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1 Innledning 

 

1.1 Oppgavens tema 

 

§ 66 gjelder ”Tap på krav av heving eller omlevering”, og stiller krav til kjøpers restitusjon av 

tingen ved hevingsoppgjøret. Bestemmelsen får anvendelse i situasjoner hvor kjøper har rett 

til å heve  kjøpet eller kreve omlevering, i henhold til kjøpslovens regler. Dersom kjøper ikke 

kan restituere tingen i tråd med vilkårene i § 66, taper han retten til å heve kjøpet eller kreve 

omlevering. Det er kravene denne bestemmelsen stiller til kjøper som er tema for oppgaven. 

Bestemmelsen gjelder både tilfeller der kjøper har fremsatt krav om heving og omlevering. 

Av hensyn til oppgavens omfang har jeg valgt å fokusere på tilfeller hvor kjøper har fremsatt 

hevingskrav. 

 

§ 66 inneholder skjønnsmessige begreper. Oppgaven går nærmere inn på og vurderer hva som 

mer konkret ligger i disse begrepene. Hovedregelen følger av (1), første punktum, og legger 

til grunn at kjøperen må levere tingen tilbake til selger i ”vesentlig samme stand og mengde” 

som han mottok den. Unntakene i (1) bokstav a til c og (2) gjør unntak fra denne 

hovedregelen. Målet for oppgaven er å vurdere om regelen i første ledd faktisk utgjør en 

begrensning i kjøpers hevingsadgang, eller om unntakene er så vidtgående at kravet om at 

tingen må levers tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde” har begrenset praktisk 

betydning. 

 

1.2 Metode 

 

Oppgaven består av lovtolkning. Tolkningen baserer seg på alminnelige 

lovtolkningsprinsipper.1 

 

En utfordring ved fremstillingen av kjøpsloven § 66 er at det foreligger få 

Høyesterettsdommer som kan kaste lys over bestemmelsens innhold. Forarbeidene begrenser 

seg til å trekke frem enkelte viktige tolkningsmomenter. Bestemmelsen er behandlet i de 

fleste sentrale teoretiske fremstillinger av obligasjonsretten, men ofte i korte trekk. Det 

foreligger en del underrettspraksis, men disse dommene har begrenset juridisk vekt. 

Lagmannsrettsdommene har sin viktigste funksjon i denne oppgaven som praktiske eksempler 

på hvilke tilfeller § 66 kan komme til anvendelse på. 

 

                                                 
1  Eckhoff (2001) s. 23 
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Kjøpsloven § 66 bygger på kjøpsloven av 1907 §§ 57 og 58.2 Tross en del språklige endringer 

ble rettstilstanden søkt videreført.3 Kilder som knytter seg til de tidligere gjeldende 

bestemmelsene er derfor av rettskildemessig relevans og er trukket inn der det passer. 

 

Jeg  anvender svensk teori i oppgaven.  Å anvende nordisk rett som rettskildefaktor for den 

norske kjøpsretten er i tråd med det nordiske rettssamarbeidet.4 Det ligger utenfor denne 

oppgaven å vurdere om svenske kjøpsrettslige rettskilder har bindende autoritativ vekt for den 

norske kjøpsretten, men det er på det rene at svenske rettskilder har en sterk 

argumentasjonsverdi. 

 

1.3 Vilkår for heving 

 

Det er en forutsetning for at § 66 skal komme til anvendelse at kjøpet kan heves.5 En kort 

presentasjon av vilkårene for heving er derfor på sin plass. 

 

Heving er blant misligholdsbeføyelsene kjøper etter kjøpsloven § 30 (1) kan gjøre gjeldende 

dersom tingen har en mangel som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side. 

Hovedvilkåret for heving når tingen har en mangel følger av kjøpsloven § 39 (1), som gir 

uttrykk for at kjøper kan heve dersom mangelen representerer et ”vesentlig kontraktsbrudd”. 

Om et kontraktsbrudd er vesentlig beror på en tolkning av avtalen.6 § 39 (2) oppstiller vilkår 

om at kjøper må melde fra om mangelen innen rimelig tid etter at han har oppdaget den for å 

ha sitt hevingskrav i behold, med mindre selger har opptrådt ”grovt aktløst eller for øvrig i 

strid med redelighet og god tro”. Hvorvidt kjøper kan heve beror på en samlet vurdering av 

om mangelen er vesentlig og om mangelen kan avhjelpes på andre måter enn ved å heve 

kjøpet.7 Kjøper kan også heve ved forsinkelse, dersom forsinkelsen ”medfører vesentlig 

kontraktsbrudd” etter kjøpsloven § 25 (1). Heving rammer selgeren hardt, og terskelen for å 

heve er derfor høy.8 Reglene er utslag av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.9  

 

Dersom heving kan gjennomføres ”faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort” etter 

kjøpsloven § 64 (1). Dette kan betegnes som virkningen av at kjøpet heves. Det er likevel på 

                                                 
2  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
3  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
4  Hagstrøm (2011) s. 88 
5  Hagstrøm (2011) s. 447 
6  Hagstrøm (2011) s. 428 
7  Bergem (2008) s. 210 
8  Hagstrøm (2011) s. 426 
9  Hagstrøm (2011) s. 425 
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det rene at ikke enhver plikt og rett som knytter seg til avtalen faller bort ved heving.10 § 64 

(2) gir uttrykk for at dersom partene helt eller delvis har oppfylt kjøpet, ”kan det mottatte 

kreves tilbakeført”. § 66 går videre inn og regulerer denne tilbakeføringen og setter visse 

rammer for hva kjøper må restituere for å ha sitt hevingskrav i behold, derav navnet ”Tap av 

krav på heving eller omlevering”. Rammene § 66 setter for kjøper er tema for denne 

oppgaven. 

 

                                                 
10  Hagstrøm (2011) s. 425 
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2 Kravet til at tingen må leveres tilbake i ”vesentlig samme 

stand og mengde” 

 

2.1 Tilbakelevering i ”vesentlig samme stand og mengde” som hovedregel 

 

Dersom kjøper krever å heve kjøpet og vilkårene for heving i § 39 er oppfylt, følger det av § 

66 (1), første punktum, at kjøper må levere tingen tilbake i ”vesentlig samme stand og 

mengde” som han mottok den for å ha sitt hevingskrav i behold. En måte å se det på er at 

vesentlighetskravet i § 66 (1), første punktum, representerer en modifikasjon av kravet i § 64 

(2) om at begge parter må levere tilbake det de har mottatt.11 Kravet om at begge parter må 

levere tilbake det de har mottatt bygger opp om prinsippet om at begge parter skal stilles som 

om avtalen ikke hadde blitt inngått, mens vesentlighetskravet i § 66 (1), første punktum, ser ut 

til å åpne for at kjøpers restitusjon er tilfredsstillende dersom han tilbakeleverer tilnærmet det 

han mottok. At tingen må tilbakeleveres i ”vesentlig samme stand og mengde” kan betegnes 

som hovedregelen i § 66.12 

 

Forarbeidene legger til grunn at hva som ligger i vesentlighetskravet må vurderes konkret13 

Formålet med dette kapittelet er å undersøke hvilke holdepunkter vurderingen av om tingen er 

i ”vesentlig samme stand og mengde” ved tilbakeleveringen kan støttes på. 

 

2.2 Utgangspunktet for vurderingen av om tingen er i ”vesentlig samme 

stand” ved tilbakeleveringen 

 

§ 66 (1), første punktum legger til grunn at tingen må leveres tilbake i ”vesentlig samme stand 

og mengde”, men gir ikke svar på hva denne vurderingen skal ta utgangspunkt i. Et første 

spørsmål er om beskrivelsen av kjøpsgjenstanden i avtalen er avgjørende ved vurderingen av 

om tingen er i ”vesentlig samme stand og mengde”. 

 

Avtalen er et viktig uttrykk for hva kjøper med rimelighet kunne forvente å få overlevert, og 

gir blant annet grunnlag for vurdering av om tingen har en ”vesentlig mangel”.14 Ved 

vurderingen av om tingen er i ”vesentlig samme stand og mengde” ved tilbakeleveringen etter 

§ 66 (1), første punktum, er spørsmålet om hvorvidt tingen har en ”vesentlig mangel” etter § 

39 (1) allerede besvart bekreftende. At det hefter en mangel ved tingen ved overleveringen 

                                                 
11  Bergem (2008) s. 324 
12  Hagstrøm (2011) s. 448 
13  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
14  Hagstrøm (2011) s. 428 
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som gjør at kjøper er berettiget til å heve kjøpet, betyr altså at tingen allerede på tidspunktet 

for inngåelsen av avtalen avviker fra det som følger av avtalen.15 Hva som følger av avtalen er 

derfor ingen god indikator på om tingen er i vesentlig samme stand ved tilbakeleveringen. 

Dette utgangspunktet kom til uttrykk i LG-1999-1440, som gjaldt heving av kjøp av en 

bruktbil. Hevingskravet oppstod fordi det viste seg at bilen hadde en skjevhet i rammen som 

skyldtes en kollisjon bilen hadde vært utsatt for før overdragelsen til kjøper. Førstvoterende 

gav uttrykk for at ”Med hensyn til bestemmelsen i kjøpsloven § 66 om at kjøpet bare kan 

heves hvis tingen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde, er å si at Paterson 

(kjøperen, min uthevning) ikke har forringet bilen i forhold til tilstanden ved 

avtaleinngåelsen.”16 

 

Vurderingen må altså ta utgangspunkt i hvilken stand tingen var i ved overleveringen og ikke 

hva kjøper kunne forvente å få overlevert etter avtalen. En naturlig språklig forståelse av 

”vesentlig samme stand og mengde” peker i retning av at tingen ikke nødvendigvis må leveres 

tilbake i nøyaktig samme stand og mengde som den var i ved overleveringen til kjøper. Et 

utgangspunkt kan være at bagatellmessige feil og mangler som er påført tingen mens den har 

vært i kjøpers besittelse må aksepteres.17 

 

Et hensyn bak å åpne for at mindre feil og mangler skal aksepteres ved tilbakeleveringen kan 

være at det ville vært urimelig å avskjære kjøpers hevingskrav grunnet bagatellmessige feil 

han selv har påført tingen. En annen måte å se det på er at det ikke er rimelig å la selger gå fri 

et hevingskrav som i utgangspunktet bygger på at selger ikke har levert kontraktsmessig, fordi 

kjøper har påført tingen bagatellmessige skader mens den har vært i hans besittelse. Kravet 

om at tingen må være i ”vesentlig samme stand og mengde” ved tilbakeleveringen 

representerer dermed en trygghet for selger, idet han etter denne bestemmelsen ikke skal 

trenge å ta tilbake en ting som er klart forringet eller ødelagt. At bestemmelsen åpner for at 

kjøper kan heve selv om tingen ikke er i nøyaktig samme stand som da han overtok den 

skaper en fleksibilitet til fordel for kjøper, idet han ikke blir avskåret fra å heve som følge av 

bagatellmessige skader tingen er påført i hans besittelse. En vid tolkning av ”vesentlig samme 

stand og mengde” vil være i kjøpers interesse idet han vil ha større sjanse for å restituere på 

tilfredsstillende måte, mens selger vil nyte godt av en snever tolkning som lettere vil avskjære 

kjøpers hevingskrav. 

