var flere rettskilder tilgjengelig.  

 

1.2.2 Loven 

Ved forbrukerkjøpsloven av 2002 fikk forbrukerbestemmelsene en egen lov. Tidligere 

var bestemmelsene inntatt i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.3 Forbrukeren anses 

presumptivt å være den svake parten i et avtaleforhold med en profesjonell selger. 

Derfor går moderne lovgivningstendenser i stor utstrekning ut på å lage preseptoriske 

regler til vern for forbrukeren. Med kjøpsloven4 som modell og forbilde, både hva angår 

systematikk og materielt innhold, er blant annet håndverkertjenesteloven,5 

avhendingslova6 og forbrukerkjøpsloven blitt utformet. Dette er et ledd i de siste 20 – 

30 årenes arbeid med å bygge ut forbrukervernet på det kjøpsrettslige området.7 Det vil 

derfor være av interesse for avhandlingen å se på utviklingen av 

forbrukerkjøpsbestemmelsene fra kjøpsloven8 fram til dagens forbrukerkjøpslov, der det 

er av betydning for avhandlingens tema. Det kan også være av verdi for å se hen til 

andre forbrukerlover i forbindelse med urimelighetsvurderingen i del 3, da flere av dem 

opererer med begrepet ”urimelige kostnader”. Dette nevnes eksplisitt der det er aktuelt.  

 

 

 
3 Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27, heretter: kalt kjøpsloven av 1988 ( kjl) 
4 kjøpsloven av 1988. 
5 Lov om håndverkertjenester av 16. juni 1972 nr. 47. 
6 Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. 
7 Wiggo Hagstrøm og Erling Selvig, kontraktsrett til studiebruk, hefte 2. 1.utg. (1997) s. 48, heretter: 

Hagstrøm. 
8 Kjøpsloven av 1988. 
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Lovens virkeområde er forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp er salg av ting til forbruker når 

selger eller hans representant opptrer i næringsvirksomhet, jf. fkjl. § 1 andre ledd. 

Kjøpekontrakt sluttet mellom to forbrukere er altså ikke forbrukerkjøp i 

forbrukerkjøpslovens forstand og reguleres derfor av kjøpsloven.9 

Forbrukerkjøpsbegrepet er utvidet fra de tidligere kjøpslovene. Det er bare innkjøp til 

næringsvirksomhet som fortsatt unntas fra begrepet forbrukerkjøp. Videre regnes 

fysiske personer som forbrukere. Dette innebærer at kjøp foretatt av juridiske personer 

som selskaper og foreninger, faller utenfor lovens anvendelsesområde. Kjøpsreglene er 

utformet slik at forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven til sammen dekker hele 

varehandelen. 

 

Det finnes forskjellige typer forbrukerkjøp. En gruppe er kjøp av dagligdagse 

forbruksvarer. Slike kjøp blir oftest inngått i samsvar med den praksis vi er vant med fra 

supermarkeder og varemagasiner, og ellers ved muntlig avtale. 10 Alle slike kjøp 

reguleres av forbrukerkjøpsloven. En annen gruppe er kjøp av varige og ofte kostbare 

bruksgjenstander. Dette er typisk brune-og hvitevarer samt biler og båter. Med brune-og 

hvitevarer forstås hovedsaklig elektroniske artikler som kjøleskap, frysere, datamaskiner 

og mobiltelefoner. Slike kjøp har det til felles at hvert kjøp både har praktisk og 

økonomisk stor betydning for forbrukeren, blant annet fordi gjenstanden koster mye i 

forhold til vanlig forbrukerøkonomi.  

 

Lov om kontroll av markedsføring og avtalevilkår av 16. juni 1972 nr. 4711, anvendes i 

mindre grad i avhandlingens del 5 om garantier. Loven er det rettslige grunnlaget for 

hvilke krav det stilles til garantiordninger, herunder hvilke krav det stilles til anvendte 

garantivilkår. Markedsføringslovens kapittel 2 er en gjennomføring av 

forbrukerkjøpsdirektivets artikkel 6.  

 

 

 

 
9  Roald Martinussen, Forbrukerkjøp (2002) s. 30, heretter Martinussen. 
10 Erling Selvig ”kjøpsrett til studiebruk” 2.utg, s. 166, heretter: Selvig 2.utg. 
11 Lov om kontroll av markedsføring og avtalevilkår av 16.juni 1972 nr.47, heretter markedsføringsloven 

(mfl). 
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1.2.3 Forarbeidene 

Foruten om loven, er lovforarbeidene, Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) om lov om 

forbrukerkjøp, en ofte anvendte rettskilde i avhandlingen. Det nevnes i denne 

forbindelse at forarbeidet er til dels sparsomt hva angår behandlingen av temaet 

omlevering og hva som skal tolkes inn under begrepet ”urimelige kostnader”.  

 

Et annet forarbeid som er benyttet i arbeidet med avhandlingen er NOU 1993:27. 

Utredningen er forbrukerkjøpsutvalgets lovutkast til forbrukerkjøpsloven. Forarbeidet 

har hatt en viss relevans, men det påpekes at arbeidet kom før forbrukerkjøpsdirektivet, 

og er derfor i mindre grad samsvarende med direktivet og Ot. prp. nr. 44.  

 

Det siste forarbeidet til forbrukerkjøpsloven som er benyttet i denne avhandlingen er 

innstillingen fra justiskomiteen om lov om forbrukerkjøp nr. 69 (2001 – 2002). 

Innstillingen er stort sett bare en presisering av Ot. prp. nr. 44, men i noen tilfeller 

utdyper den spørsmål som er av betydning for drøftelsene i avhandlingen. 

 

Forarbeidene til kjøpsloven av 1988, Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) har ikke vært av stor 

betydning for arbeidet med avhandlingen, men det henvises til disse i noen 

enkelttilfeller. 

 

Forarbeidet til endringene i markedsføringsloven finnes i Ot.prp.nr.43 (2001-2002). 

Dette forarbeidet har vært av noe betydning for framstillingen av avhandlingens del 5. 

 

Forarbeider til lover har etter norsk rettstradisjon en betydelig rettskildemessig vekt ved 

lovtolkningen.12 Især gjelder dette når en lov er relativt ny, og det ennå er lite 

rettspraksis forbundet med den, slik tilfellet er for forbrukerkjøpsloven.  

 

 

 
12 Torstein Eckhoff , Rettskildelære kap. 3, 5.utg. 2001 av Jan Helgesen, heretter Eckhoff.  
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1.2.4 Eu direktivet 1999/44/EF 

Forbrukerkjøpsdirektivet ble vedtatt 25. mai 1999 med frist for gjennomføring 

1. januar 2002. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, etter beslutning av 

EØS komiteen nr.12/2000 og Stortingets samtykke, jf. St. prp. nr. 42 (1999-2000) og 

Innst. S. nr.157 (1999-2000). Justisdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen i 

norsk rett.13

 

Europaparlamentets hensikt med forbrukerkjøpsdirektivet var å harmonisere 

kjøpsreglene i de ulike europeiske landene. Formålet bygger på at det er ønskelig å sikre 

en viss minimumsstandard for forbrukerkjøpsreglene, slik at det vil være enklere for 

forbrukere å handle i det indre marked. Forbrukerkjøpsloven gjennomfører direktivet i 

norsk rett, og det er lagt til grunn i forarbeidene at norsk lov er i overensstemmelse med 

direktivet jf. presumsjonsprinsippet i norsk rett som følger blant annet av rettspraksis. 

Dermed vil direktivet og dets forarbeider være av vesentlig betydning som to 

tolkningsmomenter ved tolkning av den norske loven.  

 

Forbrukerkjøpsdirektivet er i sin helhet et minimumsdirektiv som setter en 

minstestandard for graden av forbrukervern. Det følger av direktivets artikkel 8 at 

lovgiver kan lovfeste bedre vern for forbrukeren enn direktivet. Dersom lovgiver 

lovfester dårligere vern for forbrukeren, sammenlignet med direktivet, kan ikke lov og 

direktivet lenger anses å være i harmoni og lovgiver har således brutt EUs retningslinjer 

for forbrukervern.  

 

Forarbeidene til direktivet er ikke et dokument som kan tillegges tilsvarende vekt, slik 

forarbeider gis vekt i norsk rett. Når et nytt direktiv skal utformes, fatter EU et 

”initial proposal” som sendes rundt til de ulike komiteene på en slags høring. 

”The identification procedure COD/1996/016/ ” henviser til de dokumentene som er 

sammenfattet og danner utkastet til forbrukerkjøpsdirektivet. Ovennevnte dokument vil 

ikke ha stor rettskildemessig betydning for denne framstillingen, men det vil henvises til 

de ulike dokumentene av betydning dersom direktivet på noe tidspunkt framstår som 

uklart. 

 

 
13 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 6. 
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1.2.5 Rettspraksis 

Det foreligger lite rettspraksis på området. Årsaken er for det første at loven er ny. 

Hovedgrunnen er imidlertid at forbrukersaker sjelden er oppe i rettssystemet. For en 

forbruker kan det ofte bli uforholdsmessig dyrt å stevne en selger inn for retten i 

forbindelse med kjøp av en vare med mindre økonomisk verdi, når det medfører en 

risiko for å bli idømt saksomkostningene for hele rettergangen. I tillegg oppstiller 

tvistemålsloven14 § 356 en verdigrense for hvilke tvister som tillates i rettssystemet. 

Denne verdigrensen innebærer at de fleste forbrukersaker ikke slipper til fordi 

tvistegjenstanden har for lav økonomisk verdi. Domstolene har imidlertid mulighet til å 

gjøre unntak i slike saker. I den senere omtalte ”støvlettsaken” ble det søkt om, og 

innvilget, dispensasjon fra verdigrensen. 

 

De få gangene forbrukere velger å gå videre med en tvist avgjøres den gjerne i 

Forbrukertvistutvalget. Det foreligger kun én tingrettsdom og én lagmannsrettsdom som 

direkte berører temaet for avhandlingen. Disse to dommene gjelder samme sak, nemlig 

et krav om omlevering av et par støvletter hvor hælen hadde falt av. Tvisten var 

imidlertid først oppe til behandling i Forbrukertvistutvalget.15 Her fikk forbrukeren 

medhold. Selgeren var ikke tilfreds med resultatet og anket saken inn for tingretten. Her 

fikk selger medhold. I lagmannsretten fikk forbrukeren igjen medhold. Det er per dags 

dato ikke avgjort om saken skal ankes videre inn for Høyesterett. Fristen for å anke er 

satt til 6. mai d.å. Avgjørelsen kan være av stor prinsipiell betydning dersom den går 

helt til Høyesterett. Bakgrunnen for dette er at tvisten ligger innenfor kjerneområdet av 

fkjl. § 29. En nærmere redgjørelse for dette ” kjerneområdet” følger i avhandlingens 

del 4.3.2. 

 

Det er alminnelig kjent at avgjørelser fra de lavere rettsinnstanser har begrenset 

rettskildemessig vekt. Man kan neppe tale om prejudikatsvirkning av slike avgjørelser. 

 

 
14 Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1905 nr.6, heretter tvistemålsloven (tvml). 
15 Forbrukertvistutvalgets vedtak, FTU-2003-106 (FTU). 
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Imidlertid er det nærliggende å tro at argumentasjonsverdien av underrettsdomstolene 

stiger alt ettersom det er få andre relevante avgjørelser, herunder andre rettskilder, på et 

rettsområde. Slik er situasjonen i dag på forbrukerkjøpsområdet. 

 

1.2.6 Juridisk teori 

Det foreligger lite teori som omhandler forbrukerens krav på omlevering. Roald 

Martinussen, Forbrukerkjøp av 2002, har vært av størst nytte ved arbeidet med 

avhandlingen. Andre forfattere behandler teamet som en del av et større juridisk 

område. Blant annet har Erling Selvig, Kjøpsrett til studiebruk 1. og 2. utgave vært til 

nytte. 

 

1.2.7 Nordisk rettspraksis 

Siden forbrukerkjøpsdirektivet er gjennomført i de andre nordiske landene, tilsvarende 

Norge, er det av interesse å se hen til hvordan disse landene praktiserer valgretten og 

forbrukers krav på omlevering. Det er slik, også i de andre nordiske landene, at det per i 

dag ikke foreligger noen rettspraksis med bakgrunn i forbrukerens krav på omlevering. 

Årsaken til dette er tilsvarende hva som er nevnt i punkt 1.2.5. Rettstilstanden når det 

gjelder forbrukers krav på omlevering er på dette grunnlag tilnærmet lik i alle de 

nordiske landene. 

 

1.3 Avgrensning  

Det avgrenses mot en nærmere behandling av andre misligholdsbeføyelser som 

forbruker kan benytte seg av etter forbrukerkjøpsloven, herunder tilbakeholdsrett, 

retting og til dels naturaloppfyllelse, prisavslag, heving og erstatning. I avhandlingens 

del 5 om garantier, avgrenses det mot en utførlig behandling av markedsføringslovens 

regler, da en behandling av disse vil gå utover hva som er avhandlingens tema. Videre 

avgrenses det mot behandling av andre typer garantier enn dem som benyttes ved 

varekjøp. 
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1.4 Den videre framstilling 

Avhandlingen er inndelt i 5 deler, hvorav den første er det foregående 

innledningskapittelet. I avhandlingens del 2 vil hovedregelen i forbrukerkjøpsloven § 29 

behandles, herunder en kort historikk, grunnvilkårene for omlevering samt 

fungibilitetskravet. Deretter vil unntakene fra omlevering behandles. Unntaket ved 

”umulighet” behandles kort i del 3. I avhandlingens del 4 behandles unntaket ved 

”urimelige kostnader”. Dette er avhandlingens hoveddel. Her behandles 

urimelighetsvurderingen inngående. Endelig behandles forbrukerens krav på omlevering 

etter avtalte garantier i avhandlingens del 5. 
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2 Omlevering etter forbrukerkjøpsloven 

2.1 Historikk 

 

Den første norske kjøpsloven er fra 1907. Utgangspunktet for loven var et felles nordisk 

samarbeid. Kjøpsloven var først og fremst beregnet på kjøp mellom 

forretningsdrivende, nettopp fordi det stort sett var forretningsdrivende som drev med 

kjøp og salg. Allerede i 1907 fantes det en regel om omlevering i lovens § 43. 

