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1 Innledning 

1.1 Oppgavens problemstilling, tema og aktualitet 

Oppgavens problemstilling er hvorvidt en forbruker har krav på å få dekket kostnadene 

knyttet til rekonstruksjon av data når det foreligger mangel ved et digitalt lagringsmedium 

etter forbrukerkjøpslovens erstatningsregler.  

 

Når en forbruker opplever mangler ved et digitalt lagringsmedium, for eksempel en 

harddisk i en PC, vil mangelen bli rettet ved at lagringsmediet blir byttet eller omlevert. 

Mangelen medfører også gjerne at lagrede data blir utilgjengelige, og den eneste måten å få 

tilgang på dataene igjen, vil være å rekonstruere innholdet. Dette kan innebære en kostnad 

på rundt kr 10000, og vanlig praksis har vært at dette er en utgift som forbrukeren selv vil 

måtte dekke. Forbrukerkjøpsloven gir imidlertid en forbruker rett til å få dekket de tap som 

en mangel fører til. Dette gjelder også tap som skyldes skader mangelen fører til på andre 

ting som er i tilknytning til eller i nær sammenheng med tingen1. Oppgaven har derfor fått 

tittelen Selgers erstatningsansvar for utgifter ved rekonstruksjon av data på digitale 

lagringsmedier i forbrukerkjøp. 

 

Problemstillingen har sitt utgangspunkt i lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) av 

21. juni 2002 nr. 34. Forbrukerkjøpsloven regulerer på generelt grunnlag kontraktsforhold 

om kjøp og salg i forbrukerkjøp. Denne oppgaven vil i hovedsak se på hvilke rettslige 

problemstillinger som oppstår når det er konstatert mangel på et digitalt lagringsmedium og 

forbrukerens rett på erstatning etter lovens §§ 33 og 34. Selgers erstatningsansvar for 

mangler er med forbrukerkjøpsloven gjort objektivt. Dette innebærer en styrkelse av 

forbrukerens stilling samt betydelig lovteknisk forenkling.2 Oppgaven vil i sin videre 
                                                 
1  fkl. §§ 33 og 34 
2 Ot.prp.nr.44 (2001-2002) s. 201 
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fremstilling i hovedsak dreie seg om tolkning av disse bestemmelsene, for deretter å 

vurdere hvilke hensyn som kommer til anvendelse ved utmåling av erstatningen etter 

kapittel 11 i forbrukerkjøpsloven.   

 

Problemstillingen er svært aktuell, både i sammenheng med lovtolkning og forbrukerkjøp. 

Forbrukerkjøpsloven må anses som en relativ ung lov, og en nærmere avklaring av de 

bestemmelsene som er endret i forhold til tidligere rett, er ønskelig. Spørsmålet knyttet til 

hvilket ansvar selger har overfor kjøpers lagrede data, kom for alvor i medienes søkelys i 

desember 2005.3 Saken omhandlet en forbruker som hadde kjøpt en bærbar PC hvor 

harddisken hadde sluttet å fungere innenfor reklamasjonstiden. På bakgrunn av dette 

krevde forbrukeren at selger skulle dekke kostnadene til å rekonstruere filene på 

harddisken. Dette var et krav som Forbrukerrådet stilte seg bak til store protester fra IKT-

bransjen. I de påfølgende månedene ble det ikke avklart annet enn at Forbrukerrådet og 

IKT-bransjen skulle starte en dialog for å komme til enighet om hvordan lovverket skal 

forstås.4 Problemstillingen var ikke i særlig grad fremme i media5 før høsten 2007 da 

Forbrukertvistutvalget (FTU) offentliggjorde en avgjørelse hvor de konkluderte med at 

selger ikke var erstatningspliktige overfor kjøpers tap av lagrede filer.6  

1.2 Avgrensning 

Oppgaven avgrenser seg til forbrukerkjøp. Forbrukerkjøpslovens § 1 første ledd definerer 

begrepet forbrukerkjøp, mens annet ledd definerer begrepet forbruker. Hensikten er å 

begrense hvilke rettssubjekter som kan være parter i forbrukerkjøp, og regelen gir en 

uttømmende avgrensning. Etter lovens tekst omfatter loven salg mellom parter der kjøperen 

er en forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Salg hvor begge parter opptrer i 

                                                 
3 digi.no 16.12.05: Mener IT-bransjen må redde kundens data (http://www.digi.no/php/art.php?id=284141) 
4 forbrukerportalen.no 20.01.06: Skal samarbeide om harddisker 

(http://forbrukerportalen.no/Artikler/2006/1137758188.94) 
5 vg.no 08.11.06: Ta kopi av filene dine (http://www1.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=183683) 
6 FTU-2006-846 
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næringsvirksomhet eller er forbrukere, vil etter forbrukerkjøpslovens definisjon falle 

utenfor og reguleres av kjøpsloven.7  

 

Forbrukerkjøpsloven § 2 avgrenser hvilke typer salg som loven omfatter. Loven kan på 

generelt grunnlag sies å gjelde kjøp og salg av løsøre.8 Digitale lagringsmedier, som vil 

være objektet for drøftelsen, faller inn under dette begrepet. 

 

Forbrukerkjøpsloven § 16 gir en definisjon på hva som kreves for at en ting har en mangel i 

lovens forstand. Begrepet mangel når det brukes innenfor juss, har et innhold som ikke 

alltid samsvarer med dagligtalens begrep.9 For at en forbruker skal ha krav på erstatning, er 

det en forutsetning at det foreligger en mangel etter denne lovbestemmelsen. Ved mangel 

på digitale lagringsmedier er det først og fremst produksjonsfeil som vil være gjeldende i 

denne fremstillingen. Oppgaven vil i hovedsak legge til grunn at det foreligger en 

produksjonsfeil, men vil ta i betraktning også andre mangler der det synes nødvendig. 

 

Forbrukeren har en rett til å påberope seg mangler innen to år etter at forbrukeren overtok 

tingen. Dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger, er det en relativ frist på 5 år.10 Den 

faktiske levetid på digitale lagringsmedier har den i første rekke vært lav på grunn av stadig 

utskifting av teknologi blant forbrukerne. Høyesterett uttalte i Mobiltelefon-dommen11 at 

normal levetid for mobiltelefoner er tre til fire år, og det er rimelig å anta at dette vil ha 

betydning ved fastsettelse av reklamasjonstiden for digitale lagringsmedier. For at en 

forbruker skal ha en erstatningsrett, må det være reklamert i tide. Oppgaven vil derfor legge 

dette til grunn i den videre drøftelsen.  

                                                 
7 Lov om Kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 
8 Martinussen (2002) s. 24 
9 Martinussen (2002) s.88 
10 Fkl. § 27 
11 HR-2007-01592-A 
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1.3 Begrepsbruk 

1.3.1 Juridiske begreper 

Ved konstatert mangel i forbrukerkjøp vil begrepene retting og omlevering stå sentralt. 

Digitale lagringsmedier er gjerne solgt i sammenheng med et produkt, for eksempel en 

harddisk i en PC. Mangler ved digitale lagringsmedier blir som oftest avhjulpet med 

omlevering. Dette innebærer at ved mangel på harddisken i en PC, vil PC-en blir rettet, 

mens harddisken blir omlevert. Begrepet retting og omlevering skal i denne oppgaven kun 

forstås i sammenheng med det digitale lagringsmediet.  

1.3.2 Datatekniske begreper 

Siden oppgaven vil drøfte problemstillinger knyttet til mangler ved digitale lagringsmedier, 

kreves det en forståelse av uttrykk og begreper som er benyttet innenfor det datatekniske 

området. For å kunne skape en presis ramme rundt oppgaven, er det derfor viktig å definere 

hvordan disse begrepene skal forstås.  

1.3.2.1 Digitalt lagringsmedium 

Begrepet digitalt lagringsmedium skal i denne oppgaven forstås som en enhet hvor man 

kan lagre digitale filer. Begrepet omfatter dermed harddisker, minnebrikker, USB-minne, 

CD-er, DVD-er, disketter og liknende. Det finnes også andre typer lagringsmedier, men de 

ovennevnte er de lagringsmediene som den vanlige forbruker normalt vil forholde seg til. 

Alle disse lagringsmediene har svakheter som kan føre til at de lagrede dataene blir 

uleselige for brukeren.  

1.3.2.2 Rekonstruksjon og gjenoppretting 

Begrepene rekonstruksjon og gjenoppretting skal her forstås som den handling som må til 

for å få tilgang til utilgjengelig data på digitale lagringsmedier. Rent teknisk er det en 

forskjell mellom disse begrepene, men det har ingen betydning her. Oppgaven vil benytte 



 5

begrepet rekonstruksjon som fellesbetegnelse for all type handling som gjør dataene på det 

digitale lagringsmediet tilgjengelige igjen.12 

1.3.2.3 Logiske feil og mekaniske feil 

Det er mange årsaker til feil på lagringsmedier, men man kan i hovedsak dele dem inn to 

kategorier. Den første er såkalte logiske feil. Dette opplever man når selve lagringsmediet 

fungerer teknisk, men man ikke får tilgang til filene. En logisk feil kan forklares med at det 

har oppstått en strukturell feil på lagringsmediet. Årsaker til logiske feil kan være 

brukerfeil, feil i programvare og ikke minst datavirus. Alder og slitasje er også vanlige 

årsaker. Det vil i de fleste av disse tilfellene være mulig å rekonstruere det som er 

utilgjengelig ved hjelp av programvare. 

 

Den andre kategorien er såkalte mekaniske eller elektroniske feil. Brukeren vil typisk 

oppleve dette som at lagringsmediet helt har sluttet å fungere. Årsaker til mekaniske feil 

kan være brukerfeil eller produksjonsfeil. Når en slik feil oppstår, vil alle data i de aller 

fleste tilfeller bli helt utilgjengelige for brukeren. Det er svært komplisert å rekonstruere 

data fra et lagringsmedium med mekaniske feil, og det krever avansert utstyr. Kostnadene 

ved slik rekonstruksjon kan derfor bli svært store.  