 

 

                                                 
15  Bergem (2008) s. 324 
16  LG-1999-1440 
17  Ramberg (2013) s. 535 
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2.3 Forhold som kan få betydning for vurderingen av om tingen er i 

”vesentlig samme stand og mengde” ved tilbakeleveringen 

 

2.3.1 Betydningen av at tingen har falt i verdi som følge av at tiden har gått 

 

En første type forhold som kan tenkes å få betydning for om tingen er i ”vesentlig samme 

stand og mengde” ved tilbakeleveringen er tilfeller hvor tingen har tapt seg i verdi fordi tiden 

har gått mens tingen har vært i kjøpers besittelse. Et spørsmål er hvilken betydning en slik 

verdireduksjon kan få for restitusjonsoppgjøret. 

 

Forarbeidene til kjøpsloven av 1907 § 57 gir uttrykk for ”(...) at forandringer eller 

forringelser, som er en nødvendig følge af tidens indflydelse, (...) ikke skal udelukke kjøberen 

fra at hæve.”18 At forringelsen eller forandringene må være en ”nødvendig” følge av at tiden 

går peker i retning at det er tapet som oppstår som følge av tiden som går mens tingen er i 

kjøpers besittelse isolert sett som ikke skal hindre kjøper i å heve. Dette ble presisert i 

Rt.1965.91, hvor en ny bil hadde falt kraftig i verdi fordi den hadde vært i selgers besittelse i 

over to år etter at hevingskravet ble fremsatt. Førstvoterende mente dette ikke kunne være til 

hinder for kjøpers hevingskrav og gav uttrykk for at ”Dette verditap oppstår bare på grunn av 

at tiden går uten hensyn til om bilen er i bruk eller ikke og uten hensyn til om bilen er i 

kjøperens eller selgerens besittelse. Jeg finner støtte for denne oppfatning i forarbeidene til 

kjøpsloven.”19  

 

Tilsvarende vurderinger har kommet til uttrykk i praksis ved flere anledninger. I RG-1995-

1327, anførte selger at det måtte få betydning for hevingskravet at kjøper hadde hatt en 

bruktbil i sin besittelse i fem måneder. Førstvoterende avslo anførselen med en henvisning til 

1907-lovens forarbeider.20 Heller ikke i RG-1973-402, hvor en traktor kjøpt på avbetaling ble 

stående nærmest ubrukt hos kjøper i to år fordi kjøper ikke evnet å betale avdragene på  

traktoren, var tiden som hadde gått til hinder for kjøpers hevingskrav.21 

 

At selger anfører at hevingskravet må være tapt når tingen har falt kraftig i verdi som følge av 

at tiden har gått mens tingen har vært i kjøpers besittelse er ikke overraskende. Det kan tenkes 

tilfeller hvor det at tiden går kan føre til at tingen ikke lenger kan anvendes etter sitt formål. Et 

eksempel kan være en hest som skal vises i en bestemt årsklasse, men som blir ett år eldre 

innen tilbakeleveringen. I slike tilfeller kan det at tiden går få store konsekvenser for selgeren, 

                                                 
18  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 68 
19  Rt.1965.91 s. 96 
20  RG-1995-1327 
21  RG-1973-402 
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idet tingen ikke kan markedsføres og selges på samme grunnlag som ved det første salget. 

Rettskildene ser likevel ut til å peke i retning av at selger må akseptere å bære risikoen for tap 

i slike tilfeller. For kjøperen er dette en trygghet, idet han slipper å bære risikoen for at tiden 

går, som er en faktor han ikke selv kan påvirke. 

 

2.3.2 Betydningen av om tingen var ny eller brukt ved overleveringen 

 

Det kan videre være grunn til å spørre om det får betydning for innholdet av 

vesentlighetskravet om tingen var ny eller brukt da den ble overlevert til kjøperen. 

 

Det er nærliggende å anta at tingens karakter, altså om tingen er ny eller brukt, er av 

betydning ved vurderingen av om den kan tilbakeleveres i ”vesentlig samme stand og 

mengde”. Det er vanskelig å foreta en vurdering av skaden isolert sett, uten å ta i betraktning 

hvilken betydning denne skaden har for den aktuelle tingen. At en ting fremstår som helt ny 

vil ofte representere en verdi i seg selv. Det skal lite til før tingen ikke lenger fremstår som ny, 

idet små skrammer og feil gjerne synes bedre når tingen forøvrig fremstår som ny. Motsatt vil 

en ting som allerede er preget av bruk ikke nødvendigvis fremstå annerledes selv om den er 

blitt påført mindre forringelser.  

 

I LG-1999-1440 kom førstvoterende til at en bruktbil var i vesentlig samme stand ved 

tilbakeleveringen tross at den hadde utviklet noe mer rust og hadde fått en mindre bulk i 

karosseriet.22 Om bilen ikke hadde vært brukt, men fabrikkny, kan det tenkes at disse skadene 

ville blitt ansett for å være av vesentlig betydning.23 En måte å se det på er at dersom kjøperen 

får problemer med å markedsføre eller selge tingen videre, er den ikke lenger i samme stand.24 

Typisk vil småskader på en bruktbil sjelden vil skape problemer for selgeren i forhold til et 

senere videresalg fordi bilen fortsatt er i tilnærmet samme stand og kan markedsføres på 

samme måte som ved det opprinnelige salget. Tilsvarende skader på en fabrikkny Porsche vil 

på den annen side kunne skape store problemer for selgeren ved videresalg, ettersom han ikke 

lenger kan skilte med at bilen fremstår som fabrikkny. 

 

2.4 Konsekvensen av at tingen ikke kan leveres tilbake i ”vesentlig samme 

stand og mengde” 

 

Drøftelsene over peker i retning av at vesentlighetskravet i § 66 (1), første punktum tillater 

kjøperen en viss fleksibilitet ved restitusjonsoppgjøret, i den forstand at det ikke er krav om at 

                                                 
22  LG-1999-1440 
23  Bergem (2008) s. 324 
24  Ramberg (2013) s. 535 
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tingen må leveres tilbake i nøyaktig samme stand som den var i ved overleveringen. Et 

spørsmål er hva som er konsekvensen av at kjøper likevel ikke kan levere tingen tilbake i 

”vesentlig samme stand og mengde”. 

 

At kjøper ikke oppfyller vesentlighetskravet i første ledd betyr ikke at hevingsretten er tapt. 

Bokstav at til c oppstiller viktige unntak fra hovedregelen om at tingen må leveres tilbake i 

”vesentlig samme stand og mengde”.25 Dersom kjøper heller ikke kan påberope seg unntakene 

i bokstav a til c har han en ytterligere mulighet til å opprettholde sitt hevingskrav ved å 

erstatte verdireduksjonen tingen har hatt etter § 66 (2).26 Disse bestemmelsene vil bli 

presentert fortløpende, etter en kort vurdering av hvilken anvendelse § 66 (1), første punktum, 

kan få på overdragelse av rettigheter. 

 

2.5 Bestemmelsens anvendelse på overdragelse av rettigheter 

 

Kravet til at tingen må leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde” er til nå 

kommentert i relasjon til restitusjonsoppgjøret ved hevingskrav som knytter seg til fysiske 

gjenstander. Det kan tenkes at vurderingen vil slå annerledes ut på tilfeller hvor ytelsen ikke 

er en gjenstand som kan bli forringet eller ødelagt i fysisk forstand, for eksempel der 

hevingskravet knytter seg til rettigheter. Et spørsmål er hvilken betydning det kan få for 

restitusjonsoppgjøret at ”tingen” er en rettighet. 

 

Kjøp av rettigheter faller innenfor kjøpslovens virkeområde etter § 1 (1). § 66 gjelder dermed 

for kjøp av rettigheter med mindre noe annet følger av avtalen. Det spesielle med heving av 

kjøp av rettigheter er at rettigheten hevingskravet knytter seg til som regel forblir uforandret, 

men verdiene rettigheten representerer kan ha endret seg mens rettigheten har vært i kjøperens 

besittelse.27 Vurderingen av om at ”tingen” kan leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og 

mengde” etter § 66 (1), første punktum, er språklig sett best egnet til å vurdere fysiske ting.  

En måte å se det på er at anvendelsen av bestemmelsen på overdragelse av rettigheter utvider 

begrepet ”tingen” til også å omfatte verdiene rettigheten representerer. Det avgjørende for om 

rettigheten er i ”vesentlig samme stand” og mengde ved tilbakeleveringen beror dermed på en 

vurdering av de underliggende verdiene i virksomheten.28 

 

Dersom kjøper har fremmet hevingskrav på et aksjekjøp må vurderingen av  hvorvidt aksjene, 

og dermed de underliggende verdiene i selskapet, kan leveres tilbake i ”vesentlig samme 

                                                 
25  Bergem (2008) s. 324 
26  Bergem (2008) s. 326 
27  Ramberg (2013) s. 535 
28  Christoffersen (2008) s. 287  
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stand og mengde” vurderes konkret. Det kan argumenteres for at kjøper bør være avskåret fra 

å heve etter denne bestemmelsen dersom han etter overtakelsen har gjort så store endringer i 

selskapet at det ikke er mulig å levere det tilbake i ”vesentlig samme stand”, for eksempel 

fordi deler av selskapet er solgt og den resterende delen er omstrukturert.29 På det praktiske 

plan kan vurderingen av om selskapet er i ”vesentlig samme stand” ved tilbakeleveringen bli 

svært tidkrevende og kostbar i seg selv. Enhver endring i driften representerer dessuten en 

risiko for tap for selgeren.30 Komplikasjonene et hevingsoppgjør knyttet til denne typen 

rettigheter vil kunne medføre er et sterkt incentiv for partene til å regulere hevingsadgangen i 

kontrakten, noe som også er vanlig i praksis.31 

                                                 
29  Ramberg (2013) s. 535 
30  Christoffersen (2008) s. 288  
31  Christoffersen (2008) s. 288 
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3 Unntak for tilfeller der tingen er skadet eller forringet som 

følge av ”tingens egen beskaffenhet” eller ”annet forhold 

som ikke beror på kjøperen” 

 

3.1 Kort om bestemmelsen 

 

§ 66 (1), bokstav a gjør unntak fra hovedregelen om at tingen må leveres tilbake i ”vesentlig 

samme stand og mengde”. Bestemmelsen er en videreføring av kjøpsloven av 1907 § 58, 

bokstav a og b, og åpner for at kjøper kan heve selv om han ikke kan restituere på 

tilfredsstillende måte og dette enten skyldes ”tingens egen beskaffenhet” eller ”annet forhold 

som ikke beror på kjøperen”. 

 

Unntakene fremstår som selvstendige og alternative, og vil derfor bli behandlet hver for seg i 

dette kapittelet. Formålet med dette kapittelet er å undersøke omfanget av de to unntakene i 

bokstav a. 

 

3.2 Skade eller forringelse som skyldes ”tingens egen beskaffenhet” 

 

3.2.1 Introduksjon av det første unntaket i bokstav a 

 

Det første unntaket åpner for at kjøperen kan heve selv om han ikke kan levere tingen tilbake i 

vesentlig samme stand og mengde dersom årsaken til at tingen er forringet eller ødelagt er 

”tingens egen beskaffenhet”. 

 

En naturlig språklig forståelse av dette peker i retning av at selger må bære risikoen for 

forringelser som er en naturlig konsekvens av tingens egen utvikling eller karakter. Det vil si 

at feilen oppstår i tingen selv og ikke nødvendigvis som en konsekvens av kjøpers eller 

selgers opptreden. De følgende avsnittene ser nærmere på kategorier av tilfeller hvor tingen er 

forringet eller ødelagt som følge av sin egen beskaffenhet, og hvilken betydning dette kan få 

for restitusjonsoppgjøret. Fremstillingen tar utgangspunkt i praktiske eksempler, hovedsakelig 

hentet fra rettspraksis. 