Lovteksten begrenset imidlertid anvendelsen slik at omlevering bare var tillatt ved 

vesentlige mangler. Etter hvert ble kjøpslovgivningen relevant for folk flest. Tidlig på 

1970-tallet ble det derfor satt fokus på forbrukervernet og behovet for spesielle 

forbrukerkjøpsregler. Dette førte til at det i 1974 ble gjort endringer i den norske 

kjøpsloven til fordel for forbrukeren. Endringene hadde ingen innvirkning på regelen 

om omlevering. Det nordiske samarbeidet fortsatte. På bakgrunn av FN-konvensjonen 

om internasjonale løsørekjøp av 1980 (CISG), ble det utarbeidet en fellesnordisk 

utredning om tilpasning av de ulike, nordiske kjøpslovene, jf. NU 1984:5. Utredningen 

ble bakgrunnen for den nye, norske kjøpsloven av 1988, som inneholdt regler for både 

forbrukerkjøp og vanlige kjøp. Forskjellen på lovene av henholdsvis 1907 og 1988 er at 

det i 1988-loven ble lagt større vekt på forbrukerhensyn. Begrunnelsen for endringene 

var at kjøpsreglene ofte var kronglete og uoversiktlige for en forbruker å finne fram i på 

egen hånd. Regelen om omlevering fra 1907 ble imidlertid videreført i loven av 1988, 

se punkt 2.2.1. 

 

EU startet sitt arbeid på forbrukerkjøpsdirektivet i 1995. Da hadde forbrukervern 

allerede vært et tema flere år. I forbindelse med direktivet tok de nordiske landene sikte 

på å endre sine respektive kjøpslover. Arbeidet med den norske forbrukerkjøpsloven var 

allerede påbegynt i 1989. Forbrukerkjøpsutvalgets lovutkast var ferdig i 1993.16 Da EU 

påbegynte arbeidet med forbrukerkjøpsdirektivet avventet man imidlertid det videre 

 

 
16 NOU 1993:27. 
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arbeidet med den norske forbrukerkjøpsloven, fordi man søkte en lov i samsvar med 

direktivet. Forbrukerkjøpsdirektivets artikkel 3. nr. 3 vedrørende forbrukers valgrett 

mellom retting og omlevering ligger til grunn for forbrukerkjøpsloven § 29.  

 

2.2 Grunnvilkårene 

2.2.1 Mangel 

Det første grunnvilkåret for omlevering er krav til mangel ved varen. Dette følger av 

ordlyden i fkjl. § 26 jf. § 29. ”Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes 

forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren kreve retting eller omlevering”.17  

 

Selger og forbruker kan fritt avtale tingens egenskaper.18 Mangel i lovens forstand 

foreligger i hovedsak dersom tingen ikke svarer til de krav til art, mengde, kvalitet, 

egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. fkjl. § 16 første ledd, flg. 

Utgangspunktet for mangelsvurderingen er således hva som er avtalt. Lovens legger til 

grunn at en rekke, og til dels forskjellige, forhold har betydning når det skal avgjøres 

om tingen er avtalemessig eller ikke.19 Det skal blant annet foretas en konkret vurdering 

i forhold til kjøperens avtale og forholdene på selgers side. I forbrukerkjøp er det likevel 

tingens kvalitet og holdbarhet som oftest er de viktigste momentene, i tillegg til 

forbrukerens berettigede forventninger til varen.20  

 

Av størst betydning for avhandlingen, når det gjelder spørsmålet om mangel, er kravet 

til mangelens størrelse. I denne forbindelse er det hensiktsmessig å se hen til utviklingen 

av kravet fra de tidligere kjøpslovene og fram til i dag. I kjøpsloven av 1907 var vilkåret 

for omlevering at det forelå ”vesentlig mangel” ved tingen. Kravet til 

”vesentlig mangel” ble videreført i kjøpsloven av 1988.21 Det skal imidlertid nevnes at 

det ved utarbeidelsen av den nye loven forelå uenighet om en slik videreføring. Da var 

 

 
17 Fkjl. § 26 litra b. 
18 Fkjl. § 15 første ledd. 
19 Fkjl. § 15 litra b. 
20 Selvig s. 213. 
21 Kjl. av 1988 § 34 andre ledd. 
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forbrukerhensyn et argument for en modifisering av vesentlighetskravet. Den 

avgjørende begrunnelse for opprettholdelsen var likevel hensynet til selger. 

Omlevering forutsetter en helt ny oppfyllelse fra selger, hvilket innebærer at den første 

ytelsen blir avvist. Virkningene av omlevering er derfor langt på vei de samme som ved 

heving. Lovgiver kom til at gode grunner talte for en modifisering av 

vesentlighetskravet, men at hensynet til selger måtte bli utslagsgivende. Dette fremgår 

av forarbeidene.22  

 

I forbrukerkjøpsloven av 2002 har man gått bort fra vesentlighetskravet. Dette følger av 

lovteksten i fkjl. § 29, hvor vilkårene for retting og omlevering er gjort felles. 

Opphevelsen av vesentlighetskravet representerer en markant styrking av 

forbrukerkjøperens stilling.  

 

Det fremgår av forarbeidene at det allerede ved utvalgets arbeid med den nye 

forbrukerkjøpsloven, ble foreslått å oppheve kravet til ”vesentlig mangel” ved 

omlevering.23  

 

I denne forbindelse kan det stilles spørsmål om hvor fri lovgiver var til å oppstille egne 

vilkår for retting og omlevering utover forbrukerkjøpsdirektivets grenser. Direktivet24 

legger til grunn at forbrukeren skal ha en valgrett mellom retting og omlevering. Det 

vises i denne forbindelse til forbrukerkjøpsdirektivet som et minimumsdirektiv, se punkt 

1.2.4. Dersom lovgiver hadde opprettholdt et krav om ”vesentlig mangel” ved 

omlevering i forbrukerkjøpsloven, ville ikke forbrukerens valgrett vært reell. Vilkårene 

for de to avhjelpsformene ville ikke vært felles, og det ville således vært vanskeligere 

for forbrukeren å oppnå omlevering. Dette ville igjen satt forbrukeren i en dårligere 

stilling enn etter direktivet. Med tanke på presumpsjonsprinsippet, er det derfor tvilsomt 

om lovgiver faktisk hadde frihet til å opprettholde vesentlighetskravet.  

 

 

 
22 Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) s. 85 første spalte. 
23 NOU 1993:27 s. 82. 
24 Forbrukerkjøpsdirektivets artikkel 3. nr. 3. 
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Det er imidlertid ikke slik at enhver mangel åpner opp for krav om omlevering. 

Forbrukers valgrett er ikke absolutt. Hvorledes forbrukers valgrett begrenses, behandles 

i avhandlingens del 4. 

 

2.2.2 Reklamasjon 

Det andre grunnvilkåret for omlevering er reklamasjon. Vilkåret kan ikke utledes 

eksplisitt av ordlyden i fkjl. § 29. Det må derfor ses hen til lovens oppbygning og 

system. Av ordlyden i fkjl. § 27 fremgår det at dersom det foreligger en mangel ved 

tingen, må forbrukeren ”gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg 

mangelen.” En tolkning av ordlyden viser at kravet til reklamasjon følger av at 

forbrukeren må ”gi selgeren melding”. For å gjøre reklamasjon gjeldende må 

forbrukeren kunne framlegge bevis for at varen er kjøpt i den aktuelle butikken. Det kan 

antas å foreligge et uskrevet krav til å framlegge kjøpskvitteringen for å kunne kreve 

reklamasjon.  

 

Videre er kravet til reklamasjon nøytralt. Forbrukeren trenger med andre ord ikke å 

spesifisere hvilken mangelsbeføyelse han eller hun vil gjøre gjeldende. Kravet til 

nøytral reklamasjon er en videreføring fra kjøpsloven. 25 Det kan imidlertid nevnes at 

det ved de tidligere lovene var et krav til spesifisert reklamasjon ved blant annet 

omlevering. I dag gjelder kravet til nøytral reklamasjon uavhengig av 

mangelsbeføyelsen. En årsak til at man gikk bort fra kravet til spesifisert reklamasjon i 

forbrukerkjøpsloven var at det var tvilsomt om forbrukerkjøpsdirektivet tillot en 

ordning som oppstilte et slikt krav.26  

 

Reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven er relativ. Dette medfører at 

reklamasjonstiden starter å løpe fra forbrukeren oppdager eller burde ha oppdaget 

mangelen. Når forbruker så har oppdaget eller burde oppdaget mangelen, skal han eller 

hun gi selger beskjed ”innen rimelig tid”. Lovteksten viser imidlertid til at fristen 

 

 
25 Kjøpsloven av 1988 § 32 første ledd. 
26 Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 14. 
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likevel ikke kan være kortere enn to måneder.27 Videre oppstiller loven et krav til 

forbrukeren om å reklamere innenfor visse lengstefrister. Dette kalles også absolutte 

reklamasjonsfrister. Hovedregelen er en absolutt frist på to år, men i noen tilfeller 

utvides den til fem år. Reklamasjonsreglene vil ikke behandles ytterligere. 

 

2.3 Hvilke varer kan kreves omlevert – fungibiltetskravet 

 

I kjøpsloven av 1907 var retten til å kreve omlevering avgrenset til bare å gjelde ved 

genuskjøp.28 Med genuskjøp forstås varer som er bestemt etter art, det vil si ting det 

finnes flere av.29 I kjøpsloven av 1988 ble grensene for hvilke varer som kunne 

omleveres endret. Lovteksten30 utelukket omlevering dersom det dreide seg om ting 

som ”har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan 

erstattes med en annen.”31 Grensen for hvilke varer som kan omleveres etter den nye 

forbrukerkjøpsloven er ikke endret sammenlignet med kjøpsloven av 1988. Ordlyden i 

de to lovene er imidlertid noe forskjellig.  

 

Forbrukerkjøpslovens krav til varer som kan omleveres følger av § 29. Lovteksten 

definerer omlevering som en levering av ”tilsvarende ting”.32 En naturlig språklig 

fortolkning av ordlyden viser at ”tilsvarende ting” kan forstås som en ytelse som kan 

være like god som den andre. Dette medfører at varen som skal omleveres må være 

fungibel. Med fungible ting forstås varer som kan fungere for hverandre, altså erstatte 

hverandre.33 Dette kan illustreres med noen eksempler. Dersom det er inngått avtale 

mellom partene om kjøp av en ny vare, kan ikke selger omlevere med en brukt 

gjenstand med mindre forbrukeren har godtatt dette. Er det inngått avtale mellom 

partene om kjøp av en sykkel med 20 gir, kan ikke selger omlevere med en sykkel uten 

 

 
27 Forbrukerkjøpsloven § 27. 
28 Kjøpsloven av 1907 § 43. 
29 Jusleksikon, av Jon Gisle s.111. 
30 Kjl. av 1988 § 34. 
31 Kjl. av 1988 § 34. 
32 Fkjl. § 29 første punkt. 
33 Jusleksikon av Gisle s. 106. 



 

 14 

                                                

gir. Et tredje eksempel er når avtalen mellom partene gjelder kjøp av en vare av et 

bestemt merke. For at den omleverte varen skal oppfylle avtalen mellom partene, er det 

ikke tilstrekkelig at selger omleverer tilsvarende vare dersom denne varen ikke er av 

samme merke som den opprinnelige varen.  

 

Det følger av forarbeidene34 at kravet til ”tilsvarende ting” innebærer at kjøperen ikke 

kan kreve omlevering hvor tingen har slike egenskaper at den ut fra partenes 

forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen gjenstand. Her anvender 

forarbeidene ordlyden fra den tidligere kjøpsloven35 for å presisere hvordan begrepet 

”tilsvarende ting” skal tolkes. Formuleringen ” erstattes med en annen” viser nettopp til 

kravet om fungibilitet. Det avgjørende er altså ikke om tingen er individuelt bestemt slik 

det var etter kjøpsloven av1907, men om det ville være i strid med forutsetningene at 

den ble ombyttet med en annen.36 Med ”forutsetninger” forstås hva som opprinnelig er 

avtalt mellom partene. 

 

Problemstillingen for å slå fast om en vare kan omleveres eller ikke, er således om varen 

innehar slike egenskaper at den med rimelighet kan erstattes med en annen gjenstand. 

Dette er i tråd med forarbeidene og lovteksten ”tilsvarende ting”. 

 

Forarbeidene visert til at omlevering først og fremst er aktuelt for varer som selges som 

nye.37 Dette skyldes at nye varer ofte er masseprodusert og derfor lett tilgjengelig for 

selger, og således enkle å erstatte. Det er imidlertid ikke slik at alle nye varer er 

fungible. Tilvirkningskjøp oppfyller for eksempel sjelden kravet til ”tilsvarende ting”. 

Slike varer er stort sett alltid spesielt bestemt for forbrukeren. Det fremgår av 

forarbeidene til kjøpsloven av 198838 at dersom tingen har utpregede individuelle 

egenskaper, vil det som regel være klart at partenes formål var at kjøpet skulle gjelde 

 

 
34 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
35 Kjl. av 1988 § 34. 
36 Hagstrøm s. 81, jf. kjl. av 1988 § 34. 
37 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
38 Ot. prp. nr. 80 ( 1986-1987) s.86. 
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nettopp den spesielle tingen. Varer som faller inn under denne kategorien er blant annet 

malerier, skreddersydde klær og spesialbestilte båter.  

 

Videre kan det stilles spørsmål om brukte ting kan omleveres. Med brukte ting menes 

her varer som etter avtalen mellom partene er kjøpt brukt. Forarbeidene til 

forbrukerkjøpsloven utelukker ikke omlevering i slike tilfeller.39 

Forbrukerkjøpsdirektivet på sin side legger til grunn at brukte varer i sin natur vanligvis 

er umulig å omlevere.40  

 

Avgjørende for spørsmålet om brukte varer kan omleveres, er om det er mulig å finne 

”tilsvarende ting”. Et naturlig utgangspunkt er å se hen til hvor mye varen er brukt. 

