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1 Innledning 

1.1 Oppgavens tema 

Oppgavens tema er avhendingsloven
1
 § 3-9 annet punktum. Bestemmelsen lyder i sin hel-

het: 

 

"Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har 

eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også 

mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne 

med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles." 

 

Bestemmelsen regulerer kjøpers muligheter til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende mot 

selger der en fast eiendom er solgt "som den er".  

 

I Norge selges det et stort antall boliger hvert år.
2
 Av disse salgene oppstår det svært ofte 

tvist på grunn av mangler av forskjellig art ved eiendommen.
3
 På denne bakgrunn er det 

viktig å regulere forholdet mellom partene på en så god måte som mulig. Dette har blant 

annet ført til at reglene om avhending av fast eiendom, som før var bygget på ulovfestet 

rett, nå er regulert av avhendingsloven.  

 

Utgangspunktet for mangelsvurderingen etter avhendingsloven er § 3-1. (Heretter vil alle 

lovhenvisninger referere til avhendingsloven så fremt annet ikke fremgår.) Etter bestem-

melsens første punktum foreligger mangel dersom boligen ikke samsvarer med det som er 

avtalt. Den praktiske hovedregel er imidlertid at eiendommer selges med en såkalt "som 

                                                 

 

1
 Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhendingslova) 

2
 I 2011 ble det solgt ca. 146 000 boliger i Norge. Se: 

http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Pressemeldinger/2012/2_kvartal/146-000-eigedommar-

omsette-gjennom-eigedomsmeklarar-og-advokatar-i-2011/ 
3
 I ca. 1 av 4 boligkjøp oppstår det tvist.  

Se: http://www.dn.no/eiendom/article1942669.ece?WT.mc_id=dn_rss 

Dette er også bakgrunnen for utredningen vedrørende obligatorisk boligsalgsrapport. Se NOU 2009:6 
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den er"- klausul. Dette innebærer at utgangspunktet etter § 3-1 fravikes, og at enhver til-

stand i prinsippet vil være kontraktsmessig. Dette gjør i realiteten § 3-9 til den mest sentra-

le bestemmelsen hva gjelder mangelsvurderingen ved boligkjøp.   

 

Avhendingsloven § 3-9 innebærer en innskrenkning av rekkevidden av "som den er"- klau-

suler, ved at eiendommen i visse tilfeller likevel kan ha mangler. Bestemmelsen kommer til 

anvendelse ved tre tilfeller. For det første dersom selger har gitt mangelfulle opplysninger 

vedrørende eiendommen etter § 3-7 jf. For det annet dersom selger har gitt uriktige opplys-

ninger vedrørende eiendommen etter § 3-8. Det tredje tilfellet er der eiendommen viser seg 

å være i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen 

og forholdene ellers, jf. bestemmelsens annet punktum. 

 

Det sentrale vurderingstemaet ved det tredje tilfellet er hva kjøper hadde grunn til å regne 

med. Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til "kjøpesummen og tilhøva elles". Disse 

momentene har i praksis blitt referert til som henholdsvis den kvantitative og den kvalitati-

ve del av vesentlighetsvurderingen.  

 

Den kvalitative vurderingen omfatter feilens art, betydning, boligens alder, hvilke opplys-

ninger som er gitt, skyldgrad, osv. Det kan ikke gis en uttømmende liste av relevante mo-

menter hva gjelder denne vurderingen. Alle momenter som kan være relevante i forhold til 

hvilke forventninger en kjøper har til eiendommen, kan i prinsippet tas med i vurderingen. 

 

Sentralt i vesentlighetsvurderingens kvantitative element, står den såkalte prosentlæren. 

Denne innebærer at det foretas en prosentuell utregning av forholdet mellom kjøpesummen 

og utbedringskostnadene, med tanke på hvorvidt man kan statuere mangel etter bestemmel-

sen. Denne oppgavens fokus vil være på det kvantitative elementet i vesentlighetsvurde-

ringen. Prosentlæren redegjøres for under punkt 3, da med særskilt fokus på hvordan kjøpe-

summen, standardhevingsfradrag og mangler ved fellesarealer kan påvirke prosentutreg-

ningen. 
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1.2 Rettskildebildet 

Denne oppgaven vil følge alminnelig juridisk metode da rettskildebildet på dette området i 

det vesentlige er tradisjonelt.  

 

Avhendingsloven trådte i kraft 1. januar 1993. Loven er hovedsakelig en kodifisering av 

tidligere ulovfestet rett
4
, utviklet gjennom sedvanerett og rettspraksis.

5
 Lovens ordlyd vil 

således være det naturlige utgangspunkt når man skal løse rettsspørsmål knyttet til avhen-

dingslovens område. Loven er relativt ny, noe som bidrar til å gi lovens ordlyd en betydelig 

rettskildevekt.  

 

Avhendingsloven gir uttrykk for en spesiell type kontraktsrett. Det er imidlertid kontrakts-

retten som er bakteppe også her. Dette betyr blant annet at alminnelige kontraktsrettslige 

prinsipper kan gjøre seg gjeldene. Videre vil kjøpsloven
6
 være en relevant rettskildefaktor 

da avhendingsloven i stor grad er bygget på samme systematikk og innhold som kjøpslo-

ven.
7
  

 

Avhendingslovens sentrale forarbeider er NOU 1979:48, Ot.prp. nr. 66 (1990-91) og  

Innst. O. nr. 71 (1991-92). Da avhendingsloven i stor grad er bygget over samme lest som 

kjøpsloven, vil også kjøpslovens forarbeider kunne være av betydning ved tolkning av av-

hendingsloven, særlig Ot. prp. nr. 80 (1986-87).
8
 

 

Avhendingsloven § 3-9 annet punktum inneholder flere skjønnspregede uttrykk som hver-

ken er presisert i lovteksten eller i forarbeidene. Rettspraksis vil derfor ha stor betydning 

når det gjelder den nærmere presisering av bestemmelsens innhold. Da loven er en kodifi-

                                                 

 

4
 Anderssen (2008) s. 21 

5
 Innst. O. nr. 71 (1991-1992) s. 1 

6
 Lov av 13. mai 1988 nr. 27 

7
 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 19 

8
 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 19 
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sering av tidligere ulovfestet rett, vil også rettspraksis fra før lovens vedtakelse være rele-

vant. 

 

Også nemndsuttalelser (uttalelser fra Finansklagenemnda, Klagekontoret for eierskiftefor-

sikring og Klagenemnda for eierskifteforsikring) vil bli brukt for å belyse gjeldende rett. 

Selv om slike nemndsuttalelser i seg selv har liten rettskildemessig vekt, behandler de for 

det første svært mange tvister vedrørende fast eiendom. For det annet består organene av 

jurister med særskilt kompetanse innenfor dette rettsområdet. Uttalelsene kan derfor bidra 

til å kaste lys over gjeldende rett, særlig for spørsmål som foreløpig ikke er avklart i retts-

praksis.  

 

Juridisk teori og reelle hensyn er videre relevante rettskildefaktorer. Det legges i denne 

paragrafen som nevnt opp til bruk av skjønn, og domstolene vil ved tolkning og anvendelse 

av bestemmelsen være nødt til å foreta rimelighetsbetraktninger. Juridisk teori blir ofte be-

nyttet som veiledning ved tolkningen, og henvist til av domstolen.  

 

1.3 Den videre fremstilling 

I det følgende gis først en kort oversikt over hva som ligger i § 3-9 før jeg går nærmere inn 

på bestemmelsens annet punktum og innholdet i vesentlighetsvurderingens kvantitative 

element. I punkt 3.1 vil det innledes med hva som ligger i prosentlæren, deretter vil det i 

punkt 3.2 drøftes hva som ligger i begrepet "kjøpesummen" og hvordan dette kan påvirke 

prosentutregningen i vesentlighetsvurderingen. I punkt 3.3 drøftes det hvorvidt det har be-

tydning for vesentlighetsvurderingen at det er tale om mangler ved fellesareal. I punkt 3.4 

drøftes det hvorvidt fradrag for standardheving skal beregnes allerede ved den kvantitative 

delen av vesentlighetsvurderingen eller om dette er noe som tilhører den kvalitative delen, 

og utmålingen av prisavslaget.  
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2 Avhendingsloven § 3-9  

2.1 Generelt om "som den er"- klausulen 

Som nevnt innledningsvis, er den praktiske hovedregel ved boligsalg i dag, at brukte boli-

ger selges med et "as is"-forbehold. Dette til tross for at den formelle hovedregel om mang-

ler ved boligen fremgår av § 3-1. Forbeholdet innebærer en ansvarsfraskrivelse. Når en 

eiendom er solgt med en "som den er"- klausul, kan boligen i prinsippet ikke inneha en 

mangel. Det ligger i klausulens natur at kjøper har overtatt risikoen for boligen, og at et-

hvert forhold ved boligen da vil være kontraktsmessig, jf. blant annet RG 2001 s. 56 ("Mul-

timurdommen"). Bestemmelsen i § 3-9 regulerer når det likevel skal sies å foreligge en 

mangel ved en eiendom solgt "som den er". Formålet med § 3-9 er å innskrenke den abso-

lutte ansvarsfraskrivelsen som en "as is"- klausul innebærer.  

 

En selger kan i mange tilfeller ha et berettiget behov for å fraskrive seg ansvaret for even-

tuelle skjulte feil og mangler ved eiendommen. Et eksempel kan være der selger har erver-

vet eiendommen gjennom arv, og ikke har særlig kjennskap til boligens tilstand. I slike 

tilfeller vil selger ha dårlige forutsetninger for å opplyse om forhold av relevans for kjøper. 

Den begrensing som loven gir "as is"-forbehold er derfor ikke utslag av at lovgiver har 

ment at det er illojalt å benytte seg av en slik klausul
9
. Et "as is"-forbehold innskrenker 

imidlertid ikke selgers ansvar for uriktige og manglende opplysninger, jf. bestemmelsens 

første punktum. Det selger faktisk vet, plikter han å opplyse om. Etter bestemmelsens annet 

punktum har eiendommen også mangel dersom eiendommen i sin helhet er i en vesentlig 

dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med på avtaletidspunktet.  

 

 

                                                 

 

9
 Anderssen (2008) s. 179, Bergsåker (2003) s. 183,  
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2.2 Avhendingsloven § 3-9 annet punktum  

2.2.1 Når er eiendommen i "vesentleg ringare stand"? 

Etter § 3-1 foreligger det en mangel dersom eiendommen ikke svarer til det som er avtalt. 

Dette beror for det første på en tolkning av avtalen og for det annet hvorvidt det foreligger 

et avvik fra det avtalte. Vurderingen av hvorvidt det foreligger mangel etter § 3-9 annet 

punktum er i utgangspunktet lik den skjønnsmessige totalvurdering etter § 3-1, men selger 

har etter § 3-9 annet punktum en videre skjønnsmargin å gå på
10

. Det er ikke tilstrekkelig at 

det foreligger et avvik fra det forventbare slik som i § 3-1, avviket er nødt til å være "ve-

sentlig" for å kunne rammes av § 3-9 annet pkt. Krüger beskriver bestemmelsen som en 

"særregel om bristende forutsetninger med gjennomslagskraft selv i kjøp der kjøperen i 

utgangspunktet har risikoen for sine egne forventninger".
11

 

 

Ordlyden "vesentleg" gir anvisning på en rettslig standard. Ordlydens materielle innhold 

må dermed nærmere fastsettes av en tolkning av ordlyden, samt andre relevante rettskilder 

som for eksempel forarbeider, teori og rettspraksis.  

 

Utgangspunktet når man skal tolke denne bestemmelsen, er her som ellers etter vanlig juri-

disk metode å starte i lovens ordlyd. En objektiv tolkning av ordlyden "vesentleg" tilsier at 

det kreves mer enn et alminnelig avvik fra avtalen for at man kan statuere mangel. Dette 

innebærer at kjøper må akseptere mindre avvik ved eiendommen så lenge de ikke kan anses 

som vesentlige, i lovens forstand.  

 

Det fremgår av Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 92, at bestemmelsen skal tolkes på samme måte 

som tilsvarende bestemmelse i kjøpsloven. Til kjl. § 19 første ledd litra c fremgår det av 

Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) at: 

 

                                                 

 

10
 RG 2001 s. 56 ("Multimurdommen") s. 62 

11
 Krüger (1999) s. 241 
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"..misforholdet mellom tingens stand og det kjøper kunne rekne med, må være utvil-

somt." 

 

Ordlyden "utvilsomt" er en streng formulering og gir anvisning til en streng vurdering. Det-

te bygger opp under at ordlyden "vesentleg" i § 3-9 annet punktum skal tolkes strengt. For-

arbeidene taler altså for at det skal noe mer til enn et alminnelig avvik fra hva som med 

berettigelse kunne forventes for at man kan statuere mangel ved et "as is"-salg. 

 

Vurderingen av hvorvidt eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn 

til å regne med, er en konkret og objektiv vurdering jf. LE-2005-165841. Spørsmålet er 

hvorvidt eiendommen som helhet avviker i vesentlig grad fra hva som objektivt kunne for-

ventes ut i fra kjøpesum og forholdene for øvrig. Det sentrale er ikke hva kjøper faktisk 

regnet med, men hva "han hadde grunn til å regne med".
12

 En kjøper kan for eksempel ikke 

anføre at boligen er i vesentlig dårligere stand på grunn av at taket på boligen som er 70 år 

gammelt må skiftes, selv om dette blir svært dyrt å utbedre. Kjøpers forventning om at tak 

skal vare i over 100 år er altså ikke relevant.  

 

Dersom det foreligger flere feil ved eiendommen, skal det foretas en samlet vurdering om 

hvorvidt feilene samlet sett kan tilsi at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjø-

per hadde grunn til å regne med.
13

 Vesentlighetskravet kan være oppfylt selv om hver en-

kelt feil ikke isolert sett kan oppfylle kravet. Det er imidlertid ikke enhver feil ved eien-

dommen som kan hensyntas i denne vurderingen.
14

 Her må man se på de konkrete forhold 

ved boligen. Det kan ikke være relevant i en vesentlighetsvurdering at det er riper i gulvet, 

at rør må skiftes eller lignende i en gammel bolig. Det er de upåregnelige forhold som er 

relevante i denne vurderingen.  

 

                                                 

 

12
 Eidsivating lagmannsretts dom av 30. oktober 2006 (LE-2005-165841) 

13
 Anderssen (2008) s. 182-183 

14
 Syrstad (2005) s. 97 
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For at det skal foreligge mangel på grunnlag av misligholdt opplysningsplikt etter § 3-7 er 

det et krav om klanderverdighet fra selgers side. Et slikt krav foreligger ikke ved vesentlig-

hetsvurderingen etter § 3-9 annet punktum. Dette fremgår tydelig av forarbeidene til kjøps-

loven
15

 og følges opp i forarbeidene til avhendingsloven.
16

 Da det er tale om en helhetsvur-

dering, kan klanderverdighet imidlertid være et relevant moment i vurderingen.  