 

3.2.2 Betydningen av at tingen har begrenset holdbarhet 

 

En første kategori hvor bokstav a kan tenkes å få anvendelse fordi skaden skyldes ”tingens 

egen beskaffenhet”, er for varer med begrenset holdbarhet.  
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Matvarer vil for eksempel kunne forringes eller bli ødelagt ”som følge av sin egen 

beskaffenhet” fordi de går ut på dato og blir dårlige.32 Kjøperen kan ha bestilt et parti epler, 

men får tilsendt bananer. Innen kjøperen får returnert bananene har de mugnet og er ikke 

lenger mulige for selgeren å omsette. I et slikt tilfelle vil kjøperen ha sitt hevingskrav i behold 

etter bokstav a, selv om partiet ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. 

 

Dersom kjøperen bestiller et parti roser, men disse blir levert for sent og visner innen de 

kommer frem til kjøperen, vil kjøpet kunne heves grunnet forsinket levering. I et slikt tilfelle 

vil det være en kombinasjon av hevingsgrunnen og tingens egen beskaffenhet som gjør at 

tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde.33 Kjøper vil likevel ha sitt 

hevingskrav i behold etter bokstav a. 

 

Det kan argumenteres for at en slik løsning er urimelig overfor selger, ettersom han risikerer å 

få igjen varer det ikke lenger er mulig å omsette. Samtidig er det i tråd med alminnelige 

kjøpsrettslige prinsipper at selgeren selv må bære risikoen for feil og mangler han kunne og 

burde avverget. En måte å se det på er at selgere er nærmest til å bære risikoen for at tingen 

ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Vurderingen vil kunne slå 

annerledes ut i tilfeller hvor kjøperen for eksempel somler med å levere varene tilbake til 

selger og dette fører til at varene forringes. Da har kjøpers opptreden vært en medvirkende 

faktor til at rosene visnet eller frukten råtnet, og skaden kan ikke lenger utelukkende føres 

tilbake til selger. Det kan argumenteres for at lojalitetsplikten stiller krav til at kjøper gjør det 

som med rimelighet kan ventes av ham for å begrense selgerens tap.34 I et slikt tilfelle er det 

nærliggende å legge til grunn at kjøper mister retten til å heve kjøpet etter bokstav a. 

 

3.2.3 Feil som heftet ved tingen ved overleveringen 

 

Neste kategori hvor bokstav a kan komme til anvendelse fordi feilen skyldtes ”tingens egen 

beskaffenhet”, er der feilen som gjør at tingen blir forringet eller ødelagt heftet ved tingen ved 

overleveringen. 

 

Om hva som ligger i at tingen er forringet som følge av sin egen beskaffenhet gir forarbeidene 

til kjøpsloven av 1907 uttrykk for at ”Dette vil være tilfældet, hvis undergangen er voldt ved 

den mangel, som berettiger kjøberen til at hæve (...).”35 Som eksempel nevnes et dyr som dør 

etter å ha blitt overlevert til kjøperen, hvor det viser seg at dødsårsaken var en sykdom dyret 

                                                 
32  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
33  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
34  Hagstrøm (2011) s. 81 
35  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
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hadde pådratt seg før overleveringen.36 Et eksempel fra rettspraksis på et slikt tilfelle finner vi 

i Rt.1966.996. Saken dreide seg om heving av kjøp av en brukt passbåt som viste seg å ha en 

sprekk i skroget. Båten sank like etter overleveringen til kjøper. Førstvoterende sluttet seg til 

lagmannsrettens begrunnelse, hvor det ble gitt uttrykk for at ”Da skaden på båten skyldes den 

feil som den led av ved leveringen, er skaden ikke til hinder for at hevning kan skje, jfr. 

kjøpslovens § 58.”37 

 

Ofte vil kjøperen oppdage at tingen har en mangel som gir grunnlag for et hevingskrav fordi 

mangelen i seg selv gjør at tingen blir forringet eller ødelagt.38 Det finnes flere eksempler på 

dette i rettspraksis. I LF-2012-178362 fikk kjøper heve kjøpet av en hest som viste seg å ha 

hatt problemer med begge frambeina på tidspunktet for overlevering. At tilstanden hadde 

utviklet seg til en kronisk lidelse på tidspunktet for tilbakelevering var ikke til hinder for 

hevingskravet fordi utviklingen skyldtes sykdomsforløpet, altså tingens egen beskaffenhet.39 

En tilsvarende begrunnelse for resultatet kom til uttrykk i LG-2007-88318, hvor retten kom til 

at et hevingskrav på en campingvogn ikke var avskåret selv om den hadde lekkasjer og 

fuktskader på tidspunktet for tilbakelevering. Det viste seg at campingvognen hadde vært 

utsatt for en springflo før avtaleinngåelsen, og at den hadde blitt erklært kondemnert og fratatt 

garantiene grunnet mulighet for senere fuktskader saltvannspåvirkningen kunne medføre. 

Lekkasjene og fuktskadene skyldtes dermed tingens egen beskaffenhet.40 I RG-1995-1327 la 

førstvoterende til grunn at rustskader på en bil ikke kunne være til hinder for kjøpers 

hevingskrav fordi disse måtte ha vært i emning allerede før bilen ble levert til kjøperen.41 

Begrunnelsen ble i RG-1995-1327 ikke knyttet direkte til bokstav a, men det er naturlig å anta 

at førstvoterende siktet til at rustskadene skyldtes ”tingens egen beskaffenhet”, herunder 

forhold som heftet ved tingen på tidspunktet for overleveringen. 

 

På samme måte vil kjøperen kunne heve dersom feilen ikke representerer en fysisk skade, 

men en klar reduksjon av tingens verdi i forhold til hva kjøper med rimelighet kunne forvente. 

Dette var tilfellet i Rt.2002.1110 (Bodum), som gjaldt heving av kjøp av aksjer, hvor 

selskapets egenkapital viste seg å være tapt allerede på tidspunktet for overdragelsen av 

selskapet.42 Dette ble oppdaget i ettertid, og kjøper fikk heve kjøpet. Førstvoterende gikk 

                                                 
36  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
37  Rt.1966.996 s. 1004 
38  Ramberg (2013) s. 536 
39  LF-2012-178362 
40  LG-2007-88318 
41  RG-1995-1327 
42  Christoffersen (2008) s. 288 
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overhodet ikke inn på vurderingen av § 66, noe som i seg selv peker i retning av at endringen 

i verdien rettighetene representerte ikke kunne være til hinder for hevingskravet. 

 

En forutsetning for at kjøper skal ha sitt hevingskrav i behold når skaden skyldes forhold som 

heftet ved tingen ved overleveringen, må være at kjøperen ikke var klar over mangelen på 

avtaletidspunktet. Har kjøper valgt å ta en kalkulert risiko ved å satse på at en skade han visste 

om ikke skulle utvikle seg, kan han ikke senere kreve å heve kjøpet med mindre dette er 

særlig regulert i avtalen. Selgeren plikter på sin side å overholde sin opplysningsplikt etter § 

18 (1), og kan på denne måten også sikre seg mot at kjøperen blir oppmerksom på feil og 

mangler etter overleveringen og krever å heve kjøpet. 

 

3.2.4 Skaden oppstår som følge av montering eller demontering 

 

En tredje kategori hvor bokstav a kan komme til anvendelse fordi tingen er forringet eller 

ødelagt som følge av ”tingens egen beskaffenhet” er der skaden skyldes montering eller 

demontering. Spørsmålet er her hvilken betydning slike skader kan få for 

restitusjonsoppgjøret. 

 

Forarbeidene nevner det tilfellet at tingen er montert på et hus, og hvor demontering 

nødvendigvis må skade tingen, som et eksempel på en situasjon hvor kjøperen kan påberope 

bokstav a for å ivareta sitt hevingskrav.43 En forutsetning i et slikt tilfelle må være at kjøperen 

først oppdager feilen etter at tingen er montert. I et slikt tilfelle kan feilen føres tilbake til 

selger, idet han har levert en mangelfull ting. Det er dermed rimelig at kjøperen får heve selv 

om tingen ikke lenger er i vesentlig samme stand og mengde. Om kjøperen derimot oppdager 

feilen men velger å montere tingen for å se om den kan fungere tross mangelen, er det 

nærliggende å se det slik at kjøper har akseptert risikoen for at tingen kanskje ikke vil tjene 

sitt formål. Et slikt synspunkt kan støttes på lojalitetsbetraktninger.44 Dersom kjøper oppdager 

feilen men velger å handle på en måte som medfører en risiko for at tingen blir ødelagt i 

prosessen, må han selv bære risikoen for tapet hans egne handlinger kan medføre. 

  

                                                 
43  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
44  Hagstrøm (2011) s. 77 
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3.3 Skade eller forringelse som skyldes ”annet forhold som ikke beror på 

kjøperen” 

 

3.3.1 Introduksjon av det andre unntaket i bokstav a 

 

Bokstav a åpner for det andre for at kjøper kan heve tross at han ikke kan levere tingen tilbake 

i vesentlig samme stand og mengde dersom dette skyldes ”annet forhold som ikke beror på 

kjøperen”. 

 

Ordlyden indikerer at selgers risikosfære er større enn selgerens, idet ”forhold som ikke beror 

på kjøperen” både kan omfatte forhold som beror på selgeren og forhold som ikke beror på 

noen av partene. Krüger gir uttrykk for at selgeren vil ”(...) ha taps- og skaderisiko etter det 

som er fastsatt i § 66 om tap og verdiforringelse som skyldes tingens egen beskaffenhet eller 

annet forhold som ikke beror på kjøperen (...).”45 Unntaket fremstår som en generell 

risikoplassering for hendelser der tingen er blitt skadet uten at kjøper kan bebreides for at 

skaden har oppstått. 

 

Dette kapittelet undersøker forholdet mellom kjøpers og selgers risikosfære, og går inn på  

ulike typetilfeller hvor denne risikofordelingen kan få betydning for restitusjonsoppgjøret. 

 

3.3.2 Kjøpers risikosfære 

 

Bokstav a legger til grunn at selger må bære risikoen for at kjøper ikke kan levere tingen 

tilbake i vesentlig samme stand og mengde når dette skyldes ”annet forhold som ikke beror på 

kjøperen”. Det kan argumenteres for at bestemmelsen da også må tolkes slik at kjøperen selv 

må bære risikoen for at tingen er forringet eller ødelagt som følge av hans egen opptreden. Et 

spørsmål er hva som ligger innenfor kjøpers risikosfære. 

 

Det følger av ordlyden i bokstav a at kjøperen har hevingsretten i behold dersom forringelsen 

skyldes ”forhold som ikke beror på kjøperen”. Hagstrøm stiller spørsmålstegn ved om ”(...) 

dette kan trekkes så langt at ikke bare aktive handlinger, men også rene unnlatelser fra 

kjøperens side omfattes (...)”.46 Forarbeidene gir noe veiledning her, og legger til grunn at 

forringelsen ikke må være en følge av kjøpers handlinger eller unnlatelser.47 Hvor tett 

sammenheng det må være mellom kjøpers opptreden og forringelsen av tingen kommenteres 

det ikke nærmere på. Et naturlig utgangspunkt er at i alle fall direkte konsekvenser av kjøpers 

                                                 
45  Krüger (1999) s. 419 
46  Hagstrøm (2011) s. 449 
47  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
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opptreden omfattes. Dersom kjøper mister en vase i gulvet så den knuser eller unnlater å ta av 

brekket på en bil før han setter den i revers og rygger slik at girkassen blir ødelagt, er det 

rimelig å legge risikoen for det inntrufne på kjøperen. 