 

1.3.2.4 Sikkerhetskopi 

Å ta en sikkerhetskopi eller backup refererer til den handling som innebærer å lage kopier 

av data, slik at disse kopiene kan benyttes til å gjenopprette data som er gått tapt ved feil på 

et digitalt lagringsmedium. Det er likevel ikke alle former for sikkerhetskopi som skaper 

beskyttelse mot mangler ved et digitalt lagringsmedium. Dersom kopien ligger på samme 

lagringsmedium som originalen, er man ikke beskyttet dersom lagringsmediet svikter. For 

at det skal foreligge en fullgod sikkerhetskopi, er det derfor nødvendig at sikkerhetskopien 

blir lagret på et annet lagringsmedium enn originalen. 13 

                                                 
12 wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Data_recovery) 
13 wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Backup) 
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1.4 Rettskildegrunnlaget 

1.4.1 Avtalen 

Det er i forbrukerkjøp formfrihet ved inngåelse av avtaler, noe som betyr at avtalens 

gyldighet ikke står eller faller med at visse former er brukt.14 Rettighetene til forbrukeren 

etter forbrukerkjøpsloven uansett ufravikelig ved avtale i forbrukerkjøp.15 Dette innebærer 

at partene ikke kan avtale vilkår som gir forbrukeren dårligere rettsvern enn det som følger 

av loven. Når det skal av gjøres om det foreligger kontraktsbrudd vil det som er avtalt med 

hensyn til, eksempelvis tingens egenskaper, leveringstid, leveringssted, og kjøpesum få 

betydning. Det er likevel vanlig i forbrukerkjøp at avtalen er muntlig og at det ikke 

foreligger noen skriftlig av tale.  

1.4.2 Lov  

Hovedområdet for drøftelsen i denne oppgaven er lovbestemmelsene fkl. §§ 33 og 34.  

Forbrukerkjøpsloven trådte i kraft 21. juni 2002 og medførte at man fikk skilt ut 

unntaksbestemmelsene for forbrukerkjøp i en egen lov. Forbrukerkjøpsloven har i stor grad 

bidratt til å gjøre kjøpsretten mer tilgjengelig for folk flest. 

 

Lovteksten er den primære rettskildefaktoren etter de alminnelige rettskildeprinsipper. I 

tvister vedrørende erstatning i forbrukerkjøp vil ordlyden i fkl §§ 33 og 34 og i 

bestemmelsene om utmåling av erstatning i §§ 52 og 54 spille stor rolle. Ved lovtolkning er 

det viktig å ta i betraktning at forbrukerkjøpsloven retter seg mot forbrukere og deres 

forståelse av loven. Dette betyr at den alminnelige forståelse av lovteksten vil måtte 

tillegges stor vekt. 16 

 

                                                 
14 Martinussen (2002) s. 45 
15 Fkl. § 3 
16 Martinussen (2002)s. 23 
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Inntil forbrukerkjøpsloven trådte i kraft var det kjøpsloven17 som regulerte kontraktsforhold 

i forbrukerkjøp. Forbrukerkjøpsloven bygger på kjøpsloven, og i tillegg til at lovens 

oppbygning og systematikk er den samme, er også flere lovbestemmelser identiske. 

Erstatningsansvaret for mangler ble forandret i forbrukerkjøpsloven fra kontrollansvar til et 

rent objektivt ansvar. Kjøpslovens tilsvarende bestemmelser vil derfor få mindre betydning. 

Men ved utmåling av erstatning etter fkl. § 52 og 54 er det de samme hensyn som i 

kjøpsloven som kommer i betraktning. 

 

1.4.3 Lovforarbeider 

Lov om forbrukerkjøp ble først behandlet i NOU 1993:27 og ble deretter sendt ut på 

høring. EU kom så med parlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999. Forslaget 

til ny lov ble så fremmet ved Ot.prp. nr. 44 (2001-2002). Justiskomiteen avga sin 

innst.O.nr.69 (2001-2002) til Odelstinget. Loven ble så vedtatt av Odelstinget 

(Besl.O.nr.67.(2001-2002)) og Lagtinget. Den ble videre sanksjonert av Kongen som lov nr 

44, og trådte i kraft 21. juni 2002. Dette er de sentrale forarbeidene til forbrukerkjøpsloven. 

  

Forarbeidene blir vektlagt ved lovtolkning og blir ofte henvist til i rettsavgjørelser. 

Bakgrunnen er for det første at de gir uttrykk for lovgivers vilje, og for det andre at de 

tilstreber et ønske om en ensartet lovfortolkning. Ved anvendelse av forbrukerkjøpsloven er 

det rimelig å anta at forarbeidene vil få betydning. Lovens alder tilsier at rettsoppfatningene 

og vurderingene som ligger til grunn i forarbeidene fortsatt er gjeldende.18 Det kan også 

antas at forarbeidene til den alminnelige kjøpsloven kan benyttes ved lovtolkning da loven 

som tidligere nevnt regulerer visse områder likt. Forarbeidene til kjøpsloven er også bredt 

sitert i forbrukerkjøpslovens egne forarbeider. 

 

                                                 
17 Lov om kjøp av 13.mai 1988 nr. 27 
18 Martinussen (2002) s. 22 
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I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven er det presisert hvilke hensyn og betraktninger som 

ligger til grunn for loven.19 Dette kan ha særlig innvirkning på vurderingen av lovens 

erstatningsregler da det i rettspraksis i erstatningsrett er lagt stor vekt på reelle hensyn20 og 

hvilke hensyn reglene skal tjene. Dette vil særlig gjelde ved anvendelse av 

forbrukerkjøpslovens regler som legger opp til bruk av skjønn. 

1.4.4 Rettspraksis 

Ved lovtolkning vil rettspraksis være en svært viktig rettskilde. Det følger av 

rettskildeprinsippene at avgjørelser i Høyesterett skal tillegges stor vekt. Det er likevel et 

faktum innenfor forbrukerkjøpsrett at det foreligger lite rettspraksis. Dette må sees i 

sammenheng med lovens alder, men også det faktum at tvister i forbrukerkjøp svært 

sjelden kommer for domstolene. Tvistene omhandler i de fleste tilfeller små verdier 

sammenlignet med kostnadene ved en rettssak, og forbrukeren vil dessuten ofte mangle de 

ressursene som kreves økonomisk. Det er gjerne først når tvistegjenstandens verdi er stor, 

at vi ser forbrukeren som part, for eksempel i tvister hvor det er tale om større gjenstander 

som bil, båt eller hus.21 Likevel vil det innenfor flere områder være riktig å anta at det 

finnes relevant rettspraksis, da mange prinsipper innenfor kontraktsretten og kjøpsretten har 

blitt videreført helt fra kjøpsloven av 1907 til ny kjøpslovgiving. Dette innebærer at 

rettspraksis avsagt under annen lovgiving kan tas i betraktning ved tolkning av 

forbrukerkjøpsloven. 

 

Det finnes lite rettspraksis fra Høyesterett som tar for seg forbrukerkjøpslovens regler om 

erstatning. De fleste avgjørelsene innenfor forbrukerkjøp har i all hovedsak omhandlet 

reklamasjonsrett og mangler. Det kan likevel nevnes at når forbrukerkjøpstvister om 

gjenstander av lav verdi har kommet for Høyesterett, er det ofte prinsipielle spørsmål som 

ønskes avklart. Det er dermed god grunn til å tillegge høyesterettsavgjørelser i 

forbrukerkjøp stor vekt ved lovtolkning. Høyesterettsdommer som kan være aktuelle i 

                                                 
19 Ot.prp.nr.44 (2001-2002) 
20 Lødrup (2205) s. 50 
21 Martinussen (2002) s. 22 
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denne oppgaven, er Leiebil-dommen22, Video-dommen23, Stiletthæl-dommen24 og 

Mobiltelefon-dommen25. 

 

Underrettspraksis skal etter rettskildeprinsippene kunne tillegges vekt, men det finnes lite 

som er relevant for denne oppgaven i de søkbare registre. Som nevnt over, kan en årsak til 

dette være at forbrukerkjøpstvister i liten grad kommer til domstolene og at de ofte blir 

forelagt Høyesterett for en endelig avklaring.  

 

1.4.5 Øvrige rettskilder 

Øvrige rettskilder som vil være relevante i oppgaven er i første rekke avgjørelser i 

Forbrukertvistutvalget (FTU) , juridisk litteratur og reelle hensyn. 

 

FTU har myndighet til å behandle saker som faller innenfor forbrukerkjøpsloven, 

kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven. Hensikten med utvalget er å kunne 

avgjøre tvister i forbrukerrett utenfor domstolene, og dermed kan forbrukerne unngå den 

lange tiden og utgifter en rettssak innebærer.26 En avgjørelse i FTU har samme virkning 

som en dom og kan inndrives ved hjelp av det offentlige. Den kan også ankes videre til 

tingretten.  

 

Avgjørelser i FTU skal ikke vektlegges på samme måte som dommer. Men hvis FTU i flere 

tilsvarende saker har lagt seg på samme linje, vil dette kunne være en godt argument ved 

lovtolkning. Det vil uansett være en nyttig kilde til forståelsen av forbrukerkjøpslovens 

bestemmelser, og det kan foreligge interessant argumentasjon i avgjørelsene.27 FTU har 

flere avgjørelser som omhandler fkl. §§ 33 og 34. Relevant for denne oppgaven er 
                                                 
22 Rt. 1992 s. 1469 
23 Rt. 1998 s. 774 
24 Rt. 2006 s. 179 
25 HR-2007-01592-A  
26 Martinussen (2002) s. 22 
27 Martinussen (2002) s. 23 



 10

avgjørelsene FTU har avsagt som knytter seg direkte til problemstillingen om erstatning for 

tap av data som følge av mangel ved et digitalt lagringsmedium, og som nevnt tidligere 

finnes det en avgjørelse fra i år som her er svært interessant.28 

 

Juridisk litteratur har også en plass innenfor rettskildeprinsippene, men disse skal tillegges 

mindre vekt. Juridisk litteratur kan likevel være en god kilde til problematisering og 

drøfting av regelverket.  