 

Som nevnt innledningsvis deles vesentlighetsvurderingen inn i det kvantitative- og det kva-

litative element. 

 

Hvilken vekt det kvantitative og det kvalitative element i vesentlighetsvurderingen skal ha i 

forhold til hverandre, kan ikke angis på generelt grunnlag. Vesentlighetsvurderingen er en 

helhetsvurdering der de to elementene "kjøpesummen" og "tilhøva elles" har et gjensidig 

påvirkningsforhold. En høy prosentsats utelukker ikke at andre omstendigheter ved eien-

dommen tilsier at mangel ikke foreligger etter § 3-9 annet pkt. For eksempel vil en høy 

prosentsats kunne få mindre betydning dersom det er tale om en gammel bolig med påreg-

nelige utbedringskostnader. Motsatt kan en lav prosentsats heller ikke utelukke mangel 

dersom andre omstendigheter ved eiendommen tilsier at boligen i vesentlig grad avviker fra 

hva kjøper kunne forvente. Eksempel på et slikt tilfelle kan være der det er tale om en ny 

bolig der det ikke er påregnelig med utbedringskostnader.
17

  

 

2.2.2 Forholdet til “vesentleg” i det alminnelige hevingsvilkåret (§ 4-13) 

Dersom en part i et avtaleforhold misligholder sine kontraktmessige plikter, kan den annen 

part under visse forutsetninger si seg fri fra avtalen ved å heve. Hjemmel for dette hva gjel-

der mangler ved en bolig utledes av § 4-13. Det alminnelige kontraktrettslige vilkåret for at 

en part kan kreve heving, er at det foreligger et "vesentleg" avtalebrudd.  

 

                                                 

 

15
 Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 62 

16
 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 92 

17
 Se f.eks Rt. 2007 s. 1587 ("Avvisningsrettdommen") 
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Når § 3-9 annet punktum også oppstiller et vesentlighetskrav for at misligholdsbeføyelser 

skal bli aktuelt, kan dette gi grunn til å reise spørsmål om det ligger noe annet, eller noe 

mer i kriteriet "vesentleg" avtalebrot etter § 4-13 enn i vesentlighetskriteriet i § 3-9 annet 

punktum. I begge bestemmelsene brukes uttrykket "vesentlig". Da de to bestemmelsene 

anvender et identisk uttrykk, kan jo dette tolkes dit hen at dette uttrykkets materielle inn-

hold skal være det samme i de to bestemmelsene.  

 

Av Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 81 vedrørende vesentlighetskravet i § 3-3 fremgår at selv om 

det foreligger en vesentlig mangel etter denne bestemmelsen, er det ikke automatisk et ve-

sentlig avtalebrudd som gir rett til heving etter § 4-13. Dette begrunnes med at vurderingen 

etter § 4-13 er mye mer omfattende og sammensatt. Selv om § 3-3 regulerer mangler som 

følge av arealsvikt, kan uttalelsen gi en indikasjon på hvordan det samme kriteriet i § 3-9 

annet punktum skal forstås. Det skal etter § 3-3 mer til enn kun et avvik fra avtalen, det 

kreves et vesentlig avvik. Dette er jo det sentrale i § 3-9 annet punktum også. Denne sys-

tematikken taler for at samme vurdering må foretas mellom § 3-9 og § 4-13, som mellom § 

3-3 og § 4-13. Altså at det ikke er tilstrekkelig for å statuere vesentlig mislighold etter § 4-

13 som en presumpsjon på bakgrunn av at man kommer til at vesentlighetskravet etter § 3-

9 er oppfylt.  

 

Også Anderssen mener at vesentlighetskriteriet ikke er det samme i de to bestemmelsene. 

Han uttaler at det skal "betydelig mer til" for at kjøpet kan heves enn for at det foreligger 

mangel,
18

 og at det i forhold til § 4-13 gjelder et "dobbelt vesentlighetskrav"
19

. For det førs-

te må mangelen være vesentlig. For det annet må den vesentlige mangelen utgjøre et ve-

sentlig kontraktsbrudd. Dette underbygges av Rt. 2007 side 1587
20

 der retten uttaler at:  

 

"selv om jeg er kommet til at det forelå en mangel på tidspunktet da overtakelse 

skulle skje, finner jeg det klart at det ikke forelå noe vesentlig mislighold som kunne 

                                                 

 

18
 Anderssen (2008) s. 181 

19
 Anderssen (2008) s. 127 

20
 «Avvisningsrettsdommen» 
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gi grunnlag for å heve kontrakten. Vesentlighetskriteriet i § 4-13 er et strengere kri-

terium enn vesentlighetskriteriet i § 3-9…" 

 

Dette taler for at det ligger noe mer i kriteriet "vesentleg avtalebrot", og at bestemmelsene 

ikke kan tolkes likt.   

 

3 Prosentlæren – det kvantitative element 

3.1 Hva er "prosentlæren" 

3.1.1 Innledning 

Som tidligere nevnt inneholder vesentlighetsvurderingen et kvantitativt element. For å av-

gjøre det kvantitative avviket i vurderingen, har det i rettspraksis utviklet seg en rettsmeto-

disk lære. Denne læren går ut på å foreta en prosentregning av forholdet mellom utbed-

ringskostnadene som mangelen innebærer, og eiendommens kjøpesum, og deretter la dette 

forholdstallet være et sentralt moment i vurderingen om hvorvidt det foreligger mangel 

etter § 3-9 annet punktum. Det var lenge en oppfatning i teorien at utbedringskostnader på 

3-4 % av kjøpesummen, var tilstrekkelig for at vesentlighetskravet kunne være oppfylt.
21

 

Det har imidlertid i nyere tid kommet avgjørelser fra Høyesterett som modifiserer denne 

oppfatningen. Disse vil bli behandlet i punkt 3.1.3. 

 

En av de første rettsavgjørelsene som anvender en prosentsats ved vesentlighetsvurde-

ringen er RG 1996 s. 435. I denne saken kom retten med uttalelser som kunne insinuere en 

slik lære. Retten kom til at utbedringskostnader på 2,7 % av kjøpesummen under tvil ikke 

utgjorde en mangel etter § 3-9 annet punktum. Retten begrunner imidlertid ikke nærmere 

hvorfor denne prosentsatsen skal være relevant. Etter dette foreligger det imidlertid et stort 

antall rettsavgjørelser og nemndsavgjørelser som legger en prosentberegning til grunn i 

mangelsvurderingen.  

                                                 

 

21
 Se blant annet Bergsåker (2003) s. 178 
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Om det er riktig å legge denne læren til grunn og hvor stor rolle den skal ha i vesentlighets-

vurderingen, har det i det juridiske miljø vært stor uenighet om. 

 

Det fremgår hverken av ordlyden eller forarbeidene til avhendingsloven at det ut i fra ord-

lyden "kjøpesummen" skal foretas en matematisk prosentutregning for å fastsette hvorvidt 

det foreligger en mangel. Både ordlyden og forarbeidene taler for at det skal foretas en 

sammensatt helhetsvurdering.
22

 

 

Kåre Lilleholt
23

 har i denne sammenheng uttalt at: 

 

Hadde lovgjevaren ønskt ein prosentsats, ville satsen stått i lova. Og har lovgjeva-

ren sagt at som han er-klausulen i eigedomskjøp må vike dersom eigedomen er i 

"vesentleg ringare stand" enn kjøparen kunne rekne med (avhendingslova § 3-9), 

skal det utøvast skjønn, ikkje matematikk." 

 

3.1.2 Er det riktig å anvende prosentlæren? 

Selv om prosentlæren i dag anvendes av domstolene ved avgjørelsen om det foreligger 

mangel etter § 3-9 annet punktum, kan det rettes en rekke innvendinger mot anvendelsen av 

en slik konstruert teori som i liten grad hensyntar de individuelle forhold som bestemmel-

sen legger opp til. 

 

For det første, vil en rendyrket prosentlære kunne lede til at man bryter med det grunnleg-

gende kontraktsrettslige utgangspunkt om at jo høyere pris man betaler for en vare, desto 

høyere berettigede forventninger kan man ha. Prosentlæren vil i sin rene form imidlertid 

                                                 

 

22
 FSN 3532: "Loven legger… ikke opp til noen… prosentangivelse, men viser også til "tilhøva elles"." 

23
 Lilleholt (2002) 
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innebære at jo høyere pris man betaler, desto mer skal det til av mangler for at vesentlig-

hetsterskelen er overskredet.
24

 

 

Et annet moment som taler mot prosentlæren er de tilfeller der andre forhold enn den fysis-

ke bygningen er avgjørende for prisfastsettelsen. Dette kan være flere typer forhold, men 

mest praktisk er hvor boligens beliggenhet er av stor betydning for prisen. La oss se for oss 

en tenkt situasjon med to identiske eiendommer. Hvor den ene boligen ligger på Nesøya i 

Asker og den andre ligger på Senja, vil det være betydelig forskjell på prisen på disse to 

fysisk identiske boligene. Prosentlæren i sin rene form vil i et slikt tilfelle medføre at boli-

gen som ligger i Asker har en høyere terskel hva gjelder feil for å kunne statuere mangel 

enn boligen på Senja. Eksempelvis kan det være tale om en identisk konstruksjonsfeil som 

medfører en utbedringskostnad på kr. 100 000,- Dersom eiendommen på Senja er verdt kr. 

2 000 000,- og eiendommen på Nesøya er verdt kr. 15 000 000,-, vil dette medføre at ut-

bedringskostnadene utgjør 5 % av kjøpesummen når det gjelder eiendommen på Senja, 

men kun 0,6 % av kjøpesummen hva gjelder eiendommen på Nesøya. Det virker lite rime-

lig at kjøper av boligen på Nesøya skal stilles dårligere enn kjøperen på Senja.  

 

Dette viser at en ren og ukritisk anvendelse av prosentlæren ikke tar hensyn til at det kan 

være andre momenter som er relevant i vurderingen. En nedprioritering av andre relevante 

momenter vil heller ikke være i overenstemmelse med lovens ordlyd.
25

 

 

Anderssen
26

 er også skeptisk til prosentlæren og uttaler: 

 

"Samtidig er synspunktet om en fast prosentgrense så i strid med alminnelige juri-

diske prinsipper, at jeg ikke kan se noen tilfredsstillende grunn til å opprettholde 

denne. Riktignok forenkles jussen ved slike håndterbare kriterier, men med alle 

                                                 

 

24
 Hilde Hauge (2010) s. 19 

25
 Se LH-2009-101575, det uttales: "Å fokusere i utstrakt grad på prosentbetraktninger vil også være i strid 

med ordlyden i § 3-9 annet punkt, som foreskriver at det skal gjøres en skjønnsmessig og konkret helhetsvur-

dering." 
26

 Anderssen (2002) 
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rettslige standarder som foreligger i norsk rett ("urimelig", "innen rimelig tid", 

"støtende" osv.), kan jeg ikke se at det å konkretisere dette ene vurderingstemaet vil 

ha nevneverdig praktisk betydning for rettsanvendelsen." 

 

Det kan imidlertid også oppstilles argumenterer som taler i favør en slik lære. Det er ønske-

lig at skjønnsmessige begreper i loven blir konkretisert og gjort mer håndterbare slik at 

tvister kan løses etter like og forutberegnelige regler. Dette gjelder både for domstolene, 

rettsanvenderne og forbrukerne. Antall tvister etter boligkjøp er omfattende og alle sakene 

har et mer eller mindre ulikt faktum. Det at man kan ta utgangspunkt i en fast prosentsats 

vil være av praktisk betydning ved at man på et tidlig tidspunkt i saken kan avgjøre hvor-

vidt det er hensiktsmessig å gå videre eller ikke.  

 

Det er ingen tvil om at prosentlæren i dag anvendes av domstolene ved vesentlighetsvurde-

ringen. Utformingen av læren har i stor grad funnet sted gjennom Høyesteretts praksis.  

 

3.1.3 Noen sentrale rettsavgjørelser  

Den første av de mest sentrale av høyesterettsavgjørelsene hva gjelder prosentlæren, var  

Rt. 2002 s. 1425 ("Bukkebodommen"). I saken var det gitt opplysninger om vanninntreng-

ning og kjøper ble oppfordret til å foreta nærmere undersøkelser vedrørende disse opplys-

ningene. Kjøper foretok ikke slike nærmere undersøkelser. I tiden etter overtakelse ble det 

avdekket at forholdet var av en mer alvorlig karakter enn først antatt og utbedringskostna-

dene knyttet til forholdet ble dermed høyere. Boligen ble solgt "som den er" og mangels-

spørsmålet måtte derfor vurderes ut i fra § 3-9. Kjøper fikk ikke medhold i anførselen om at 

boligen var i vesentlig dårligere stand enn han kunne forvente, da kjøperen måtte ha risi-

koen for at det ikke ble foretatt nærmere undersøkelser når de var oppfordret til det, even-

tuelt risikoen for at de ikke tok forbehold ved inngåelsen av avtalen.  
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Vesentlighetsvurderingen kvantitative element ble i denne avgjørelsen tillagt liten vekt, 

Høyesterett uttalte imidlertid: 

 

"Til vurderingen i vår sak nevner jeg først at … representerer feilene til sammen 

130.000 kroner. Det vil si 11 prosent av kjøpesummen på 1 150 000 kroner eller 

bortimot 14 prosent av taksten på 950.000 kroner. Feilene ved vestveggen alene ut-

gjør ca 6 prosent av kjøpesummen eller vel 7 prosent av taksten. Rent kvantitativt kan 

dette utvilsomt være tilstrekkelig til at en feil anses som vesentlig."  

 

Høyesterett anga ikke en klar grense for hvor stor prosentandel som må foreligge for å opp-

fylle vesentlighetskravet, men uttalte at utbedringskostnadene på mer enn 6 % "utvilsomt" 

måtte være tilstrekkelig til å konstatere at det kvantitative element var oppfylt. 

I tiden etter "Bukkebodommen" er det avsagt ytterligere to høyesterettsavgjørelser hva 

gjelder prosentlæren, Rt. 2007 s. 1587 ("Avvisningsrettdommen") og Rt. 2010 s. 103 ("Kis-

tebakkane").   

 

I "Avvisningsrettdommen" var det tale om en leilighet som var ca. to år gammel på salgs-

tidspunktet. Kjøpesummen var på kr. 6 200 000,-. Det ble avdekket fuktproblematikk fra 

tilhørende terrasse. Spørsmålet var om det forelå mangel etter § 3-9 annet punktum.  