 

En mulighet er å la kjøper bære risikoen for forhold han hadde anledning til å kontrollere 

utfallet av.48 Ramberg nevner brann grunnet en feil i et elektrisk anlegg og vannskader 

grunnet frostskader i rørene som eksempler.49 Et argument til støtte for en slik risikofordeling 

kan være at det fremstår som lite rimelig å legge risikoen på selger for skader som har oppstått 

grunnet kjøperens manglende vedlikehold eller aktsomhet. Rambergs løsning synes å være i 

tråd med lojalitetsplikten kjøper har overfor selger.50 En måte å se det på er at selgeren skal 

ikke bør fungere som en forsikringsløsning kjøper kan gjøre nytte av når skade oppstår 

grunnet hans egen aktløshet. Ramberg nevner muligheten for å søke støtte i kontrollansvaret 

ved vurderingen av kjøpers risikosfære.51  

 

Det kan tenkes at en måte å avgrense selgers risikosfære på er ved å søke veiledning i 

kontraktshjelperansvaret.52 Dersom tredjemann kan identifiseres med kjøper vil det fremstå 

som rimelig at kjøperen selv må bære risikoen for de skader tingen har blitt påført. Kjøper 

skal ikke kunne fri seg fra ansvar og flytte risikoen over på selger ved å sette sine folk til å 

håndtere tingen.53 

 

3.3.3 Betydningen av hvilken omsorg kjøper har dratt for tingen mens han har hatt 

den i sin besittelse 

 

Et forhold som ligger innenfor kjøperens kontroll er omsorgen han drar for tingen mens han 

har den i sin besittelse. Et spørsmål er hvilken betydning kjøpers omsorg for tingen kan få for 

restitusjonsoppgjøret. 

 

Det følger av § 73 (1) at dersom kjøper er i besittelse av en ting han vil avvise, skal han ”for 

selgerens rekning dra slik omsorg for den som er rimelig etter tilhøva”. Omsorgsplikten 

inntrer når kjøperen har oppdaget at tingen har en mangel og har bestemt seg for å avvise 

den.54 Dette kan sies å være i tråd med lojalitetsprinsippet, som forplikter partene til å opptre 

                                                 
48  Ramberg (2013) s. 537 
49  Ramberg (2013) s. 537 
50  Hagstrøm (2011) s. 77 
51  Ramberg (2013) s. 536-537 
52  Hagstrøm (2011) s. 486 
53  Hagstrøm (2011) s. 486 
54  Bergem (2016) note 396 
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aktsomt og lojalt overfor hverandre så lenge forpliktelsen mellom dem består.55 I dette ligger 

at kjøper plikter å begrense kjøpers tap ved å dra rimelig omsorg for tingen så lenge den er i 

hans besittelse. 

 

Det finnes eksempler på at kjøpers plikt til å dra omsorg for tingen har fått betydning for 

restitusjonsoppgjøret i praksis. LF-2004-10817 gjaldt heving av kjøp av en fritidsbåt. Retten 

hadde vært på befaring og funnet at deler av båten var demontert og ødelagt av rust. 

Førstvoterende gav uttrykk for at ”Også andre forhold ved båten slik den fremsto under 

befaringen kan tyde på at Simble (kjøperen, min utheving) har latt båten oppbevare uten 

tilstrekkelig vern mot vær og vind. (...) Slik lagmannsretten ser det beror det derfor på Simble 

at båten nå ikke kan tilbakeleveres i samme stand og mengde.”56 En tilsvarende vurdering 

kom til uttrykk hos mindretallet i LA-2008-104716. Saken gjaldt heving av kjøp av en lekter 

som viste seg å ha råteskader. Mindretallet mente råteskadenes utvikling hadde sammenheng 

med måten kjøper hadde håndtert båten på, og at dette måtte være til hinder for kjøpers 

hevingskrav.57 

 

Felles for de to dommene er at det ikke vises direkte til § 73, men at det argumenters for å 

foreligge en klar sammenheng mellom kjøpers opptreden og skadene tingen er påført mens 

den har vært i kjøpers besittelse. I LF-2004-10817 presiserte førstvoterende at skadene 

lekteren var påført som var gjenstand for vurdering i saken, var oppstått etter at kjøper hadde 

fremsatt krav om heving. Dette harmonerer med at kjøpers omsorgsplikt etter § 73 inntrer 

etter at kjøper har avvist tingen.58 Frem til kjøper avviser tingen er den i hans eie og 

mangelfull omsorg for tingen vil ikke gå ut over andre enn ham selv. Dersom tingen blir utsatt 

for skader grunnet manglende omsorg i tiden etter at kjøper har avvist den, går det ut over 

selgeren. Det kan dermed argumenteres for at hensynet til kjøpers lojalitetsplikt overfor 

selgeren ligger bak regelen. At kjøperens rett til å heve kjøpet kan gå tapt dersom han opptrer 

illojalt overfor selger ved å ikke ta vare på tingen mens den er i hans besittelse harmonerer 

altså med alminnelige kjøpsrettslige prinsipper. 

 

Det finnes eksempler i praksis på at kjøper kan ha sitt hevingskrav i behold selv om han til en 

viss grad har forsømt sin omsorgsplikt. I LG-1999-1440 pekte førstvoterende på at bilen som 

var gjenstand for hevingskravet hadde blitt påført enkelte skader mens den hadde vært i 

kjøperens besittelse, men at disse var blitt utbedret. Skadene kunne dermed ikke i seg selv 

                                                 
55  Hagstrøm (2011) s. 77 
56  LF-2004-10817 
57  LA-2008-104716 
58  Bergem (2016) note 396 
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avskjære kjøpers hevingskrav.59 En slik tolkning peker i retning av at kjøpers hevingskrav 

ikke avskjæres utelukkende på grunn av at tingen har blitt utsatt for skader, så lenge kjøper 

ivaretar sin omsorgsplikt ved å sørge for å utbedre skadene. Dette forutsetter likevel at det er 

snakk om skader som lar seg utbedre. Er tingen totalt ødelagt som følge av kjøpers 

omsorgssvikt skal det nok mye til for at utbedringer i etterkant kan redde hevingskravet. 

 

Det kan likevel tenkes tilfeller der tingen ikke kan leveres tilbake, men hvor kjøper har sitt 

hevingskrav i behold fordi han har overholdt sin omsorgsplikt slik at den forfeilede 

tilbakeleveringen ikke er et forhold som beror på kjøperen. Et eksempel på dette finnes i LB-

2008-132301. Saken gjaldt heving av kjøp av en fritidsbåt. Kjøperen hadde overlatt 

forvaringen av båten til et forsikringsselskap etter § 74.60 Valget av forvarer var forsvarlig, og 

kjøperen var dermed uten ansvar etter at forsikringsselskapet hadde mottatt båten. At 

forsikringsselskapet beordret båten hugget opp slik at den ikke kunne leveres tilbake til 

selgeren var dermed ikke til hinder for kjøperens hevingskrav.61 Det avgjørende her var altså 

ikke båtens fysiske tilstand på tidspunktet for tilbakeleveringen, men at risikoen for båten 

hadde gått tilbake til selgeren idet kjøper hadde overlatt tingen til forsikringsselskapet i 

medhold av § 74. Saken illustrerer hvordan kjøper kan overholde sin omsorgsplikt ved å 

overdra omsorgen, og dermed risikoen, etter andre bestemmelser i kjøpsloven og på den 

måten ivareta sitt hevingskrav. 

 

Vurderingen av kjøpers omsorg for tingen illustrerer at bokstav a ikke uten videre kan tolkes 

antitetisk, idet kjøper ikke nødvendigvis taper sitt hevingskrav selv om tingen ikke kan 

leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde tross at skaden skyldes forhold som i 

utgangspunktet beror på kjøperen, herunder kjøpers omsorg for tingen. Det kan argumenteres 

for at bokstav a snarere fungerer som en generell risikoplassering, der selger må bære risikoen 

for at tingen er blitt skadet eller forringet mens den har vært i kjøperens besittelse såfremt 

kjøper har opptrådt på tilfredsstillende måte. Når det gjelder omsorg for tingen beror denne 

vurderingen på om kjøper har oppfylt de krav kjøpsloven stiller til hans omsorgsplikt etter §§ 

73 og 74, herunder at han har opptrådt lojalt overfor selger. 

 

3.3.4 Betydningen av at selger unnlater å ta kjøpers hevingskrav på alvor 

 

En kategori av tilfeller hvor skaden skyldes ”annet forhold som ikke beror på kjøperen” kan 

være det forhold at selger ikke tar hevingskravet på alvor, og at dette kan lede til at det er 

                                                 
59  LG-1999-1440 
60  Kjøpsloven av 1988 § 74 
61  LB-2008-132301 
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forhold som ikke beror på kjøper som leder til at tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig 

samme stand. Et spørsmål er hvilken betydning dette kan få for restitusjonsoppgjøret. 

 

At selgeren unnlater å ta kjøpers hevingskrav på alvor kan føre til at hevingsoppgjøret drar ut 

i tid, og at tingen dermed forblir i kjøpers besittelse over en lengre periode enn nødvendig. 

RG-2012-1293 gjaldt heving av kjøp av en ny bil. Selgeren tok ikke, slik det kunne forventes 

av en profesjonell forhandler, kjøpers hevingskrav på alvor. Forringelsen som skyldtes at 

kjøperen fortsatte å bruke bilen i perioden etter fremsatt hevingskrav ble ansett for å være 

forhold som ikke kunne bero på kjøperen, og kjøper hadde dermed sitt hevingskrav i behold 

etter bokstav a.62 En tilsvarende vurdering ble lagt til grunn i LG-1999-1440, hvor selger 

måtte bære risikoen for kjøpers fortsatte bruk av en bruktbil etter fremsatt hevingskrav fordi 

selger hadde trenert kjøpers hevingskrav.63 I den sistnevnte dommen knyttet ikke 

førstvoterende drøftelsen konkret til bokstav a. Drøftelsen og resultatet peker likevel i retning 

av at kjøper hadde sitt hevingskrav i behold fordi forringelsen skyldtes forhold som ikke 

berodde på kjøper, og det er dermed nærliggende å ta dommen til inntekt for tolkningen av 

bokstav a, andre alternativ. 

 

Dommene peker i retning av at dersom skaden tingen påføres kan anses for å være et direkte 

utslag av selgers opptreden, må selgeren selv bære risikoen for skaden. Selger har en 

lojalitetsplikt overfor kjøper så lenge forpliktelsen består.64 I dette ligger det at selgeren 

plikter å imøtegå kjøperens krav, og at han selv må bære risikoen for skade som oppstår som 

følge av at han har opptrådt illojalt. Felles for de nevnte dommene er at kjøpers krav var 

berettiget, noe som er en forutsetning for at risikoen for tap skal gå over på selgeren. Kjøper 

skal på sin side ikke kunne flytte risikoen for skader på tingen over på selger ved å fremsette 

et uberettiget hevingskrav. Dette ligger allerede i at vilkårene for heving, herunder at kjøpers 

hevingskrav må være berettiget, må være oppfylt for at § 66 skal komme til anvendelse på 

forholdet. 