 

Reelle hensyn og rimelighetsbetraktinger er en del av rettskildeprinsippene som vil være en 

relevant rettskilde. Ikke minst innenfor erstatningsretten er det i rettspraksis lagt betydelig 

vekt på reelle hensyn og hvilke hensyn reglene er ment å tjene.29 Dette er også tilfellet 

innenfor erstatningsretten i kjøpsforhold. I forbrukerkjøpslovens §§ 52 og 54 er dette 

uttrykt ved ”med rimelighet” og ”urimelig”. Ved å benytte slike skjønnsmessige vilkår 

oppnår lovgiver at adekvansvilkåret i den alminnelige erstatningsretten også får anvendelse 

i forbrukerkjøp. Hensynet bak adekvansvilkåret i kontraktsretten er å begrense rekkevidden 

av erstatningsansvaret til kun å gjelde tap som er forutsigbare ved kontraktsinngåelsen. 

Dette hensynet vil dermed ha ulik rekkevidde i hvert enkelt kontraktsforhold. Vurderingen 

av reelle hensyn og rimelighetsbetraktninger vil inngå som en viktig del av drøftelsen. 

Med hensyn til problemstillingen i denne oppgaven vil man derfor måtte finne løsninger 

utenfor lovteksten. Det kan også være nødvendig å trekke paralleller til den alminnelige 

erstatningsretten og kjøpsloven. 

                                                 
28 FTU-2006-846 
29 Lødrup (2005) s. 50 
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1.5 Oversikt over den videre fremstilling 

Oppgaven vil først gi en oversikt over det rettslige grunnlaget for erstatningsansvar i 

kjøpsforhold, for å få en klarhet i hva som vil komme i betraktning ved drøftelsen av det 

objektive erstatningsansvaret for mangler etter fkl. §§ 33 og 34.  

 

Deretter gis det et faktagrunnlag for videre drøftelse. Relevant her er hva et digitalt 

lagringsmedium er, hvilke feil som kan oppstå, og hva det innebærer å rekonstruere data 

med vekt på kostnader. 

 

Videre vil oppgaven fokusere på hvordan forbrukerkjøpsloven blir gjeldende når det 

foreligger mangel ved et digitalt lagringsmedium. For at erstatningsreglene skal komme til 

anvendelse, er det en forutsetning at mangel foreligger. Det vil dermed være nyttig å bygge 

opp drøftelsen rundt hvilke av forbrukerkjøpslovens bestemmelser som får anvendelse ved 

mangel ved digitalt lagringsmedium.  

 

Siste del av oppgaven vil inneholde drøftelsen rundt utmåling av erstatning etter 

forbrukerkjøpslovens regler. Dette vil også være oppgavens hoveddrøftelse.  
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2 Erstatningsansvaret i kjøpsforhold 

Erstatningsretten i kontraktsforhold har mange likheter med den alminnelige 

erstatningsretten. Det foreligger i erstatningsretten en grunnleggende struktur som kan sies 

å være ensartet på alle rettsområder, men det er likevel store forskjeller når det gjelder 

hvilke hensyn som ligger bak reglene. Innenfor kontraktsretten søker erstatningsreglene 

først og fremst å skape et oppfyllelsespress, mens hensikten innenfor den alminnelige 

erstatningsretten først og fremst er å ivareta samfunnsmessige hensyn. Grunnvilkårene for 

erstatning i kontraktsretten er at det foreligger et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng 

som er adekvat og et erstatningsmessig tap. I kontraktsretten er erstatning bare en av flere 

beføyelser ved kontraktsbrudd, noe som innebærer at et kontraktsbrudd kan kompenseres 

også når vilkårene for erstatning ikke er tilstede. 30 

 

Den videre fremstilling vil bestå i å gi en oversikt over de viktigste vilkår innenfor 

erstatningsretten, for så å belyse hvordan disse kommer til syne i lovverket.  

 

2.1 Ansvarsgrunnlaget 

 

Det er en forutsetning for å kreve erstatning at det foreligger et ansvarsgrunnlag, det vil si 

hjemmel. Hjemmel for erstatningsansvar kan finnes både i lovfestet og ulovfestet rett.31 

Den tradisjonelle hovedregel er culparegelen eller skyldregelen, som historisk er forankret i 

den ulovfestede erstatningsretten. Forenklet kan man si at culpaansvaret går ut på at en part 

som er skyld i en annen parts tap, må erstatte dette tapet fullt ut. Hvordan begrepet 

                                                 
30 Hagstrøm (2003) s. 450 
31 Martinussen (2005) s. 240 
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nærmere skal forstås, er presisert gjennom rettspraksis og teori.32 I kontraktsforhold kan 

man si at skyld er utvist når selger har opptrådt uaktsomt eller har handlet på en upassende 

måte ut ifra de normene som foreligger eller de kvalifikasjoner som selger har eller hevder 

han har. For kjøpsrettens vedkommende kommer culpaansvaret til uttrykk i kjl. § 27 (5) 

som gir selger et ansvar også overfor de tap som etter kjl. § 67 (2) er å regne som indirekte 

tap. 

 

Innenfor den alminnelige kjøpsrett er kontrollansvaret blitt hovedregel for 

erstatningsansvar. Kontrollansvaret er i utgangspunktet objektivt, men det fritar selger for 

ansvar dersom årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selgers kontroll. Vilkårene følger 

av kjl. §27 og gjelder både ved forsinkelse og ved mangler jfr. kjl. § 40 (1). Ved utmåling 

av erstatningen skal det skilles mellom direkte og indirekte tap, jfr. kjl. § 67 (2).  

 

Indirekte tap svarer selger kun for når han er erstatningsansvarlig etter skyldregelen i 

kjl. § 27 (5). Når det alminnelige kontrollansvaret er oppfylt, svarer han kun for det direkte 

tapet den andre part lider som følge av kontraktsmisligholdet. Kontrollansvaret kan dermed 

sies å pålegge selger et objektivt ansvar såfremt årsaken til mangelen ikke ligger utenfor 

selgers kontroll.33 

 

Med forbrukerkjøpsloven ble erstatningsreglene i forbrukerkjøp endret. For det første ble 

skillet mellom direkte og indirekte tap ved erstatningsutmålingen fjernet, og 

kontrollansvaret ved mangler ble erstattet av et rent objektivt erstatningsansvar. 

Hovedargumentet for dette var først og fremst at en skjerping av reglene ikke i praksis ville 

forrykke forholdet mellom selger og forbruker i særlig grad. Det forelå allerede med 

kjøpsloven et strengt selgeransvar og at erstatning kun gjaldt økonomisk tap. I 

forbrukerkjøp omfatter dette i hovedsak utgifter til retting. Skille mellom direkte og 

                                                 
32 Se nærmere Lødrup (2005) s. 95 
33 Se nærmere om kontrollansvar: Hagstrøm (2005) s. 159 
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indirekte tap ble ansett å være overflødig da det som etter kjl. § 67 (2) ble regnet som 

indirekte tap i all hovedsak ikke ville være relevant i forbrukerkjøp. 34 

 

Det må i denne sammenheng også nevnes at et av hovedhensynene bak 

forbrukerkjøpsloven var å forenkle og å gjøre lovverket mer tilgjengelig for forbrukeren. 

Ved å innføre et rent objektivt erstatningsansvar for mangler, oppnådde man dette på en 

enkel måte. Det er likevel ikke til å komme bort ifra at forbrukeren i de færreste tilfeller vil 

kunne dokumentere økonomisk tap som følge av mangelen utover kostnader til retting av 

tingen. Et kjent eksempel fra rettspraksis som er Leiebil-dommen,35 hvor begrepet 

økonomisk tap ble nærmere presisert. Der fikk en bileier medhold i å få dekket utgifter til 

leiebil da bilen ble påkjørt to dager før en planlagt ferietur.  

 

Ansvarsgrunnlaget for erstatning i forbrukerkjøpsloven er hjemlet i §§ 33 og 34.  Ansvaret 

i bestemmelsen er som tidligere nevnt objektivt, noe som betyr at selger ikke trenger å ha 

utvist skyld for at det skal få anvendelse. Grunnvilkåret for erstatningsansvaret er at det 

foreligger en rettslig mangel. Dette fremkommer klart av fkl. §§ 26 og 33. Hva som 

kvalifiserer som mangel etter forbrukerkjøpsloven, er listet opp i § 16.  