Dersom varen er brukt over flere år, har den ofte utviklet så spesielle egenskaper at det 

er umulig å finne tilsvarende. For eksempel vil en brukt bil som regel ha så spesielle 

egenskaper at det er umulig å erstatte den med en annen som har de samme 

egenskapene.41 Det er på den andre siden mulig å omlevere brukte varer dersom de er 

lite brukt. I tilfeller hvor varen ikke har utviklet spesielle egenskaper, men fortsatt er 

tilsvarende ny, kan denne i noen grad omleveres med en ny vare. En omlevering som 

den sistnevnte, forutsetter at selger forhandler både nye og brukte varer som tilsvarer 

hverandre, hvilket ikke er så vanlig. Det kan på dette grunnlag antas at brukte varer er 

vanskelig, om ikke umulig, å omlevere. 

 

Endelig kan det stilles spørsmål om dyr kan omleveres. Verken forarbeidene eller annen 

teori behandler spørsmålet inngående. Det vil derfor i det vesentligste være en tolkning 

av avtalen mellom partene som vil være avgjørende. I denne forbindelse er formålet 

med kjøpet av stor betydning. Kjøp av dyr deles vanligvis inn i to kategorier. Den første 

kategorien er de tilfeller hvor dyr er kjøpt som vare. Et eksempel på dette kan hentes fra 

næringskjøp. Bønder kjøper gjerne større partier med kylling eller lam i forbindelse med 

produksjon. Disse dyrene er ikke individuelt bestemte og kan derfor anses for å være en 

vare. Dersom det skulle oppstå en mangel ved noen av kyllingene, vil det ikke være noe 

 

 
39 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
40 Forbrukerkjøpsdirektivets fortale pkt. 16. 
41 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s.86. 
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problem å omlevere med andre kyllinger. Det er imidlertid vanskelig å finne tilsvarende 

eksempel i forbrukerkjøp.  

 

Den andre kategorien er de tilfeller hvor det foreligger kjøp av et individuelt bestemt 

dyr. Dette er typisk når forbrukere kjøper kjæledyr. Et eksempel kan være hvor 

forbruker drar til hundeoppdretter for å kjøpe en hund. Forbrukeren plukker da ut den 

spesielle hunden han eller hun ønsker. Dyret er på denne måten individuelt bestemt. 

Oppstår det en mangel ved hunden er det derfor ikke mulig å finne akkurat den samme 

hunden uten mangel. Med tanke på at det hovedsakelig dreier seg om kjøp av 

individuelt bestemte dyr i forbrukerforhold, vil omlevering sjeldent være et alternativ. 

 

2.4 Oppfyllelse av omleveringsplikten 

 

En problemstilling av betydning når krav om omlevering drøftes, er når en omlevering 

kan anses oppfylt.  

 

Først må det ses hen til avtalen mellom partene. Når varen har en mangel, er ikke 

vilkårene i avtalen lenger oppfylt. Det foreligger et avtalebrudd fra selgers side. For at 

avtalen mellom partene igjen kan anses oppfylt, må det foretas en ny oppfyllelse som er 

kontraktsmessig. En omlevering er så langt oppfylt dersom selger bytter ut den 

mangelfulle varen med en ny tilsvarende vare. Dersom det ikke skjer en ny oppfyllelse 

av avtalevilkårene, foreligger det mislighold av omleveringskravet. Konsekvensene av 

dette følger i punkt 2.5. 

 

Forbrukerkjøpslovens § 30 regulerer gjennomføring av avhjelp. Lovteksten oppstiller 

flere krav som må innfris før en omleveringen kan anses oppfylt. For det første skal en 

omlevering foretas kostnadsfritt og uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Det fremgår 

av forarbeidene42 at dette kan være kostnader av enhver art forbundet med 

omleveringen. For eksempel omleverer selger ”tilsvarende ting” til forbrukeren, men 

krever transportkostnadene dekket. Loven viser til at et slikt krav ikke er tillatt. Det kan 

 

 
42 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 185. 
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nevnes at bestemmelsen ikke er til hinder for at forbruker kan pålegges å forskuttere 

noen utgifter. Selger skal imidlertid gjøre opp for disse utgiftene snarest. Dersom selger 

helt eller delvis krever sine kostnader ved omleveringen dekket av forbrukeren, kan det 

sies å foreligge et mislighold av omleveringsplikten, se for øvrig punkt 2.5. Hva som 

skal vektlegges under punktet ”vesentlige ulemper for forbrukeren”, følger av drøftelsen 

i punkt 3.3.3. 

 

Endelig er tidsfristen for omlevering satt til ”innen rimelig tid”43. Det er her unødvendig 

å gå inn på en utførlig tolkning av begrepet. Ordlyden gir ikke noen videre utdypning av 

hvilke tidsrammer som skal legge til grunn. Forarbeidene gir heller ikke mye 

veiledning. Lovteksten er imidlertid slik å forstå at dersom selger ikke overholder 

tidsfristen for omlevering, foreligger mislighold av omleveringsplikten fra selgers side. 

 

Omleveringsplikten er oppfylt når de ovennevnte kravene er innfridd. 

 

2.5 Mislighold av omleveringsplikten 

 

Dersom et eller flere av de ovennevnte kravene til omlevering ikke er overholdt, 

foreligger det mislighold av omleveringsplikten fra selgers side. Ved et slikt mislighold 

kan forbrukeren iverksette flere sanksjoner.  

 

For det første kan forbrukeren kreve naturaloppfyllelse. Dette er imidlertid lite praktisk 

ved forbrukerkjøp da en omlevering i seg selv er en naturaloppfyllelse. Dersom selger 

misligholder sin omleveringsplikt, vil forbruker sjelden komme noen vei ved å likevel 

kreve en slik gjennomføring. At naturaloppfyllelse har liten praktisk betydning, kan 

indirekte leses ut av forbrukerkjøpslovens system. Loven viser nemlig ikke til 

naturaloppfyllelse som en alternativ misligholdsbeføyelse ved mislighold av 

omleveringsplikten.  

 

 

 
43 Fkjl. § 31. 
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For det andre kan forbruker kreve prisavslag dersom det foreligger mislighold, jf. 

ordlyden i fkjl. § 31. Et prisavslag skal være forholdsmessig slik at forholdet mellom 

nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og 

kontraktsmessig stand i leveringstiden.44 Prisavslag er anvendelig der varen har en 

mangel som ikke er av stor betyning for varens funksjonalitet. Dette kan eksemplifiseres 

med tilfeller hvor varen har feil farge eller andre skader/mangler i overflaten. 

 

For det tredje kan forbruker kreve heving av kjøpet. Det følger av ordlyden i fkjl. § 32 

at forbrukeren kan heve avtalen framfor å kreve prisavslag, unntatt når mangelen er 

uvesentlig. Krav om heving og prisavslag kan derfor ikke gjøres gjeldende samtidig. 

Hevingsregelen gjennomfører forbrukerkjøpsdirektivets art 3. nr. 5. og nr. 6. 

Forarbeidene45 viser til at hevingsregelen ble utformet med en språklig forskjell fra 

kjøpsloven46 for at hevingsterskelen skulle være lik direktivet.  

 

For det fjerde kan forbruker kreve erstatning fra selgeren, jf. fkjl. § 33. Lovteksten 

oppstiller som vilkår for å kreve erstatning, at forbruker har lidt tap på grunn av mangel 

ved tingen. Bestemmelsen inneholder en prinsipiell nydannelse ved at det ikke stilles 

krav til ansvarsgrunnlag, men at mangel i seg selv er tilstrekkelig. Dermed er ansvaret 

gjort ubetinget. Dette fremgår av forarbeidene.47 Forbrukerens erstatningskrav er 

uavhengig av om forbruker har krav på prisavslag eller heving, og kan anvendes 

sammen med de to ovennevnte mangelsbeføyelsene. Forarbeidene viser videre til at 

forbrukeren som et utgangspunkt har erstatningsrettslig vern for ethvert økonomisk tap 

han eller hun lider.48  

 

 
44 Fkjl. § 31. 
45 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 189. 
46 Kjl. av 1988 § 39. 
47 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 189. 
48 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 189. 
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3 Unntak ved umulighet 

 

Retten til å omlevere er begrenset gjennom to unntak. Det første unntaket er unntak ved 

”umulighet”. Alternativet ”umulig” er nytt og hentet fra forbrukerkjøpsdirektivet.49 Det 

følger av ordlyden i § 29 første ledd, andre punktum at forbrukers krav til omlevering 

ikke skal innfris dersom ”gjennomføringen av kravet er umulig” for selgeren. 

Lovteksten utdyper ikke hvordan begrepet skal forstås. ”Umulig” kan imidlertid 

defineres som en hindring eller omstendighet selger ikke kan overvinne, og som dermed 

ikke gjør han eller henne i stand til å oppfylle sin forpliktelse.50

 

Et spørsmål som kan stilles i forbindelse med unntaket, er hvor grensene for 

”umulighet” skal gå. Lovteksten i § 29 viser at de to unntakene, ”umulig” og 

”urimelige kostnader”, er ment å overlappe hverandre. De grensetilfellene hvor en vare 

er tilnærmet ”umulig” å omlevere vil fanges opp av ”urimelige kostnader”. Det kan 

derfor synes unødvendig å foreta en vid tolkning av ”umulig” slik at andre tilfeller enn 

de som faktisk er umulige faller inn under unntaket. Unntaket om ”umulig” må, på 

grunnlag av det ovennevnte, antas å skulle tolkes strengt.  

 

Hvorvidt en vare er ”umulig” å omlevere er snarere et bevisspørsmål enn en rettslig 

vurdering. Forarbeidene viser til at selgeren normalt har bevisbyrden for at unntaket må 

komme til anvendelse.51 Med dette menes at han eller hun må sannsynliggjøre at en 

omlevering er umulig. 

 

 

 
49 Forbrukerkjøpsdirektivet art 3. nr. 3. 
50 Jusleksikon av Gisle s. 305. 
51 Ot. prp. nr. 44. (2001-2002) s. 183. 
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Det foreligger per i dag ingen rettspraksis når det gjelder unntaket for ”umulighet” Ved 

hjelp av forarbeidene og direktivet kan man imidlertid tenke seg enkelte klare tilfeller 

hvor unntaket kan komme til anvendelse. 

For det første vil det være ”umulig” å omlevere varer som etter sin art ikke kan erstattes 

med en annen. Med dette forstås de tilfeller hvor man kommer til at varen det gjelder 

ikke er fungibel. Dette følger av forarbeidene. 52 Typiske varer som kan være umulige å 

omlevere er dyr og brukte ting, se for øvrig punkt 2.3.2.  

 

For det andre vil en omlevering være ”umulig” der det ikke er mulig å frambringe 

tilsvarende vare. Dette er typisk hvor varen er gått ut av produksjon eller den ikke er å 

oppdrive på lager. I slike tilfeller kan det være ”umulig” for selger å finne tilsvarende 

vare til samme pris og med samme funksjoner. Et annet eksempel er hvor hele 

varepartiet har samme mangel og at det derfor ikke er mulig å oppdrive tilsvarende vare 

uten mangel. 

 

 

 
52 Ot. prp. nr. 44. (2001-2002) s. 183. 
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4 Unntak ved urimelige kostnader 

4.1 Innledning 

 

”Urimelige kostnader” er det andre unntaket fra plikten til å omlevere, jf. § 29 andre 

punktum.  

 

Formålet med unntaket er å beskytte selgeren. Det er ment som en sikkerhetsventil for å 

hindre urimelige og tilfeldige resultater. Begrepet må tolkes deretter. Man må likevel ha 

for øyet at hovedregelen om forbrukers valgrett er gitt for å styrke og sikre et høyt 

forbrukervern. Det framgår klart både av fortalen til forbrukerkjøpsdirektivet og 

forarbeidene, at styrkingen av forbrukervernet må få betydning for hvor omfattende man 

gjør unntaket.53 Også her, som ved unntak ved ”umulighet”, har selger bevisbyrden for 

at unntaket kommer til anvendelse. 

 

Forbrukerkjøpsloven bygger opp urimelighetsvurderingen som et flertrinnssystem. 

Utgangspunktet for vurderingen er et spørsmål om kostnadene ved omleveringen vil 

være urimelige for selger, jf. § 29 første ledd, andre punkt. Loven oppstiller imidlertid 

også andre momenter som kan få avgjørende betydning ved spørsmål om urimelighet. 

Således kan lovregelen sies å være bygd opp av to trinn, se for øvrig punkt 4.3. 

 

Forbrukerkjøpsdirektivet har imidlertid en noe annerledes oppbygning enn 

forbrukerkjøpsloven. Direktivet fastslår54 at omlevering ikke skal finne sted dersom 

gjennomføringen av kravet er ”uforholdsmessig”. Ved en vurdering av en slik 

uforholdsmessighet skal det tas hensyn til om omleveringen påfører selger kostnader 

som er urimelige i forhold til kostnadene ved retting. Også direktivet opplister andre 

momenter som kan få betydning i en slik vurdering. Direktivets urimelighetsvurdering 

 

 
53 Forbrukerkjøpsdirektivets fortale jf.  Ot. prp. nr. 44 (2001-2002). 
54 Forbrukerkjøpsdirektivet art 3. nr. 3. 
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er da, i motsetning til forbrukerkjøpsloven, oppbygd i tre trinn. 

Både forbrukerkjøpsloven og direktivet tar likevel utgangspunkt i de faktiske 

kostnadene og en rent pengemessig vurdering. 

 

Det foreligger (trolig) ingen realitetsforskjell mellom loven og direktivet. Det kan 

imidlertid påpekes at direktivets språktekniske oppbygning er mer tydeliggjørende for 

hvordan unntaket skal anvendes sammenlignet med ordlyden i fkjl. § 29 andre punkt. 

”Urimelige kostnader” er et skjønnsmessig begrep som krever juridiske 

tolkningskunnskaper for å kunne forstås. I lys av at § 29 ofte anvendes av ikke-jurister, 

herunder forbrukere og næringsdrivende, kan det stilles spørsmål ved hvorfor ordlyden 

ble gjort mindre tydelig og mer skjønnsmessig enn direktivets ordlyd. En av årsakene til 

denne utformingen kan være at lovgiver har ønsket å la det være opp til domstolene å 

trekke opp grensene for hva ” urimelige kostnader” innebærer. Dersom dette var 

lovgivers hensikt, kan det ikke ha vært tatt særlig hensyn til at forbrukersaker sjelden er 

oppe i rettssystemet, se punkt 1.2.5. Det fremgår av forarbeidene til 

forbrukerkjøpsloven55 at ordlyden i § 29 er formulert slik av informative grunner. 