 

3.3.5 Tingen viser seg å ha en rettsmangel 

 

En neste kategori tilfeller hvor kjøperen kan få problemer med å levere tingen tilbake i 

vesentlig samme stand og mengde grunnet ”annet forhold som ikke beror på kjøperen” er der 

tingen viser seg å ha en rettsmangel. Et spørsmål er hvilken betydning det kan få for 

restitusjonsoppgjøret at tingen har en rettsmangel. 

 

                                                 
62  RG-2012-1293  
63  LG-1999-1440 
64  Hagstrøm (2011) s. 77 
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En rettsmangel er ikke en mangel i fysisk forstand, men kan ha betydning for både kjøpers og 

selgers rett til å rå over tingen. Konsekvensen av at tingen har en rettsmangel, altså at 

tredjemann pretenderer å eie tingen, kan være at kjøper ikke har anledning til å levere tingen 

tilbake til kjøper overhodet. Det var tilfellet i LA-2014-91735. Saken gjaldt heving av kjøp av 

en båt der tredjemann pretenderte å være eier til båten. Kjøper fikk medhold i sitt krav om å 

heve kjøpet, selv om båten ikke kunne leveres tilbake til kjøper. Selger hadde ved en tidligere 

anledning solgt båten til en kjøper, men fikk ikke full betaling. Selger responderte med å 

hente båten, som lå i opplag, og selge den på ny til en annen kjøper. Ettersom rette eier til 

båten var den opprinnelige kjøperen, hadde ikke den nye kjøperen rett til å levere båten 

tilbake til selgeren.65 Dommen er et eksempel på at kjøper vil kunne ha sitt hevingskrav etter 

bokstav a i behold selv om feilen som hefter ved tingen er en rettsmangel og ikke en fysisk 

skade. Forutsetningen må være at rettsmangelen ikke kan føres tilbake til kjøperen. 

 

3.3.6 Kjøpers problemer med å levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og 

mengde skyldes forhold som ikke kan føres tilbake til noen av partene 

 

3.3.6.1 Fordeling av risiko når ingen av partene kan bebreides for at tingen ikke kan 

leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde 

 

Det kan tenkes tilfeller der ingen av partene kan bebreides for at tingen ikke kan leveres 

tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Tingen kan brenne opp, bli vandalisert eller på 

annen måte bli forringet eller ødelagt ved tilfeldige og gjerne uønskede hendelser. 

 

Bokstav a legger til grunn at kjøper kan heve selv om han ikke kan tilbakelevere tingen i 

vesentlig samme stand, dersom dette skyldes ”annet forhold som ikke beror på kjøperen”. 

Dette peker i retning av at lovgiver bevisst har lagt risikoen for denne typen tilfeller på selger, 

ved å legge til grunn at kjøper har hevingsretten i behold så lenge forringelsen eller 

ødeleggelsen av tingen ikke beror på ham selv.66 Et spørsmål er likevel om det finnes nyanser 

i risikofordelingen for skader som ikke kan føres tilbake til noen av partene. 

 

3.3.6.2 Skaden skyldes tredjemann 

 

En første kategori av tilfeller hvor verken kjøper eller selger kan bebreides for at tingen ikke 

kan leveres tilbake i vesentlig samme stand er der skaden skyldes tredjemann. Et spørsmål er 

                                                 
65  LA-2014-91735 
66  Kjøpsloven av 198 § 66 (1), bokstav a 
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hvilken betydning det får for restitusjonsoppgjøret at tingen ikke kan leveres tilbake i 

vesentlig samme stand og mengde grunnet tredjemanns opptreden. 

 

Forarbeidene gir uttrykk for at kjøperen vil kunne ha sitt hevingskrav i behold etter bokstav a 

dersom skaden tingen er påført skyldes tredjemann.67 Dette ser ut til å være fulgt opp i 

underrettspraksis, blant annet i LF-2011-87794. Saken gjaldt en bil som hadde blitt bygget om 

til varebil og blitt godkjent av Statens Vegvesen før den ble solgt. Registeringen viste seg 

etter overleveringen til kjøper å være feilaktig. Bilen ble omregistrert til personbil før 

tilbakeleveringen, og kunne dermed ikke leveres tilbake i vesentlig samme stand. 

Førstvoterende kom til at kjøperen måtte ha sitt hevingskrav i behold.68 Vurderingen ble ikke 

knyttet direkte til bokstav a, men bygget tilsynelatende på at feilen var begått av Statens 

Vegvesen som tredjemann og dermed var et forhold som ikke berodde på kjøperen. 

 

Konsekvensen av selger må bære risikoen for at tingen blir forringet eller ødelagt som følge 

av tredjemanns opptreden er at selgerens risikosfære er større enn kjøperens. Det kan 

argumenteres for at det er urimelig at selger må bære risikoen for tilfeller der tredjemann har 

forårsaket feilen, etter som selger subjektivt ikke har utvist skyld. Samtidig er ikke selgeren 

helt uten sikkerhet, idet han i de fleste tilfeller vil ha et krav overfor tredjemann. Forholdet 

mellom kjøper og selger påvirkes ikke av et eventuelt erstatningskrav selger kan ha mot 

tredjemann, men selger vil kunne få dekket sitt tap. Risikofordelingen er nok også 

hensiktsmessig i forhold til den praktiske løsningen av tvister. Dersom det er tredjemann som 

har forårsaket skaden vil det kunne bli vanskelig å vurdere konkret om kjøper eller selger står 

nærmest til å bære risikoen.69 

 

3.3.6.3 Skaden skyldes en tilfeldig begivenhet 

 

En neste kategori tilfeller hvor tingen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde uten 

at noen av partene kan bebreides er der tingen er forringet eller ødelagt som følge av en 

tilfeldig begivenhet mens den har vært  kjøperens besittelse. En måte å se det på er at tingen 

blir ødelagt ved en tilfeldig begivenhet dersom ingen av partene med rimelighet kunne forutse 

eller forebygge følgene av begivenheten, som at tingen brenner opp eller blir vandalisert.70 Et 

spørsmål er hvilken betydning følgene av slike tilfeldige begivenheter kan få for 

restitusjonsoppgjøret. 

 

                                                 
67  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
68  LF-2011-87794 
69  Ramberg (2013) s. 536 
70  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
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1907-lovens § 58, bokstav a, lister opp forringelse som følge av ”en tilfældig begivenhed” 

som ett av unntakene fra hovedregelen om at tingen må leveres tilbake i vesentlig samme 

stand og mengde.71 Forarbeidene til 1988-loven gir uttrykk for at man under arbeidet med 

loven kom til at skader som skyldes tilfeldige begivenheter regnes som forhold som ikke 

beror på kjøperen etter bokstav a.72 Forslaget om å videreføre ordlyden fra tidligere § 58, 

bokstav a, ble derfor sløyfet uten at dette var ment å medføre noen endring i rettstilstanden.73 

De svenske forarbeidene gir på samme måte uttrykk for at selgeren må bære risikoen for at 

tingen blir ødelagt som en følge av en tilfeldig begivenhet.74 

 

Et praktisk eksempel finnes i LA-2010-1525. Saken gjaldt krav om heving av en fritidsbåt 

som hadde gått tapt i en brann før tilbakeleveringen. Forbrukerkjøpsloven § 51 kom til 

anvendelse på forholdet. Om tolkningen av denne bestemmelsen slo førstvoterende slo fast at 

”I lovens forarbeider, Ot.prp.nr.44 (2001-2002) side 198, er det vist til at bestemmelsens 

første ledd er identisk med kjøpsloven § 66 første ledd, og for det nærmere innhold i 

bestemmelsen er det vist til Ot.prp.nr.80 (1986-1987) side 119-120.”75 Dommen kan dermed 

være relevant tolkningen av kjøpsloven § 66. Årsaken til brannen båten hadde vært utsatt for 

var ikke kjent. Lagmannsretten kom derfor til at båten hadde gått tapt som følge av forhold 

som ikke beror på kjøperen, og kjøper hadde sitt hevingskrav i behold.76 

 

Det kan være vanskelig å rettferdiggjøre at selger må bære risikoen for at tingen blir ødelagt 

ved en tilfeldig begivenhet mens tingen har vært i kjøpers besittelse i og med at selgeren ikke 

kan klandres for at skaden har oppstått. I et slikt tilfelle er det også mindre sannsynlig at 

selger vil kunne rette et erstatningskrav mot en tredjemann og få dekket eller redusert sitt 

økonomiske tap. Samtidig har kjøper ufrivillig havnet i hevingssituasjonen fordi selgeren ikke 

har levert kontraktsmessig. Det er mulig å begrunne risikoplasseringen med at selgeren bør 

bære alle følger av at han ikke har levert kontraktsmessig.77 Det kan også tenkes at 

risikoplasseringen bygger på praktiske hensyn.78 En klar risikofordeling begrenser faren for 

omfattende prosess og diskusjon i praksis. Selv om risikofordelingen kan sies å begrense 

kjøpers risikosfære på bekostning av selger, kan det anses som en fordel for begge parter at 

rettsstillingen er forutsigbar. 

                                                 
71  Kjøpsloven av 1907 § 58, bokstav a 
72  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav a 
73  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
74  Prop. 1988/89:76 s. 191-192 
75  LA-2010-1525 
76  LA-2010-1525 
77  Ramberg (2013) s. 536 
78  Ramberg (2013) s. 536 
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3.3.6.4 Casus mixtus 

 

En siste kategori av tilfeller der tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og 

mengde uten at verken kjøper eller selger kan bebreides for det, er tilfeller hvor skaden har 

oppstått som følge av en tilfeldig kombinasjon av ulike årsaker, såkalt casus mixtus.79 Et 

spørsmål er hvordan slike tilfeller kan innvirke på restitusjonsoppgjøret. 

 

Forarbeidene omtaler casus mixtus-tilfellene som grensetilfeller.80 Dette peker i retning av at 

slike tilfeller må vurderes konkret i relasjon til restitusjonsoppgjøret. Dersom ingen av partene 

kan lastes for noen av begivenhetene, er det naturlig å vurdere resultatet på samme måte som 

om skaden skyldtes en tilfeldig begivenhet. I så fall må selgeren bære risikoen for skaden. På 

samme måte vil resultatet måtte bli at selgeren må bære risikoen dersom årsaken til 

hendelsene kan føres tilbake til ham. Har derimot kjøperen opptrådt på en måte som gjør at en 

overveiende del av de aktuelle hendelsene kan føres tilbake til ham kan det tenkes at han selv 

må bære risikoen. Selgeren har alltid en trygghet i at han ikke skal trenge å bære risikoen for 

forhold som beror på kjøperen.81 

 

                                                 
79  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
80  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
81  Ramberg (2013) s. 536 
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4 Unntak for tilfeller der skaden er en følge av ”handling som 

trengs for å undersøke om tingen har en mangel” 

 

4.1 Kort om bestemmelsen 

 

Bokstav b åpner for at kjøperen kan ha sitt hevingskrav i behold der tingen ikke kan leveres 

tilbake i vesentlig samme stand og mengde fordi den ”helt eller delvis er gått til grunne eller 

forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel”.82 Dersom 

vilkårene er oppfylt mister altså kjøperen ikke sin hevingsrett selv om tingen er forringet eller 

ødelagt som følge av hans egne handlinger. Bokstav b er en videreføring av 1907-lovens § 58, 

bokstav c, første alternativ. 