 

Fkl. § 34 utvider selgers erstatningsansvar til også å gjelde produktskader. Bestemmelsen 

gir forbrukeren rett til å få dekket ”tap som følge av skader som salgstingen som følge av 

mangelen påfører seg selv”. Kjøper kan dermed kreve å få dekket utgifter til å sette i stand 

tingen etter skade. Bestemmelsen gir også forbrukeren en rett til å få dekket utgifter ved 

skader som tingen påfører ”… gjenstander tingen brukes til fremstilling av eller som har 

nær eller direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk.” Eksempler på 

produktskader er et kjøleskap som slutter å fungere slik at innholdet blir ødelagt, eller en 

vaskemaskin som gir skader på klær. Annet enn det som er nevnt i § 34 første ledd, dekkes 

kun i tilfeller når selger ikke kan godtgjøre at tapet skyldes feil eller forsømmelser på 

selgers side, jfr. § 34 annet ledd. Dette kalles gjerne culpaansvar med omvendt bevisbyrde.  
                                                 
34 Ot.prp.nr.44(2001-2002) s. 206  
35 Rt. 1992 s.1469 
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2.2 Årsakssammenheng 

Det neste grunnleggende vilkår i erstatningsretten er at det må foreligge en 

årsakssammenheng. Reglene om årsakssammenheng er hovedsakelig ulovfestet, og 

innholdet av dem finner vi i rettspraksis, forarbeider og juridisk litteratur. Det er 

selvfølgelig at kravet til årsakssammenheng er absolutt. Det er ikke mulig å snakke om 

ansvar dersom det ikke foreligger en handling som har ført til tap eller skade. I 

lovgivningen kommer dette gjerne til uttrykk gjennom bruk av ord som beskriver 

årsakskravet. 36 

 

I forbrukerkjøpsretten består dette kravet i at det må foreligge en sammenheng mellom 

kontraktsmisligholdet og tapet som det søkes erstatning for. Tap som hadde oppstått 

uansett, eller som har andre årsaker kan ikke kreves erstattet.37 Det betyr at det må 

foreligge en sammenheng mellom mangelen etter fkl. § 16 og tapet som søkes erstattet etter 

§ 33 og 34. Kravet til årsakssammenheng er uttrykt i fkl. § 33 med ”tap… som følge av at 

tingen har en mangel” og i § 52 med ”… som den annen part er påført ved 

kontraktsbruddet”. Kun tap som kan settes i tilstrekkelig sammenheng med mangelen, kan 

kreves dekket.   

 

2.3 Adekvans 

Adekvansvilkåret har som forutsetning at tapet som søkes erstattet er påregnelig. Dette 

innebærer at det settes en grense for hvor langt erstatningsansvaret kan gå for tap som 

oppstår på grunn av mislighold. Ved mislighold kan det påvises at misligholdet har ført til 

en rekke hendelser som har ført til tap. Adekvansvilkåret krever at de tapene som det kan 

søkes dekning for skal være sannsynlige tatt alle forhold rundt kjøpet i betraktning.  

 

I forbrukerkjøp innebærer kravet at det finnes en grense for hvilke økonomiske tap som kan 

sies å ha et tilstrekkelig forhold til mangelen. Dette omtales også gjerne som prinsippet om 
                                                 
36 Lødrup (2005) s. 251 
37 Martinussen (2002) s. 207 
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adekvat årsakssammenheng.  Det vil her være nødvendig å se isolert på saken og vurdere 

hva som vil være rimelig ut ifra visse kriterier. Dersom en part har lidd tap som følge av en 

mangel, er det ikke nødvendigvis rimelig at den andre part skal være ansvarlig for tap som 

kan sies å være fjerne og avledete.38 I forbrukerkjøpslovens §§ 52 er dette uttrykt med ”tap 

som en med rimelighet kunne ha forutsett”, noe som innebærer at det må foreligge en 

tilstrekkelig nær sammenheng mellom tapet og kontraktsbruddet for at selger skal kunne 

være erstatningsansvarlig.  

 

Vilkåret til adekvans får også virkning ved vurdering av produktskader jfr. fkl. § 34. 

Virkningen av vilkåret vil her være å avgrense ansvaret mot skader som ikke står i nær 

sammenheng med salgsgjenstanden. 

 

Vilkåret vil også få betydning ved anvendelse av unntaksbestemmelsen i § 54 annet ledd. 

Bestemmelsen gir selger en beskyttelse mot urimelige store tap der alle vilkårene for 

erstatning er oppfylt. Erstatningen kan lempes ved å foreta en avveiing mellom det utmålte 

tapen og hva som kan regnes som normaltap i tilsvarende tilfeller. Det foreligger dermed 

også et vilkår at det økonomiske tapet skal være påregnelig. Men det følger av rettskildene 

at bestemmelsen kun tar sikte på de unntakstilfelle der normal erstatningsutmåling slår 

spesielt skjevt ut. 39 

2.4 Økonomisk tap 

Det er en forutsetning erstatning ved et mislighold at det foreligger et økonomisk tap. Det 

kommer klart frem i forarbeidene40 til forbrukerkjøpsloven at selv om det ble innført et 

objektivt erstatningsansvar for selger er det kun økonomiske tap som kan dekkes. I 

forbrukerkjøp er det likevel en kjensgjerning at det kan være vanskelig å dokumentere tap. 

Mangel ved produkt fører gjerne til irritasjon og ergrelser, men dette kan det ikke kreves 

erstatning for.  

                                                 
38 Martinussen (2002) s. 208 
39 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s.128 
40 Ot.prp.nr.44 (2001-2002) s.15 
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Vilkåret om at det må foreligge tap, følger av ordlyden i fkl. § 33 og er uttrykt ved ”for 

tap”. Bestemmelsen retter seg mot tap som oppstår på grunn av manglene jfr. vilkåret til 

årsakssammenheng. Vilkåret for at det må foreligge økonomisk tap fremkommer av fkl. § 

52 som sier at erstatningen kun skal svare til det ”økonomiske tapet, herunder utlegg, 

prisforskjell og tap fortjeneste, som den annen part er påført”. Tap som oppstår i tiden 

selger forsøker å avhjelpe mangelen vil også falle inn under bestemmelsen.  

2.5 Lemping 

Hovedregelen innenfor erstatningsretten er at når vilkårene ansvarsgrunnlag, 

årsakssammenheng, adekvans og erstatningsmessig tap er oppfylt, foreligger det et krav på 

full tapsdekning.41 Erstatningen forutsetter både i den alminnelige erstatningsretten og i 

kontraktsretten at den skadelidte ikke har forsømt sin tapsbegrensningsplikt. Det skal ved 

utmåling også foretas fradrag for fordeler etter prinsippet om at skadelidende ikke skal 

tjene på skaden.   

 

I den alminnelige erstatningsretten skal skadelidtes medvirkning tas i betraktning, mens det 

innenfor kontraktsretten i hovedsak konsentreres om tapsbegrensningsplikten.  

Tapsbegrensningsplikten er lovforankret på de fleste områder som regulerer 

kontraktsforhold. Hensynet bak reglene om tapsbegrensningsplikt er i første rekke 

rettferds- og rimelighetsbetraktninger samt ønsket om å motvirke sløsing.42  

 

I forbrukerkjøpsloven er tapsbegrensningsplikten lovforankret i § 54.  Bestemmelsens 

første ledd legger et ansvar på den part som påberoper seg kontraktsbrudd. Parten må ved 

rimelige tiltak sørge for å begrense tapet. Dersom den skadelidte forsømmer dette ,må han 

eller hun dekke tilsvarende del av tapet. Tapsbegrensningsplikten har i forbrukerkjøp i 

første rekke kommet til anvendelse når kjøper er avskåret fra å få rettet mangelen hos 

selger. Forbrukeren har her en plikt til å sørge for at utgiftene ikke blir større en hva som 

                                                 
41 Hagstrøm (2005) s. 519 
42 Hagstrøm (2005) s. 561 
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kan forventes i tilsvarende kontraktsbrudd. Tapsbegrensningsplikten er på den måten et 

utslag av prinsippet om at ingen skal kunne utnytte situasjonen for å oppnå større erstatning 

enn kontraktsbruddet innebærer. I den før nevnte Leiebil-dommen43 uttalte Høyesterett at 

offentlige kollektivordninger måtte sees på som tilfredsstillende løsning mens en bil er 

under reparasjon. En forbruker vil dermed etter reglene om tapsbegrensningsplikt i 

forbrukerkjøpsloven eksempelvis måtte akseptere å leve uten TV eller bil i noen dager.  

Forbrukerens plikt til å begrense tapet trenger ikke være begrunnet i en aktiv handling. 

Dersom tapet øker på grunn av forbrukerens passivitet, vil dette også være et brudd på 

tapsbegrensningsplikten.  

 

Ved vurdering av tapsbegrensningsplikten vil et spørsmål være om når denne plikten 

oppstår i forbrukerkjøp. I all hovedsak må det foreligge et kontraktsbrudd, eller det må 

være klart at det kommer til å skje. Det er likevel ikke sikkert at dette er riktig i alle 

tilfeller. Når en mangel foreligger, kan i hvert fall forbrukeren vite at handleplikten for å 

begrense tap inntrer umiddelbart. At det ikke nødvendigvis er et vilkår at en mangel skal 

foreligge, stemmer bedre med ansvaret for medvirkning til eget tap.44 Forskjellen mellom 

disse er først og fremst at mens tapsbegrensningsplikten oppstår etter at misligholdet er 

skjedd, vil ansvaret for medvirkning til eget tap inntre på et tidligere stadium. Prinsippet 

om ansvar for medvirkning til eget tap har sin lovregel i skl. § 5-145 som sier at ”dersom 

den skadelidte eller erstatningssøkeren har medvirket til skaden ved egen skyld, kan 

erstatningen settes ned eller falle bort.” I kontraktsforhold betyr dette at den skadelidtes 

aktsomhet kan komme i betraktning på alle stadiene i avtaleforholdet, det vil si i 

inngåelsen, i oppfyllelsen og etter oppfyllelsen. Dersom det foreligger ansvar for 

medvirkning til eget tap, leder dette ved kontraktsbrudd gjerne til fordeling av ansvar og 

dermed også tapet. Dette er forskjellig fra brudd på tapsbegrensningsplikten som legger 

hele byrden for å avverge tapet over på den skadelidte.46 

                                                 
43 Rt. 1992 s. 1469 
44 Hagstrøm (2003) s 563 
45 Lov om skadeerstatning 13. juni 1969 nr. 26 
46 Hagstrøm (2003) s. 565 
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Det er likevel på det rene at det finnes svært lite rettspraksis hvor ansvaret er lempet på 

bakgrunn av ansvaret for medvirkning til eget tap. Det har heller ikke vært mulig å finne 

eksempler på at tapsbegrensningsplikten har blitt gjort gjeldende forut for kontraktsbruddet. 

Det vil derfor være vanskelig å se at det vil være mulig å legge til grunn, ved vurdering av 

forbrukerkjøpslovens regler om tapsbegrensningsplikt, at den løper fra et tidligere tidspunkt 

enn når mangelen inntreffer.  