Forarbeidene gir ingen videre begrunnelse for hvorfor lovteksten ikke er oppbygd på 

samme måte som forbrukerkjøpsdirektivets artikkel 3. nr. 3.  

 

I den videre drøftelsen er det forbrukerkjøpsloven som tolkes. Forbrukerkjøpsdirektivets 

tre trinns oppbygning er imidlertid mer tydelig og gir en mer praktisk og god 

framgangsmåte ved en urimelighetsvurdering. Det er derfor mest hensiktsmessig ved 

tolkningen av forbrukerkjøpsloven å bruke oppbygningen etter direktivet som et 

analyseverktøy. Det vil derfor, i den videre urimelighetsvurderingen, gjøres fortløpende 

henvisninger til direktivet og dets fortale der det er behov for klargjøring av hvordan 

ordlyden og forarbeidene til § 29 skal forstås.  

 

 

 

 
55 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
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4.2 Utgangspunktet for vurderingen – kostnadsspørsmålet 

4.2.1 Relevante ulemper - kravet til faktiske kostnader 

Utgangspunktet for urimelighetsvurderingen er at det skal foretas en rent pengemessig 

vurdering av den belastning et omleveringskrav påfører selgeren. Dette kan tolkes 

direkte ut av ordlyden urimelige ”kostnader”. Tilsvarende følger av forarbeidene56 og 

direktivet.57  

 

For det første må det konstateres at selger er påført faktiske kostnader. Forarbeidene 

viser til at det nye vilkåret ” umulig eller urimelige kostnader” erstatter kjøpsloven av 

1988 § 34, hvor det følger av ordlyden at retting ikke må ”volde selger urimelig kostnad 

eller ulempe”. Det nye vilkåret innebærer at det i prinsippet ikke kan legges vekt på rene 

ulemper for selgeren så lenge disse ikke kan omregnes til en kostnad.58 Hensynet bak 

den endrede formuleringen er å styrke forbrukervernet. Dersom rene ulemper ikke 

lenger kan påberopes av selger, øker det forbrukers muligheter til å benytte seg av sin 

valgrett.  

 

At man i unntakets ordlyd har gått bort fra formuleringen ”ulemper”, har likevel ikke 

store praktiske konsekvenser for selger. Det er slik at de fleste ulemper for selger i 

forbrukerkjøp i prinsippet kan omregnes til kostnader.59 For det første faller rent faktisk 

påførte kostnader innenfor begrepet. Dette kan være de rent faktiske kostnadene som vil 

oppstå ved gjennomføringen av en omlevering. Typisk vil varens innkjøpspris minus 

verdien av den tilbakeleverte varen bli en kostnad for selger, da summen vil påføre 

selger et økonomisk tap ved å levere ut ny vare. Den tilbakeleverte varens verdi må 

trekkes fra fordi selger har anledning til å reparere den mangelfulle varen for så å selge 

den videre som den er. Et eksempel på dette er biler. Det er imidlertid slik at selger i de 

fleste tilfeller vil få totaltap ved å omlevere fordi den mangelfulle varen ikke egner seg 

til gjenbruk/videresalg. 

 

 
56 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 128. 
57 Forbrukerkjøpsdirektivet art 3. 3. jf. fortalens punkt 11. 
58 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
59 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
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Forarbeidene60 viser til at begrepet ” kostnader” skal tolkes vidt. Dette medfører at 

begrepet ikke bare skal omfatte rene utlegg for eksempel ved innkjøp av materialer. 

Bruk av arbeidskraft og andre ressurser knyttet til omleveringen skal også innbefattes. 

Videre innebærer det at mer indirekte kostnader skal tas med i vurderingen. 

Forarbeidene viser spesielt til transportkostnader som indirekte kostnader.61 Slike 

kostnader er en viktig utgiftspost ved omlevering fordi selgers leverandør ofte har 

tilhold i et annet land eller en annen by. Transportutgifter kan i enkelte tilfeller bli svært 

store. I det fleste tilfeller er det imidlertid slik at varen det gjelder ikke blir transportert 

alene. Dersom flere varer transporteres sammen, må kostnadene ved transporten 

fordeles forholdsmessig. Selgere har gjerne transportavtaler og faste dager for leveranse 

slik at transportkostnadene også på denne måten holdes nede. I spesielle tilfeller kan det 

likevel være at den ene varen blir transportert alene. Transportkostnadene må da 

tillegges større vekt når de totale kostnadene vurderes i en urimelighetsvurdering. Det 

skal imidlertid påpekes at det skal mye til for at transportkostnader gjør at selgers 

kostnader kan anses som ”urimelige”. 

 

4.2.2 Sammenligningsgrunnlaget - den alternative beføyelsen 

Når det er fastslått at selger er påført faktiske kostnader, blir den videre problemstilling 

hvilke forhold som skal legges til grunn i en vurdering av om kostnadene er urimelige.  

 

Forarbeidene henviser til forbrukerkjøpsdirektivet når det gjelder forholdene som skal 

legges til grunn i en urimelighetsvurdering.62 Direktivets anvendelse av begrepet 

”uforholdsmessig” viser til at kostnadene ved omlevering må stå i misforhold til en 

annen størrelse for at unntaket skal komme til anvendelse. Problemstillingen blir 

heretter hva som er den ”annen størrelse”. 

 

Her er det hensiktsmessig å se hen til direktivet og dets oppbygning. 

Forbrukerkjøpsdirektivet63 legger til grunn at hvorvidt kostnadene ved omlevering er 

 

 
60 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
61 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 122. 
62 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
63 Forbrukerkjøpsdirektivet art 3. nr. 3. 
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urimelige, skal bedømmes i forhold til kostnadene ved ”den alternative beføyelse”. 

Med ”alternativ beføyelse” menes i denne forbindelse retting. Årsaken til dette er at 

forbrukers valgrett står nettopp mellom retting og omlevering. Dette medfører at dersom 

forbruker krever omlevering, vil retting være den alternative beføyelsen. Direktivets 

ordlyd kan videre tolkes dithen at kostnadene ved retting og omlevering skal settes opp 

mot hverandre. Det er så avviket mellom de to beføyelsene som er med på å avgjøre 

hvorvidt kostnadene ved omlevering er urimelige eller ikke.  

 

Direktivtekstens framgangsmåte for urimelighetsvurderingen har støtte i rettspraksis. 

Det følger av tingrettsdommen i ”støvlettsaken”64 at: 

”Det er de alternative kostnadene som må vurderes opp mot hverandre.” Videre følger 

det at: ”Selgerens kostnader ved den beføyelsen kunden ønsker skal ses i forhold til 

kostnadene ved den alternative beføyelse.”65

 Det vises her til at domstolen anvender direktivet og dets fortale som rettskilde for 

tolkning av unntaket i fkjl. § 29.66  

 

Så langt er konklusjonen at kostnadene ved retting og omlevering skal vurderes opp mot 

hverandre og at kostnadene ved omlevering deretter må avvike fra kostnadene ved 

retting. 

 

4.2.3 Avveiningen – kravet til markant avvik 

Den neste problemstilling er hvor stort avviket mellom retting og omlevering må være 

for at et krav om omlevering kan anses å være urimelig.  

 

Lovteksten utdyper ikke hva som ligger i begrepet ”urimelig”. En naturlig språklig 

fortolkning viser imidlertid at det skal foreligge et ”kvalifisert avvik”. 

 

 

 
64 Hedemarken Tingrett, saksnr.: 04000280TVI-HEDM, Avsagt 15.04.2004, heretter: Tingerettdommen i 

”støvlettsaken”.  
65 Tingrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9.  
66 Tingrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9 tredje avsnitt . 
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Det bemerkes i denne forbindelse at begrepet ”urimelig” er anvendt flere steder i norsk 

lovgivning. Dette eksemplifiseres med avtaleloven67  § 36, pristiltaksloven68 § 2, 

håndverkertjenesteloven § 24, avhendingsloven § 4-10 andre ledd, og 

markedsføringsloven § 9 a. Lang tids praksis viser at det skal til dels svært mye til for at 

noe skal kvalifiseres som urimelig etter de ovennevnte bestemmelsene, til tross for at 

bestemmelsene er ment for å verne den svake part i et avtaleforhold.  

 

Bustadoppføringsloven69 § 32, har en noe annerledes ordlyd enn de ovennevnte 

bestemmelsene, men er likevel basert på et prinsipp om ”urimelighet”. Ordlyden viser 

til at mangel kan rettes om det ikke vil føre til ”kostnadar eller ulemper som ikkje står i 

rimeleg høve til det forbrukaren oppnår”.70 En tolkning av ordlyden viser at den legger 

en uforholdsmessighetsvurdering til grunn. Dette medfører at dersom man kommer til at 

forbrukerens fortjeneste ikke står i forhold til selgerens tap, så er det snakk om 

urimelighet. Herfra kan det trekkes en parallell til ordlyden i forbrukerkjøpsdirektivets 

art 3. nr. 3 og begrepet ”uforholdsmessig”.71 På dette grunnlag kan en tolkning av 

ordlyden i bustadoppføringslovens § 32, sammenlignet med direktivets art 3. nr. 3, 

anvendes analogisk for å tolke begrepet ”urimelig” i fkjl. § 29, og at begrepet på den 

måten kan forstås slik at selgers kostnader, for å falle inn under ordlyden, ikke skal stå i 

samsvar med forbrukerens utbytte. Dette viser igjen tilbake til den naturlig språklige 

fortolkningen av begrepet ”urimelig”, hvor tolkningen viser at det må foreligge et 

”kvalifisert avvik”. 

 

Endelig kan det vises til rettspraksis, og lagmannsrettens utsagn i ”støvlettsaken”:  

”Lovens hovedregel er at forbrukeren har krav på omlevering, og at det derfor skal en 

del til for at selger kan møte dette kravet med et tilbud om reparasjon”.72  

 

 
67 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer av 31. mai 1918 nr. 4. 
68 Lov om pristiltak av 11. juni 1993 nr.66. 
69 Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad av 13. juni 1997 nr. 43. 
70 Kjl. av 1988 § 32. 
71 Forbrukerkjøpsdirektivet art 3. nr. 3. 
72 Eidsivating Lagmannsrett, saksnr.: 04-027856ASI-ELAG. Avsagt 31. 03. 2005, heretter: 

Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken”. 
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Utsagnet sier indirekte at det skal en del til før selgers kostnader ved omlevering kan 

anses å være urimelige.  

 

En naturlig språklig fortolkning av begrepet ”kvalifisert avvik” når det er snakk om 

kostnader, innebærer at det må foreligge en kostnadsdifferanse mellom retting og 

omlevering. Det medfører at kostnadene ved omlevering må være høyere enn 

kostnadene ved retting for å falle inn under begrepet ”urimelig”. Kostnadsdifferansen er 

sammenfallende med en naturlig språklig fortolkning av begrepet ”uforholdsmessig”, 

og at det må foreligge et misforhold mellom to størrelser. Det kan imidlertid ikke være 

slik at dersom kostnadene ved omlevering er flere ganger høyere enn ved retting så er 

kostnadene ved omlevering automatisk ”urimelige”. En slik tolkning vil virke svært 

tilfeldig og få urimelige konsekvenser i mange tilfeller. Argumentet finner støtte i 

rettspraksis. Lagmannsretten uttaler i ”støvlettsaken” at: 

”Selgerens faktiske kostnader ved en omlevering av støvlettene vil være 447,-. Det 

tilsvarer selgerens innkjøpspris av støvlettene. Isolert sett er dette etter lagmannsrettens 

oppfatning ingen urimelig kostnad selv om beløpet er vesentlig høyere enn selgers 

kostnad ved reparasjon”.73  

 

Det må derfor drøftes hvor mye høyere kostnadene ved omlevering må være før de kan 

kvalifisere til å være ”urimelige”.  

 

Kravet til kostnadsavvikets størrelse utdypes i forbrukerkjøpsdirektivet. Direktivets 

fortale punkt 11. henviser til at det ved spørsmål om kostnadene er ”urimelige”, skal 

foretas en vesentlighetsvurdering. ”For at kostnadene skal anses som urimelige, må de 

være vesentlig høyere enn kostnadene ved den andre beføyelsen.”74 

Forbrukerkjøpslovens forarbeider nevner ikke kravet til vesentlighet eksplisitt, men det 

henvises til direktivets fortale punkt 11.75 Slik anvender også forarbeidene fortalen som 

en rettskilde for tolkning av begrepet ”urimelig”. Det vises videre til 

forbrukerkjøpsdirektivet som minimumsdirektiv, og at forbrukerkjøpsloven ikke kan 

 

 
73 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 8. 
74 Forbrukerkjøpsdirektivets fortale punkt 11. 
75 Ot. prp. nr. 44 s. 183. 
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stille dårligere vilkår for forbrukeren enn direktivet, se punkt 1.2.4. Av dette kan det 

igjen trekkes den konklusjon at dersom direktivet stiller et krav til vesentlighet ved en 

urimelighetsvurdering, så vil forbrukerkjøpsloven sette forbrukeren i en dårligere 

stilling dersom man ikke tolker loven tilsvarende. 

 

Utgangspunktet er at en vesentlighetsvurdering skal være objektiv. Dette fremgår av 

forarbeidene76, jf. forbrukerkjøpsdirektivets fortale punkt 11. Kravet til objektivitet som 

utgangspunkt følger også av gammel norsk rettstradisjon. Man kan derfor se hen til 

norsk rettspraksis i forbindelse med heving ved kontraktsbrudd, for å få klarhet i 

hvordan begrepet ”vesentlig” skal tolkes. I Rt. 1998 s. 1510 uttrykker førstvoterende at 

utgangspunktet, og det sentrale momentet i en vesentlighetsvurdering, må være det 

objektive avviket fra den kontraktsmessige oppfyllelse.77 Uttalelsen kan ikke anvendes 

direkte i avhandlingens tilfelle da det her ikke er snakk om et spørsmål om det 

foreligger” vesentlig kontraktsbrudd”, men derimot ”vesentlig høyere kostnader”. 

Prinsippet om objektivitet som utgangspunkt har imidlertid overføringsverdi.  