 

Formålet med dette kapittelet er å undersøke om kjøper har en ubetinget rett til å heve kjøpet 

etter bokstav b dersom undersøkelsene av tingen avdekker en mangel, eller om han risikerer å 

tape hevingskravet dersom han går for langt i sine undersøkelser av tingen. 

 

4.2 Kjøpers undersøkelsesplikt etter levering 

 

Kjøpsloven § 31 (1) gir uttrykk for at ”Etter levering skal kjøperen så snart han etter 

forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier.”83 Bestemmelsen 

omtales gjerne som kjøperens undersøkelsesplikt.84 Et spørsmål er om undersøkelsesplikten i 

§ 31 (1) kan få betydning for restitusjonsoppgjøret. 

 

Den alminnelige undersøkelsesplikten i § 31 oppstiller en plikt på kjøperen til å foreta visse 

undersøkelser av tingen. Hvilke krav undersøkelsesplikten stiller til kjøper varierer ut fra hva 

slags ting han har kjøpt.85 Hagstrøm gir uttrykk for at det ved kjøp av en masseprodusert ting 

kan holde å undersøke at typen er riktig, mens det ved brukte ting hvor faren for feil er større 

kan kreves mer inngående undersøkelser.86 § 31 oppstiller ikke sanksjoner for at kjøper 

unnlater å undersøke tingen.87 Unnlatelse av å undersøke tingen kan likevel få betydning for 

hevingskravet, for eksempel ved tap av reklamasjonsrett etter § 32 (1) fordi kjøper han ikke 

oppdaget en mangel han ville oppdaget ved å undersøke tingen.88  

                                                 
82  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav b 
83  Kjøpsloven av 1988 § 31 (1) 
84  Hagstrøm (2011) s. 345 
85  Hagstrøm (2011) s. 346 
86  Hagstrøm (2001) s. 346 
87  Bergem (2008) s. 167 
88  Bergem (2008) s. 167 
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Dersom tingen tar skade av slike undersøkelser må kjøperen ha sitt hevingskrav i behold. 

Forarbeidene til 1907-loven la i samme retning til grunn at kjøper kunne ha sin hevingsrett i 

behold dersom ”(...) tingen er forringet eller ødelagt ved den undersøgelse, han 

overenstemmende med god foretningsskik har underkastet den.”89 Hadde kjøperen måttet 

bære risikoen for skader undersøkelser i tråd med undersøkelsesplikten kunne påført tingen, 

ville reglene til sammen utgjort en felle for kjøperen, ved at han kunne mistet sin rett til å 

heve kjøpet både ved å unnlate å undersøke tingen og ved å undersøke den. 

 

4.3 Kjøpers adgang til å undersøke tingen ut over undersøkelsesplikten 

 

4.3.1 Rammene for kjøpers handlefrihet 

 

Forarbeidene gir uttrykk for at bestemmelsen i arbeidsgruppens utkast hadde en henvisning til 

gjeldende § 31, men at henvisningen ble fjernet i proposisjonen fordi den foreløpige 

undersøkelsen § 31 kjøper plikter å foreta etter § 31 ofte ikke vil være tilstrekkelig til å 

avdekke eventuelle mangler.90 Kjøperen har sin hevingsrett i behold dersom han enten 

umiddelbart eller senere foretar grundigere undersøkelser av tingen enn hva den alminnelige 

undersøkelsesplikten legger opp til.91 

 

Som eier av tingen har kjøper i ubegrenset rett til å undersøke den den som han vil. Et 

spørsmål er likevel om kjøpers undersøkelser må holdes innenfor visse rammer for at han skal 

kunne påberope seg unntaket i bokstav b dersom det viser seg at tingen har en mangel. 

Forarbeidene legger til grunn at undersøkelsene ikke skal gå ”(...) lenger enn det god skikk 

tilsier og er nødvendig for å oppdage mulige mangler.”92 De svenske forarbeidene legger seg 

på en tilsvarende linje, og gir uttrykk for at undersøkelsene må være nødvendige, eller i hvert 

fall forsvarlige med hensyn til omstendighetene.93 De følgende avsnittene går nærmere inn på 

faktorer som kan få betydning for om kjøper har sitt hevingskrav etter bokstav b i behold. 

 

                                                 
89  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
90  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
91  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
92  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
93  Prop. 1988/89:76 
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4.3.2 Betydningen av hvilke egenskaper ved tingen kjøper undersøker 

 

En første faktor som kan få betydning for om kjøper har sin hevingsrett i behold selv om 

tingen er blitt forringet som følge av hans undersøkelser, er hvilke egenskaper ved tingen 

kjøper har undersøkt. 

 

Hvorvidt tingen har en mangel som medfører et vesentlig kontraktsbrudd etter § 39 (1) beror 

på en tolkning av avtalen.94 Hvor omfattende undersøkelser kjøperen må foreta for å oppdage 

om tingen har en slik mangel kan tenkes å variere ut fra hva slags ting det er snakk om og 

hvilke egenskaper en slik ting vanligvis har. En forutsetning når det gjelder kjøpers 

undersøkelse av tingen, er at han begrenser seg til å undersøke egenskaper han med rimelighet 

kan forvente at tingen skal ha. Har han kjøpt en tresag vil det ikke være nødvendig å 

undersøke om sagen også kan brukes på metall, ettersom det ikke vil være et brudd på avtalen 

om det viser seg at sagen ikke egner seg til denne typen bruk. Velger kjøperen å undersøke 

om tingen har andre egenskaper enn hva som følger av avtalen, må han selv bære risikoen for 

at tingen kan ta skade av undersøkelsene. 

 

4.3.3 Betydningen av hvilke metoder kjøper tar i bruk for å undersøke tingen 

 

Neste faktor som kan få betydning for om kjøper har sitt hevingskrav i behold selv om tingen 

som følge av hans undersøkelser ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde, 

er hvilke metoder kjøper har tatt i bruk for å undersøke tingen. 

 

Det er naturlig å ta utgangspunkt i at kjøperen selv må kunne bestemme hvilke metoder han 

finner mest hensiktsmessige å ta i bruk for å undersøke tingen. At undersøkelsene må skje i 

tråd med god skikk peker likevel i retning av at kjøperen ikke står helt fritt. Det er naturlig å 

legge til grunn at kjøperen må ta i bruk alminnelige, eller i alle fall aksepterte, metoder for å 

undersøke tingen. Et argument kan være at alminnelig anerkjente metoder vil være mer 

pålitelige, og vil gi et sterkere bevisgrunnlag idet kjøper hevder at tingen har en mangel. 

Videre vil anerkjente metoder ofte holde seg innenfor visse rammer når det gjelder 

skånsomhet. Det kan tenkes at kjøperen ønsker å benytte seg av en metode som er kjent for å 

være svært effektiv og lett tilgjengelig, men som samtidig utsetter tingen for en større risiko 

enn nødvendig for å bli forringet eller ødelagt i prosessen dersom det viser seg at den har en 

svakhet. Dersom kjøperen utsetter tingen for større risiko enn nødvendig under 

undersøkelsene, kan det tenkes at han selv må bære risikoen for at tingen blir mer forringet 

                                                 
94  Hagstrøm (2011) s. 428 
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eller ødelagt enn om han hadde holdt seg til mildere undersøkelser. Det er dermed ikke 

åpenbart at kjøperen i et slikt tilfelle vil ha sin hevingsrett etter bokstav b i behold.   

 

4.3.4 Betydningen av intensiviteten av kjøpers undersøkelser 

 

Endelig kan intensiviteten av kjøpers undersøkelser få betydning for om han har sitt 

hevingskrav i behold tross at tingen er forringet eller ødelagt som følge av undersøkelsene. 

 

Spørsmålet er med andre ord hvor intensive undersøkelser kjøperen kan utsette tingen for. 

Også her er det naturlig å ta utgangspunkt i en tolkning av avtalen, ettersom den gir 

indikasjoner på hvilken belastning kjøper med rimelighet kan regne med at tingen tåler. Er det 

snakk om kjøp av deler til et smelteverk som må tåle ekstrem varme, kan det være naturlig å 

undersøke om delene tåler den aktuelle belastningen forkant av monteringen. Dersom 

undersøkelsene gjennomføres på en forsvarlig måte og belastningen er innenfor det delene er 

ment å tåle, men de likevel blir ødelagt, har kjøperen sin hevingsrett i behold etter bokstav b. 

Utsetter han derimot delene for større varme som de er forventet å tåle fordi han vil 

helgardere seg og delene tar skade av den ekstra påkjenningen, vil ikke kjøperen kunne heve 

etter bokstav b. 

 

4.4 Betydningen av at undersøkelsene avdekker en mangel 

 

Det kan tenkes at kjøper underveis i undersøkelsene avdekker en mangel som representerer et 

vesentlig kontraktsbrudd og bestemmer seg for å avvise tingen. Et spørsmål er hvilken 

betydning kjøpers opptreden etter at han har oppdaget en slik mangel kan få for 

restitusjonsoppgjøret. 

 

Idet kjøper bestemmer seg for å avvise tingen, innstiller han seg samtidig på å tilbakeføre 

eierrettighetene til selger. Lojalitetsprinsippet taler for at kjøper i en slik situasjon har en plikt 

til å redusere selgerens tap.95 I de fleste tilfeller vil den enkleste måten å ivareta selgers 

interesser på være å stanse undersøkelsene av tingen. Har kjøper allerede funnet ut at tingen 

har en mangel som gir grunnlag for heving vil han i de fleste tilfeller uansett ikke ha noe 

behov for å undersøke tingen videre. Det kan likevel tenkes at kjøper i visse tilfeller kan ha 

interesse av å undersøke tingen videre, for eksempel fordi det kan få betydning for om han vil 

kreve heving eller omlevering. Det kan argumenteres for at kjøper bør ha en slik rett fordi det 

kan fremstå som tilfeldig at han oppdaget den aktuelle mangelen før han fikk undersøkt resten 

av tingen. En innvending her er at enhver undersøkelse som innebærer mer enn å betrakte 

                                                 
95  Hagstrøm (2011) s. 77 
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tingen på avstand vil kunne medføre en viss forringelsesrisiko. Det tryggeste for kjøper er nok 

å opptre lojalt ved å avstå fra videre undersøkelser og eventuelt søke selgers tillatelse til å 

foreta videre undersøkelser. 
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5 Unntak for tilfeller der tingen er videresolgt eller forbrukt 

 

5.1 Kort om bestemmelsen 

 

Bokstav c åpner for at kjøperen kan ha sitt hevingskrav i behold selv om tingen ikke kan 

leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde enten fordi den ”helt eller delvis er solgt 

videre i vanlig omsetning” eller fordi den er ”forbrukt eller forandret av kjøperen under 

forutsatt bruk”.96 For både videresalg og forbruk er det et vilkår at det er skjedd før kjøperen 

”oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisningen”.97 

 

Dette kapitlet går når nærmere inn på unntakene kjøper kan påberop etter bokstav c. Tilfeller 

der tingen er videresolgt behandles først. Deretter kommer en vurdering av tilfeller der tingen 

er forbrukt eller forandret, og hva som kan sies om at tingen må ha vært gjenstand for 

”forutsatt bruk”. Til slutt behandles betydningen av at videresalget, forandringen eller 

forbruket må ha skjedd før kjøperen oppdaget mangelen. 

 

Formålet med dette kapittelet er å undersøke hvor omfattende unntakene i bokstav c er, og i 

hvor stor grad de gjør innhugg i hovedregelen om at tingen må leveres tilbake i vesentlig 

samme stand og mengde. 