 

2.6 Reelle hensyn og rimelighetsbetraktninger 

Kjøpsloven innførte en mulighet til å lempe erstatningen ved hjelp av 

rimelighetsbetraktninger jfr. § 70 (2). Dette var en ny regel innenfor kontraktsretten, men 

det forelå allerede tilsvarende bestemmelser på andre områder jfr. skl. § 5-2 og veifrl. § 

39.47 Regelen ble videreført i forbrukerkjøpsloven jfr. § 54. annet ledd. Etter bestemmelsen 

skal erstatningen settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part. Ved 

anvendelse av regelen må det foreligge en nokså klar urimelighet. 48 Det skal ved 

vurderingen av hva som skal regnes som urimelig tas spesielt hensyn til tapets størrelse i 

forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfeller og forholdene ellers. Dette 

innebærer at den utmålte erstatningen må settes opp mot hva som kan regnes som 

normaltap i tilsvarende tilfeller.  

 

                                                 
47 Lov om vegfraktavtaler 20.des. 1974 nr. 68 
48 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s.128 
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3 Digitale lagringsmedier og rekonstruksjon av data 

 

Vi omgir oss i hovedsak med to ulike typer digitale lagringsmedier som er basert på to 

forskjellige teknologier. Den mest utbredte typen er harddisker som gjerne finnes i PC-er, 

større MP3-spillere, DVD-opptagere og personlige video-opptagere. Teknologien bak 

harddisker er over 50 år gammel og består enkelt fortalt av én eller flere platelagerskiver 

som er kombinert med et lese- og skrivehode, elektriske motorer og integrerte kretser. 

Disse komponentene er innelukket i en beholder som følger industristandarder.49 Årsaker 

til svikt kan i stor grad knyttes til de bevegelige bestanddelene. Uvøren bruk i form av støt 

eller slag er svært lite heldig og fører lett til svikt, men også feil ved produksjon fører 

gjerne til redusert levetid. 

 

Den andre typen av digitale lagringsmedier er hva man gjerne omtaler som flash-minne, og 

teknologien er omtrent 20 år gammel. Dette finnes gjerne i USB-minnepinner, minnekort, 

mindre MP3-spillere og mobiltelefoner. Flash-minne består kun av elektroniske kretser og 

er i motsetning til harddisker svært motstandsdyktig overfor uvøren bruk i form av slag og 

støt. Svikt i flash-minne vil derfor i mindre grad kunne knyttes til brukerfeil. 50 

 

Metoder for rekonstruksjon av data kan deles inn etter typer feil som kan oppstå.51 Ved 

logiske feil kan dataene som regel rekonstrueres ved hjelp av programvare uten teknisk 

inngrep på selve lagringsmediet. Programvaren analyserer innholdet lagringsmediet og 

retter opp det som er ødelagt eller skadet. Logiske feil kan også skyldes fysiske feil ved 

                                                 
49 wikipedia.org (http://no.wikipedia.org/wiki/Platelager) 
50 wikipedia.org (http://no.wikipedia.org/wiki/Flashminne) 
51 Se pkt. 1.3.2.3 
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lagringsmediet, og i slike tilfeller er det større sannsynlighet for at data ikke kan 

rekonstrueres.  

 

Ved mekaniske feil rekonstrueres dataene på samme måte, men før dette kan gjøres kreves 

det i disse tilfellene et teknisk inngrep på selve lagringsmediet. Dette kan bestå i å bytte 

deler eller å ta ut selve lagringsdelen for så å lese av innholdet ved hjelp av annet teknisk 

utstyr.  

 

De to formene for rekonstruksjon innebærer dermed ulike operasjoner og kostnader. Hvilke 

kostnader som påløper vil variere fra tilfelle til tilfelle, men man kan anslå at kostnadene 

ved logiske feil vil ligge mellom kr 1000 og kr 3000 for flash-minne og mellom kr 4000 og 

kr 8000 for harddisker. For mekaniske feil vil kostnadene i større grad avhengig av hvor 

feilen ligger. En sannsynlig kostnad for flash-minne vil her være mellom kr 3000 og kr 

6000 og for harddisker mellom kr 10000 og kr 20000. 52 Når man anslår at lagringsmedier 

har en gjennomsnittlig utsalgspris på kr 300 for flash-minne og kr 1000 for harddisker ser 

man at kostnadene til rekonstruksjon i alle tilfeller er svært høye sammenlignet med 

verdien av lagringsmediet.  

 

Harddisker inneholder en diagnostiseringsteknologi som kalles S.M.A.R.T. 53 

Hovedfunksjonen er å gi brukeren tilbakemelding når noe er galt med harddisken eller feil 

er nært forestående. Hensikten bak teknologien er å gi brukeren en mulighet til å sikre data 

før en feil ved harddisken gjør den utilgjengelig. Det er likevel et faktum at teknologien 

ikke gir brukeren tilbakemelding i alle tilfeller. Det er først og fremst når lagringsplatene er 

skadet eller inneholder feil den vil gi beskjed. 54

                                                 
52 idg.no Bekrefter prisforskjell på rekonstruksjon 

(http://www.idg.no/bransje/bransjenyheter/article37531.ece) 
53 Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology 
54 Se mer wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Self-

Monitoring%2C_Analysis%2C_and_Reporting_Technology) 
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4 Forbrukerkjøpslovens regler anvendt på digitale lagringsmedier  

4.1 § 26 – Forbrukerens krav ved mangler 

For at en forbruker skal kunne kreve en misligholdsbeføyelse, er det et grunnvilkår at det 

foreligger en mangel jfr. vilkåret om årsakssammenheng.55  Forbrukerkjøpsloven presiserer 

i § 16 hvordan begrepet mangel skal forstås. Denne bestemmelsen vil ikke bli drøftet her da 

den ligger utenfor oppgavens problemstilling. Det forutsettes i den videre drøftelsen at det 

foreligger en mangel etter fkl. § 16.  

 

Når en mangel er konstatert, er det neste vilkåret at mangelen ikke må ”skyldes forbrukeren 

eller forhold på forbrukerens side” jfr. § 26 første ledd. Uttrykket ”Skyldes forbrukeren” 

skal her forstås når forbrukeren har utvist uaktsomhet eller på en annen måte er skyld i 

mangelen. Dette vil videre i oppgaven bli omtalt som brukerfeil. Det andre uttrykket 

”Forhold på forbrukerens side” innebærer at forbrukeren også kan miste mangelskravene 

selv om han ikke har utvist skyld.56 Et eksempel på dette finner vi i § 16 fjerde ledd, som 

sier at en forbruker ikke kan gjøre mangel som har sin årsak i materialer som er levert av 

forbrukeren. 

 

Bestemmelsene i § 26 første ledd må likevel sees i sammenheng med fkl. § 16 d) som gir 

selger et informasjonsansvar når det gjelder installering, montering, bruk, stell og 

oppbevaring. Dersom, eksempelvis, brukerfeilen som har som årsak at selger har 

misligholdt sin informasjonsplikt etter denne bestemmelsen, mister ikke forbrukeren retten 

til mangel kravene.  

 
                                                 
55 Se pkt. 2.2 
56 Martinussen (2002) s.128 
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.  

 

Når de overnevte vilkårene er oppfylt, kan forbrukeren etter fkl. § 26 kreve å holde 

kjøpesummen tilbake (§ 28), eller han kan kreve retting eller omlevering (§§ 29 og 30), 

prisavslag (§ 31), heving (§ 32) eller erstatning (§ 33). Erstatning kan også gjøres gjeldende 

sammen med andre krav, men det er ingen forutsetning at det må foreligge andre krav for å 

kunne kreve erstatning.57  

 

Ved konstatert mangel ved et digitalt lagringsmedium vil det i de fleste tilfeller være snakk 

om avhjelp i form av retting eller omlevering (se punkt 4.3). 

 

4.2 §§ 28, 31 og 32 – Tilbakeholdsrett, prisavslag og heving 

Tilbakeholdsretten etter § 28 gir forbrukeren rett til å holde tilbake en del av betalingen 

som sikkerhet for å kunne dekke krav som følge av mangelen. Dette forutsetter at ikke hele 

kjøpesummen er betalt når mangelen påvises.  

 

Prisavslag etter § 31 blir først gjeldende når avhjelp etter §§ 29 og 30 ikke fører frem. 

Prisavslag vil i første rekke være relevant når mangelen har ført til at tingen har mistet en 

del av sitt fulle potensial, men fortsatt er brukbar. Dette vil i svært få situasjoner være 

tilfellet når det gjelder digital lagringsmedia, fordi en mangel på et digitalt lagringsmedium 

enten vil opprettholde bruksverdien eller fjerne den helt. Vi kan her snakke om 100 % verdi 

eller 0 %. 

 

Heving kan etter § 32 kreves i stedet for prisavslag. Vilkårene for å kunne heve kjøpet er de 

samme som for prisavslag, men det forutsettes at mangelen ikke er uvesentlig jfr. § 32 siste 

punktum. I tilfeller med mangel ved et digitalt lagringsmedium er det ikke utenkelig at 

bestemmelsen vil kunne få anvendelse dersom avhjelpsforsøkene ikke fører fram, 

eksempelvis dersom forbrukeren opplever at samme mangel oppstår igjen etter retting eller 
                                                 
57 Jfr. fkl. § 26, 2. ledd 
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omlevering. Det er mulig at det kan finnes feil på en hel produksjonslinje, og etter fkl. § 30 

annet ledd har selger kun rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme feil. Når samme 

mangel oppstår på produktet for tredje gang, vil forbrukeren ha en rett til å heve etter § 32.  