 

I en objektiv vurdering av kostnadsforskjellen mellom retting og omlevering må den 

reelle, matematiske differansen legges til grunn. Dersom det ikke er snakk om store 

økonomiske forskjeller mellom en omlevering og retting, skal hovedregelen 

opprettholdes og forbrukeren beholder sin valgrett. Kravet til vesentlig høyere kostnader 

er da ikke oppfylt. Dette argumentet finner støtte i rettspraksis. I ”støvlettsaken” var 

kostnadsdifferansen på 382,-. Her kom tingretten til at et beløp i denne størrelsesorden 

vanskelig kunne karakteriseres som noe betydelig beløp, eller en urimelig kostnad.78 

Tingrettens framgangsmåte i denne saken var å stille kostnaden ved retting og 

omlevering opp mot hverandre, for så å matematisk trekke den billigste fra den dyreste 

beføyelsen.  

 

Det avgjørende vil derfor være hvor stort avvik som skal til for at kostnadsdifferansen 

mellom de to alternativene kan anses for vesentlig. Det er ovenfor fastslått at 

 

 
76 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 183. 
77 Rt. 1998 s. 1510 jf. Rt. 1999 s. 408. 
78 Tingrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9. 
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ubetydelige forskjeller ikke kan være vesentlige. Problemet oppstår med en gang 

kostnadene ved omlevering er tilsynelatende mye høyere enn ved retting.  

 

Hvorvidt kostnadsdifferansene er store eller små, burde ikke vurderes på bakgrunn av 

en objektiv, matematisk skala alene. I praksis vil det ofte være slik at en omlevering vil 

påføre selger kostnader som er flere ganger høyere enn rettingsbeløpet. 

Dersom den matematiske størrelsen alene skal være avgjørende, vil resultatet bli at 

omleveringen ofte antas å være vesentlig høyere. Dersom det utvikles en prosentvis 

skala for hva som skal angi om omleveringskostnaden er vesentlig høyere, kan dette 

også føre til at kravet på omlevering ofte blir tilsidesatt. Klare grenser for hvilke 

økonomiske størrelser som skal anses urimelige kan altså gi tilfeldige utfall. For å få et 

rettferdig resultat i hvert enkelt tilfelle er det derfor rimelig å legge til grunn varens 

selvstendige verdi, herunder selgers helhetlige utlegg og fortjeneste ved 

gjennomføringen av en omlevering. Kravet til vesentlig høyere kostnader må således 

ses i sammenheng med punkt 4.3.2, litra a.  

 

Den generelle tolkningen av begrepet ”urimelig” sammenholdt med tilsvarende lover, 

direktivet og rettspraksis legger således til grunn at det som et utgangspunkt skal mye til 

for at kostnadene ved omlevering skal anses for ”urimelig” i forhold til kostnadene ved 

retting. Det skal med andre ord mye til for at unntaket ved ”urimelige kostnader” 

kommer til anvendelse. Dette er i tråd med hensynet til styrking av forbrukervernet.  

  

Så langt er det sett hen til en urimelighetsvurdering på bakgrunn av det faktiske, 

pengemessige avviket.  

 

4.3 Den supplerende helhetsvurderingen 

4.3.1 Innledning 

Som nevnt ovenfor kan det virke tilfeldig og føre til urimelige resultater dersom 

spørsmålet om unntakets anvendelse bare skal baseres på en rent pengemessig 

vurdering. Lovgiver har på det grunnlag uttalt at urimelighetsvurderingen ikke bare skal 
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ta hensyn til de rent pengemessige kostnadene, men at det skal foretas en bredere og 

mer sammensatt vurdering.79

 

Forbrukerkjøpsloven § 29 andre ledd nevner tre momenter som det særlig skal legges 

vekt på i en helhetsvurdering, herunder verdien av en mangelfri ting, mangelens 

betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for 

forbrukeren. Tilsvarende momenter følger av ordlyden i direktivets art 3. nr. 3.80 

Momentlisten i § 29 andre ledd er imidlertid ikke uttømmende. Foruten lovens 

momenter kan også andre hensyn vektlegges, jf. lovteksten og begrepet ”særlig”. 

Lovgiver har spesielt framhevet miljøhensynet i denne forbindelse, se nærmere om dette 

i punkt 4.3.5. I det videre vil det redgjøres for momentene i fkjl. § 29 andre ledd. 

 

4.3.2 Verdien av en mangelfri ting 

Forarbeidene legger til grunn at det i en helhetsvurdering for det første skal tas hensyn 

til varens verdi uten mangelen.81 Dette er det første av de tre momentene nedfelt i 

fkjl. § 29 andre ledd. Momentet kan være av avgjørende betydning ved spørsmål om 

omlevering, fordi det nettopp er varens verdi uten mangel som skiller de ulike tilfellene 

fra hverandre. Hensynet bak dette momentet kan sies å være å beskytte både selger og 

forbruker fra et urimelig resultat. Dette vil utdypes nærmere.  

 

Verdien av en mangelfri ting kan videre deles inn i to alternativer som i noen tilfeller 

må ses i sammenheng. For det første skal det tas hensyn til varens utsalgspris. I denne 

forbindelse skal det også drøftes om det foreligger et ”kjerneområde” i forbindelse med 

omlevering etter fkjl. § 29. For det andre bør det tas hensyn til varens selvstendige 

verditap gjennom bruk. Dette innebærer at det er varens verdi på det tidspunktet 

mangelen inntraff som skal legges til grunn. 

 

 

 

 
79 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 122-123. 
80 Forbrukerkjøpsdirektivet arikkel 3. nr. 3. 
81 Ot. prp. nr. 44 (2002-2002) s. 183. 
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a) Billige og masseproduserte varer – kjerneområdet 

Det er varens utsalgspris som hovedsakelig skal vektlegges i forbindelse med dette 

momentet. Begrunnelsen er at utsalgsprisen i stor grad er med på å avgjøre selgerens 

økonomiske tap ved en omlevering. Her kan det vises til at situasjonen stiller seg helt 

annerledes ved spørsmål om omlevering av en bil til 300.000,- enn ved omlevering av 

en mobiltelefon til 1000,-. 

 

Det fremgår av forarbeidene at omlevering er særlig aktuelt når varen det gjelder er 

”billig og masseprodusert.”82 Forarbeidene utdyper ikke hvilke varer som skal falle inn 

under denne kategorien. Det foreligger heller ingen angitt prisgrense for hva som kan 

anses som ”billig”.  

 

Her kan det imidlertid ses hen til rettspraksis for en nærmere fortolkning av begrepet. 

I ”støvlettsaken” var utsalgspris på støvelettene 1360,-. Det følger av tingrettsdommen 

at: 

”etter rettens oppfatning er det, i den aktuelle sammenhengen, ikke naturlig å 

karakterisere støvelettene i den aktuelle prisklassen som en masseprodusert 

forbruksvare med beskjeden verdi”.  

Tingretten anser således ikke støvletter i en slik prisklasse for å være ”billig og 

masseprodusert”. 

 

Lagmannsretten på den andre siden uttaler at:  

”verdien av et par støvletter til 1360,- ikke er betydelig, selv om verdien ikke kan 

karakteriseres som lav. Men det må ved vurderingen av støvlettenes verdi i denne saken 

legges vekt på at bestemmelsen i § 29 omfatter svært forskjellige gjenstander og 

gjenstander med svært forskjellig pris. Enkelte forbrukerkjøp koster bare noen titalls 

kroner, mens andre koster flere hundre tusen kroner og mer enn det. I en slik større 

sammenheng har støvlettene ingen stor verdi”. 83  

 

 

 
82 Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 184. 
83 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 8-9. 
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Det kan i denne forbindelse drøftes hvorvidt det faktisk eksisterer en slags skala eller et 

kjerneområde for omlevering, på grunnlag av det lovgiver har uttalt om billige og 

masseproduserte varer, herunder lagmannsrettens uttalelse om at støvlettenes verdi må 

ses i en større sammenheng. 

 

Dersom man vil oppfylle intensjonen om en klar og lett tilgjengelig regel kan det være 

hensiktsmessig at denne regelen har et klart kjerneområde hvor det ikke er nødvendig å 

gå inn på andre momenter i saken, men hvor man ut fra varens beskjedne verdi kan 

konkludere med at det ikke er tale om urimelige kostnader. Varer som faller inn under 

betegnelsen ”billig og masseprodusert” kan således sies å opptegne et kjerneområde for 

hovedreglen i § 29. Denne tolkningen må antas å være i tråd med lovgivers uttalelse om 

adgangen til omlevering ved ”billige og masseproduserte varer”. 

 

Lagmannsrettens følgende uttalelse må kunne tolkes dithen at også domstolen mener det 

bør foreligge et ”kjerneområde” innenfor omlevering: 

”Dersom forbrukeren i et tilfelle som dette skal være avskåret fra å kreve omlevering, 

vil det etter lagmannsrettens syn i realiteten innebære at forbrukerens lovbestemte 

valgrett vil være avskåret på et vesentlig forbrukerområde hvor varene ikke er spesielt 

dyre.”84”Kjerneområdet” kan tolkes ut fra lagmannsrettens henvisning til ”vesentlig 

forbrukerområde”. 

 

Det følger imidlertid en reservasjon av lagmannsrettsdommen: 

”Selv om forbrukeren gis medhold i sitt krav på omlevering i denne saken, så innebærer 

ikke dette uten videre at alle mangler på sko og lignende produkter vil gi rett til 

omlevering”.85  

Reservasjonen gjelder bare mot opptegning av ”kjerneområde” for typiske varegrupper. 

Det påpekes at dommen ikke uttrykker noen reservasjon mot ”kjerneområde” i 

forbindelse med en typisk prisklasse. 

 

 

 
84 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9. 
85 Lagmannsrettsdommen i ”Støvlettsaken” s. 10. 
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I forlengelsen av det ovennevnte er problemstillingen hvor grensene for et slikt 

”kjerneområde” skal gå. Her er det naturlig å ta utgangpunkt i lagmannsrettens uttalelse, 

herunder eksempler fra andre typiske forbrukerkjøp.  

 

Forbruksvarer som forbrukere generelt kjøper mye av i dag, foruten mat, er klær, sko, 

mobiltelefoner og andre mindre elektroniske artikler. Videre medregnes større 

elektroniske artikler som tv og kjøleskap, men dette er varer forbrukere bytter ut 

sjeldnere enn de førstnevnte. Hvis man så tar utgangspunkt i de ovennevnte 

varegruppene kan det anslås en gjennomsnittlig utsalgspris på mellom 300,- og 

1500 kroner. Da tas det ikke hensyn til at varer av enkelte merker er dyrere enn andre. 

Varer som klær, sko og telefoner er såpass etterspurt at de fleste forhandlere til en hver 

tid har flere produkter og varianter på lager og på den måten også lett tilgjengelig ved en 

eventuell omlevering. Ovennevnte varer må derfor kunne betegnes som 

”masseprodusert”. 

 

Ressonementet kan sammenlignes med lagmannsrettens uttalelse om at prisen på 

støvlettene ikke er betydelig sett i en større sammenheng. Uavhengig av hvilken vare 

forbrukeren trenger, om det er regntøy, sko eller mobiltelefon, vil han eller hun stort sett 

betale opp mot 1000 kroner om ikke mer. Ser man denne prisen i sammenheng med hva 

forbrukere må betale for andre varer som inngår i en gjennomsnittlig husstand, kan ikke 

varer som koster rundt 1000 kroner anses for dyre. Det må derfor kunne stilles krav til 

lovregelen og rettspraksis om at rettstilstanden tilpasses dagens marked. Så langt er 

konklusjonen derfor at ”masseproduserte” varer som sko, klær og mindre elektroniske 

artikler kan anses som ”billige” dersom de tilhører en prisklasse på rundt 1000,-.  

 

I denne forbindelse vises det til hva som er sagt innledningsvis i punkt 1.2.5. om at 

forbrukersaker sjelden er oppe i rettssystemet. Det kan antas å ta lang tid før en 

tilsvarende sak som ”støvlettsaken” igjen er oppe i rettssystemet. 

Lagmannsrettsdommen, må i dette tilfellet, derfor gis større vekt enn den ellers ville fått 

dersom det hadde eksistert ytterligere rettspraksis på området. 

Det kan på dette grunnlag konkluderes med at det foreligger et ”kjerneområde” innen 

for fkjl. § 29. Dette innebærer at det ved tilfeller hvor varen faller inn under betegnelsen 

”billig og masseprodusert” må forbrukerens valgrett gå foran. En konsekvens av dette er 
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at unntaket ”urimelige kostnader” ikke kommer til anvendelse, se punkt 4.4. Denne 

konklusjonen opprettholder kravet til et styrket forbrukervern. 

 

b) Varens verditap  

I noen tilfeller må varens verditap gis betydning i forbindelse med spørsmål om 

omlevering. Årsaken til dette er at dersom man bare legger varens utslagspris til grunn 

kan det i noen tilfeller medføre urimelige resultater dersom varen har hatt et stort 

verditap fra kjøpstidspunktet fram til mangelstidspunktet. 

 

Et eksempel på hva som skal vektlegges i denne forbindelse , kan hentes fra 

rettspraksis. I ”støvlettsaken”, var støvlettene svært lite brukt da mangelen oppstod. 

Retten la der til grunn at støvlettene uten mangelen hadde en verdi på linje med 

kjøpesummen.86 Når varen er lite brukt på det tidspunkt mangelen oppstår, er verditapet 

som regel minimalt. Gode grunner taler derfor for omlevering. Dersom omlevering ikke 

tillattes kan det medføre urimelige ulemper for forbrukeren, se for øvrig punkt 4.3.4. 

 

Forarbeidene viser imidlertid til at verditapet, selv ved kortvarig bruk, kan være særlig 

stort ved enkelte gjenstander.87 Det er i slike tilfeller varens verditap vil ha størst 

betydning. Et typisk eksempel i forbrukerkjøp vil være biler. For slike gjenstander må 

verditapets størrelse normalt anses tilstrekkelig til at en omlevering vil innebære 

urimelige kostnader for selgeren. Ved å tillegge varens verditap vekt, søker man å 

beskytte selgeren mot slike urimelige økonomiske tap. 

 

I forhold til varens verditap kan det konkluderes med at jo større verditapet på varen er, 

desto mer taler gode grunner mot omlevering. Fordi jo større verditap varen har, desto 

større økonomisk tap vil selger sitte igjen med i tillegg til at forbrukeren vil få 

uberettigede fordeler. Konklusjonen må ses i sammenheng med at en omlevering skal 

sette avtalen mellom forbruker og selger tilbake til utgangspunktet, se punkt 2.4. 