 

Retten tok utgangspunkt i "Bukkebodommen" og uttalte at det skal foretas en helhetsvurde-

ring og at avviket må være "utvilsomt". Retten vurderte videre forholdet mellom kjøpe-

summen og utbedringskostnadene, og uttalte at utbedringskostnadene på 200 000 kroner 

utgjorde "et forholdsvis beskjedent beløp i forhold til kjøpesummen på 6 200 000 kro-

ner."
27

. Av rettens vurdering fremgår ikke den eksakte prosentsats, men av partsanførslene 

fremgår at denne var på 3,23 % av kjøpesummen. Retten kom likevel til at det forelå 

                                                 

 

27
 Avsnitt 46 
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mangel etter § 3-9, avgjørende var at det var tale om en ny leilighet med en klar forutset-

ning om at taket var tett.
28

 

 

Rt. 2010 s. 103
29

 gjaldt en eldre bolig solgt "som den er". To år etter overtagelse oppdaget 

kjøper flere forhold som ble ansett som mangler. Utbedringskostnadene, slik saken stod for 

Høyesterett, utgjorde 3,36 % av kjøpesummen.  

 

Retten tok utgangspunkt i forarbeidene og tidligere avgjørelser og uttalte blant annet at 

retten ikke finner grunnlag for å oppstille en generell norm om at utbedringskostnader som 

utgjør 3-4 prosent av kjøpesummen er tilstrekkelig til at det kvantitative elementet i vesent-

lighetsvurderingen er oppfylt. Retten henviste til at i Rt. 2002 s. 1425 ble en utbedrings-

kostnad på seks prosent av kjøpesummen ansett utvilsomt tilstrekkelig. Retten påpekte så at 

utbedringskostnadene i "Avvisningsrettdommen" og "Bukkebodommen" spenner fra ca. tre 

prosent til om lag seks prosent av kjøpesummen og uttalte: 

 

"Etter mitt syn innebærer vesentlighetskravet at utbedringskostnadene – som et ut-

gangspunkt – må ligge i den øvre delen av dette spennet." 

 

Retten fant at utbedringskostnadene på 3,36 % var for lave til å oppfylle vesentlighetsvur-

deringens kvantitative element, men understreker at det prosentmessige forholdet ikke er 

det eneste relevante momentet i vesentlighetsvurderingen. Det presiseres imidlertid at det 

skal mye til for at vesentlighetskravet er oppfylt ved utbedringskostnader under den veile-

dende terskel. 

 

Det kan på bakgrunn av ovenstående ikke gis en eksakt verdi for hvor terskelen går. Det må 

foretas en konkret vurdering av det enkelte tilfellet. Høyesteretts anvisning på tre til seks 

                                                 

 

28
 Avsnitt 47 

29
 "Kistebakkane" 
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prosent, og da helst i det øvre sjiktet er imidlertid fulgt opp i en rekke avgjørelser, både av 

underrettsdomstoler og andre organer.  

 

I LH-2011-161205 uttaler retten at: "Det vises blant annet til Rt-2010-103 hvor det i avsnitt 

49 uttales at utbedringskostnadene - det kvantitative element - som et utgangspunkt må 

ligge på om lag 5 - 6 % av kjøpesummen, for at vesentlighetskravet skal være oppfylt."  

 

Dette følges opp i Heggen og Frøland tingretts dom av 14. mars 2012.
30

 Retten uttaler: 

"Det vises til Rt. 2002 s. 1425 og Rt. 2010 s. 103 hvor det fremgår at utbedringskostnad 

opp mot 6 % av kjøpesummen rent kvantitativt kan være tilstrekkelig til at en mangel anses 

som vesentlig." 

 

I Oslo tingretts dom av 15. mars 2012
31

 viser retten til de tidligere nevnte Høyesterettsav-

gjørelsene og uttaler:  

 

"Protector har tatt avgjørelsen til inntekt for at utbedringskostnadene minst må til-

svare 5 % av kjøpesummen for at de skal anses som vesentlige. Retten er enig i det 

er naturlig å forstå avgjørelsen slik. (…) På bakgrunn av de skjønnsmessige vurde-

ringer ovenfor har retten kommet til at relevante utbedringskostnader utgjør om lag 

kr 246 000 eller 6,4 % av kjøpesummen. Etter en ren kvantitativ betraktning er det-

te nok til å oppfylle lovens vesentlighetskrav, jf. Rt-2010-103. Spørsmålet blir etter 

dette om den mangelfulle varmeisoleringen av trapperommet klart bryter med kjø-

pernes berettigede forventninger til boligen når alle forhold tas i betraktning, jf. « 

tilhøva elles »." 

 

Prosentlæren har som følge av utbredt praksis, og særlig etter Rt. 2010 s. 103, befestet sin 

sentrale betydning i vesentlighetsvurderingen. I tiden etter Rt. 2010 s. 103 er denne avgjø-

                                                 

 

30
 11-171276TVI-HEGG 

31
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relsen blitt nevnt og lagt til grunn som det rettslige grunnlaget for prosentlæren i et stort 

omfang rettsavgjørelser og nemndsuttalelser. 

 

I det følgende vil det drøftes om kjøpesummen, standardhevingsfradrag og at det er tale om 

mangler ved fellesarealer, kan påvirke vesentlighetsvurderingens kvantitative element/ 

"prosentlæren".  

  

3.2 Kjøpesummen 

3.2.1 Innledning 

Den kvantitative delen av vurderingen utledes av ordlyden "kjøpesummen". For at denne 

vurderingen skal foretas på riktig grunnlag er det av betydning å fastsette hvilken sum 

"kjøpesummen" refererer seg til.  

 

Det foreligger ingen klar presisering i hverken forarbeider eller lovtekst hva gjelder det 

materielle innholdet i ordlyden. Man må derfor falle tilbake på de øvrige rettskildene for å 

kartlegge hva kjøpesummen refererer seg til. 

 

3.2.2 "Kjøpesummen" - Utropspris eller kontraktspris 

Det er hovedsakelig to alternative tolkninger som kan være aktuelle. Dette er prisantyd-

ningen/taksten eller den kontraktssum som partene har blitt enige om.  

 

Bakgrunnen for den spesifiserte vurderingen som ligger i "kjøpesummen", er hovedsakelig 

at kjøpesummen i de fleste normale kontraktssituasjoner vil gi en viss indikasjon på hvilken 

kvalitet kontraktsgjenstanden holder. Dette er utgangspunktet hva gjelder nye kontrakts-

gjenstander. Går man inn i en elektronikkbutikk på utkikk etter en datamaskin, så forventer 

man at den dyreste maskinen er av bedre kvalitet enn den billigste. Dette må i utgangs-

punktet også gjelde for kjøp av eiendom. Det kan imidlertid sies, at det i dagens eien-

domsmarked ikke er gitt at kjøpesummen knytter seg så nært opp mot boligens kvalitet. 
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Etterspørselen - særlig i de største byene - har presset prisene til det mange vil karakterisere 

som et kunstig prisnivå og kan på denne måten gjøre at kontraktsprisen isolert sett ikke i 

like stor grad er representativ for hvilken kvalitet boligen kan forventes å ha.  

 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden "kjøpesummen" taler for at lovgiver har lagt til 

grunn den summen som kjøper og selger har blitt enige om, altså kontraktssummen. 

 

Omsetning av fast eiendom bygger på en auksjonsmodell som den vanligste form for avta-

lemekanisme. På bakgrunn av dette mente departementet i sin tid at det er utropsprisen som 

må legges til grunn i vesentlighetsvurderingen, ikke kjøpesummen. Dette syn fremkommer 

i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 62 til kjøpslovens § 19 andre ledd, som avhendingsloven § 3-9 

er tuftet på.  

 

Dette forslaget ble imidlertid fraveket av Stortinget i Innst.O. nr. 51 (1987-88) s. 17 der det 

uttales at: 

 

"Fordi utropsprisen har en så uklar rolle i auksjonshandelen, og fordi det ofte vil 

være vanskelig rent faktisk å finne tilbake til en utropspris, mener komiteen at det er 

uheldig å anvende dette som et rettslig kriterium i loven." 

 

Det forelå altså en motstrid mellom forarbeider på forskjellig stadium av lovvedtaksproses-

sen. Da Stortingets innstilling er en senere uttalelse enn departementets uttalelse, taler dette 

etter alminnelig juridisk metode for at det er kjøpesummen som skal legges til grunn. Det 

faktum at ordlyden "kjøpesummen" ble valgt til tross for departementets uttalelse, tyder på 

at denne ordlyden er gjennomtenkt fra lovgivers side. Ordlyden er dessuten såpass klar og 

entydig at det ikke harmonerer med en naturlig tolkning at det er prisantydningen som skal 

legges til grunn.  
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I Borgarting lagmannsretts dom av 28. mai 2001
32

 kom retten til at selgerens prisantydning 

skulle legges til grunn og uttalte at "da prisen er et resultat av budgivning, er det naturlig 

at selgernes prisantydning gjennom taksten … brukes som grunnlag ved vurderingen." 

Denne dommen harmonerer med departementets syn i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 62 til 

kjøpsloven, men er ikke i overensstemmelse med Stortingets syn. 

 

I Rt. 2002 s. 1425 ("Bukkebodommen") uttalte retten at: "Feilene ved vestveggen alene 

utgjør ca 6 prosent av kjøpesummen eller vel 7 prosent av taksten." Retten tok utgangs-

punkt i både kjøpesum og takst ved sin vurdering av om det forelå mangel etter § 3-9. Når 

retten tok med begge prosentsatsene gir dette uttrykk for at rettstilstanden ikke var avklart 

hva gjelder hvilken sum som skal legges til grunn for vurderingen.   

 

I både Rt. 2010 s. 103, LB-2011-031447 og LA-2011-163489 er kontraktsummen lagt til 

grunn. Dette har også blitt lagt til grunn i en rekke andre rettsavgjørelser. Det foreligger 

imidlertid ikke noen eksplisitt begrunnelse for hvorfor det er denne summen som legges til 

grunn. Dette reduserer den rettskildemessige begrunnelsen for at kontraktssummen er det 

riktige beløpet. Det er imidlertid grunn til å legge vekt på at retten i et utbredt omfang leg-

ger kontraktsummen til grunn under ordlyden "kjøpesummen".  

  

Bergsåker har hevdet at det er den fastsatte prisantydningen som er det mest naturlige ut-

gangspunktet.
33

 Han argumenterer blant annet med at det ikke bør være slik at en kjøper 

kan påberope seg at kvaliteten er vesentlig dårligere enn prisen skulle tilsi ved å betale 

overpris for boligen med den konsekvens at dette skal senke terskelen for hva som må an-

ses som vesentlig dårligere.
34

  

 

                                                 

 

32
 LB-2000-03067 

33
 Bergsåker (2003) s. 171 flg. 

34
 Bergsåker (2003) s. 171 
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Også Helge Syrstad mener at det er prisantydningen som må legges til grunn.
35

 Han påpe-

ker imidlertid at det ikke foreligger noe prejudikat om spørsmålet og kommer heller ikke 

med noen begrunnelse for sitt syn. 

 

Det er ikke sånn at boligens kvalitet og tekniske tilstand forandrer seg etter hvilken pris det 

er gitt for boligen. Dersom det har foregått en budkrig som har gitt boligen en svært høy 

kjøpesum, innebærer ikke dette at boligen får kvaliteter som ikke forelå før budgivingen. 

Det skal foretas en helhetsvurdering og på bakgrunn av dette komme frem til hva kjøpers 

berettigede forventninger er, ikke en isolert vurdering av kjøpesummens betydning. Dette 

taler for at kontraktssummen kan legges til grunn. Argumentet med at kontraktssummen da 

ikke representerer kjøpers berettigede forventninger faller gjennom når dette blir fanget opp 

av den kvalitative vurderingen. 

 

Det er således mer interessant å sammenligne kjøpesummen med tilsvarende eiendommer i 

det aktuelle området enn å se på kjøpesummen isolert. Dette vil gi et bedre grunnlag for å 

kunne anvende kjøpesummen som en kvalitetsindikator, fremfor å sammenligne eiendom-

mer på helt forskjellige geografiske områder med ulik popularitet blant befolkningen gene-

relt sett. En eiendom med egen strandlinje i Oslofjorden med et riveklart hus kan jo gå for 

store summer, mens en tilsvarende eiendom beliggende i et lite kjent og lite populært om-

råde vil gå for vesentlig mindre. Kontraktssummen isolert sett kan i sammenlignbare tilfel-

ler gi en pekepinn på hva en kjøper kan forvente. Er det betalt underpris i forhold til tilsva-

rende eiendommer i det aktuelle området, kan nok dette tas til inntekt for at kjøper bør jus-

tere sine forventninger og at utbedringskostnader er påregnelige.
36

 I motsatt fall kan det ha 

betydning at kjøpesummen er høyere enn tilsvarende eiendommer i området. Dette kan 

være et moment som kan gi kjøper berettigede forventninger om at eiendommen er i god 

                                                 

 

35
 Syrstad (2005) 

36
 RG 1999 s. 1341 (s. 1344 og s. 1348) 
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stand. Dette kan få betydning for vesentlighetsvurderingen i den forstand at terskelen for 

når mangel foreligger senkes.
37

  

 

Selv om en høy kjøpesum i mange tilfeller kan tale for at kjøper kan forvente en eiendom i 

bedre stand enn dersom kjøpesummen var lav, kan det foreligge en situasjon der kjøpe-

summen ikke reflekterer den tilstand eiendommen er i. Dette var tilfellet i RG 2003 s. 718 

("Norumdommen"). Det ble i denne saken betalt overpris for eiendommen på grunn av at 

kjøper ville sikre seg eiendommen uten konkurranse fra andre. Kjøper anførte at den høye 

kjøpesummen bygget på en forutsetning om at eiendommen var i god stand. Retten var 

uenig i dette og uttalte: 

 

"Kjøper ønsket ikke konkurranse, og sa fra at budet ville bli trukket dersom det ble 

åpen tilbudsrunde. Det forelå ingen takst fra selger. Kjøpesummen avspeiler derfor 

ikke en eiendom i god stand, men er bare et uttrykk for at kjøper var nødt til å gå så 

høyt for å få kjøpe en eiendom og en virksomhet som i utgangspunktet ikke var til 

salgs." 

 

Denne saken var imidlertid litt spesiell da det var tale om et hotell, altså et næringskjøp til 

40 millioner kroner. Imidlertid kan det forekomme forbrukerkjøp som stiller i samme pris-

klasse. I alle tilfelle må det foretas en konkret vurdering hva gjelder kjøpesummens rele-

vans i vesentlighetsvurderingen da det kan foreligge omstendigheter som tilsier at kjøpe-

summen ikke er representativ for hva kjøper objektivt sett kunne forvente av eiendommen. 