 

4.3 § 29 – Avhjelp  

Hovedregelen i bestemmelsen er at kunden kan, når det foreligger mangel, velge mellom 

retting eller omlevering (avhjelp). Denne muligheten innskrenkes imidlertid av første ledd 

siste punktum som gir selger en beskyttelse mot krav som er umulige å gjennomføre eller 

volder selgeren urimelige kostnader. Som det kommer frem av ordlyden i annet ledd, skal 

det ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige særlig legges vekt på verdien av en 

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

vesentlig ulempe for forbrukeren. Oppregningen bygger på forbrukerkjøpsdirektivet58 og er 

ikke ment å være uttømmende. 59 

 

Ved anvendelse av regelen på mangler ved digitale lagringsmedier er det nødvendig å skille 

mellom de to gruppene av feil som kan oppstå (mekaniske feil og logiske feil), da utfallet 

av vurderingen etter denne bestemmelsen vil være ulikt. 

 

Ved mekaniske feil60 som mangel ved et digitalt lagringsmedium vil det i de aller fleste 

tilfellene være omlevering som blir utfallet. Når et digitalt lagringsmedium slutter å fungere 

vil det for selger sjeldent være økonomisk lønnsomt å prøve å rette produktet. 

Utsalgsprisen på en harddisk er gjennomsnittlig kr 1000, mens prisen på flash-minne gjerne 

er halvparten eller mindre. Sammenligner man dette med kostnadene ved undersøkelse og 

retting, vil det i stort sett alle tilfeller være vesentlig rimeligere for selger å foreta en 

omlevering. Det er derfor stor grunn til å kunne si at en selger kan avvise et krav om retting 

med fordi dette i mange tilfeller er umulig å gjennomføre eller vil påføre han urimelig store 

                                                 
58 Parlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 
59 Ot.prp.nr.44 (2001-2002) 
60 Se pkt. 1.3.2.3 
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kostnader sammenlignet med omlevering. Dette kunne virke som en merkelig 

problemstilling da de fleste forbrukere uansett vil være interessert i et nytt produkt, men det 

kan bli aktuelt i tilfeller med digitale lagringsmedier. Grunnen til dette er at innholdet på et 

digitalt lagringsmedium vil være mer verdifullt enn selve lagringsmediet. For mange vil det 

derfor være mer ønskelig å få det rettet. 

 

Ved logiske feil vil det som oftest være retting som er utfallet. Det vil i disse tilfellene som 

regel bare være nødvendig å foreta en formatering av lagringsmediet for rette mangelen, og 

en slik retting innebærer ingen kostnad for selger utover arbeidstid. Det er derfor grunn til å 

anta at logiske feil i slike tilfellene ikke forringer produktet og at en retting vil sette 

produktet tilbake til den tilstand som det var ved levering.  

 

Det kan i disse tilfellene også være et spørsmål om forbrukeren har anledning til å kreve 

omlevering av lagringsmediet. Vurderer man vilkårene, vil det i praksis alltid være mulig 

for selger å skaffe til veie et nytt eller tilsvarende produkt, men det er stor grunn til å tro at 

vilkåret urimelige kostnader er oppfylt. Høyesterett vurderte i Stiletthæl-dommen61 om en 

kunde kunne kreve omlevering av høyhælte støvletter hvor hælen var falt av. Det ble her 

ansett at det forelå uforholdmessig stor forskjell mellom kostnaden ved reparasjon, ca kr 65 

og verdien av støvlettene, ca kr 450. Kunden kunne dermed ikke nekte selger å rette 

mangelen. Det er grunn til å regne med at utfallet av denne dommen vil være tilsvarende i 

saker med digitale lagringsmedier med logiske feil.  

 

Det er i denne forbindelse viktig å nevne at logiske feil også kan oppstå som følge av 

fysiske feil på lagringsmediet. En formatering kan som regel hjelpe, men det er stor 

sannsynlighet for at logiske feil lett vil oppstå på nytt. I slike tilfeller vil selger, som nevnt 

under avsnittet om heving, kun ha anledning til å foreta avhjelp to ganger. Oppstår 

mangelen en tredje gang, kan kunden kreve omlevering eller heve kjøpet etter § 32.  

 

                                                 
61 Rt. 2006 s. 179 
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4.4 §§ 33 og 34 – Erstatning og produktskader 

Ved mangel ved et digitalt lagringsmedium har forbrukeren altså en rett som i første 

omgang innebærer retting eller omlevering, men som tidligere nevnt har forbrukeren også 

rett til erstatning jfr. fkl. § 26 etter fkl. §§ 33 eller 34. Bestemmelsen i § 33 gjelder tap som 

følge av mangelen, mens fkl. § 34 utvider selgers ansvar til også å omfatte produktskade. 

Hvordan disse reglene skal forstås, er nevnt under pkt. 2.1.  

 

Det kan når en mangel ved et digitalt lagringsmedium oppstår tenkes flere mulige tap som 

vil falle inn under bestemmelsen. Denne oppgaven tar kun for seg tap som følge av at data 

blir utilgjengelig. Det er nærliggende å tro at tap av data vil kunne karakteriseres som 

følgefeil av mangelen. Det betyr at man ser på tap av data som en konsekvens av mangelen. 

Fkl. §§ 34 gir en definisjon på hvilke følgefeil som etter loven pålegger selger et 

erstatningsansvar.    

 

Spørsmålet blir her blir først og fremst om data kan sies å være i nær og direkte 

sammenheng med digitale lagringsmediers forutsatte bruk. Som nevnt i pkt. 1.3.2.1 er 

funksjonen til et digitalt lagringsmedium å lagre data. Det kan derfor ikke være tvil om at 

data lagret på et digitalt lagringsmedium står i nær og direkte sammenheng med 

salgstingens forutsatte bruk. Det kan dermed konkluderes med at det i utgangspunket 

foreligger et ansvarsgrunnlag for erstatning for tap av data etter fkl. § 32 og 34. 

 

 

 

 

.  
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4.5 Erstatningsutmåling etter §§ 52 og 54 

Utmåling av erstatning i forbrukerkjøp reguleres av fkl. §§ 52, 53 og 54. Denne oppgaven 

vil kun berøre § 52 og 54.  

 

Første vilkår etter § 52 er at det foreligger økonomisk tap. Det kan under dette vilkåret 

stilles spørsmål ved om hva som skal svare til begrepet ved tap av data. Det er over gjort 

rede for kostnaden ved rekonstruksjon, men det er et nærliggende spørsmål om det vil være 

nødvendig å vurdere verdien av de lagrede data som et kriterium for at det foreligger et 

økonomisk tap. Ved presiseringen av vilkåret økonomisk tap tidligere i oppgaven var det 

ingenting som tydet på det. Så lenge det kan dokumenteres et økonomisk tap må vilkåret 

ansees oppfylt.  

 

Som tidligere omtalt vil det ved rekonstruksjon av data påløpe kostnader av økonomisk art. 

Tapet kan sies å være avgrenset og klart når det kan dokumenteres hva det koster å få 

rekonstruert data som på grunn av mangelen er blitt utilgjengelige.  

 

Ved vurderingen kan det også stilles spørsmål om det er et vilkår at det faktiske 

økonomiske tapet må foreligge for at erstatning skal tilkjennes. Som nevnt over, er det et 

spørsmål om tap av data i seg selv kan svare til begrepet økonomisk tap. Dette vil først og 

fremst være tilfellet dersom dataene i seg selv har en definert reell verdi som kan 

dokumenteres. Et nærliggende eksempel kan være data som er kjøpt på internett, for 

eksempel musikkfiler. Dersom forbrukeren kan dokumentere at disse filene representerer et 

økonomisk tap, må dette kunne aksepteres. Det er likevel et faktum for forbrukere at det er 

mye data som kan være lagret, men som ikke har noen dokumentert verdi i seg selv. Det 

betyr at det er kun ved rekonstruksjon et økonomisk tap oppstår. Det økonomiske tapet 

forutsetter dermed en aktiv handling ved å sørge for rekonstruksjon av data. Det blir 

dermed et spørsmål om det foreligger et vilkår om at forbrukeren faktisk må sørge for at 

rekonstruksjon finner sted før et økonomisk tap foreligger etter denne bestemmelsen. Disse 
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kostnadene må forstås som utlegg etter § 52 første ledd annet komma og vil dermed regnes 

som økonomisk tap.  

 

Prisforskjell og tapt fortjeneste vil også kunne erstattes etter § 52, men dette ansees ikke 

relevant i denne oppgaven. 

 

Det neste vilkåret § 52 setter, er at en med rimelighet kunne forutsett tapet. Det betyr at det 

økonomiske tapet som oppstår ved mangler på et digitalt lagringsmedium må stå i en 

forutsigbar sammenheng, jfr. kravet til adekvat årsakssammenheng.62 Når lagring av filer er 

et lagringsmediums hovedoppgave og når vi også vet at det ved mangler er stor 

sannsynlighet for at dataene blir utilgjengelige, må vi kunne slutte at tap av data er en 

forutsigbar konsekvens av at et lagringsmedium har en mangel. Spørsmålet blir da om det 

økonomiske tapet også er forutsigbart. Som nevnt over kan tapet dokumenteres økonomisk 

på to måter, enten ved at filene har en dokumentert verdi eller ved dokumentasjon av 

kostnadene knyttet til rekonstruksjon. De siste årene har spesielt salg av musikk, film og 

programvare over internett blitt svært vanlig. Det bør dermed ikke komme som noen 

overraskelse at dette kan innebære store verdier for eieren og at tapet er påregnelig.  

 

Det kan også vanskelig argumenteres med at rekonstruksjon av data er noe nytt. Firmaer 

som spesialiserte seg på rekonstruksjon av data oppsto allerede for 30 år tilbake. Behovet 

for rekonstruksjon er først og fremst i næringslivet, men et har de senere årene også 

oppstått et behov for denne tjenesten hos forbrukerne. Dette må igjen sees i sammenheng 

med at data og lagring av data har større betydning for forbrukerne i dag enn det som var 

tilfellet tideligere. Denne utviklingen har vært gradvis og kan heller ikke sies å være 

upåregnelig. Det er dermed klart at ingen av disse økonomiske tapene kan sies å være 

fjerne når vi setter dette opp mot lagringsmediets funksjon, og vilkåret kan ansees oppfylt. 