 

 

 
86 Tingrettsdommen i  ”støvelettsaken” s. 10. 
87 NOU 1993:27 s. 132. 
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4.3.3 Mangelens betydning 

Mangelens betydning er det andre momentet som skal vurderes under § 29 andre ledd. 

Lovens ordlyd utdyper ikke hvordan begrepet skal forstås. Ut fra en naturlig språklig 

fortolkning av begrepet slik det er anvendt i forbrukerkjøpsloven, kan det imidlertid 

oppstilles to forhold som skal vektlegges. For det første skal det tas hensyn til 

mangelens betydning for varens funksjonalitet og anvendelse objektivt sett. For det 

andre skal det tas hensyn til mangelens betydning for den aktuelle forbrukeren.  

 

a) Mangelens betydning for varens generelle funksjonalitet og anvendelse 

Det kan i denne forbindelse være avgjørende om varen er helt ubrukelig eller om 

mangelen er av en mindre størrelse. Her kan rettspraksis anvendes som eksempel. I 

”støvlettsaken” falt hælen av skoen. Det følger av lagmannsrettsdommen at:  

”Partene er enige om at mangelen var vesentlig i den forstand at støvletter med høy hæl, 

er ubrukelige uten hæl. Dette taler etter lagmannsrettens syn mot at selgeren skal kunne 

foreta retting i stedet for omlevering.”88

Dommen viser til at mangelen er av stor betydning for varens funksjonalitet dersom den 

ikke kan anvendes til det formål den er ment for.  

 

Er mangelen av en slik sentral betydning som i ”støvlettsaken”, vil det oftere føre til at 

en forbrukers krav om omlevering må imøtekommes enn hvor mangelen er uten 

funksjonelle konsekvenser.89 Typiske tilfeller hvor mangelen er uten store funksjonelle 

konsekvenser, oppstår ofte ved kjøp av bil. Dersom låsemekanismen i den ene bildøren 

er ødelagt, vil det være urimelig å kreve omlevering av hele bilen når det vil være både 

billigere og praktisk enklere å bare skifte døra eller eventuelt bare låsen. 

 

Her kan det konkluderes med at dersom varens funksjonalitet er redusert tilsvarende 

kravene til vesentlig mangel, plikter selger å omlevere etter hovedregelen framfor å 

rette. 

 

b) Mangelens særlige betydning for den aktuelle forbrukeren 

 

 
88 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9. 
89 Sonny Kristoffersen; forbrugerkøbsregler og standardvilkår s. 74. 
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For det andre kan mangelens betydning for den aktuelle forbrukeren være avgjørende. 

Selv om mangelen i alminnelighet ikke kan sies å ha sentral betydning for 

salgsgjenstandens funksjon, kan konkrete forhold hos forbrukeren medføre at 

vedkommende har rimelig grunn til å legge betydelig vekt på forholdet, hvilket i så fall 

må inngå i urimelighetsvurderingen. Dersom forbrukeren tillegger mangelen mindre 

betydning enn andre ville gjort, selv om mangelen i seg selv betraktes som betydelig i 

forhold til salgsgjenstandens funksjon, skal dette forholdet på den andre siden inngå 

med mindre vekt i en urimelighetsvurdering.90

 

Det følger av rettspraksis at tidspunktet for da mangelen inntraff skal gis betydning. I 

”støvelettsaken” inntraff mangelen bare en måned etter at støvelettene var kjøpt i 

butikken. Det er utvilsomt slik at enhver som kjøper en vare, uansett prisklasse, 

forventer at varens levetid går utover 4 uker. Når man i tilfeller som i den ovennevnte 

”støvelettsaken”, i tillegg har utøvd en beskjeden bruk, virker det urimelig dersom 

selger krever å få reparere. Mangelens betydning i dette tilfellet er at en tidlig inntruffet 

mangel kan forringe den nye varens subjektive verdi for forbrukeren.  

 

En rimelig konklusjon i denne forbindelse er mangelens betydning for den aktuelle 

forbrukeren ikke kan tillegges særlig vekt, med mindre betydningen av mangelen kan 

antas å være vesentlig. 

 

4.3.4 Om retting kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren 

Om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren er det 

tredje momentet i § 29 andre ledd. Lovens ordlyd uttrykker ikke eksplisitt hvordan 

”andre beføyelser” skal forstås. Man må imidlertid se hen til § 29 og dens system. Både 

§§ 29 og 30 gjelder avhjelp for forbruker. Det har vært en rettslig oppfatning siden 

kjøpsloven91 at avhjelp omfatter både retting og omlevering. Siden avhandlingen gjelder 

omlevering, vil ”andre beføyelser” etter § 29 andre ledd måtte være retting. Denne 

 

 
90 Kristoffersen s. 74. 
91 Kjøpsloven av 1988. 
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fortolkningen er sammenfallende med fortolkningen av ”annen beføyelse” i direktivet, 

se avhandlingens del 4.2.2.  

 

Det kan i forlengelsen av dette påpekes at lovteksten er skrevet i flertallsform, hvilket 

innebærer at ordlyden som et utgangspunkt åpner opp for at også andre beføyelser enn 

retting kan anvendes. Forbrukerkjøpsloven er imidlertid oppbygd slik at det ved 

mangler først skal foretas avhjelp, før andre misligholdsbeføyelser kan anvendes.92 

Det må derfor legges til grunn at det kun er retting lovgiver sikter til. Dersom selger 

misligholder sin avhjelpsplikt, herunder omleveringsplikt, kan det imidlertid være 

aktuelt å vurdere andre misligholdsbeføyelser. 

 

Problemstillingen under momentet, ”andre beføyelser som kan gjennomføres uten 

vesentlig ulempe for forbrukeren”, blir derfor mer presist om retting kan gjennomføres 

uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Det må i denne forbindelse vurderes hvor lang 

tid en retting vil ta og hvorvidt den vil medføre ulemper for forbrukeren.  

 

Her kan det hentes eksempel fra rettspraksis. Lagmannsretten uttaler i ”støvlettsaken”at:  

”Støvlettene ville kunne repareres i løpet av få dager, og at de visuelt og kvalitetsmessig 

vil være like gode som et nytt par.”93  

 

Et annet eksempel hvor retting ikke kan sies å medføre ulempe for forbrukeren er hvor 

forbrukeren har kjøpt en gullring med perler, hvor en av perlene har falt av. Dersom 

gullsmeden tilbyr seg å lime perlen på med en gang slik at forbrukeren kan få med seg 

ringen hjem, kan det vanskelig sies å medføre ulempe for forbrukeren. Perlene er i 

utgangspunktet limt på, så selgers handling vil da være en gjentakelse av den 

opprinnelige produksjonen. Ringen blir så god som ny og verken tid eller resultat 

medfører ulemper for forbruker. 

 

På den andre siden kan ulempen være vesentlig for forbrukeren dersom varen er kjøpt til 

et bestemt formål. Et klassisk eksempel er kjøp av sko som skal anvendes i forbindelse 

 

 
92 Forbrukerkjøpsloven § 29 jf. § 30. 
93 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9. 
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med et nærstående selskap. Dersom skoene viser seg å ha en mangel få dager før 

selskapet er det sjelden tid til å reparere. Reparasjonstiden vil gjerne strekke seg utover 

dagen for selskapet. Ulempen for forbrukeren i et slikt tilfelle vil være så stor at den i 

seg selv taler for en omlevering. For at retting skal påføre forbruker ulempe må det 

derfor foreligge særlig omstendigheter som at forbrukeren trenger varen til en spesiell 

tid og et spesielt formål.  

 

Argumentet om at mindre ulemper skal rettes framfor omleveres, finner støtte i 

rettspraksis. Tingretten uttaler i ”støvlettsaken” at: 

”støvlettene vil være minst like bra etter en reparasjon, og at det ikke vil være synlig at 

støvelettene er reparert. Etter rettens oppfatning er det som her er omtalt, momenter som 

taler for at unntaksbestemmelsen skal komme til anvendelse.”  

 

Endelig skal det likevel påpekes at lovens hovedregel og hensyn må ligge til grunn ved 

en vurdering som ovenfor. Selv om momentet alene taler for at varen ikke skal 

omleveres kan det ikke gis avgjørende vekt alene slik det følger av rettspraksis, og 

tingrettens uttalelse ovenfor.  

 

4.3.5 Andre momenter av betydning - Miljøhensynet  

Det følger av ordlyden i § 29 andre ledd at det ”..skal det særlig legges vekt på…”. 

Under stortingsbehandlingen ble det pekt på at begrepet ”særlig” skulle markere at også 

andre hensyn skulle vektlegges i en urimelighetsvurdering. Hovedsaklig ble det her 

siktet til miljøhensyn slik at man oppnådde en miljøvennlig praktisering av loven.94 

Lovteksten gir ingen videre utdypning av hvordan begrepet ”særlig” skal tolkes. 

 

Ved hjelp av forarbeidene, herunder justiskomiteens grupperinger i form av flertall og 

mindretall, kan det tolkes fram to sider av miljøhensynet som kan vektlegges.  

 

På den ene siden taler miljøhensynet for en utvidet anvendelse av unntakene i 

§ 29 første ledd, andre punkt. Dette standpunkt tok justiskomiteens flertall under 

 

 
94 Innst. O. nr. 69 s. 19. 
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stortingsbehandlingen. Flertallet var bekymret for at forbrukerens krav på omlevering 

ville bidra til økte miljøproblemer. Dette fremgår av forarbeidene.95 Hovedargumentet 

deres var at en utvidet adgang til å kreve omlevering ville være med på å styrke 

samfunnets ”bruk og kast” mentalitet.  

 

Flertallets tolkning av miljøhensynet kan være holdningsskapende for forbrukere. En 

slik praktisering av loven kan være med på å påvirke forbrukere til å ta bedre vare på de 

tingene de allerede har, slik at behovet for fornyelse av utstyr oppstår sjeldnere. Dette 

vil igjen være med på at færre varer kastes over kortere tidsrom. Lovgiver, herunder 

flertallet, knytter et nei til omlevering grunnet miljøhensyn særlig opp mot tilfeller hvor 

hele serier av et produkt innehar mangel.  

 

Det følger av tingrettsdommen i ”støvlettsaken” at dersom øvrige hensyn er ivaretatt 

kan det: ”ut fra miljøhensyn, ikke være noen målsetting i seg selv at kunden skal ha 

krav på en ny vare”. 96 Det kan her synes som om retten ikke legger hovedregelen om 

forbrukers valgrett til grunn for sin vurdering. Ved å uttale at omlevering ikke er 

”noen målsetting i seg selv”, viser retten at den har fokusert på å vurdere hvilken av de 

to avhjelpsbeføyelsene som er den rimeligste, framfor å vurdere om alle forhold tatt i 

betraktning, er urimelige. Tingretten utdyper ikke ytterligere hvorfor miljøhensynet 

tillegges så stor vekt som i denne saken.  

 

På den andre siden taler miljøhensynet for en snevrere anvendelse av unntakene. Dette 

standpunktet tok justiskomiteens mindretall under stortingsbehandlingen. Mindretallet 

ønsket ikke å anvende begrepet ”særlig” i lovteksten. Dette følger av forarbeidene.97 

Hovedargumentet var at en vid adgang for forbrukeren til å kreve omlevering ville føre 

til en bedre produksjon. Mindretallet uttalte i denne forbindelse at: 

 

 
95 Innst. O. nr.69 s. 19. 
96 Tingrettsdommen i ”støvelettsaken” s. 10. 
97 Innst. O. nr. 69. s. 19. 
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”dersom kostnadene ved en mangelfull produksjon blir så store at det påvirker 

produsentene, vil en best mulig produksjon sikres og færre varer kastes. Dette vil på sikt 

gagne miljøet.”98  

 

Mindretallets standpunkt finner støtte i lagmannsrettens avgjørelse i ”støvlettsaken”:  

”Lagmannsretten legger til grunn at et miljøhensyn ikke ensidig taler mot 

omlevering.”99 Retten uttaler videre at: 

” På den annen side vil en rett til omlevering i mangelstilfellene antagelig generelt sett 

føre til en større bevissthet til kvalitet blant forbrukere og blant 

produsenter/leverandører/selgere, hvilket igjen vil kunne føre til færre mangler ved 

gjenstander som frembys til salg. For øvrig er det i denne saken snakk om organisk 

materiale som det for øvrig også er en viss mulighet til å sikre gjenbruk av.” 

 

I forlengelsen av drøftelsen rundt miljøhensynet kan det stilles spørsmål om 

forbrukerkjøpsdirektivet åpner opp for en vektlegging av miljøhensyn i forbindelse med 

omlevering. Direktivets ordlyd sier ingenting om at det skal tas hensyn til miljøet. En 

generell oppfatning i EU er likevel at den bærekraftige utviklingen skal styrkes.  

 

Det avgjørende må derfor være at forbrukerkjøpsdirektivet er et minimumsdirektiv, jf. 

avhandlingens pkt.1.2.4. Hvis man ser på miljøhensynet som et incitament til 

produsenter om å produsere bedre varer, snevrer det bruken av unntaket 

”urimelige kostnader”, og forbrukervernet styrkes. Denne siden av miljøhensynet 

opprettholder minimumskravene etter direktivet. Dersom hensynet anvendes på en slik 

måte at forbrukerens valgrett begrenses, er sannsynligheten større for at norsk rett 

strider mot direktivet. Ved å begrense forbrukerens krav på omlevering svekkes nemlig 

forbrukervernet. En konsekvens av dette er at minimumskravene etter direktivet ikke er 

opprettholdt.  

 

Så lenge forbrukerkjøpsloven er ment å harmonere med forbrukerkjøpsdirektivet, må 

norske domstoler være varsomme med å anvende miljøhensynet utover direktivets 

 

 
98 Stortingsforhandlingen 2001-2002 (mindretallets synspunkt). 
99 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 9. 
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minimumsgrenser. Lovgiver kan med andre ord bare vektlegge hensyn til miljøet i 

enkelte tilfeller, og da bare i den grad man søker å påvirke produsentene til å produsere  

bedre varer.  

 

4.4 Om det alltid skal finne sted en helhetsvurdering 

 

Et spørsmål av stor betydning for urimelighetsvurderingen er om det alltid, ved 

spørsmål om omlevering, skal foretas en helhetsvurdering hvor de ovennevnte 

momentene vektlegges. 