 

På bakgrunn av at lovens ordlyd, forarbeider og rettspraksis taler for å legge kontrakt-

summen til grunn, vil det i det følgende være kontraktsummen som legges til grunn ved 

bruk av terminologien "kjøpesummen". 
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3.2.3 Er fellesgjelden inkludert i "kjøpesummen"?  

3.2.3.1 Innledning 

Når man kjøper en eiendom, kan det i visse tilfeller foreligge fellesgjeld tilknyttet eien-

dommen. Fellesgjeld oppstår typisk der et borettslag eller et sameie tar opp felles lån for å 

dekke utgifter til for eksempel oppgradering av fasade, vedlikehold eller andre utgifter. I 

praksis går ofte salgssummen/kontantvederlaget til selger, mens kjøper overtar fellesgjel-

den tilknyttet boligen. Således vil kjøpesummen som hovedregel reflektere hvor stor felles-

gjeld som er knyttet til eiendommen. Jo høyere fellesgjeld, jo lavere kjøpesum, og motsatt.  

 

Denne type gjeld kan tenkes å påvirke vesentlighetsvurderingen med tanke på hvorvidt 

fellesgjeld omfattes av "kjøpesummen".  Det spiller for så vidt ingen rolle hvilken eierform 

det er tale om. Foreligger det fellesgjeld vil dette spørsmålet behandles likt uavhengig av 

eierform.  

 

3.2.3.2 Kontantvederlag eller totalbeløp 

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt det i vesentlighetsvurderingen etter § 3-9 skal 

legges til grunn det kontantvederlaget som kjøper overfører til selger, eller om det er den 

totale kjøpesum inkludert fellesgjelden som skal legges til grunn. 

 

I tilfeller med fellesgjeld overfører kjøper som regel en mindre sum til selger enn den totale 

"verdien" av boligen, fordi kjøper samtidig overtar fellesgjelden. Et eksempel kan være at 

boligens verdi er taksert til 3 millioner kroner med en fellesgjeld på 2,5 millioner kroner. 

Kontantvederlaget
38

 vil her da være kr. 500 000,-. Kjøper tar altså over 2,5 millioner kroner 

i fellesgjeld som er tilknyttet leiligheten og betaler da kun kr. 500 000,- til selger. Hadde 

leilighetens tilknyttede fellesgjeld kun vært på kr. 500 000,- ville kjøpers kontantvederlag 

vært på kr. 2 500 000,-.  

                                                 

 

38
 Gitt at boligen blir solgt til taksert verdi (noe den sjelden vil gjøre i praksis) 
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Hva gjelder kjøpesummens betydning i vesentlighetsvurderingen etter § 3-9, ser man da at 

det kan bli av stor betydning hvorvidt man skal legge til grunn den totale kjøpesummen 

eller bare det kontantvederlag som kjøper overfører til selger. 

 

Det foreligger en omfattende praksis blant meglere at kontraktssummen legges til grunn i 

kjøpekontrakten. Det legges altså til grunn at kjøpesummen er det kontantvederlag som 

kjøper overfører til meglers klientkonto for overføring til selger, ikke den totale kjøpesum 

inkludert fellesgjelden. Megleres praksis vil imidlertid ikke være avgjørende for hvilken 

sum som skal legges til grunn som "kjøpesummen" i en mangelsvurdering etter § 3-9 annet 

punktum.  

 

Det er ovenfor konkludert med at jeg i denne oppgaven legger kontraktssummen til grunn 

som det materielle innholdet i ordlyden "kjøpesummen" jf. § 3-9 annet punktum. Hvorvidt 

det blir riktig når det er tale om en bolig der kontraktssummen kun er en liten del av boli-

gens totale verdi på grunn av høy fellesgjeld, er ikke sikkert. Det er ikke naturligvis kon-

traktssummen som kjøper overdrar til selger som i slike tilfeller er det beløp som best re-

presenterer boligens verdi og da hvilke forventinger som kan stilles til boligen ut i fra kjø-

pesummen. 

 

I Rt. 2008 s. 976 avsnitt 36 var partene enige om at kontantvederlaget og andel fellesgjeld 

samlet tilsa prisen for leilighetene. Retten tok ikke særskilt stilling til den aktuelle problem-

stillingen, men kom heller ikke med innsigelser til partenes oppfatning. Dette kan tale for at 

retten var av samme oppfatning om at det totale beløpet skal legges til grunn også i vesent-

lighetsvurderingen etter § 3-9.  

 

I Oslo tingretts dom av 19. august 2009
39

 og 17. juli 2009
40

 la også retten den totale kjøpe-

summen til grunn for sin vurdering. I den sistnevnte avgjørelsen var det tale om en vesent-
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40
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lighetsvurdering, men kjøpesummens betydning ble ikke særskilt behandlet da det var 

andre omstendigheter som fikk avgjørende betydning. De nevnte dommene tyder på at det 

er den totale kjøpesummen, inkludert fellesgjeld, som må legges til grunn ved vesentlig-

hetsvurderingens kvantitative del. 

 

I en nylig sak
41

 forelå det en klar motstrid hva gjelder dette spørsmålet hos Klagekontoret 

for Eierskifteforsikring (KKFE) og Klagenemnda for Eierskifteforsikring (KFE). Saken 

gjaldt en andelsleilighet der kontantvederlaget utgjorde kr. 500 000,- og fellesgjelden til-

knyttet den aktuelle leiligheten utgjorde kr. 172 064,-. Spørsmålet var hvorvidt forskrifts-

mangler utgjorde en mangel etter avhendingsloven § 3-7 og da særlig hvorvidt manglende 

opplysninger om forholdet var egnet til å virke inn på avtalen. I denne vurderingen vil ut-

bedringskostnadenes omfang både isolert sett og i forhold til kjøpesummen
42

 ofte ha betyd-

ning, til tross for at det etter loven oppstilles en skjønnsmessig vurdering i forhold til inn-

virkningskriteriet. 

 

I KKFE sin avgjørelse av 2. mai 2012
43

 la sekretariatet til grunn kontraktssummen ved vur-

deringen. Det var altså det kontantvederlaget som kjøper overførte til selger som ble lagt til 

grunn, kr. 500 000,-. KKFE kom til den konklusjon at de manglende opplysningene var 

egnet til å innvirke og at det forelå mangel etter § 3-7. 

 

Eierskifteforsikringselskapet påklaget denne avgjørelsen og saken ble så vurdert av KFE. 

Nemnda kom i avgjørelse av 10. september 2012
44

 til at det ikke forelå mangel ettersom det 

var tale om så lave utbedringskostnader at det ikke var egnet til å innvirke på avtalen. Dette 

sett hen til beløpets størrelse isolert sett og i forhold til kjøpesummen. Det som imidlertid 

er interessant, er at KFE la et annet beløp til grunn som kjøpesum enn det KKFE gjorde. 

Nemnda la til grunn at kjøpesummen var kontantvederlaget på kr. 500 000,- pluss felles-

                                                 

 

41
 Ikke publisert pr. dags dato 

42
 En prosentutregning har også her til en viss grad blitt dannet i praksis. Se bla.a. KFE-316, 317 og LF-1997-

816. 
43

 Ikke ennå publisert i skrivende stund (18.10.12) 
44

 Heller ikke publisert (18.10.12) 
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gjelden på kr. 172 064,-, altså at kjøpesummen utgjorde kr. 672 064,-. Dermed ble det pro-

sentuelle forholdet mellom utbedringskostnadene og kjøpesummen et annet enn hos KKFE. 

 

Disse siste sakene gjaldt for så vidt ikke en vesentlighetsvurdering etter § 3-9, men kan 

troligvis til tross for dette være relevant for spørsmålet om hvorvidt det er kontantvederla-

get alene eller sammen med fellesgjelden som skal legges til grunn. Hvilket beløp som skal 

anses som kjøpesummen, må nok være det samme uavhengig om man er i en mangelsvur-

dering etter §§ 3-7, 3-8 eller om man er i en mangelsvurdering/vesentlighetsvurdering etter 

§ 3-9 annet punkt.  

 

Spørsmålet blir så vidt jeg kan se ikke særskilt behandlet i noen av de avgjørelsene jeg har 

sett på, noe som kan virke rart da det er tydelig at det foreligger ulike oppfatninger om hva 

som ligger i kjøpesummen. Dette da det legges to forskjellige beløp til grunn for samme 

vurdering og der dette beløpet kan få avgjørende betydning. Rettskildemessig har hverken 

KKFE eller KFE særlig vekt. Man kan kanskje si at siden KFE er en klagenemnd som be-

handler saker fra KKFE, vil KFE sin avgjørelse kunne tillegges større vekt en KKFE. Der-

som dette er tilfellet, kan dette tale for at det mest riktige er å legge til grunn nemndas syn 

på hvilket beløp som utgjøre kjøpesummen. Nemndas løsning harmonerer godt med de 

rettsavgjørelsene som foreligger. Dersom spørsmålet kommer på spissen i en rettssak er 

domstolen imidlertid ikke bundet av disse organers avgjørelser. De har midlertid den funk-

sjon at de kan komme med gode argumenter, som nok kan bli brukt av en dommer.  

  

Det foreligger ikke klar rettspraksis vedrørende hvilket beløp som skal legges til grunn. 

Man kan heller ikke klart fastsette dette ut i fra lovtekst eller forarbeider. I det følgende vil 

jeg oppstille et eksempel som kan belyse den urimelighet som kan forekomme på grunn av 

dette. 
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Man kan tenke seg to identiske andelsleiligheter
45

 i samme blokk. Da bygget var nytt hadde 

leilighetene samme andel av fellesgjelden. Den ene eieren har kun betalt alminnelige fel-

leskostnader og på salgstidspunktet gjenstår det kr. 2 500 000,- i fellesgjeld knyttet til den-

ne leiligheten (leilighet A). Eieren av leilighet B derimot, har vunnet i lotto og har benyttet 

seg av muligheten til å betale ned på sin andel av fellesgjelden jf. borettslagsloven § 2-15, 

med kr. 2 500 000,-. Det gjenstår således kr. 500 000,- i fellesgjeld på leilighet B. Markedet 

priser begge leilighetene til å være verdt kr. 3 000 000,-. Situasjonen blir da at kjøper av 

leilighet A må betale et kontantvederlag på kr. 500 000,- mens kjøper av leilighet B må 

betale et kontantvederlag på kr. 2 500 000,-. Si at det avdekkes konstruksjonsmessige feil 

ved alle enheter i borettslaget på grunn av feil hos entreprenøren, og at alle enheter som 

følger av dette må utbedres for en sum på kr. 100 000,-. På bakgrunn av prosentlæren ville 

dette kunne bety at utbedringskostnadene isolert sett oppfylte det kvantitative element i 

vesentlighetsvurderingen hva gjelder leilighet A, men ikke i leilighet B. Det ville i et slikt 

tilfelle etter mitt syn virke urimelig at feilen i leilighet A skulle bli regnet som en mangel 

etter § 3-9 annet punktum, men ikke den identiske feilen i leilighet B. Leilighetene er i like 

god stand og er i det alt vesentligste identiske. Den eneste forskjellen er at den ene leilighe-

ten er solgt av en selger som har betalt ned en stor del av fellesgjelden knyttet til denne 

leiligheten. 

 

Dersom man ser på de bakenforliggende hensyn til vesentlighetsvurderingen så harmonerer 

ikke en slik løsning som eksempelet ovenfor viser særlig godt med bestemmelsens formål. 

Kjøpesummen og forholdene ellers skal være momenter til hjelp for å fastslå hvilke beretti-

gede forventninger en kjøper kan ha til boligen. Kjøpesummen kan da som det er redegjort 

for ovenfor blant annet ha betydning i den forstand at den kan si noe om hvilken teknisk 

stand boligen er i. Det at selger har betalt ned fellesgjelden sier ingenting om hva kjøper 

kan forvente av boligens tilstand. En kjøper av leilighet B, kan ikke forvente en bolig i 

bedre stand enn leilighet A på grunn av at kontantvederlaget er større på grunn av nedbetalt 

fellesgjeld. 

                                                 

 

45
 Anvender andelsleiligheter i dette eksempelet kun for å belyse poenget. 
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Det er mest nærliggende at det er verdien av boligen lovens bestemmelse henviser til i ord-

lyden "kjøpesummen". Kontantvederlaget ved kjøp av leiligheter med høy fellesgjeld er 

ikke representativt for leilighetens reelle verdi. Dette vises også i boligannonser der det 

oppgis både salgssum
46

/prisantydning og den totalpris som inkluderer fellesgjelden og som 

da representerer hva boligen er verdt ut ifra den foreliggende takst. Det er nå lovfestet at 

meglere skal opplyse om begge disse størrelsene i salgsoppgaven jf. eiendomsmeglingslo-

ven
47

 § 6-7. Når en boligkjøper søker om boliglån ved kjøp av andelsleiligheter får ved-

kommende beskjed om å hensynta fellesgjelden, banken tar jo dette beløpet med i vurde-

ringen av om vedkommende skal få lån eller ikke.  

 

På bakgrunn av rettspraksis, andre organers praksis, formålsbetraktninger og reelle hensyn, 

er det nærliggende å konkludere med at den kjøpesummen som skal legges til grunn ved 

vesentlighetsvurderingen i tilfeller med fellesgjeld, er det totalbeløp som kontantvederlaget 

og fellesgjeld sammenholdt utgjør.  

 

3.3 Særlig om mangelsvurderingen vedrørende fellesarealer 

3.3.1 Innledning 

Forholdet mellom kjøper og selger av fast eiendom reguleres av avhendingsloven. Da den-

ne delen av oppgaven skal behandle fellesarealer kommer også lov om eierseksjonsloven til 

anvendelse hva gjelder selveierleiligheter og lov om burettslag av 6. juni 2003 nr. 39 (her-

etter kalt borettslagsloven) til anvendelse hva gjelder borettslagsleiligheter. Borettslagslo-

ven trådte i kraft 15. august 2005 og på bakgrunn av dette trådte også avhendingsloven § 1-

1 litra a i kraft. Det fremgår av § 1-1 litra a, at avhendingsloven også omfatter boretts-

lagsandeler. Eierseksjoner omfattes også av avhendingsloven jf. § 1-1 første ledd.  

 

                                                 

 

46
 Det kontantvederlaget som kjøper har i forhold til selger. 

47
 Lov av 29. juni 2007 nr. 73 
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3.3.2 Kort om forholdet mellom eierseksjonsloven og avhendingsloven 

Avhendingsloven regulerer som sagt forholdet mellom partene ved salg av fast eiendom. 

Det er de plikter og rettigheter partene har seg i mellom som reguleres av loven.  