 

                                                 
62 Se pkt. 2.3 
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Vi har dermed konstatert at det foreligger et beregnelig økonomisk tap som vil kunne 

utmåles etter fkl. § 52. Spørsmålet er da om det også foreligger et ansvar hos forbrukeren 

for å begrense tapet eller andre hensyn som må komme i betraktning ved utmåling av 

erstatningen.  

 

Forbrukerkjøpslovens § 54 gir forbrukeren en plikt til å begrense tapet ved rimelige tiltak. 

Regelen er et utslag av prinsippet om at den skadelidte skal sørge for at tapet ikke blir 

større enn nødvendig, jfr. tapsbegrensningsplikten.63  For forbrukerkjøpslovens 

vedkommende blir det at forbrukeren må sørge for at det økonomiske tap blir så lite som 

mulig. Ved anvendelse av denne bestemmelsen oppstår noen interessante problemstillinger, 

deriblant på hvilket tidspunkt forbrukerens plikt til å begrense tapet oppstår.  

 

Tapsbegrensningsplikten blir i forbrukerkjøpstvister gjerne vært satt i sammenheng med at 

forbrukeren må akseptere og være uten mangelstingen en periode, som bl.a. ble drøftet i 

Leiebil-dommen.64 Tapsbegrensningsplikten kommer også i betraktning når forbrukeren 

sørger for å rette mangelen hos andre enn gjennom selger. Forbrukeren skal her sørge for at 

kostnadene til retting ikke overstiger hva som må regnes som rimelig ut i fra mangelen som 

foreligger. Prinsippet bygger først og fremst på hensynet at den skadelidte ikke skal oppnå 

en fordel større enn mangelen skulle tilsi, og på hensynet til å sørge for at tapet ikke blir 

større enn nødvendig.  

 

En mangel ved et digitalt lagringsmedium vil i mange tilfeller kunne skje brått og uten 

forvarsel. Det kan skyldes en mekanisk del eller liknende som plutselig svikter og gjør 

dataene utilgjengelige. Ser vi på tapene som en forbruker kan lide i forhold til digitale 

lagringsmedier, vil det i utgangspunktet ikke begunstige han eller henne. Tapet kan 

dokumenteres og i hvert fall når vi ser på rekonstruksjon, er det utgifter som kun 

gjenoppretter den tilstand som var forut for mangelen. Når det gjelder prinsippet om å 

begrense tapet kan det i første omgang være vanskelig å se hvordan forbrukeren kan opptre 
                                                 
63 Se pkt. 2.5 
64 RT-1992 s.1469 
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på en tapsbegrensende måte når mangelen først oppstår. Så lenge forbrukeren sørger for at 

lagringsmediet blir behandlet slik at det ikke oppstår større skader som gjør at kostnadene 

til rekonstruksjon øker, vil det her være vanskelig å se hva forbrukeren kan gjøre 

annerledes. 

 

Et interessant spørsmål blir likevel om prinsippet om tapsbegrensningsplikt inntrer allerede 

før mangelen oppstår. Legger vi til grunn at tapsbegrensningsplikten gjelder helt fra 

kjøpstidspunktet, vil det for forbrukeren foreligge helt andre muligheter til å begrense et 

eventuelt tap. Årsaken til at det økonomiske tapet oppstår, er som nevnt at data blir 

utilgjengelig på grunn av mangel. Dette kan forbrukeren sikre seg mot ved å lage 

tilstrekkelige sikkerhetskopier.65 Hvis dette blir gjort og det digital lagringsmediet svikter, 

vil ikke forbrukeren ha et økonomisk tap, siden det heller ikke vil være nødvendig å 

rekonstruere data Forbrukertvistutvalget valgte denne argumentasjonen i sin avgjørelse 

FTU-2006-846.  I denne saken ønsket en forbruker å få dekket omkostningene til 

rekonstruksjon av en harddisk på en bærbar PC. Utvalget skriver i sin avgjørelse: 

 

 ”Et prinsipp om at kjøperen selv normalt må sikre sine data, harmonerer etter 

utvalgets syn godt med den alminnelige kjøpsrettslige tapsbegrensningsplikten etter 

kjøpslovens § 70 første ledd. Det følger av denne at en kjøper ved rimelige tiltak plikter 

å begrense sitt tap som følge av mangel ved varen, og han ikke kan kreve erstatning for 

tap som burde ha vært unngått. En tilsvarende regel finnes i forbrukerkjøpslovens § 54 

første ledd.”  

 

Utvalget legger dermed til grunn at tapsbegrensningsplikten foreligger allerede fra 

tidspunktet kjøpet finner sted og at forbrukeren dermed har forsømt sin rett til å få dekket 

kostnadene etter § 52. Denne fortolkningen står tilsynelatende i konflikt med forståelsen av 

tapsbegrensningsplikten i teorien. Hagstrøm skriver:66 

                                                 
65 Se pkt. 1.3.2.4 
66 Hagstrøm (2003) s.563 
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”Et særskilt spørsmål er når tapsbegrensningsplikten inntreer. Det sikre utgangspunkt 

må være at det må foreligge aktuelt eller antesipert mislighold, og at kreditor kjente 

eller burde kjenne til dette. Hvorvidt dette fullt ut kan fastholdes, kan være tvilsomt.” 

 

Misligholdet må dermed ha skjedd eller det er grunn til å regne med det vil inntreffe for at 

tapsbegrensningsplikten skal være gjeldende. Det innebærer at tapsbegrensningsplikten 

løper fra det øyeblikket forbrukeren ville regne med at det var noe galt med lagringsmediet. 

For forbrukeren kan dette skje ved for eksempel harddisken gir tilbakemelding67 om at noe 

er feil, eller ved andre tegn på ustabilitet ved lagringsmediet. Det vil likevel i mange 

tilfeller ikke være noe forvarsel på mangel ved lagringsmediet.  

 

Ser vi på lovteksten, er det heller ikke noe der som tyder på at tapsbegrensningsplikten 

løper fra kjøpsdato. Når det står ”En part som påberoper seg kontraktsbrudd fra den annen 

partens side, skal ved rimelig tiltak begrense sitt tap”, må det forstås ved alminnelig 

språklig forståelse at dette gjelder når kontraktsbruddet har oppstått. Det er vanskelig å 

forstå ut fra lovteksten at regelen skal gjelde også forut for kontraktsbruddet.  

 

I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven står det også lite om problemstillingen knyttet til når 

tapsbegrensningsplikten oppstår. Det blir her først og fremst påpekt at 

tapsbegrensningsplikten gjelder når forbrukeren sørger for at en mangel blir rettet annet 

sted enn hos selge. Det henvises så for nærmere forståelse til forarbeidene til kjøpsloven68 

hvor det bl.a. står:  

 

Ved vurderingen må man ta hensyn til hva som med rimelighet kunne ventes av 

vedkommende på det tidspunkt kontraktbruddet oppsto. Selv om man i ettertid finner 

at parten, slik forholdene utviklet seg, burde handlet på en  annen måte, er det ikke 

sikkert at man på tiden for kontraktbruddet kunne vente dette av vedkommende. Det 

                                                 
67 Se mer om  S.M.A.R.T.  pkt 3 
68 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) 
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må også tas hensyn til at parten kan trenge en viss tid til å finne ut hvilke tiltak som 

er mest formålstjenlige. 

Vi ser her at tapsbegrensningsplikten skal forstås med hva som med rimelighet kunne 

ventes når kontraktsbruddet oppsto. Igjen er det intet som tyder på at lovgiver har lagt til 

grunn at bestemmelsen skal forstås slik at tapsbegrensningsplikten løper før mangelen 

oppsto. 

 

Det blir dermed et spørsmål om at det i dette tilfellet vil være et brudd med alminnelige 

rimelighetsvurderinger å avvise at forbrukeren har et ansvar når vi vet at tapet kunne vært 

unngått.  

 

Som nevnt under vilkår for lemping ovenfor69 er det tenkelig at det kan foreligge et ansvar 

for medvirkning til eget tap. 

 

Anvendes dette på digitale lagringsmedier, kan vi si at misligholdet er todelt. For det første 

har det oppstått en mangel på produktet hvor det fulle ansvaret må kunne sies å ligge hos 

selger og produsent. For det andre har det oppstått et mislighold ved at data er tapt. Dette 

misligholdet kan det med rimelighet stilles spørsmål ved om ikke forbrukeren også ved sin 

handlingsmåte kan stilles ansvarlig for. For å kunne avgjøre dette er vi avhengig av å se på 

hva vi kan forvente av en forbruker, forholdene tatt i betraktning.  

 

Digitale lagringsmedier har som kjent en lagringsfunksjon som sin hovedoppgave. Men 

sammenlignet med andre former for ting som kan benyttes til lagring, har et digitalt 

lagringsmedium den svært spesielle egenskap at det for brukeren er mulig å kopiere 

innholdet. Brukeren kan på den måten beskytte seg mot at innholdet blir ødelagt eller blir 

borte av ulike årsaker. Dette innebærer at forbrukeren er inneforstått med og vet hva en 

tilstrekkelig sikkerhetskopi er eller at det kan pålegges forbrukeren å tilegne seg denne 

kunnskapen. Forbrukertvistutvalget sier i sin avgjørelse FTU-2006-846 at:  

                                                 
69 Se pkt. 2.5 
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”Utvalget antar at det er alminnelig kjent blant brukere av PC at viktige datafiler 

må sikres ved backup. Det finnes forskjellige løsninger for slik backup. Det vil alltid 

være en fare for tap av data som bare er lagret på maskinens harddisk. Siden dette 

må anses alminnelig kjent, mener utvalget at tap av data som hovedregel må være 

kjøperens egen risiko, også i tilfeller hvor årsaken er en kjøpsrettslig mangel på 

harddisken.” 