 

5.2 Tingen er videresolgt 

 

5.2.1 Bestemmelsens formål og innhold 

 

Bokstav c åpner for at kjøper kan heve selv om tingen er videresolgt. Et spørsmål er om 

kjøper alltid kan heve tross videresalg, eller om det finnes visse nyanser i bestemmelsens 

formål og innhold som kan få betydning for restitusjonsoppgjøret. 

 

Heving tross videresalg vil typisk bli aktuelt der den nye kjøperen oppdager at tingen har en 

mangel og krever å heve kjøpet overfor den opprinnelige kjøperen.98 At selgeren ikke kan 

motsette seg videresalg selv om tingen er ”solgt videre i vanlig omsetning” peker i retning av 

at han ikke kan motsette seg kravet utelukkende fordi tingen har vært i den nye kjøperens 

besittelse for en periode. Ettersom bokstav c er et unntak fra hovedregelen i § 66 (1), første 

punktum, om at tingen må leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde”, kan selger 

                                                 
96  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
97  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
98  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
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heller ikke motsette seg hevingskrav der tingen er forringet eller ødelagt som følge av 

videresalget. Ramberg går så langt som til å legge til grunn at kjøper etter bokstav c kan ha 

sitt hevingskrav i behold selv der den nye kjøperen overhodet ikke kan eller vil tilbakelevere 

tingen.99 En forutsetning for at kjøpet skal kunne heves der tingen ikke kan levers tilbake i 

samme stand og mengde eller ikke i det hele tatt må være at de alminnelige vilkårene for 

heving mellom den opprinnelige kjøper og selger er oppfylt. En begrensning av selgerens 

risikosfære ligger i at den opprinnelige kjøperen selv må bære risikoen for feil og mangler han 

selv har forårsaket.100 

 

Kjøpsloven av 1907 § 58 regulerte ikke det tilfellet at tingen ble videresolgt før 

hevingserklæring ble fremsatt. Spørsmålet var heller ikke positivt regulert i tidligere 

gjeldende svensk rett. Det var tilsynelatende enighet i teorien om at den opprinnelige kjøperen 

kunne heve kjøpet selv om tingen var videresolgt, men bare dersom han kunne tilbakelevere 

tingen til selgeren. Om kjøpet kunne heves også i det tilfellet at tingen var blitt ødelagt mens 

den var i den nye kjøperens besittelse var omdiskutert.101 Dette spørsmålet er i dag løst i 

bokstav c.102 Bestemmelsen innebærer altså en utvidelse, eller i alle fall en oppklaring, i 

forhold til tidligere gjeldende rett.103 

 

Det er ikke opplagt at kjøperen skal kunne heve kjøpet der han har solgt tingen videre. Et 

videresalg vil gi den opprinnelige selgeren grunn til å innrette seg på at avtalen mellom ham 

og kjøperen er endelig oppfylt. Ramberg nevner prinsippet om at en part må bære risikoen for 

alle konsekvenser av at han ikke har levert kontraktsmessig i relasjon til tilfeller der tingen 

blir ødelagt som følge av sin egen beskaffenhet.104 Tilsvarende hensyn kan ligge bak 

risikofordelingen knyttet til videresalg etter bokstav c, idet det ikke ville vært rimelig å kreve 

at den opprinnelige kjøperen skulle bære risikoen for at tingen har en vesentlig mangel som 

kan føres tilbake til den opprinnelige selgeren. Det kan argumenteres for at reglen er rimelig 

overfor selger fordi han praktisk sett ikke blir stilt i noen dårligere situasjon om han blir møtt 

med et hevingskrav fordi den nye kjøperen har oppdaget mangelen, enn han ville blitt dersom 

mangelen ble avdekket mens tingen enda var i den opprinnelige kjøperens besittelse. 

 

                                                 
99  Ramberg (2013) s. 539 
100  Ramberg (2013) s. 539 
101  Ramberg (2013) s. 539 
102  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
103  Ramberg (2013) s. 539 
104  Ramberg (2013) s. 536 
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5.2.2 Kravet om at tingen må være solgt videre i vanlig omsetning 

 

Bestemmelsen legger til grunn at tingen må være solgt videre i ”vanlig omsetning”.105 Et 

spørsmål er i hvilken grad dette vilkåret begrenser regelens anvendelsesområde. 

 

Bestemmelsen tar først og fremst sikte på tilfeller der tingen er kjøpt med den hensikt at den 

skal selges videre.106 Dette vil typisk være tilfellet ved kjøp av ting som vanligvis er gjenstand 

for kjøp og salg, og hvor omsetningen i seg selv representerer en verdi for kjøperen. 

Bestemmelsen begrenser seg likevel ikke til å gjelde tilfeller der kjøperen har hatt til hensikt å 

selge tingen videre da han kjøpte den.107 Salget kan for eksempel være begrunnet i at kjøperen 

finner ut at en annen modell vil passe bedre til hans bruk.108 Begrepet ”vanlig omsetning” i 

bokstav c begrenser altså ikke kjøperens handlefrihet når det gjelder videresalg av tingen i 

særlig grad.109 

 

5.3 Tingen er forbrukt eller forandret som følge av forutsatt bruk 

 

5.3.1 Betydningen av at tingen er forbrukt eller forandret 

 

Et første spørsmål er hva som ligger i at tingen er ”forbrukt eller forandret av kjøperen”, og 

hvilken betydning dette kan få betydning for restitusjonsoppgjøret. 

 

En naturlig språklig forståelse av at en ting blir ”forbrukt” peker i retning av at tingens 

kvantum reduseres som følge av bruken. Dette vil typisk gjelde forbruksvarer som mat, 

dyrefôr, drivstoff og strøm. At varen ”forandres” ved bruken kan tenkes å gjelde fysiske 

forandringer, som at en elektronisk enhet tilpasser seg brukeren og ikke kan tilbakestilles. 

Forarbeidene legger til grunn at forandring av tingen også omfatter tilfeller der tingens verdi 

endrer seg som et resultat av den forutsatte bruken, typisk ved at en ny bil faller i verdi 

allerede etter første kjøretur fordi den ikke lenger kan klassifiseres som ny.110  Dette peker i 

retning av at forutsatt bruk favner vidt, og oppstiller få begrensninger på kjøpers hevingsrett. 

 

Underrettspraksis ser ut til å peke i samme retning, idet skader som skyldes forutsatt bruk 

tilsynelatende ofte blir anført som et hinder for kjøpers hevingsrett, men sjelden blir gitt 

                                                 
105  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
106  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
107  Bergem (2016) note 342 
108  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
109  Ramberg (2013) s. 539-540 
110  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
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medhold. I RG-2012-1293 viste førstvoterende til forarbeidene og slo fast at forutsatt bruk av 

en ny bil ikke kunne stå i veien for kjøpers hevingskrav tross verdireduksjonen bruken 

representerte.111 Tilsvarende ble resultatet i LB-2014-158500, hvor forutsatt bruk av en 

hestebil ikke kunne stå i veien for at kjøper fikk heve kjøpet.112 RG-1995-1327 gjaldt også 

bilkjøp, og det ble slått fast at forutsatt bruk ikke kunne få betydning for kjøpers 

hevingskrav.113 På samme måte kom førstvoterende i LG-1999-1440 til at bruken frem til 

mangelen ble oppdaget ikke var et holdbart argument mot at kjøper skulle få heve kjøpet.114 

 

5.3.2 Tingen må ha vært gjenstand for forutsatt bruk 

 

Et vilkår for at kjøperen skal ha sitt hevingskrav i behold etter bokstav c er at tingen har vært 

gjenstand for ”forutsatt bruk”.115 Et spørsmål er hva som ligger i dette vilkåret og hvilke 

hindringer dette eventuelt kan skape for kjøpers hevingsrett. 

 

At tingen må ha vært gjenstand for ”forutsatt bruk” peker i retning av at kjøperen kan bruke 

tingen til det en slik ting vanligvis brukes til.116 Har kjøper kjøpt et bilbatteri, er det rimelig å 

regne med at det kan installeres og anvendes i en bil uten å ta skade av bruken. Har kjøper 

derimot kjøpt et bilbatteri i den hensikt å bruke det i en båt, er det ikke like opplagt at han kan 

legge til grunn at batteriet ikke vil ta skade av bruken. Det følger likevel at forarbeidene at 

selger må bære risikoen for at tingen blir forringet eller ødelagt som følge av annen type bruk, 

dersom selger var kjent med at dette var en forutsetning for kjøpet.117 Har selger gått god for 

at bilbatteriet kan brukes i båt, må han selv bære risikoen for at batteriet ikke tåler bruken. Har 

kjøper derimot kjøpt en ting han håper vil fungere til en spesiell type bruk uten å 

kommunisere dette til selgeren, må han nok selv bære risikoen for at tingen blir forringet eller 

ødelagt av bruken. 

 

Kjøpsloven av 1907 regulerte ikke spørsmålet om kjøper kunne ha sitt hevingskrav i behold 

dersom tingen ble forringet eller ødelagt som følge av forutsatt bruk. Forarbeidene til loven 

gir likevel uttrykk for at kjøperen kunne heve selv om tingen ikke kunne leveres tilbake i 

vesentlig samme stand og mengde dersom forringelsen skyldtes at kjøperen hadde forbrukt 

                                                 
111  RG-2012-1293 
112  LB-2014-158500 
113  RG-1995-1327 
114  LG-1999-1440 
115  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
116  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
117  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
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tingen ”(...) i egen interesse (...)”118 før han oppdaget mangelen. Som eksempel nevner 

forarbeidene en kjøper som først etter at han har sådd jordene sine oppdaget at han har fått feil 

type såkorn.119 Dette peker i retning av at kjøper kunne ha sitt hevingskrav i behold tross at 

tingen var forbrukt også etter tidligere gjeldende rett. 

 

5.4 Videresalget, forbruket eller forandringen må ha skjedd før kjøper 

oppdaget eller burde oppdaget at tingen har en mangel 

 

5.4.1 Skjæringspunktet 

 

Bokstav c gir uttrykk for at videresalget eller forbruket må ha skjedd ”før han oppdaget eller 

burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen”.120 Et spørsmål er hvilken 

betydning dette skjæringspunktet har for restitusjonsoppgjøret. 

 

Frem til kjøper oppdager at tingen har en mangel og bestemmer seg for å avvise den er han i 

sin fulle rett til å rå over tingen som sin egen. Idet kjøper oppdager at tingen har en mangel 

som gir grunnlag for heving og bestemmer seg for å avvise tingen innstiller han seg på å 

tilbakeføre eierrettighetene til selgeren. Ettersom det ikke er noen automatikk 

hevingsoppgjøret som gjør at tingen og eierrettighetene umiddelbart tilbakeføres til selger, 

betyr det at kjøper som regel vil ha tingen i sin besittelse i noe tid etter avvisningen og før 

tingen kan restitueres. Det følger av lojalitetsprinsippet at kjøper har en plikt til å ivareta 

selgers interesser så lenge forpliktelsen mellom dem består.121 Det kan argumenteres for at 

skjæringspunktet er et utslag av lojalitetsplikten. Kjøper forplikter å avslutte forutsatt bruk av 

tingen eller unnlate å selge den, fordi slike handlinger vil kunne utsette ringen for risiko for å 

bli forringet, og dermed påføre selgeren et tap.  