 

Eierseksjonsloven regulerer blant annet forholdet mellom sameierne. Hvilken utstrekning 

sameierne har vedlikeholdsplikt, plikt til å betale felleskostnader, ansvar utad mot kredito-

rer, osv. Dette er typiske spørsmål som reguleres av eierseksjonsloven. Eierseksjonsloven 

skiller mellom bruksenheten og fellesarealer. Fellesareal er etter eierseksjonsloven § 6 an-

net ledd annet punktum "deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter." 

Juridisk teori
48

 anser som fellesareal blant annet "hele den bygningsmessige konstruksjon 

med etasjeskiller og yttervegger og vegger mot andre bruksenheter og fellesarealer."  

 

I visse tilfeller kan det være spørsmål om hvorvidt eieransvaret etter eierseksjonsloven 

sammenfaller med selgeransvaret etter avhendingsloven. Typisk kan være der det er mang-

ler ved fellesareal. Er det selger som skal være ansvarlig for mangler ved fellesareal ved 

salg av en bolig eller er det sameiet som skal være ansvarlig. Dette spørsmålet besvares 

ikke naturligvis likt uavhengig av lovvalget mellom de to lovene.   

 

3.3.3 Betydningen for vesentlighetsvurderingen at det er tale om fellesarealer 

Det fremgår av § 3-1 første ledd at det foreligger en mangel ved eiendommen dersom den 

ikke er i samsvar med de krav til kvalitet, utrusting og annet som følger av avtalen. Det er 

altså avtalen som i første rekke avgjør kjøpers berettigede forventninger vedrørende eien-

dommen. Det er på det rene at en selgers mangelsansvar omfatter alt som er beskrevet i 

avtalen. Dette betyr at det ikke kun er egenskaper tilknyttet bruksenheten isolert sett som 

selgers ansvar er knyttet til, men også fellesarealer som tak, heis, kjeller, uteareal, osv. Det-

te underbygges av Rt. 2003 s. 387 ("Takterrassedommen") avsnitt 27. 
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Det kan spørres om det har betydning for mangelsvurderingen etter § 3-9 hvorvidt en feil 

ved boligen knytter seg til fellesarealer eller ikke. Spørsmålet er relevant fordi utgifter til 

utbedring av fellesareal, som hovedregel deles mellom sameierne etter eierseksjonsloven. 

Om de totale utbedringskostnadene er relevant ved mangelsvurderingen etter § 3-9, er det 

naturlig nok lettere å oppfylle det kvantitative element etter bestemmelsen enn om kun de 

forholdsmessige utgiftene skulle bli lagt til grunn.  

 

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt mangelsvurderingen etter § 3-9 påvirkes av at 

problemene er knyttet til fellesareal. 

 

Utgangspunktet hva gjelder hvem som skal bære kostnader ved utbedring og vedlikehold 

av fellesarealer følger av eierseksjonsloven § 23 første ledd. Det fremgår av bestemmelsen 

at "kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal forde-

les mellom sameierne etter sameiebrøken…" Dette betyr at det i utgangspunktet er samei-

erne i fellesskap som skal bære utgifter knyttet til fellesarealene. Dette gjelder selv om det 

for eksempel er kostnader forbundet med sameiets tak, som i første rekke kun har direkte 

betydning for de øverste seksjoner.
49

 Eier av en seksjon er da følgelig kun ansvarlig for den 

del av utbedringskostnadene ved fellesarealet som tilsvarer eiers eierbrøk.  

 

Spørsmålet om hvem som skal bære kostnadene knyttet til forhold ved fellesarealer kan bli 

satt på spissen ved salg av seksjoner der ny eier oppdager mangelfulle forhold ved felles-

areal.  

 

Etter avhendingsloven kapittel 3 kan selger bli ansvarlig for mangler ved fellesareal, uav-

hengig av om det er tale om et areal som sameiet etter eierseksjonsloven i fellesskap skal 

bære kostnadene ved. Skal det i slike tilfeller legges til grunn at det kun er den forholds-

messige utbedringskostnaden etter eierseksjonsloven som er grunnlaget for vesentlighets-
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vurderingens kvantitative del, eller er det de totale kostnadene som skal være grunnlaget 

for vurderingen.  

 

I Rt. 2003 s. 387
50

 la retten til grunn at selger var ansvarlig etter avhendingsloven for 

mangel ved takterrassen som fulgte med leiligheten. Dette til tross for at den aktuelle ter-

rassen var å regne som fellesareal i eierseksjonslovens forstand. Selger anførte at det var 

sameiet som måtte være ansvarlig på bakgrunn av sameiets vedlikeholdsplikt og at dette 

gikk foran selgers ansvar for mangler ved fellesarealer etter avhendingsloven. Selger fikk 

ikke medhold og retten kom med flere uttalelser av prinsipiell karakter. Retten uttalte blant 

annet at det ikke er avgjørende for om det foreligger mangel hvem som har ansvaret for det 

ytre vedlikeholdet, men at det avgjørende "må være om salgsgjenstanden er i samsvar med 

avtalen."   

 

Retten uttalte videre at "Et eventuelt ansvar for sameiet begrunnet i manglende vedlike-

hold, kan ikke begrense kjøperens rettigheter etter avhendingslova. Det er ikke holdepunk-

ter for at selgers ansvar etter avhendingslova er subsidiært i forhold til sameiets eventuelle 

ansvar." Det var altså ikke slik at selger kunne "gjemme" seg bak sameiets vedlikeholds-

plikt for fellesarealene og dermed gå fri for ansvar etter avhendingslovens kapittel 3.  

 

At det er tale om fellesarealer har først og fremst vært knyttet til prisavslagsutmålingen. I 

Rt. 2007 s. 1587
51

 uttaler imidlertid retten i avsnitt 47, at "I vår sak kan jeg vanskelig se det 

annerledes enn at det må ha en viss betydning ved helhetsvurderingen …, at det gjelder 

fellesareal …". Dette taler for at det er relevant ved vesentlighetsvurderingen at det er tale 

om fellesarealer. Retten kommer imidlertid ikke med noen nærmere forklaring på hvilken 

betydning dette momentet har.  
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Det går et skille mellom ulike typer av fellesareal med tanke på arealets tilknytning til 

bruksenheten. Er fellesarealet av en slik art at det ikke har en tilstrekkelig nær tilknytning 

til bruksenheten, så vil det være mest nærliggende at sameiet i fellesskap bærer kostnadene 

ved utbedring av mangler. Dette vil jo da innebære at selgers ansvar reduseres rent kvanti-

tativt sett da kostnadene pulveriseres mellom alle sameierne. I Rt. 2003 s. 387 uttalte retten 

at:  

 

"Jeg er enig i at mangelsvurderingen ved fellesarealer … vil kunne bli noe annerledes 

enn når det dreier seg om mangler ved selve bruksenheten. Forskjellen vil imidlertid 

normalt bare gi seg utslag i omfanget av et krav om prisavslag eller erstatning, ikke til 

spørsmålet om det foreligger mangel: Mangler ved fellesarealer berører normalt samt-

lige sameiere, slik at utgiftene til utbedring må bæres i fellesskap." 

 

Ordbruken "normalt" i ovenstående sitat kan tolkes dit hen at retten åpner for at det kan 

forekomme tilfeller der det kan ha betydning for selve mangelsvurderingen, at det er tale 

om fellesarealer.  

 

At det skilles mellom fellesarealer som er nært tilknyttet bruksenheten og mer fjerntliggen-

de arealer, gjentas i Rt. 2007 s. 1587. Denne avgjørelsen gjaldt taket på sameiet. Felles for 

begge avgjørelsene er at det er tale om et fellesareal som har en nær tilknytning til bruks-

enheten. Disse to avgjørelsene taler for at der fellesarealet har en tilstrekkelig nær tilknyt-

ning til bruksenheten, så skal mangelsvurderingen foretas som om det var tale om selve 

bruksenheten. Dersom fellesarealet har en fjernere tilknytning bør man da falle tilbake på 

utgangspunktet i eierseksjonsloven § 23 og foreta mangelsvurderingen ut i fra at utbed-

ringskostnadene ved mangler ved arealet skal bæres av sameierne forholdsmessig etter ei-

erbrøk. Dette underbygges også av den siste avgjørelsen fra Høyesterett, Rt. 2010 s. 1305
52

. 

Denne saken gjaldt kjøp av en eierseksjon. Etter overtakelse ble det oppdaget rotteinn-

trengning i gulv- og veggkonstruksjon. Gulvkonstruksjonen var en del av sameiets felles-
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areal. Høyesterett konkluderte i denne saken med at kjøper etter avhendingsloven hadde 

krav på 100 % av utbedringskostnadene for mangel ved fellesareal nært tilknyttet bruksen-

heten. Som i de øvrige dommene, ble selgers ansvar også her vurdert uavhengig av om 

sameiet hadde utbedringsplikt etter eierseksjonsloven. Høyesterett tar her utgangspunkt i 

Rt. 2003 s. 387 og uttaler om denne at: 

 

"Avgjørelsen slår klart fast at i de tilfeller der det fellesareal som har mangler er 

forbundet med leilighetens boareal på en slik måte at den – i forhold til avhendings-

lova – må anses som en del av bruksenheten, vil selgerens ansvar etter avhendings-

loven § 4-12 omfatte hele utbedringskostnaden." 

 

Hva gjelder hvilke forhold som skal bæres av sameiet i fellesskap og som da kun gir kjøper 

krav på prisavslag etter seksjonens andel av utbedringskostnadene, uttaler retten i avsnitt 46 

at:  

"…mangler i fellesarealer som bare gir krav på prisavslag etter seksjonens sameie-

brøk, er de mangler som berører samtlige sameiere; dette i motsetning til mangler i 

fellesareal som bare berører én enkelt seksjon." 

 

Denne uttalelsen er i overensstemmelse med teorien
53

 som uttaler at "… dersom det er tale 

om fellesareal som er nært knyttet til den aktuelle bruksenheten, vil selger hefte fullt ut for 

utbedringskostnadene. Det gjelder til tross for at bygningskroppen normalt er et sameiean-

svar, jf. Wyller s. 502… Der tilknytningen til den solgte seksjonen er fjernere, for eksempel 

der det er tale om et soppangrep på kaldloftet, eller mangler ved utvendige grøntarealer, 

vil selger normalt bare hefte for den andelen som faller på eierseksjonen i henhold til sam-

eiebrøken." 

 

Årsaken til at dette skillet er av interesse, er blant annet at det kan tenkes å få direkte be-

tydning for vesentlighetsvurderingen etter § 3-9 annet punktum i den forstand at utbed-
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ringskostnadene har en vesentlig betydning i bestemmelsens kvantitative del og "prosentlæ-

ren" som denne vurderingen tar utgangspunkt i. Som sagt ovenfor i oppgavens punkt om 

denne læren, så innebærer denne at når det gjelder utbedringskostnadene isolert sett, så bør 

disse komme opp i det øvre sjiktet mellom 3-6 % av utbedringskostnadene for at det kvan-

titative element av vesentlighetsvurderingen skal være oppfylt. Dersom det er tale om 

mangler ved et fellesareal av en slik art at kjøper kun kan kreve et forholdsmessig prisav-

slag etter seksjonens andel i sameiet, vil dette naturligvis få den konsekvens at kravet blir 

mindre enn om prisavslaget skulle knyttes til kjøpers seksjon isolert og da etter avhendings-

lovens regler om selgers ansvar.  

 

Den pulveriseringen av utbedringskostnaden som blir gjort etter eierseksjonsloven kan med 

dette få den konsekvens at mangelens utbedringskostnad blir for lav for å kunne oppfylle 

det kvantitative element i vesentlighetsvurderingen og dermed vil veien til å konstatere at 

eiendommen er i en vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med, bli vesentlig 

lengre. Det er i teorien slik at det fortsatt kan konstateres da den kvantitative vurderingen 

kun skal være et utgangspunkt, men som sagt tidligere vil dette moment i praksis ofte ha en 

avgjørende betydning i den forstand at jo lavere prosentsatsen blir, desto vanskeligere blir 

det å få gjennomslag for at vesentlighetskravet etter § 3-9 annet pkt. er oppfylt.  

 

Det foreligger pr. dags dato ikke noe prejudikat som klart fastslår hvilken betydning utbed-

ringskostnadene ved fellesarealer skal ha i den kvantitative del av vesentlighetsvurde-

ringen. Det kan imidlertid på bakgrunn av ovenstående uttalelse i Rt. 2007 s. 1587 avsnitt 

47, og i Rt. 2003 s. 387 avsnitt 29, argumenteres for at dette momentet kan være relevant 

også i mangelsvurderingen. Det er ikke unaturlig at utbedringskostnadene ved mangler ved 

fellesarealer kan hensyntas allerede i prosentutregningen etter § 3-9 annet punktum. Der-

som det er tale om fellesarealer med en fjernere tilknytning til bruksenheten og som da kun 

gjør ham ansvarlig for en forholdsmessig del av utbedringskostnadene, kan det virke urime-

lig at selgers selgeransvar etter avhendingsloven skal gå lenger enn ansvaret etter eiersek-

sjonsloven. Det er et alminnelig avtalerettslig prinsipp i norsk rett at kjøper ikke får bedre 

rett enn selger hadde. Dette taler for at utbedringskostnadene som selger er ansvarlig for 
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etter eierseksjonsloven, også skal være grunnlaget for prosentutregningen i vesentlighets-

vurderingens kvantitative vurdering. 

 

På den annen side kan det virke urimelig overfor kjøper at selger kan "gjemme" seg bak 

sameiets vedlikeholdsplikt der det foreligger mangler ved et fellesareal som var en del av 

avtalen. Det følger som sagt av Rt. 2003 s. 387, at selgeransvaret etter avhendingsloven 

ikke er subsidiært i forhold til eieransvaret etter eierseksjonsloven. Dette kan tale for at det 

er de totale utbedringskostnadene som bør legges til grunn ved prosentutregningen.  

 

Det er videre en forutsetning for at selger skal bli ansvarlig at det er tale om et kontrakts-

brudd etter § 3-9. Når det foreligger et kontraktsbrudd fra selgers side, er det et alminnelig 

obligasjonsrettslig prinsipp at dette ikke skal gå utover kjøper. Dette hensynet taler også for 

at det er de totale utbedringskostnadene som bør legges til grunn ved prosentutregningen. 

 

3.4 Fradrag for standardheving 

3.4.1 Innledning 

Det kan forekomme at en utbedring setter boligen i en bedre stand enn kjøper hadde krav 

på etter avtalen. Et eksempel er at selger er ansvarlig for mangel på et 15 år gammelt bad. 

Kjøper blir hørt med mangelsanførselen og badet må totalrenoveres som følge av mange-

len. Kjøper får dermed et nytt bad fremfor det 15 år gamle badet som fulgte av avtalen.  