 

Utvalget sier først og fremst her at backup eller sikkerhetskopi er alminnelig kjent og at det 

må forventes at en forbruker foretar dette for å unngå tap av data. Fordi det er alminnelig 

kjent, må tap av data være forbrukerens risiko. Dette reiser et todelt spørsmål omkring 

begrepet alminnelig kjent, for det første hva begrepet innebærer og for det andre på hvilken 

måte FTU har konkludert med at sikkerhetskopiering av data er allmenn kjent. 

 

Begrepet ”allment kjent” må vi forstå som at det foreligger et krav til kunnskap om emnet 

og denne kunnskapen må foreligge i stor utstrekning i befolkningen. I denne sammenheng 

vil kunnskap om sikkerhetskopiering være avgjørende. Det blir da et spørsmål om hvor vi 

skal sette grensen for når kravet til kunnskap er oppfylt. Er det oppfylt når forbrukeren 

forstår hva sikkerhetskopiering er, eller når han faktisk er i stand til å kunne gjøre det? Det 

andre spørsmålet blir når kan vi anse at den nødvendige kunnskapen fins i en så stor andel 

av befolkningen at den kan ansees som alminnelig kjent.  

 

For vurderingen kan vi legge til grunn en undersøkelse foretatt av NORSTAT for 

Elektronikkbransjen mellom den 23. og 30. august 2006 70 hvor 1000 nordmenn over 15 år 

svarte på spørsmål omkring backup-vaner. Undersøkelsen viste at 70 % menn og 56 % 

kvinner sier at de vet hva en sikkerhetskopi innebærer. Undersøkelsen viste også at yngre 

har mindre kunnskap om å ta backup enn de litt eldre. Kun 55 prosent av dem under 30 vet 

hva en sikkerhetskopi er, mens tre av fire mellom 30 og 49 vet hva en backup er. De over 

60 år kommer likevel dårligst ut.  
                                                 
70 forbruker.no 02.09.06 ”Tar ikke sikkerhetskopier” 

http://forbruker.no/digital/nyheter/kamera/article1443440.ece 
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Disse tallene viser at mer enn 30 % av befolkningen ikke vet hva sikkerhetskopiering 

innebærer. Undersøkelsen imidlertid ikke noe om hvorvidt de som faktisk sier dat e vet hva 

det innebærer, faktisk kan gjøre det på en slik måte at det tilfredstiler kravet til en 

tilstrekkelig backup.  

 

Når vi vet at dette er en forutsetning for at tap av data skal unngås, blir det da et spørsmål 

om det er kunden selv som har plikt til å tilegne seg kunnskapen eller om det er selgers 

plikt å opplyse kjøper hvordan dette gjøres. Begge deler er et utslag av hva som må regnes 

som alminnelige kjøpsrettlige forpliktelser. I forbrukerkjøpsloven er det først og fremst 

selgers opplysningsplikt som kommer til syne i reglene. Etter § 16 første ledd punkt b) står 

det at ”Tingen har en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold 

ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde 

grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.” 

Bestemmelsen gir selger en opplysningsplikt, men bare dersom opplysningen ville ha ført 

til at forbrukeren sannsynligvis ikke ville gjennomført kjøpet. Bestemmelsen gjelder først 

og fremst i kjøpsøyeblikket og kan sies å ha som hensikt å sørge for at forbrukeren ikke blir 

lurt til å kjøpe noe han egentlig ikke vil ha hvis han hadde hatt alle opplysninger.  

 

Men forbrukerkjøpsloven gir også selger en opplysningsplikt utover selve kjøpssituasjonen. 

I §16 første ledd  d) står det at ”Tingen har en mangel dersom nødvendige opplysninger om 

installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen”. Som vi ser, 

pålegger bestemmelsen selger og produsent et ansvar ved å gi kjøperen nødvendig 

informasjon og kunnskap som er en forutsetning for at tingen blir behandlet på korrekt 

måte. Men rekkevidden av bestemmelsen begrenses av § 16 tredje ledd som sier at 

”forbrukeren ikke kan gjøre gjeldende som en mangel noe han eller hun kjente eller måtte 

kjenne til ved kjøpet.” Regelen har en tilsvarende bestemmelse i kjøpslovens § 20. Regelen 

innebærer at kunden ikke kan gjøre gjeldende manglende opplysninger som rettslig mangel 

dersom kunden kjente til eller måtte kjenne til mangelen ved kjøpet. Det vil innebære at 

dersom kunden kjente til viktigheten av å ta sikkerhetskopi ved kjøpet eller av ulike 
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grunner måtte kjenne til dette, kan ikke manglende informasjon om dette regnes som en 

mangel ved produktet. Men avgjørende her vil i første rekke være utberedelsen av denne 

kunnskapen. Noe som også er forståelsen som departementet i forarbeidene har lagt 

tilgrunn71: 

 

”At det er tilstrekkelig at kjøperen «måtte kjenne til» forholdet, innebærer at det ikke 

kreves bevis for at kjøperen faktisk hadde kunnskap om det aktuelle forholdet. Det 

som kreves, er at kjøperens mulige uvitenhet om det aktuelle forholdet er 

uforståelig.” 

 

 Det er likevel klart her at dersom dette skal gjelde manglende opplysninger knyttet til å ta 

tilstrekkelig sikkerhetskopi på generelt grunnlag må det måtte bety at denne kunnskapen er 

allment kjent for at selgers opplysningsplikt skal være oppfylt. For å forstå nærmere hva vi 

skal legge i § 16 første ledd d) kan vi se på hva departementet uttalte om bestemmelsen:72  

 

”Det er «nødvendige» opplysninger som skal følge med tingen. Departementet er enig 

med utvalget i at dette i prinsippet må vurderes ut fra en objektiv norm uavhengig av 

den enkelte kjøpers forutsetninger og behov.” 

 

Om vi anvender dette på digitale lagringsmedier, vil det bety at selger og produsent har en 

plikt til å sørge for at det sammen med lagringsmediet medfølger nødvendige opplysninger 

om produktet og hvordan forbrukeren tar vare på det på best mulig måte. Når det i tillegg 

presiseres at det skal tas hensyn til den enkeltes kjøpers forutsetninger og behov vil det her 

være avgjørende at det ikke foreligger usikkerhet om at det eksisterer en allmenn kjennskap 

til hvordan adekvat sikkerhetskopi lages. Dette stemmer imidlertid lite overens med 

resultatet fra undersøkelsen, nevnt over, som konkluderte med at 30 % av befolkningen 

ikke vet hva en sikkerhetskopi er. Tvilen bør her komme forbrukerne tilgode og selger har 

                                                 
71 Ot.prp.nr 44 (2001-2001) side 256 
72 Ot.prp.nr 44 (2001-2002) side 254 
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dermed misligholdt sin opplysningsplikt dersom det ikke følger med opplysninger om 

hvordan en adekvat sikkerhetskopi skal lages i forbrukerkjøp. 

 

Det er dermed rimelig å konkludere med at vi pr i dag ikke kan forvente av forbrukeren å 

inneha den kunnskap som kreves for å kunne begrense tapet ved mangel på digitalt 

lagringsmedium. Det kan bety at selger må ta hovedansvaret dersom han ikke oppfyller 

opplysningsplikten.  

 

Erstatning kan også lempes etter fkl § 54 annet ledd. Ved anvendelse av regelen må det 

foreligge en nokså klar urimelighet. 73 Det skal ved vurderingen av hva som skal regnes 

som urimelig tas spesielt hensyn til tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis 

oppstår i liknende tilfeller og forholdene ellers. Dette innebærer at den utmålte erstatningen 

må settes opp mot hva som kan regnes som normaltap i tilsvarende tilfeller. Anvender vi 

dette på tap av data blir spørsmålet om hva som skal regnes som normaltap. Kostnader ved 

rekonstruksjon av data varierer ikke ut ifra mengden lagrede data, men etter typen feil som 

foreligger. Det betyr at dersom utgiftene til rekonstruksjon må ansees som det normale ved 

tap av data, kan ikke erstatningsutmålingen klart urimelig. Det vil derfor være vanskelig å 

se at urimelighetsvilkåret er oppfylt.  

 

Til sist kan man likevel spørre seg om reelle hensyn taler for å pålegge forbrukerne ansvar 

ved tap av data. Som nevnt over skriver Hagstrøm at medvirkning til eget tap i form av 

forsett eller uaktsomhet også kan komme i betraktning. Som påpekt over vil dette først og 

fremst dette være tilfellet når selgers opplysningsplikt er oppfylt. Dette blir dermed hva vi 

kan kalle en rimelighetsbetraktning med henblikk på hvem som er nærmest til å unngå at 

tapet oppstår. Tapet i seg selv er et utslag, eller hva vi kan kalle en indirekte virkning av at 

mangelen har oppstått og er knyttet opp mot hva lagringsmediet er benyttet til og hva som 

er lagret. Det er ingen tvil om at det bare er kunden som kan utføre handlingen om å lage 

sikkerhetskopier. Om vi legger til grunn at forbrukeren vet at det kan oppstå data tap og 

                                                 
73 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s.128 
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han også er kjent med hvordan sikkerhetskopier skal foretas, er det da rimelig å legge 

utgiftene ved rekonstruksjon av data over på selger? Svaret må være at dette ikke er et 

rimelig utfall selv om selger som vi har sett har det fulle misligholdsansvaret. De 

økonomiske kostnadene knyttet til rekonstruksjon av data kan sies å være betydelige 

sammenlignet med prisen på lagringsmediet. Det kan dermed sies å være en urimelig 

belastning å pålegge et fullstendig erstatningsansvar i de tilfellene hvor forbrukeren har 

opptrådt uaktsomt. Men det synes likevel klart at selger som hovedregel har et 

erstatningsansvar for utgifter til rekonstruksjon av data på et lagringsmedium med mangler.   
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