 

Ordlyden i forbrukerkjøpsloven, ”ved en avgjørelse av om kostnadene er urimelige etter 

første ledd annet punktum, skal det særlig legge vekt på…”100 kan i utgangspunktet 

synes å vise til at det alltid skal foretas en helhetsvurdering. Selv om direktivet er noe 

annerledes formulert, antas det å gi uttrykk for det samme gjennom formuleringen ”idet 

det tas hensyn til...”101

 

I ”støvlettsaken” i tingretten kom retten til at de faktiske kostnadene ved omleveringen 

ikke var vesentlig høyere enn retting. Likevel foretok retten en helhetsvurdering hvor 

den konkluderte med at en omlevering ville innebære ”urimelige kostnader” for selger. 

Det følger av dommen at: 

”Om angjeldende merkostnad er å anse som urimelig i denne aktuelle sammenhengen 

må imidlertid vurderes hensyntagen til også andre momenter, jf. en bredere og 

sammensatt vurdering.”  

Tingrettens uttalelse kan tolkes dithen at en helhetsvurdering alltid skal finne sted.  

 

Lagmannsretten i ”støvlettsaken” er delvis av samme oppfatning som tingretten: 

”Det fremgår av ordlyden i innledningen til § 29 annet ledd at det ved en vurdering av 

om en valgrett etter første ledd medfører urimelige kostnader, skal legges særlig vekt på 

de momentene som er nevnt i annet ledd første setning, det vil si verdien av en 

 

 
100 Fkjl. § 29 andre ledd. 
101 Forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 3. nr. 3. 
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mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten 

vesentlig ulempe for forbrukeren.” 102  

Lagmannsrettens uttalelse tyder på at retten legger til grunn at en helhetsvurdering skal 

finne sted i et hvert tilfelle hvor en omlevering er aktuell.  

 

Urimelighetsvurderingen må ses i sammenheng med hensynet bak lovregelen og ønsket 

om å styrke forbrukervernet. Reelle hensyn taler for klare regler hvor det i færrest mulig 

tilfeller er grunn til å foreta en grundigere vurdering av alle momentene i saken. Det vil 

i de fleste tilfeller være umulig, pga manglende kunnskaper om de enkelte forhold i 

saken, for forbrukeren å føre en diskusjon ut i fra en omstendelig regel. Valgretten vil 

etter dette, kanskje med unntak fra de mest ressurssterke forbrukerne, være svært 

begrenset. Hovedregelen og hensynet til forbrukervernet må her veie tyngst. Dersom 

kostnadene ved omlevering ikke i seg selv er vesentlig høyere enn ved retting, er det 

således intet som tilsier at forbrukers valgrett ikke skal opprettholdes. Det strider mot 

forbrukervernet dersom det i tilfeller hvor det synes klart at de faktiske kostnadene ikke 

er urimelige, likevel foretas en helhetsvurdering for å fastslå om kostnadene ved 

omlevering er urimelige, slik tingretten gjorde i ”støvlettsaken”. En slik vurdering kan 

bære mer preg av å ivareta selgers interesser. 

 

Lagmannsretten uttaler i ”støvlettsaken”103 at det er et vesentlig moment: 

” at man på dette området bør ha regler og praksis som er lette og enkle og praktisere. I 

en kjøpssituasjon hvor det foreligger en mangel, vil det i utgangspunktet være 

forbrukeren som er den svake part, og forbrukeren vil ikke kunne få gjennomført krav 

på omlevering uten selgerens medvirkning. Hvis kjøperen må inngå i en vanskelig og til 

dels omfattende diskusjon med selgeren om han har krav på omlevering, vil det i praksis 

lett kunne gjøre forbrukerens valgrett mindre reell.”  

Denne uttalelsen må således kunne anvendes som et argument for at det bare skal 

foretas helhetsvurderinger i tilfeller hvor kostnadene isolert sett synes urimelige. 

 

 

 
102 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 8. 
103 Lagmannsrettsdommen i ”støvlettsaken” s. 10. 
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Endelig påpekes det at det i de fleste tilfeller hvor forbruker krever omlevering vil det 

være slik at kostnadene ved omlevering er klart høyere enn ved retting. Det kan 

imidlertid være vanskelig å fastslå om kostnadene er vesentlig høyere, især når det per i 

dag ikke er angitt noen førende grenser som skal legges til grunn, verken av lovgiver 

eller domstolene. 

Unntaket ”urimelige kostnader” vurderes derfor dithen at inntil det foreligger utvidet 

rettspraksis på området, må en helhetsvurdering finne sted i alle tilfeller, bortsett fra de 

helt åpenbare. I denne forbindelse vises det til konklusjonen under punkt 4.3.2. litra a og 

”kjerneområdet” i fkjl. § 29. Man kan på denne måten best unngå urimelige og tilfeldige 

resultater både for forbruker og selger. Etter hvert som det utvikles rettspraksis på 

området vil denne praksis kunne legges til grunn ved spørsmål om det skal foretas en 

helhetsvurdering i det enkelte tilfellet.  
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5 Omlevering etter avtalte garantier 

5.1 Bruk av garantier overfor forbrukere 

 

Forbrukerkjøpsloven åpner opp for en viss avtalefrihet. Dette fremgår av avhandlingens 

punkt 1.1. Avtalefriheten er imidlertid begrenset gjennom forbrukerkjøpsloven § 3. 

Lovteksten viser til at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er 

ugunstigere for forbrukeren enn hva som følger av loven. Det skal i denne forbindelse 

nevnes at forbrukerkjøpsloven § 3 er en generell regel som ikke er fattet med tanke på 

spesielle typer avtaler. 

 

Videre viser avhandlingens punkt 1.1 til at de vanligste avtalene i forbrukerkjøp er 

garantiavtaler mellom selger/leverandør og forbruker. En garanti er en frivillig ordning 

selger kan påta seg ved salg av varer, tjenester eller andre ting, hvor forbruker gis 

tilleggsrettigheter i forhold til det forbruker ellers har. 104 Garantien følger ofte varen i 

form av et garantibevis/ garantikort. Andre ganger uttrykker selger at garantien ligger i 

kjøpskvitteringen.  

 

I dag følger det garantier med de fleste varer. Spesielt er garantier mye brukt i 

forbindelse med elektriske varer som hvitevarer, datamaskiner, mobiltelefoner, biler, 

støvsugere og lignende. Garantier er i noen grad anvendt ved kjøp av klær og sko. Det 

er imidlertid sjelden at det følger garantier med matvarer.  

 

Garantiavtalene omhandler først og fremst leverandørens eller produsentens ansvar, og 

omhandler bare rent unntaksvis forhandleren som er selger av varen til forbrukeren.105 

Dette har sammenheng med at de fleste feil og mangler skriver seg fra 

produksjonsstadiet. En annen viktig grunn er at leverandøren er ”tidligere salgsledd” i 

 

 
104 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 8. 
105 Selvig, 1 .utg. s. 191. 
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forhold til reglene i kjøpsloven § 84 og allerede av den grunn vil ha et eget 

mangelsansvar overfor forbrukeren. 

 

I forbindelse med forbrukerkjøpsdirektivet ble det utarbeidet en egen bestemmelse som 

skulle gjelde spesielt for garantier, jf. artikkel 6. Lovgiver var imidlertid usikker på hvor 

denne artikkelen skulle gjennomføres. I utgangspunktet ville det vært naturlig og 

gjennomføre hele direktivet i en og samme lov, nemlig forbrukerkjøpsloven. Det var 

imidlertid slik at mange av kravene etter direktivet allerede kunne antas å følge av 

markedsføringslovens generelle bestemmelser, i tillegg til lang tids praksis.  

 

Forbrukerkjøpsdirektivets regler om garantier gjelder bare ved forbrukerkjøp. Lovgiver 

søkte derimot å utvide reglene for garantier til å gjelde generelt i forbrukerforhold. En 

slik utvidelse ble begrunnet med at hensynet bak garantireglene om å sikre at forbruker 

ikke ble villedet, var av like stor betydning ved alle forbrukerkontrakter.106  Av den 

grunn kunne ikke reglene gjennomføres i forbrukerkjøpsloven alene, da denne bare 

gjelder ved forbrukerkjøp.107 Se for øvrig punkt 1.2.2. Lovgiver viste i denne 

forbindelse til at også de andre nordiske landene ville gjennomføre garantireglene 

generelt,108 med bakgrunn i den fellesnordiske utredningen om implementering av 

direktivet.109  

 

På dette grunnlag ble det opprettet et nytt kapittel i markedsføringsloven som gjelder 

spesielt for garantier. I dette kapittelet er både kravene til markedsføringen av garantier 

samt krav til garantivilkårene samlet. Det er dessuten foreslått å lovfeste enda flere krav 

til garantier enn hva som i dag følger av markedsføringslovens kapitel to. 110  

 

Garantibegrepet etter markedsføringsloven er videre enn begrepet i 

forbrukerkjøpsdirektivet. Årsaken til dette er at dersom lovgiver hadde endret det norske 

 

 
106 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 10. 
107 Forbrukerkjøpsloven § 1. 
108 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 11. 
109 TemaNord 2000:612 ”Implementeringen av forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed-sett ut fra 

et nordisk forbrugerbeskyttelsesperspektiv”. 
110 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 1. 
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begrepet for å tilnærme det direktivets, ville det svekket eksisterende 

forbrukerrettigheter i Norge.111 Det ligger ingenting til hinder for en slik forskjell, da 

lovgiver har adgang til å utforme de regler man finner nødvendig for norske forbrukere 

så lenge disse reglene gir forbrukerne bedre rettigheter enn direktivet. Se punkt 1.2.4.  

 

I forbindelse med forbrukerens krav på omlevering etter avtalte garantier er det spesielt 

en bestemmelse i markedsføringsloven som er av betydning. Markedsføringsloven § 9 c 

oppstiller et ”forbud for næringsvirksomhet mot å bruke ordet garanti eller tilsvarende 

uttrykk ved omsetning av varer, tjenester eller andre ytelser, dersom mottakeren ikke gis 

rettigheter i tillegg til de rettighetene han eller hun ellers har, eller dersom slike 

rettigheter begrenses”. En garanti kan, med andre ord, ikke begrense forbrukerens 

rettigheter nettopp fordi de fleste forbrukervernlover ikke kan fravikes til forbrukerens 

ugunst. 112

 

Forarbeidene viser til at formålet med forbudet er å hindre at forbrukeren blir villedet 

med hensyn til sine rettigheter.113 Forbudet er forøvrig i overensstemmelse med 

forbrukerkjøpsdirektivets fortale114 og dens formål med å stille krav til garantienes 

innhold. Det fremgår videre av forarbeidene, at dersom forbrukeren på forhånd må 

betale for en avtale om garanti, kan betegnelsen ”garanti” eller tilsvarende ikke brukes. 

Dette vil i realiteten være kjøp av en forsikring, slik at kravet om at mottakeren må gis 

rettigheter i tillegg til de rettighetene han eller hun ellers har ikke er oppfylt.115  

 

Før man går nærmere inn på de ulike garantitypene er det av betydning å belyse 

forskjellene mellom forbrukerkjøpsloven § 3 og markedsføringsloven § 9 c. I denne 

forbindelse er det også av interesse å se hen til rettsvirkningene av brudd på de to ulike 

bestemmelsene. 

 

 

 
111 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 9. 
112 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002)s. 22. 
113 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 22. 
114 Forbrukerkjøpsdirektivets fortale punkt 21. 
115 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 22. 
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Som nevnt i innledningen er fkjl. § 3 en generell bestemmelse som gjelder alle typer 

avtaler inngått i forbindelse med forbrukerkjøp. Markedsføringsloven § 9 c derimot er 

en spesiell bestemmelse som kun gjelder for garantier. I tilfeller hvor det oppstår 

problemstillinger i forbindelse med garantier er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i 

den lovregelen som gjelder spesielt for disse. Både fkjl. § 3 og mfl. § 9 c er oppbygd på 

det samme prinsippet om at avtaler ikke kan begrense forbrukerens lovfestede 

rettigheter. Hvorvidt man baserer en drøftelse på mfl. § 9 c eller fkjl. § 3 er derfor ikke 

av større betydning materielt sett. 

 

Den avgjørende forskjellen mellom fkjl. § 3 og mfl. § 9 c er forbrukerens 

sanksjonsmuligheter når det har oppstått tvist. Etter forbrukerkjøpsloven har 

forbrukeren søksmålskompetanse med de begrensninger som er nevnt i innledningsvis i 

avhandlingen, se punkt 1.2.5. Dette innebærer at dersom en avtale som er inngått med 

forbruker er i strid med fkjl. 3, har forbrukeren slik søksmålskompetanse at tvisten kan 

behandles i rettssystemet.  

 

Etter markedsføringsloven stiller situasjonen seg noe annerledes. Mens 

forbrukerkjøpsloven § 3 er av privatrettslig art, er markedsføringsloven § 9 c av 

offentligrettslig art. Forbrukeren har derfor ikke tilsvarende søksmålskompetanse som 

etter forbrukerkjøpsloven. Det er imidlertid slik at Forbrukerombudet fører tilsyn med 

reglene i markedsføringsloven som beskytter forbrukere. Dersom forbrukeren er 

misfornøyd med garantiavtalen kan han eller hun klage forholdet inn til 

Forbrukerombudet for behandling der. Ombudet kan også ta opp saker etter eget 

initiativ hvis det ser at næringsdrivende bryter loven. Dersom en eventuell tvist mellom 

forbruker og selger synes uløselig kan den også bringes inn for markedsrådet. 
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5.2 Ulike garantityper 

5.2.1 Innledning 

I forbindelse med lovgivers ønske om å styrke forbrukervernet er det av interesse å 

belyse hvor sterkt forbrukeren er beskyttet der loven åpner opp for anvendelse av 

garantier. Den videre problemstillingen er hvorvidt forbrukeren har krav på omlevering 

etter de ulike garantitypene.  

 

I forbrukerkjøp brukes det i dag et stort antall garantiavtaler og det er til dels ganske stor 

forskjell på dem. De fleste selgere/leverandører anvender standardvilkår i forbindelse 

med garantier. Det lar seg imidlertid ikke gjøre å fange opp alle formuleringstypene i de 

ulike garantibevisene fordi selger/leverandør vanligvis anvender forskjelllig ordlyd. 