 

Det er allment akseptert at fordelen som en slik utbedring utgjør, skal gå til fradrag i pris-

avslaget.
54

 Regelen om fradrag for standardheving kan sees som et utslag av den alminneli-

ge berikelsesgrunnsetning.
55

Det ligger i denne setningen at dersom man som kjøper ved 

erstatning eller prisavslag får dekket mer enn man skulle, eller ender opp med noe bedre 

enn hva man i utgangspunktet skulle få, så er ikke selger ansvarlig for den "overskytende" 
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del. Dette blir for kjøper en form for uberettiget fordel. Prinsippet er fulgt i rettspraksis og 

fastslått blant annet i UNIDROIT Principles art. 7.4.2 og PECL art. 9: 502. 

 

Det er i hovedsak to ulike situasjoner som kan tilsi et fradrag. Det kan for det første være 

tale om en bygningsdel som har en begrenset levetid på for eksempel 50 år. Dersom denne 

svikter etter 20 år og må skiftes med en ny tilsvarende del, har kjøper fått en vinning i leve-

tid på 20 år hva gjelder denne delen. Et annet eksempel kan være at utbedringen medfører 

en standardhevning. Det kan for eksempel være tale om et eldre bad der det før utbedringen 

var brukt materialer som var vanlige før i tiden, men som nå er utrangert. I et slikt tilfelle 

vil en utbedring trolig medføre en høyere standard på badet enn det kjøper hadde en beret-

tiget forventing om ved avtaleinngåelsen. I praksis vil begge disse situasjonene ofte bli 

omtalt som fradrag for standardheving eller standardhevingsfradrag. På grunn av dette vil 

jeg i det følgende bruke denne terminologien, selv om det både kan være tale om en faktisk 

standardheving og situasjonen der nytt for gammelt gir en lengre levetid. 

 

Utbedringskostnadene skal utmåles etter den rimeligste løsning som gir en akseptabel ut-

bedring, jf. Gulating lagmannsretts dom av 24. oktober 2006.
56

 Velger kjøper å foreta en 

utbedring som medfører uhensiktsmessig høye kostnader, så er ikke selger ansvarlig for de 

merkostnadene som følger med dette.
57

 Det kan være tale om bruk av dyrere materialer enn 

det som tilsvarer de materialer som forelå ved kjøpet, eller andre løsninger som medfører 

en særlig kostbar utbedring. Kjøper må altså holde seg innenfor det som med rimelighet 

tilsvarer de løsninger som forelå ved boligen ved kjøpet.  
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3.4.2 Når skal fradraget beregnes? 

Spørsmålet er hvorvidt utbedringskostnadene alltid skal tas med fullt ut når man regner ut 

prosentsatsen i forhold til kjøpesummen, eller om utbedringskostnadene må nedjusteres sett 

hen til hva kjøper hadde grunn til å regne med under hensyn til eiendommens tilstand.
58

  

 

Spørsmålet om fradrag for standardheving har hovedsakelig vært knyttet til utmålingen av 

prisavslaget etter avhl. § 4-12. Spørsmålet har imidlertid også relevans hva gjelder  

mangelsvurderingen etter § 3-9 annet punktum. Dette kanskje særlig på bakgrunn av at 

prosentlæren har fått den praktiske betydning som den har fått av blant annet 

"Kistebakkanedommen"
59

, dens klargjøring hva gjelder den prosentmessige terskel, under-

rettenes praksis og nemndspraksis.
60

 Når standardhevingsfradraget kan få avgjørende be-

tydning for om utbedringskostnadene oppfyller det kvantitative "kravet" i vesentlighetsvur-

deringen, er det svært interessant å vite om fradraget skal tas allerede ved mangelsvurde-

ringen eller om dette kun er knyttet til utmålingen av prisavslaget.  

 

Det har vært motstridende avgjørelser både i rettspraksis og nemndspraksis hva gjelder 

dette spørsmålet.  

 

Det foreligger ikke noen avklarende rettspraksis hva gjelder dette spørsmålet. Man finner 

heller ingen støtte i lovens forarbeider. Man må derfor se på den praksis som foreligger for 

å se om det kan oppstilles noen konklusjon på spørsmålet. 

 

I Oslo tingretts dom av 20. april 2006
61

 kom retten til at fradraget skulle tas før vesentlig-

hetsvurderingen. Retten uttalte at:   
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"dersom kostnadene til utbedring skulle vurderes mot kjøpesummen, ville det måtte 

gjøres et relativt betydelig fradrag for den fornying og standardheving utbedringen 

innebærer. Den relevante kostnad ville da uansett bare utgjøre en liten og uvesent-

lig andel av kjøpesummen" 

 

Imidlertid kom retten til motsatt konklusjon både i Midthordaland tingretts dom av 14. juni 

2006
62

, Oslo tingretts dom av 7. mars 2008
63

 og Heggen og Frøland tingretts dom av 14. 

mars 2012
64

, da retten kom til at det ikke skulle foretas fradrag før vesentlighetsvurde-

ringen. Det var altså de totale utbedringskostnadene som ble lagt til grunn ved vurderingen.  

  

I 2007 kom forsikringsskadenemnda (FSN) med en prinsipiell uttalelse med tanke på hvor 

standardhevingsfradraget hører hjemme
65

. Nemnda uttalte at: 

 

"Nemnda forstår spørsmålet slik at det referer til den prosentsatsen på 3-5 % på 

forholdet mellom mangelen og kjøpesummen som bl.a. med utgangspunkt i  

Rt. 2002.1425 Bukkebodommen er benyttet som en forutsetning for at mangelen er 

vesentlig. Slik denne prosentsatsen er utledet i rettspraksis og nemndspraksis, rela-

terer den seg til forholdet mellom ”utbedringsomkostninger” og kjøpesummen, jfr. 

Bergsåker s 170 flg. Ut fra terminologi og systematikk i avhendingsloven er det ri-

melig klart at man her har tenkt på kostnadene ved å utbedre mangelen. Utbed-

ringsomkostninger med fradrag for standardhevning omtales som ”prisavslag”, jfr. 

avh.l. § 4-12 (2). Systematisk kommer derfor standardhevningsfradraget inn etter at 

mangelsvurderingen er ferdig, jfr. for så vidt bl.a. LB-2003-12516, LB-2004-55104,  

LB-2004-70823 og LE-2001-656, samt FSN 5727, 5838, 6354 og 6378. Dette betyr 

at den omtalte prosentsatsen angir forholdet mellom kjøpesummen og de øyeblikke-

lige tilleggsomkostninger som mangelen medfører at kjøper må betale". 
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Det ovenstående sitatet refererer til det kvantitative element i vesentlighetsvurderingen og 

den prosentlæren som i praksis anvendes her. Nemnda mener altså at fradraget skal tas etter 

at mangelsvurderingen er utført, dette på bakgrunn av lovens systematikk, terminologi og 

praksis både hos domstolene og nemnda. Dette synspunktet er i senere nemndsuttalelser 

fulgt opp av flertallet.
66

 Nemnda kommer deretter med en videre begrunnelse av sitt syn og 

uttaler: 

 

"Derimot sier prosentsatsen ingenting om andre sider ved mangelen, f.eks. mange-

lens art, husets eller de aktuelle bygningskomponenters alder og fysiske tilstand for 

øvrig, eller hva kjøper kunne forvente i forhold til den informasjon som ble gitt ved 

salget og egne undersøkelser. Ordlyden i avh.l. § 3-9 åpner imidlertid også for å ta 

hensyn til slike forhold, og både i rettspraksis og nemndspraksis foretar man en 

bred skjønnsmessig vurdering av vesentlighetsspørsmålet, hvor de nevnte momenter 

trekkes inn. I forhold til standardfradraget må det særlig nevnes at alder, vedlike-

hold og fysisk tilstand kan medføre at en mangel som krever store reparasjonsom-

kostninger og derfor utgjør en høy prosent av kjøpesummen ikke vil kvalifisere som 

vesentlig mangel, dersom det dreier seg om slitasjeskader på bygningskomponenter 

e.l. som er modne for oppussing eller utskiftning, og kjøper måtte være klar over 

dette, jfr. bl.a. LA-2003-20383, LE-2004-25266 og LB-2002-2262. Dette betyr at de 

momenter som ligger inne i standardhevingsfradraget reflekteres i skjønnet over 

vesentlighetsvurderingen, men ikke i prosentsatsen slik denne er utviklet i rettsprak-

sis. 

 

Nemnda sier altså at de standardforbedringer som eventuelt vil forekomme, vil bli hensyn-

tatt i den helhetsvurderingen som ordlyden "tilhøva elles" innebærer. Dette er imidlertid en 

vurdering som tilhører den "kvalitative" delen av vesentlighetsvurderingen og skal da ikke 

tas med allerede i den "kvantitative" vurderingen med tanke på prosentlæren.  
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Nemnda mener altså blant annet på bakgrunn av flere lagmannsrettsavgjørelser, at de mo-

menter som taler for at standardhevingsfradrag skal foretas, tilhører mangelsvurderingens 

kvalitative del. Følger man denne tankegangen skal de fulle utbedringskostnadene tas med i 

prosentutregningen. De øvrige forhold som kan tilsi at forholdet ikke er upåregnelig inntas 

i den neste fasen, altså den kvalitative. Kommer man da til at det etter en helhetsvurdering 

må foretas et fradrag, skal dette fradraget knyttes til prisavslaget etter § 4-12. Fradraget 

skal altså ikke påvirke selve mangelsvurderingen. 

 

Det bemerkes at nemnda presiserer at forhold ved eiendommen som kjøper "måtte være 

klar over", kan bli ansett for ikke å være relevant ved vesentlighetsvurderingen. Det vil si at 

der det foreligger omstendigheter som er egnet til å gi kjøper en berettiget forventning om 

at utbedringer vil bli nødvending, kan dette bli utelatt fra mangelsvurderingen og da følge-

lig ikke tatt med i prosentutregningen. Dette er vel ikke så rart da det ikke kan foreligge 

mangel dersom forholdet er påregnelig, det foreligger jo da ikke et avvik i § 3-9 annet 

punktums forstand. Dersom et forhold må anses å måtte være påregnelig for kjøper ved 

avtaleinngåelsen, foreligger det etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, en presump-

sjon for at dette forholdet er en del av avtalen. Det er kun avvik fra det påregnelige som er 

relevant, også i vesentlighetsvurderingen. Denne uttalelsen taler jo egentlig for at det kan 

foretas et fradrag allerede i prosentutregningen dersom det er tale om forhold som etter sin 

art ikke er upåregnelig og da følgelig ikke relevant ved vesentlighetsvurderingens prosent-

utregning. Denne tolkningen harmonerer ikke godt med nemndas uttalte utgangspunkt om 

at det er de totale utbedringskostnadene som skal legges til grunn i prosentutregningen. 

 

Denne nemndsavgjørelsen var enstemmig. Selv om slike nemndsavgjørelser ikke formelt 

sett har stor rettskildemessig vekt, har en enstemmig avgjørelse fra nemnda betydning rent 

argumentasjonsmessig blant annet på grunn av at det sitter anerkjente jurister i nemnda som 

skal ha særlig kunnskap om de rettsområder som de behandler. I mangel av ande rettskilde-

faktorer, vil en nemndsavgjørelsen kunne gis større vekt enn ellers. 
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I tiden etter denne uttalelsen har det kommet flere lagmannsrettsdommer som har lagt til 

grunn et annet utgangspunkt enn nemnda i FSN 6538 hva gjelder plasseringen av fradraget.  

 

3.4.2.1 Betydningen av påregnelighet 

I Borgarting lagmannsretts dom av 15. september 2008
67

 foretok retten fradrag for forleng-

et levetid allerede ved prosentutregningen. I denne saken var det tale om en 40 år gammel 

hytte og det forelå opplysninger som var egnet til å gi kjøper grunn til å tro at det forelå 

forhold som nok måtte utbedres. Det var altså ikke upåregnelig for en kjøper av denne ei-

endommen at utbedringskostnader ville påløpe. 

 

I Borgarting lagmannsretts dom av 12. april 2012
68

 var det også gitt opplysninger som gav 

kjøper "klare varsler… om at boligens standard var slik at kjøperne måtte forvente betyde-

lige utgifter til rehabilitering…" Retten uttalte at: "Lagmannsretten er enig med tingretten i 

at utbedringskostnader etter fradrag for standardheving i vår sak tilfredsstiller vesentlig-

hetskravet i § 3-9…"  

 

I Hålogaland lagmannsretts dom av 6. februar 2011
69

 ble også fradrag for forlenget levetid 

foretatt ved prosentutregningen. I denne saken kom retten til at det negative avviket fra hva 

kjøper kunne regne med var vesentlig. Ut i fra de opplysninger som var gitt vedrørende 

boligen, var det ikke påregnelig med de fuktskader som forelå.  

 

I den sistnevnte saken var utbedringskostnadene så høye at det ikke hadde noen betydning 

hvorvidt det ved vesentlighetsvurderingen skulle legges til grunn de fulle utbedringskost-

nadene eller ikke. Det er interessant at selv om kjøper i denne saken ikke kunne sies å måt-

te forvente de utbedringene som ble nødvendige, kom retten til at standardhevingsfradrag 

skulle foretas allerede ved prosentutregningen i vesentlighetsvurderingen. Denne avgjørel-
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sen skiller seg fra de øvrige i det retten kommer til at fradraget skal tas allerede ved pro-

sentutregningen, selv om det ikke var tale om påregnelige forhold for kjøper. Finansklage-

nemnda kommer i FinKN-2012-082 med kritikk mot denne avgjørelsen. Dette blir behand-

let nedenfor. 

 

I avgjørelse av Agder lagmannsrett av 18. juni 2012
70

 kom retten til at det allerede ved an-

vendelsen av prosentlæren måtte legges til grunn et fradrag for "nytt for gammelt". Retten 

la her altså vekt på at takets levetid ville bli betydelig lengre enn det taket som forelå ved 

kjøpet. Retten la i den forbindelse vekt på at kjøper hadde kjennskap til at taket ikke var i 

god stand da det var gitt en tilstandsgrad på TG:2
71

 – middels kraftige symptomer. Kjøper 

hadde heller ikke reklamert på forholdet når det ble avdekket at taket ikke var i god stand, 

noe som talte for at forholdet var påregnelig for kjøper. Da utbedringskostnadene etter fra-

drag kun utgjorde 2 %, var ikke det kvantitative element oppfylt. Retten fant imidlertid 

grunn til å referere til tingrettsdommen som lå til grunn for avgjørelsen i lagmannsretten da 

tingretten ved mangelsvurderingen ikke hadde foretatt noe fradrag for "nytt for gammelt". 

Lagmannsretten uttalte at det ikke ville hatt betydning for mangelsvurderingen uansett da 

utbedringskostnadene selv uten fradrag ikke ville vært tilstrekkelig høye. Det er interessant 

at retten finner grunn til å kommentere dette, det virker som om retten garderer seg ved å 

kommentere det hypotetiske tilfellet at fradraget ikke skulle vært tatt ved mangelsvurde-

ringen. Dette kan oppfattes som en usikkerhet hos retten.  

 

I alle de ovennevnte lagmannsrettsdommene bortsett fra Hålogaland lagmannsretts dom av 

6. februar 2011, forelå det omstendigheter som tilsa at kjøper måtte forstå at utbedrings-

kostnader ville påløpe. Utover dette kommer det ingen god begrunnelse for hvorfor fradra-

get skal foretas allerede ved den kvantitative vurderingen, og ikke som et moment som kun 

tilhører den kvalitative vurderingen og prisavslaget.  
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Som det fremgår av ovennevnte uttalelse fra nemnda i FSN 6538, foreligger det flere lag-

mannsrettsdommer som har lagt til grunn at standardhevingsfradraget skal foretas etter 

mangelsvurderingen, altså da ved prisavslagsutmålingen etter § 4-12. Det foreligger altså 

ingen klar og generell regel hva gjelder dette spørsmålet med tanke på det spriket som fore-

ligger på lagmannsretts nivå. Når det er sagt, så forelå det en presisering i nemndas uttalel-

se i FSN 6538 der det ble lagt til grunn at dersom det var tale om forhold som kjøper "måt-

te være klar over" så skulle dette hensyntas i den kvalitative vurderingen etter § 3-9. Det 

kan virke som det er denne vurderingen nyere lagmannsrettspraksis har inntatt i prosentlæ-

ren og den kvantitative vurderingen. De påregnelige negative forhold som kjøper kunne 

regne med blir altså utelatt allerede i prosentutregningen da slike forhold uansett ikke kan 

representere mangel.  

 

Det at flere lagmannsretter legger denne vurderingen til den kvantitative delen av vesent-

lighetsvurderingen strider i utgangspunktet med bestemmelsens ordlyd og systematikk. 

Bestemmelsens ordlyd og systematikk taler for at slike momenter skal tas med i helhets-

vurderingen og da tilhøre den kvalitative delen av vurderingen. Den vurderingen som skal 

gjøres etter "tilhøva elles" er jo den vurdering som skal hensynta hvilke berettigede for-

ventninger en kjøper kan ha til eiendommen. Det virker da kunstig at retten ved flere an-

ledninger hensyntar slike forhold allerede i prosentutregningen. Slik prosentlæren er an-

vendt i praksis, virker det ikke umiddelbart nærliggende å innta den kvalitative vurderingen 

allerede i prosentutregningen. 

 

Anderssen hevder også at det riktige må være å bygge på det nedjusterte beløpet.
72

 Han 

uttaler at dette er "fordi de feil, svakheter og ufullstendigheter ved eiendom som er forvent-

bare, ikke utgjør mangel. Det er kun avviket fra det forventbare som utgjør mangelen".
73

 

Dette synet harmonerer egentlig både med tidligere nemndspraksis og rettspraksis. Selv om 

nemnda i FSN 6538 uttalte at de elementer som tilsier fradrag, skal hensyntas i den kvalita-
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tive delen av vurderingen, sier jo nemnda allerede i denne avgjørelsen at påregnelige for-

hold nok må holdes utenfor vesentlighetsvurderingen, følgelig også ved prosentutreg-

ningen. 

 

Avgjørelser som har falt hos Finansklagenemnda har også vært motstridende med tanke på 

dette spørsmålet. I det følgende vil noen av disse avgjørelsene gjennomgås. 

 

I FKN-2009-135 ble det dissens med tanke på hvor fradraget skal beregnes. I denne saken 

var det tale om flere forhold som kjøper anså som mangelfulle. Eierskifteforsikringselska-

pet anførte at manglene ikke fremsto som vesentlige blant annet på grunn av alder og slita-

sje og at det var gitt risikoopplysninger. Mindretallets syn var her at standardfradraget skal 

foretas allerede ved vesentlighetsvurderingens kvantitative del. Det ble argumentert med at 

forventningsavviket ikke er større enn differansen mellom utgiftene knyttet til utbedringer 

av manglene, og de utgiftene kjøper måtte forvente i form av oppussing. Mindretallet fant 

støtte for sitt syn i blant annet FSN 7468, FSN 7498, Borgarting lagmannsretts dom av 

15.9.1998 (LB-2008-18689) og "Bukkebodommen". Mindretallet la betydelig vekt på at 

boligen var av eldre dato og at det dermed er påregnelig at oppussing må påregnes for å 

tilfredsstille dagens krav. Her er man tilbake til den tankegang at det er kun det som er upå-

regnelig som kan anses som mangelfullt og at denne vurderingen etter mindretallets vurde-

ring skal foretas allerede ved vesentlighetsvurderingens kvantitative del. 

 

Flertallet i den ovenstående avgjørelse mente derimot at standardhevingsfradrag ikke er en 

del av den kvantitative delen av vesentlighetsvurderingen. Det vises til den enstemmige 

avgjørelsen i FSN 6538 hvor det ble lagt klart til grunn at utgangspunktet for vurderingen 

er de totale utbedringskostnadene. De momenter som ligger i standardhevingsfradraget 

reflekteres i den skjønnsmessige vurderingen som ligger i vesentlighetsvurderingens kvali-

tative del. Flertallet mener altså at dersom det foreligger omstendigheter som kan tilsi at 

avviket ikke er vesentlig, for eksempel at boligen er så gammel at kjøper måtte være klar 

over at dreneringen må utbedres, så skal dette knyttes til den kvalitative del av vesentlig-
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hetsvurderingen. I tilfellet dette taler for standardhevingsfradrag, så skal dette få utslag i 

selve prisavslagsutmålingen, ikke selve mangelsvurderingen. 

 

I FinKN-2011-573 kom nemnda til at det ved prisavslaget etter § 4-12 skulle foretas et fra-

drag på 30 % på grunn av standardøkning. Dette fikk imidlertid kun betydning for prisav-

slaget og ikke selve mangelsvurderingen. Det forelå i denne saken en boligsalgsrapport 

som inneholdt positive opplysninger vedrørende de aktuelle bygningsdelene. Nemnda utta-

ler: "Med den positive bedømmelsen som de aktuelle bygningsdelene er gitt i boligsalgs-

rapporten, vil et standardfradrag som dette ikke kunne medføre at boligen likevel ikke opp-

fyller vesentlighetskravet i § 3-9 annet punktum." Flertallet legger her avgjørende vekt på at 

det er gitt opplysninger om boligen som var egnet til å gi kjøper en forventing om at de 

aktuelle utbedringene ikke var påregnelige. Selv om fradraget kun ble tillagt vekt ved pris-

avslagutmålingen, er det tydelig at fradraget kan tenkes å være relevant også ved vesentlig-

hetsvurderingen. 

 

Dette samsvarer til en viss grad med de avgjørelser som legger til grunn at fradraget skal 

tas allerede ved mangelsvurderingen, det legges altså betydelig vekt på hvilke berettigede 

forventninger til boligen en kjøper har pga. blant annet opplysninger gitt i boligsalgsrappor-

ten.  

 

Mindretallet var klare i sitt syn og uttalte at "etter mindretallets oppfatning skal vurde-

ringen av om de anførte forhold utgjør en mangel etter § 3-9 gjøres etter standardfradrag."   

 

I FinKN-2011-574 kom nemnda til at siden badet var 15 år gammelt ved kjøpet, burde det 

gjøres et fradrag på 50 % ved fastsettelsen av eventuelt prisavslag etter § 4-12. I denne sa-

ken skyldtes ikke feilen alder og slitasje, men ufagmessig utførelse av baderommet. Dette 

fremsto ikke som tydelig for kjøper da det ikke var gitt noen opplysninger som tilsa dette 

og nemnda mente det ikke var påregnelig for kjøper at utbedringer var nærstående. Nemn-

da uttaler at "enten vurderingen etter § 3-9 annet punktum skjer med utgangspunkt i faktis-

ke kostnader eller kostnader etter nedjustering for standardheving, er beløpet … tilstrekke-
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lig til å utgjøre mangel." Det er interessant at nemnda finner grunn til å presisere det hypo-

tetiske tilfellet at fradraget skulle vært knyttet til selve mangelsvurderingen. Dette kan tyde 

på at nemnda ikke er helt klar på hvilken løsning som er den riktige. Det er også interessant 

at nemnda legger avgjørende vekt på hvorvidt feilen var påregnelig for kjøper eller ikke.  

 

Den vurdering om hvorvidt negative forhold fremstår som påregnelig for kjøper ser man 

går igjen i flere nemndsavgjørelser og i rettspraksis.  

 

I FinKN-2012-082 kom nemnda med en særskilt drøftelse med tanke på hvor standardhe-

vingsfradraget hører hjemme. Nemnda uttaler først det klare utgangspunktet om berikelses-

grunnsetningen ved å si at: Når prisavslag utmåles etter utbedringskostnader i medhold av 

avhl. § 4-12 annet ledd, er det sikker rett at standardforbedring som følge av utbedring 

eller utskifting kan føre til redusert prisavslag." Hva gjelder standardhevingsfradragets 

rolle tilknyttet § 3-9, viser nemnda til tidligere avgjørelse i FSN 6538 som taler for at pro-

sentsatsen i vesentlighetsvurderingen skal foretas uten fradrag da standardforbedringen 

hensyntas i vesentlighetsvurderingens kvalitative del, og til at det foreligger flere lag-

mannsrettsdommer som har regnet ut prosentsatsen etter standardhevingsfradrag uten at det 

noen gang er særskilt drøftet og begrunnet. Hålogaland lagmannsretts dom av 6. februar 

2011
74

 blir dermed trukket frem som et eksempel på dette. Dommen er inntatt tidligere i 

denne avhandlingen.  

 

Nemnda uttaler at spørsmålet om hvorvidt vesentlighetskriteriet skal tas før eller etter et 

standardhevingsfradrag, ikke er avklart i Høyesterett.  

 

I nemndas forutsetninger for vurderingen i denne saken uttales det at:  

 

"… i tilfeller hvor salgsopplysningene eller andre omstendigheter (f.eks. forholdene 

på stedet) er slik at kjøperen må være forberedt på utbedring på kort sikt, vil kost-
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nadene ved dette vanligvis falle utenfor det som er relevant i vesentlighetsvurde-

ringen etter § 3-9 annet punktum. Det samme gjelder når utbedring gir en høyere 

standard pga. kvalitativt bedre løsninger enn de opprinnelige, i hvert fall så langt 

dette beror på kjøpernes egne valg." 

 

Nemndas flertall oppstiller her to alternative "vilkår" for at utbedringskostnader skal falle 

utenfor vesentlighetsvurderingen og dermed ikke bli tatt med i prosentutregningen. For det 

første må det være tale om forhold som kjøper pga. opplysninger eller andre omstendighe-

ter måtte forstå trengte utbedring på kort sikt. Altså er det ikke tilstrekkelig at kjøper forstår 

at forholdet må utbedres etter hvert. Slik nemnda ordlegger seg kan det virke som det må 

være tale om nærmeste fremtid. Et eksempel kan muligens være der man kjøper en fem år 

gammel bolig for så å avdekke at rørsystemet i boligen må skiftes pga. ufagmessig utførel-

se. Her har kjøper en berettiget forventning om at rørene skal vare vesentlig lenger enn fem 

år. Følger man nemndas syn så skal det da ikke foretas fradrag ved prosentutregningen på 

grunn av lengre levetid i et slikt tilfelle. Motsatt konklusjon ville vært nærliggende dersom 

man kjøpte en 50 år gammel bolig og det var opplyst om at rørsystemet var gammelt eller 

det var gitt andre risikoopplysninger vedrørende rørsystemet.  

 

Alternativt må det være tale om et forhold som medfører en kvalitativ standardforbedring i 

forhold til hva kjøper opprinnelig kjøpte, altså bedre enn det kjøper kunne forvente ved 

avtaletidspunktet. Et eksempel kan her være der det viser seg at badet avviker i vesentlig 

grad fra hva kjøper kunne regne med og det må utbedres. Dersom badet blir utbedret med 

dyrere løsninger enn det som opprinnelig forelå, skal det da etter nemndas syn foretas fra-

drag for den overskytende verdien av dette allerede ved vesentlighetsvurderingens kvantita-

tive element.  

 

Det kan ikke på bakgrunn av at nemnda oppstiller disse vilkårene, legges til grunn at dette 

er gjeldende rett. Tankegangen kan imidlertid tillegges en viss argumentasjonsverdi.  
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I den foreliggende sak forelå det mangler ved baderommet. Utbedringskostnadene uten 

fradrag utgjorde 184 000 kroner, dette tilsvarte 6,5 % av kjøpesummen. Dersom fradraget 

skulle legges til grunn ved prosentutregningen, ville utbedringskostnadene utgjøre 4 % av 

kjøpesummen. Dette ville fått betydning for hvorvidt det kvantitative element i vesentlig-

hetsvurderingen var oppfylt eller ikke. Utbedringene medførte ikke en standardøkning i 

forhold til hva som forelå ved kjøpet. Badet ville imidlertid få en lengre levetid. Det var 

ikke gitt opplysninger og det forelå heller ikke andre omstendigheter som medførte at ut-

bedringskostnadene for badet var påregnelig på kort sikt. Det ble tvert imot gitt positive 

opplysninger som kunne skape forventninger til badets tilstand.  

 

Nemndas flertall uttaler så: 

 

 "At det i et tilfelle som dette likevel gjøres fradrag for standardøkning ved  

utmåling av prisavslag etter § 4-12, skyldes at kjøperen får en økonomisk fordel ved 

å få "nytt for gammelt", med lengre levetid og dermed lengre tid til neste utbedring 

eller utskifting som konsekvens." 

 

Flertallet knytter her altså standardfradraget til prisavslaget, ikke selve mangelsvurde-

ringen. Nemnda trekker så inn LH-2011-161205 og tar et klart annet standpunkt enn hva 

retten gjorde med tanke på dette spørsmålet. Det uttales: 

 

"Flertallet mener – til tross for formuleringen i bla.a. LH-2011-161205, men i tråd 

med nemndas praksis – at det i et tilfelle som dette må være riktig å la de fulle ut-

bedringskostnadene telle med i vesentlighetsvurderingen, selv om prisavslaget jus-

teres ned pga. standardøkning i form av forlenget levetid. Det er de fulle utbed-

ringskostnadene som best reflekterer forventningsavviket i et tilfelle som dette." 

 

Flertallet begrunner fradraget i prisavslaget med at: "Reduksjonen av prisavslaget gjøres 

for å unngå at kjøperen får en ubegrunnet gevinst i det økonomiske oppgjøret pga. mange-

len. 
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Flertallet kommer så med en presisering og uttaler: 

 

"Vurderingen og resultatet kan bli annerledes dersom salgsopplysningene eller 

andre omstendigheter medfører at kjøperen måtte være forberedt på større eller 

mindre utbedringskostnader på kort sikt. I så fall kan det være naturlig å holde dis-

se kostnadene utenfor ved vesentlighetsvurderingen. Dette må avgjøres i det enkelte 

tilfellet ut fra de individuelle omstendighetene i saken." 