Drøftelsen vil derfor basere seg på et lite utvalg av de mest aktuelle garantitypene som 

benyttes ved forbrukerkjøp. 116

 

Forbrukerens krav på omlevering etter garantier vil drøftes i forhold til 

forbrukerkjøpsloven § 3 samt markedsføringslovens § 9 c. Det avgrenses mot en 

ytterligere behandling av markedsføringslovens regler da det vil være for omfattende i 

forhold til avhandlingens tema. Videre avgrenses det mot problemstillinger rundt 

garantibevisene som ikke vedrører spørsmålet om forbrukerens krav på omlevering. 

 

5.2.2 Kjøpskvitteringen som ”garanti” 

Et eksempel på ”garanti” er hvor selger uttrykker at ”garantien” ligger i kvitteringen på 

varen. Selger oppstiller et beviskrav i form av kjøpskvitteringen, hvilket medfører at 

dersom forbruker ikke kan framvise kvitteringen så anser ikke selger seg som ansvarlig 

for mangelen. På denne måten kan kjøpskvitteringen sies å være en ”garanti” for 

forbrukeren, da selger ”garanterer” for sitt ansvar dersom kvitteringen framvises. 

 

 

 
116 Eksempler på ulike garantibevis er vedlagt avhandlingen. 
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Kjøpskvitteringen gir imidlertid sjeldent eller aldri noen informasjon om forbrukers 

rettigheter i forbindelse med kjøpet. Kvitteringen kan derfor ikke antas å gi forbrukeren 

bedre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven. Det følger av markedsføringsloven § 9 c at 

en anvendelse av ”garanti”-begrepet i dette tilfellet er forbudt. Vilkårene etter 

forbrukerkjøpsloven § 3 kan derfor heller ikke anses oppfylt.  

 

I de tilfeller hvor selger benytter seg av kjøpskvitteringen som ”garanti”, må 

forbrukerens krav på omlevering følge direkte av forbrukerkjøpsloven § 29. 

Forbrukeren har således krav på omlevering dersom lovens vilkår er oppfylt. Se 

forøvrig avhandlingens del 2 og 4.  

 

5.2.3 Sammendrag av forbrukerkjøpsloven som ”garanti” 

Et annet eksempel på ”garanti” er hvor selger utleverer et kort sammendrag av 

forbrukerkjøpsloven, som han eller hun refererer til som en ”garanti”. Slike ”garantier” 

kjennetegnes ved at garantivilkårene er en noe omskrevet variant av de viktigste 

bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. En vanlig formulering er:  

”dersom det oppstår en mangel ved varen, kan forbruker velge om han ønsker at 

mangelen utbedres gjennom reparasjon eller omlevering(innbytte)”.  

Ved anvendelse av denne typen ”garantier” er det liten tvil om at forbrukervernet er 

opprettholdt og at forbruker har krav på omlevering.  

 

Det er imidlertid slik at denne ”garantien” bare gir forbrukeren tilsvarende, men ikke 

bedre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven. Selgers anvendelse av ”garantibegrepet” i 

dette tilfellet, er således forbudt.117 Siden ”garantien” er forbudt etter 

markedsføringsloven, er den heller ikke i overensstemmelse med 

forbrukerkjøpsloven § 3. ”Garantien” må derfor settes til side ved spørsmål om 

omlevering. Forbrukeren har således krav på omlevering etter vilkårene i fkjl. § 29.  

 

 
117 Markedsføringsloven § 9 c. 
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5.2.4 ”Garanti” som begrenser forbrukerens rettigheter 

En tredje variant av ”garantier” er de som begrenser forbrukeren rettigheter 

sammenlignet med forbrukerkjøpsloven. Dette er den mest anvendte garantitypen. En 

typisk formulering i slike garantier er:  

”Forpliktelsen begrenses til et skjønn mellom reparasjon og utskifting av defekte deler. 

Omlevering kan kun skje hvis en reparasjon ikke kan utføres.”  

En annen vanlig formulering er: ” i garantitiden vil selger/leverandør utbedre eller 

erstatte defekte deler eller hele varen etter selgers/leverandørs eget valg”. En tredje 

variant er hvor det følger av garantiens ordlyd at: ”selger/leverandør kostnadsfritt vil 

reparere mangelen”. Av de ovennevnte formuleringene følger det at forbrukeren ikke 

har krav på omlevering, og at en omlevering kun vil finne sted dersom 

leverandøren/selgeren anser det for den gunstigste løsningen. 

 

Det fremgår imidlertid av ordlyden i markedsføringsloven § 9 c at ”garantier” som 

begrenser forbrukeren rettigheter er forbudt. Dette innebærer at de vanligste 

”garantiene” på forbrukermarkedet ikke er lovlige. Den ovennevnte ”garantitypen” 

oppfyller derfor heller ikke vilkårene etter forbrukerkjøpsloven § 3. Ved spørsmål om 

forbrukerens krav på omlevering må loven gå foran. Forbrukeren har således krav på 

omlevering etter vilkårene i fkjl. § 29.  

 

5.2.5 ”Garantier” med lovhenvisningsklausuler 

Det skal nevnes at noen ”garantier” inneholder en klausul hvor det vises til at garantien 

ikke tilsidesetter forbrukers rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Slike klausuler 

anvendes også i forbindelse med ”garantier” som tilsynelatende gir forbrukeren 

begrensede rettigheter. En typisk formulering i slike klausuler er: ”Ingen av punktene 

tilsidesetter norsk lov om forbrukerkjøp.” Rettighetene etter garantien skal da komme i 

tillegg til forbrukerens rettigheter etter forbrukerkjøpslovens regler. 

 

 En slik klausul er imidlertid ikke alltid like synlig/tilgjengelig for forbrukeren. Det kan 

blant annet være fordi klausulen er skrevet med liten skrift. I andre tilfeller er ikke 

opplysningen vedlagt garantivilkårene, men for eksempel bare tilgjengelig på internett. 
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Det kan synes som om selgere/leverandører inntar slike klausuler fordi 

forbrukerkjøpsloven samt markedsføringsloven, krever det.118 I praksis er det derimot 

slik at dersom forbruker ikke gjør seg kjent med avsnittet eller på annen måte kjenner 

sine rettigheter etter forbrukerkjøpsloven, opplyser heller ikke selger om det. En klausul 

som henviser til forbrukerkjøpsloven er således ikke synonymt med at forbruker gis de 

rettigheter han eller hun har krav på. 

 

5.2.6 ”Garanti” som gir forbrukeren utvidede rettigheter 

Den viktigste typen garantiavtaler som anvendes ved forbrukerkjøp, er de som faktisk 

oppfyller kravet etter markedsføringsloven § 9 c, og således også 

forbrukerkjøpsloven § 3. Denne garantitypen gir forbrukeren utvidede rettigheter ved 

spørsmål om omlevering, sammenlignet med loven. Ved slike garantier følger det 

vanligvis av ordlyden at garantigiver påtar seg å erstatte den mangelfulle varen med en 

tilsvarende, uavhengig av mangelens art og kostnadene ved en slik omlevering.  

 

Slike garantier kalles ofte holdbarhetsgarantier fordi de normalt omfatter alle feil ved 

tingen som viser seg i løpet av garantitiden uten hensyn til om feilen kan tilbakeføres til 

tingens tilstand ved leveringen og derfor også utgjøre en mangel.119 Dette innebærer at 

forbrukeren ikke trenger å påvise at feilen forelå ved leveringstidspunktet, det er nok at 

feilen viser seg i løpet av garantitiden. I slike tilfeller kan selgeren bare unngå ansvar 

ved å sannsynliggjøre at årsaken til feilen er et forhold som garantivilkårene sier han 

ikke skal hefte for. Dette kan være en vanskelig bevisbyrde å oppfylle, og i praksis betyr 

det at selgeren må gjøre det overveiende sannsynlig at årsaken er uforsvarlig bruk av 

gjenstanden, hendelig uhell eller andre uvedkommende forhold.120

 

I tilfeller som ved disse garantiene, har forbruker utvilsomt krav på omlevering. Det 

skal imidlertid nevnes at denne typen garantier er mindre anvendt i forbrukerkjøp enn 

garantitypene som er behandlet i litra a-c. 

 

 
118 Se forbrukerkjøpsloven § 3 jf. markedsføringsloven § 9 c. 
119 Selvig, 1. utg. s. 191. 
120 Selvig, 1. utg. s. 192. 
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5.2.7 ”Garantier” hvor garantitiden begrenser retten til omlevering 

I forlengelsen av drøftelsen vedrørende forbrukerens omleveringsrett etter garantier, er 

det hensiktsmessig å belyse spørsmål rundt den avtalte garantitiden. Det er utbredte 

misforståelser både blant næringsdrivende og forbrukere, når det gjelder forskjellen 

mellom garantier(som er frivillige ordninger) og reklamasjonsrettighetene(som følger av 

lovgivning eller ulovfestet rett).121 Forarbeidene viser til at garantier er frivillige 

ordninger, mens reklamasjonsrettighetene følger av lovgivningen eller utledes av 

ulovfestede prinsipper.122

 

De fleste ”garantier” innehar en garantitid på 1 år. I noen få tilfeller er den utvidet til 

2 år. Forbrukere møter ofte krav om betaling fra selger i de tilfeller hvor varen viser seg 

å ha en mangel etter garantitidens utløp. Årsaken til dette er vanligvis at selger er av den 

oppfatning at forbruker ikke har noen reklamasjonsrett utover garantitiden. En 

konsekvens av dette er at forbrukeren ofte taper sin rett nettopp fordi han eller hun er 

den presumptivt svake part. Garantitiden kan således føre til at det oppstår tvist mellom 

selger/leverandør og forbruker ved spørsmål om forbrukerens krav på omlevering.  

 

I denne sammenheng påpekes det at forbrukerkjøpsloven § 3 er generell og omfatter alle 

avtalevilkår som inngås utenfor lovens rammer. Markedsføringsloven § 9 c på sin side 

regulerer alle garantivilkår, ikke bare de som er av betydning for spørsmål om 

omlevering. Det innebærer at heller ikke reklamasjonstiden kan begrenses ved bruk av 

avtalte garantier. Dette medfører at dersom garantitiden er 1 år og garantien gir 

forbrukeren bedre rettigheter enn loven, skal garantien legges til grunn innenfor 

garantitiden. Dersom varen viser seg å inneha en mangel etter garantitidens utløp, er det 

reklamasjonsreglene etter forbrukerkjøpsloven § 17 som skal legges til grunn, jf. 

fkjl. § 3. 

 

 
121 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 1. 
122 Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) s. 22. 
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5.3 Oppsummering 

 

På bakgrunn av drøftelsen ovenfor kan det slås fast at forbrukeren har krav på 

omlevering uavhengig av hva slags garantitype og hvilke garantivilkår som anvendes. 

Årsaken er at forbrukerkjøpsloven gir så høyt forbrukervern at den vil gå foran i de 

tilfeller hvor ”garantien” ikke oppfyller lovens vilkår. Det skal imidlertid påpekes at det 

bare er den delen av ”garantien” som begrenser forbrukerens rettigheter, som skal settes 

til side. Dette følger av forbrukerkjøpsdirektivet.123

 

Avslutningsvis kan det stilles spørsmål ved hva som er hensikten med anvendelse av 

garantier i forbrukerkjøp. I denne forbindelse vises det til at garantiene ofte er benyttet 

som en del av markedsføringen av varen. Sjelden eller aldri er forbrukere kjent med hva 

en ”garanti” innebærer. Når en vare markedsføres med en ”garanti” vekker dette 

positive assosiasjoner hos forbrukeren, noe som igjen kan føre til falsk trygghet. En 

markedsføring av varer med garanti kan på den måten virke salgsfremmende for 

selger/leverandør. Det kan her nevnes at det foreligger lovregler som blant annet forbyr 

den slags markedsføring. Reglene vil imidlertid ikke behandles nærmere i denne 

avhandlingen, jf. avhandlingens punkt 5.1. 

 

Garantier er utvilsomt hensiktsmessige hvor forbrukeren gis bedre rettigheter enn etter 

loven. Slike garantier øker konkurransen i markedet til fordel for forbrukeren. Videre 

kan de også være med på å kvalitetssikre varene på markedet. Begrunnelsen for dette er 

at dersom store aktører på markedet forhandler varer med lang garantitid, kan det være 

med på å påvirke andre aktører til å gjøre det samme. En konsekvens av dette igjen er at 

for å kunne selge varer med lang garantitid søker selgere å forhandle best mulige 

produkter for å unngå mangelskrav fra forbrukere, noe som igjen kan føre til 

økonomiske tap. 
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6 Kilder 

 

Lover 

Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad av 13. juni 1997 nr. 43 

Lov om forbrukerkjøp av 16.juni 2002 nr. 34 

Lov om håndverkertjenester av 16. juni 1989 nr. 63 

Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 

Lov om kontroll av markedsføring av avtalevilkår av 16. juni 1972 nr. 47 

Lov om pristiltak av 11.juni 1993 nr. 66 

Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1905 nr.6 

 

Forarbeider 

Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) Om A kjøp B Lov om samtykke til ratifikasjon av FN-

konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980. 

(kjøpsloven) 

Ot. prp. nr. 43 (2001-2002) Om lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om 

kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) 

Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 

NOU 1993:27 Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)  

Innst. O. nr 69 (2001-2002) Innstilling fra justiskomiteen om lov om forbrukerkjøp  

(forbrukerkjøpsloven) 

Besl. O. nr. 67 (2001-2002) Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 

 

EU direktiver 

Europaparlamentets-og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999  

Om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier ( forbrukerkjøpsdirektivet) 
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Garantier 

Apple- garantivilkår for datamaskin. Tilgang: forhandler 

Audi- standard garantivilkår for alle audis nye biler. Tilgang: http://www.audi.no. 

Canon- standard garantivilkår for alle Canon Norges produkter.  

Tilgang: http://www.canon.no

Elkjøp- produktgaranti for alle elkjøps produkter. Tilgang: http://www.elkjop.no

Olympus- garantivilkår for digitalkamera. Tilgang: forhandler 

Philips- standard garantivilkår for alle philips produkter. Tilgang: http://www.philips.no

Samsung- garantivilkår for tv apparat. Tilgang: forhandler

http://www.audi.no/
http://www.canon.no/
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