 

Flertallet oppstiller altså ikke en fast regel som gjelder uansett forhold, det må altså foretas 

en konkret vurdering av hvert tilfelle. Påregnelige negative forhold som kjøper måtte hatt 

kjennskap til er imidlertid ikke slike forhold som er relevante under vesentlighetsvurde-

ringen.  

Flertallet tar klar avstand fra Hålogaland lagmannsretts dom
75

 der forholdene var til dels 

parallelle. I lagmannsrettens dom var det også tale om mangler som kjøper ikke var påreg-

nelig for kjøper. På tross av dette foretok retten altså fradrag for standardøkning i form av 

lengre levetid allerede i vesentlighetsvurderingens kvantitative del. Retten kom ikke med 

noen begrunnelse for hvorfor fradraget ble beregnet inn i prosentutregningen. Dette har 

betydning for avgjørelsens rettskildemessige betydning i forhold til den aktuelle problems-

tillingen. 

 

Det at nemndas flertall i så klar tekst fraviker lagmannsrettens avgjørelse, taler for at 

nemnda tydelig ser på dommen som dårlig begrunnet og at retten har kommet til feil resul-

tat med tanke på dette spørsmålet. En lagmannsrettsdom har i seg selv klart tyngre rettskil-

demessig vekt enn en uttalelse fra FinKN. Imidlertid foreligger det sprikende praksis blant 

de rettsavgjørelser som foreligger i dag. I de dommene som foreligger er det heller ikke tatt 

særskilt standpunkt til dette spørsmålet. Der standardhevingsfradraget er foretatt allerede i 

prosentutregningen er dette ikke begrunnet. Når markante jurister i FinKN tar særskilt 
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standpunkt til dette konkrete spørsmålet og tydelig tar avstand fra lagmannsrettens ube-

grunnede resultat, kan dette på tross av rettskildevekten tillegges betydning. 

 

I FinKN-2012-400 følger nemnda opp den ovenstående uttalelsen. I denne saken var det 

tale om en bolig fra 1987. Det ble avdekket at røropplegget ikke var forskriftsmessig utført. 

Feilene ved røropplegget var altså ikke alder og normal slitasje, men konstruksjonsfeil. Det 

var ikke gitt andre risikoopplysninger. Kjøper hadde ingen grunn til å forvente at røropp-

legget måtte skiftes da det i følge normal levetid skulle være lang tid til behov for utbed-

ring. På grunn av standardheving i form av forlenget levetid, ble prisavslaget redusert. Det-

te fikk imidlertid ikke innvirkning på mangelsvurderingen etter § 3-9.  

 

3.4.3 Oppsummering 

Ut i fra den rettspraksis og nemndspraksis som foreligger er det tydelig at det er av stor 

betydning for hvorvidt standardhevingsfradraget skal tas før eller etter vesentlighetsvurde-

ringen, om det foreligger omstendigheter som er egnet til å påvirke kjøpers berettigede for-

ventinger.  

 

Det kan virke som det har vært en utvikling hva gjelder domstolenes og nemndas syn på 

spørsmålet. I tidligere rettsavgjørelser, i FSN 6538 og etterfølgende nemndspraksis var det 

klart at standardhevingsfradraget ikke var knyttet til den kvantitative vurderingen, men kun 

hadde betydning for den kvalitative vurdering og prisavslaget. I de nyere uttalelsene kan 

det tyde på en modifikasjon av dette standpunktet. Nemnda er ikke like bastant og uttaler at 

fradraget kan gjøres allerede ved prosentutregningen dersom visse vilkår er oppfylt. Det 

blir altså lagt mer vekt på om forholdet kan sies å avvike fra hva kjøper kunne forvente og 

fradraget kan under visse vilkår foretas allerede i den kvantitative vurderingen. Dette synet 

harmonerer mer med den grunnleggende tanke som foreligger i flere av de nyere lagmanns-

rettsdommene, selv om det ikke blir særskilt begrunnet i rettsavgjørelsene. Det kan se ut 

som om i de saker der retten har kommet til at fradraget skal beregnes allerede i prosentut-

regningen, har retten lagt vekt på at negative forhold som er påregnelige, ikke statuerer et 

tilstrekkelig avvik fra avtalen som gjør forholdet relevant ved vesentlighetsvurderingen. 
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Slike forhold skal da holdes utenfor mangelsvurderingen og da følgelig ikke hensyntas ved 

prosentutregningen.  

 

Hvorvidt fradrag for standardheving de lege ferenda bør tas allerede ved mangelsvurde-

ringen, finnes det mer eller mindre gode argumenter både for og i mot.  

 

I de tilfeller der man må anse det som påregnelig at utbedringer må skje i nærmeste fremtid 

eller hvor det foretas en standardforbedring i forhold til hva som forelå ved kjøpet, kan man 

vel si at det ikke er urimelig at kjøper ikke kan regne med å få tatt med de fulle utbedrings-

kostnadene i vesentlighetsvurderingen. Det er da tale om forhold som ikke representerer et 

tilstrekkelig stort avvik fra avtalen til å kunne være relevant ved vesentlighetsvurderingen. 

Der hvor slike omstendigheter ikke foreligger, kan det derimot virke urimelig at utbed-

ringskostnader knyttet til upåregnelige forhold ikke skal kunne tas med i vurderingen. Det 

er nærliggende å se den aktuelle mangelens utbedringskostnader som den faktoren som best 

reflekterer mangelens omfang i slike tilfeller. Den uberettigede økonomiske fordelen kjøper 

eventuelt får pga. utbedringen, vil bli hensyntatt i selve utmålingen av prisavslaget.  

 

Det kan imidlertid også argumenteres for at det gir et mer korrekt bilde av mangelens om-

fang dersom man tar fradraget allerede ved mangelsvurderingen. Det er tross alt avviket fra 

det forventbare som er det sentrale i § 3-9 annet punktum. Dersom man ikke da hensyntar 

at det i visse tilfeller tilfaller kjøper en uberettiget vinning, så kan det bli misvisende med 

tanke på forholdet mellom det forventbare og realiteten. Dersom kjøper må utbedre et 20 år 

gammelt bad er det klart at dette badet blir i betydelig bedre stand enn det kjøper kunne 

forvente ved kjøpet. Utbedringskostnadene tilknyttet den "overskytende" kvalitetsforbed-

ringen må nok holdes utenfor vesentlighetsvurderingen. Kjøper har kjøpt boligen "som den 

er" og da med de svakheter som ligger i en brukt bolig. Kjøper har betalt den kjøpesummen 

som vedkommende mener harmonerer med de forventninger som objektivt sett var beretti-

get for eiendommen. Den risiko som ligger i å kjøpe brukte gjenstander har kjøper aksep-

tert ved å kjøpe boligen med en "som den er"-klausul. Det at selger skal bli ansvarlig for 

oppussingen av boligen, som kan bli realiteten uten et standardhevingsfradrag, virker uri-
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melig og ikke i samsvar med bestemmelsens formål som sikkerhetsventil mot urimelige 

følger for kjøper. En "som den er"-klausul ville da virke illusorisk. Når prosentlæren i 

praksis er av en så avgjørende betydning for om det kan statueres mangel etter bestemmel-

sen, er det viktig at det er det reelle avviket fra det forventbare som legges til grunn ved 

denne vurderingen. 

 

På den andre siden er det tale om en helhetsvurdering som skal foretas. De momenter som 

belyser hvilke berettigede forventninger en kjøper hadde ved avtaleinngåelsen skal jo tas 

med i denne helhetsvurderingen. Er det tale om en gammel bolig med påregnelige utbed-

ringer eller gitt opplysninger som var egnet til å forberede kjøper på dette, så kan det sies at 

dette er noe som skal tas med i vesentlighetsvurderingens kvalitative del og ikke som en del 

av prosentutregningen. Utregningen skal være en isolert rent matematisk øvelse. Det er 

heller ikke meningen at prosenten skal være det avgjørende momentet i helhetsvurderingen. 

Det skal kun være et utgangspunkt som kan få liten betydning dersom omstendighetene 

ellers tilsier at boligen er/ikke er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Der-

som man ser på bestemmelsen på denne måten, trenger det ikke å være like naturlig at fra-

draget tas allerede ved vesentlighetsvurderingens kvantitative del.  

 

På grunn av at prosentlæren har befestet seg som svært sentral i vesentlighetsvurderingen, 

kan det være betenkelig å tillegge en så skjønnsmessig vurdering som standardhevingsfra-

draget er, en så avgjørende og til dels absolutt betydning i forhold til prosentlæren. 

 

Hva gjelder den uberettigede økonomiske vinningen for kjøper, så reduseres den ved at det 

foretas et fradrag ved utmålingen av prisavslaget. Dette ivaretar selger i den forstand at han 

ikke blir ansvarlig for hele utbedringskostnaden dersom det skulle vise seg at kjøper fikk en 

bolig med lengre levetid eller bedre standard enn avtalen skulle tilsi. Når dette avhjelpes 

ved prisavslagsutmålingen kan dette tas til inntekt for at fradraget kanskje bør tas ved pris-

avslaget og ikke ved selve mangelsvurderingen.  
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Det at selger kan "slippe unna" ansvar for mangler på grunn av at standardhevingsfradraget 

medfører at utbedringskostnadene ikke blir tilstrekkelig høye til å konstatere mangel, kan 

virke urimelig. På den andre siden er det tross alt tale om en sikkerhetsventil, det skal mye 

til for å konstatere mangel etter § 3-9 annet pkt. Det er tale om en annen vurdering enn etter 

§ 3-1 og det er bevisst fra lovgivers side at ikke enhver mangel skal omfattes av § 3-9 annet 

pkt. Dette taler for at fradraget skal tas ved mangelsvurderingen.  

 

På bakgrunn av ovenstående er det vanskelig å gi en konklusjon på hva som er riktig retts-

anvendelse hva gjelder dette spørsmålet. Ut i fra den utviklingen som vises hos nemnda og 

domstolene, kan det muligens være naturlig å legge til grunn følgende; hvor det foreligger 

omstendigheter som gir kjøper grunn til å regne med utbedringer i nærmeste fremtid, eller 

dersom utbedringer medfører kvalitetsforbedringer i forhold til hva som forelå ved kjøpet, 

kan det tale for at standardhevingsfradrag skal gjøres allerede ved prosentutregningen i 

vesentlighetsvurderingen. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. 

Denne konkrete vurderingen vil nok imidlertid ikke være en lett oppgave, kanskje spesielt 

med tanke på hvilke omstendigheter som må foreligge for å kunne si at kjøper måtte skjønt 

at utbedringer var nærstående. 
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Syrstad (2005) Helge Syrstad i Tidsskrift for Eiendomsrett nr. 1/2005; Avhendings-

lova § 3-9 siste punktum – Vesentlighetsgrensen 

 

Hilde Hauge (2010) Hilde Hauge i Jussens venner 2010 s. 255-293; « Som den er » - for-

behold: Særlig om hvilke objektive avvik ved kontraktsgjenstanden 

som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel 

 

Lilleholt (2002) Kåre Lilleholt i Tidskrift for Rettsvitenskap nr. 1-2/2002; Argumen-

tasjonsmønsteret i høgsterettspraksis frå dei seinare åra 
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4.3 Lover: 

1988 Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) 

1992 Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhen-

dingslova) 

1997 Lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 

2003 Lov av 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) 

2007 Lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (eiendomsmeg-

lingsloven) 

 

 

 

 

4.4 Forarbeider: 

NOU 1979:48 Rådsegn 12 – Avhending av fast eiendom 

 

Ot.prp. nr. 80 (1986-1987)  Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til ratifikasjon av FN-

konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, 

vedtatt 11. april 1980 

 

Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) Om lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 

 

Innst. O. nr. 71 (1991-92) Innstilling fra justiskomiteen om lov om avhendelse av fast 

eigedom (avhendelseslova) 
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4.5 Domsregister: 

 

Høyesterett 

Rt. 1935 s. 669  

Rt. 1998 s. 1510 ("Hussoppdom II") 

Rt. 2002 s. 1425 ("Bukkebodommen") 

Rt. 2003 s. 387 ("Takterrassedommen") 

Rt. 2007 s. 1587 ("Avvisningsrettdommen") 

Rt. 2008 s. 976 

Rt. 2010 s. 103 ("Kistebakkane") 

Rt. 2010 s. 1305 ("Rottedom II") 

 

Lagmannsretten 

 

RG 1996 s. 435 

RG 1999 s. 1341 

RG 2001 s. 56 (Multimurdommen) 

RG 2003 s. 718 ("Norumdommen") 

LA-2003-20383  

LA-2005-176497 

LA-2011-163489 

LA-2011-163489 

LB-2000-03067 

LB-2002-2262 

LB-2003-12516 

LB-2004-55104  

LB-2004-70823 

LB-2007-186809 

LB-2011-031447 

LB-2011-027117 
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LE-2001-656 

LE-2004-25266 

LE-2005-165841 

LF-1997-816 

LG-2006-014565 

LH-2009-101575 

LH-2011-161205 

 

Tingretten 

Oslo tingretts dom av 19. august 2009 (TOSLO-2009-43519) 

Oslo tingretts dom av 17. juli 2009 (TOSLO-2009-34785) 

Oslo tingretts dom av 20. april 2006 (TOSLO-2006-016771) 

Oslo tingretts dom av 7. mars 2008 (TOSLO-2007-157198) 

Oslo tingretts dom av 15. mars 2012 (TOSLO-2011-141927) 

Heggen og Frøland tingretts dom av 14. mars 2012 (11-171276TVI-HEGG) 

Midthordaland tingretts dom av 14. juni 2006 (TMIHO-2005-125627) 

 

4.6 Nemndsavgjørelser: 

FinKN-2012-457 

FKN-2010-320  

FKN-2009-135 

FinKN-2011-573 

FinKN-2011-574  

FinKN-2012-082 

FinKN-2012-455 

FinKN-2012-400 

FSN 6538 

FSN 7268 

FSN 7468  

FSN 7498 
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4.7 Internasjonale rettskilder: 

Principles of International Commercial Contracts, 1994 – UNIDROIT 

Principles of European Contract Law, 1999 – PECL 

 

4.8 Internettkilder 

 

http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Pressemeldinger/2012/2_kvartal/146-000-

eigedommar-omsette-gjennom-eigedomsmeklarar-og-advokatar-i-2011/ 

 

http://www.dn.no/eiendom/article1942669.ece?WT.mc_id=dn_rss 

 

  