 

At kjøperen må bære risikoen dersom han ikke oppdager mangelen på tross av at han burde 

oppdaget den kan fremstå som urimelig idet han ikke har handlet i ond tro. Det kan likevel 

argumenteres for at kjøperen bør bære risikoen for sine handlinger når han har havnet i 

situasjonen fordi han selv ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet.122 Det kan også 

argumenteres for at dersom kjøper forringer eller ødelegger tingen ved å disponere over den 

når han burde forstått at den hadde en mangel, skyldes ikke skaden lenger bare at selger ikke 

har levert kontraktsmessig. 

                                                 
118  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
119  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
120  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
121  Hagstrøm (2011) s 77 
122  Bergem (2008) s. 326 
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5.4.2 Kjøper disponerer tingen etter at han har oppdaget mangelen 

 

Et særlig spørsmål er hvilken betydning det kan få for restitusjonsoppgjøret at kjøperen 

fortsetter å disponere over tingen ved bruk eller videresalg etter at han oppdaget at tingen har 

en mangel som gir grunnlag for heving. 

 

Det følger av bestemmelsens ordlyd at det en forutsetning både for bruk og videresalg at 

salget eller bruken er skjedd ”før” kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget den aktuelle 

mangelen.123 Dette kan tolkes som et absolutt skjæringspunkt, slik at enhver bruk og ethvert 

videresalg av tingen etter at kjøper har oppdaget mangelen vil hindre ham i å heve kjøpet etter 

bokstav c. Forarbeidene gir samtidig uttrykk for at kjøper er avskåret fra å heve ”(...) dersom 

bruken etter at kjøperen oppdaget mangelen har ført til en vesentlig reduksjon av tingens 

stand og mengde.”124 Når det gjelder videresalg heter det at ”Har kjøperen solgt tingen til 

tross for at han visste om en vesentlig mangel, kan han ikke seinere heve eller kreve 

omlevering på grunn av mangelen uten å sørge for at tingen blir levert tilbake.”125 Dette peker 

i retning av at skjæringspunktet ikke er absolutt, i den forstand at kjøperen kan ha sitt 

hevingskrav etter bokstav c i behold så lenge bruken eller videresalget ikke fører til at tingen 

blir vesentlig forringet eller ødelagt eller ikke kan leveres tilbake til selger. 

 

RG-1998-1186 ser ut til å legge seg på samme linje som forarbeidene. I denne saken var 

kjøper ikke avskåret fra å heve kjøpet av en bruktbil selv om han hadde brukt bilen i tiden 

etter at hevingskravet ble fremsatt. Førstvoterende slo fast at denne bruken ikke representerte 

noen vesentlig forringelse av bilens verdi, og at bruken derfor ikke kunne være til hinder for 

hevingsadgangen.126 Et eksempel på at videresalg etter fremsatt hevingskrav ikke var til 

hinder for kjøpers hevingskrav finner vi i RG-2012-1293. I denne saken ble en bil tvangssolgt 

av et leasingselskap etter at hevingskravet var fremsatt. Saken er spesiell både fordi det var 

snakk om et tvangssalg og fordi selger var oppmerksom på det forestående salget men unnlot 

å innvirke på det, noe som kan ha påvirket resultatet.127 

 

Begge tolkningsalternativer kommer til uttrykk i teorien, uten at spørsmålet ser ut til å være 

problematisert i særlig grad. Ramberg ser ut til å støtte seg på ordlyden, og legger til grunn at 

kjøperen er avskåret fra å heve kjøpet etter bestemmelsen dersom han disponerer over tingen 

                                                 
123  Kjøpsloven av 1988 § 66 (1), bokstav c 
124  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
125  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
126  RG-1998-1186 
127  RG-2012-1293 



34 

 

etter at han har oppdaget mangelen som gir hevingsgrunnlag.128  Bergem gir uttrykk for at 

kjøperen må unnlate å ”(...) selge eller bruke tingen slik at den forringes (...)”, dersom han 

ønsker å heve kjøpet etter bokstav c, og ser dermed ut til å gi støtte til forarbeidenes 

utgangspunkt.129 

 

En måte å se det på er at de to tolkningsalternativene tar utgangspunkt i to ulike 

risikobetraktninger. En streng tolkning av ordlyden peker i retning av at kjøpers hevingsrett er 

avskåret dersom han har videresolgt eller brukt tingen etter at han har oppdaget mangelen, 

uavhengig av om tingen har tatt skade av videresalget eller bruken. Det kan argumenteres for 

denne tolkningen er mest lojal overfor selger, idet den vil hindre kjøper i å i det hele tatt 

utsette tingen for risiko. Dersom det legges til grunn at kjøperen kan heve så lenge bruken 

eller videresalget ikke har forringet tingen, flyttes fokuset til de faktiske konsekvensene av 

kjøpers handlinger. Dette tolkningsalternativet gir kjøper større handlingsfrihet. Kjøper har 

ufrivillig havnet i situasjonen som et resultat av at selger ikke har levert kontraktsmessig. 

Dette taler for at kjøper bør ha mulighet til å nyttiggjøre seg tingen frem til tilbakeleveringen. 

Selgeren vil også ha en sikkerhet i at kjøper selv må bære risikoen for at tingen faktisk blir 

forringet eller ødelagt som følge av bruken. 

 

5.4.3 Kjøpers vurdering av mangelens betydning 

 

Det kan tenkes å oppstå en situasjon hvor kjøper oppdager at tingen har en mangel, men ikke 

forstår at mangelen er så vesentlig at den gir grunnlag for heving. Et spørsmål er om det kan 

få betydning for restitusjonsoppgjøret at kjøperen har fortsatt å disponere tingen i en slik 

situasjon med den følge at tingen blir forringet eller ødelagt. 

 

Bokstav c gir ingen klar løsning på hvordan et slikt tilfelle skal vurderes. En måte å knytte 

problemstillingen til bestemmelsen på er ved å anvende aktsomhetsvurderingen som legges til 

grunn der spørsmålet er om kjøperen ”burde oppdaget” mangelen analogisk. Ramberg gir 

uttrykk for at det bør legges til grunn et tilsvarende aktsomhetskrav for vurdering av 

mangelen kjøper har oppdaget i slike tilfeller som der kjøper ikke har oppdaget mangelen i det 

hele tatt.130 Spørsmålet blir da om kjøper burde forstått at mangelen han har oppdaget er så 

vesentlig at den gir grunnlag for heving. 

 

Det kan virke rimelig å legge til grunn en tilsvarende konkret helhetsvurdering som for 

tilfeller hvor kjøperen ikke har oppdaget mangelen i det hele tatt, idet faktorer som kjøperens 

                                                 
128  Ramberg (2013) s. 541 
129  Bergem (2008) s. 326 
130  Ramberg (2013) s. 541 
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kompetanse og tingen karakter kan få betydning for hvordan kjøperen oppfatter mangelen. 

Det kan likevel argumenteres for at kravet til kjøpers aktsomhet skjerpes når han oppdager at 

tingen har en mangel, slik at det i kan forventes at kjøper undersøker feilen nærmere. 

Oppdagelsen kan også ses som et incentiv for kjøper til å undersøke melde fra til selger 

nettopp fordi mangelens karakter og omfang kan være mer alvorlig enn hva kjøperen 

oppfatter. Ramberg argumenterer forøvrig for at kjøpers rene feilbedømmelse av mangelens 

omfang må være hans egen risiko.131  

 

Det er vanskelig å slå klar fast hvordan slike tilfeller skal vurderes i praksis. Merknadene til 

den svenske köplagen gir uttrykk for at spørsmålet er omdiskutert i teorien.132  

 

                                                 
131  Ramberg (2013) s. 541 
132  Munukka (2016) Svensk Karnov note 268 
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6 Kjøpers mulighet til å opprettholde hevingskravet dersom 

han ”erstatter den verdireduksjon tingen har hatt” 

 

6.1 Kort om bestemmelsen 

 

Dersom tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde og ingen av 

unntakene i bokstav a til c kommer til anvendelse, kan kjøperen likevel ha sitt hevingskrav i 

behold hvis han ”ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjon tingen har hatt”. Noen 

tilsvarende bestemmelse fantes ikke i kjøpsloven av 1907. Bestemmelsen utvider kjøpers 

hevingsadgang i forhold til tidligere gjeldende rett.133 Dette har blitt omtalt som en viktig 

nydannelse i kjøpsloven.134 Det er mulig å se (2) som en sikkerhetsventil for kjøper til å 

opprettholde sitt hevingskrav. 

 

Formålet med dette kapittelet er å undersøke om det må oppstilles visse skranker for 

anvendelsen av (2), eller om kjøper alltid kan påberope seg retten til å heve kjøpet mot å 

erstatte verdireduksjonen tingen har hatt. Fremstillingen går inn på lovgivers motivasjon for å 

la kjøper heve mot å erstatte verdireduksjonen tingen har hatt og om det kan tenkes tilfeller 

der rimelighetsbetraktninger gjør at bestemmelsen gir seg uheldige utslag i praksis. 

 

En første begrensning i bestemmelsens i bestemmelsens anvendelsesområde kan nevnes 

allerede her. De alminnelige vilkårene, må som for § 66 forøvrig, være oppfylt for at 

bestemmelsen skal komme til anvendelse. Hadde kjøper kunnet heve også i andre tilfeller, 

ville muligheten for kjøper til å kjøpe seg hevingskrav stått åpen.135 En slik løsning ville gått 

på bekostning av selgers innrettelse, og ville gitt kjøperen uforholdsmessig fleksibilitet i 

forhold til hevingsretten. Har tingen mindre mangler eller liknende kan kjøper falle tilbake på 

andre misligholdsbeføyelser som prisavslag eller retting. 

 

6.2 Formålet med å utvide kjøpers mulighet til å heve kjøpet 

 

Muligheten for kjøper til å opprettholde sitt hevingskrav ved å ”erstatte den verdireduksjonen 

tingen har hatt” representerer som nevnt en utvidelse av kjøpers hevingsadgang sammenliknet 

med tidligere gjeldende rett. Et spørsmål er hvorfor lovgiver valgte å utvide kjøpers mulighet 

til å opprettholde sitt hevingskrav ved å ta inn § 66 (2) i kjøpsloven av 1988. 

 

                                                 
133  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
134  Hagstrøm (2011) s. 451 
135  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
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Til grunn for lovforslaget lå en tanke om at det i visse tilfeller ikke vil være rimelig å la selger 

slippe unna et hevingskrav.136 Som eksempel ble det trukket frem at kjøperen kan se seg nødt 

til å gjøre bruk av tingen i perioden etter at hevingskravet er blitt fremsatt.137 Ordlyden i 

bokstav c er i utgangspunktet absolutt, og begrenser kjøpers adgang til å levere tingen tilbake 

i forringet stand til forringelse tingen er påført i forkant av at hevingskravet ble fremsatt. Det 

kan tenkes tilfeller hvor kjøper er helt avhengig av å gjøre bruk av tingen også i perioden etter 

at hevingskravet er fremsatt.138 Uten muligheten til å heve kjøpet ved å erstatte 

verdireduksjonen for den øvrige bruken etter (2) kunne kjøper havnet i en situasjon hvor han 

måtte ha valgt mellom å fortsette bruken eller tape hevingskravet etter bokstav c.139  

 

Bestemmelsen gir en rimelig løsning i tilfeller som dette, særlig der ingen av partene kan 

lastes for at hevingsoppgjøret tar noe tid å få gjennomført. Løsningen vil kunne være 

avgjørende for kjøperen, for eksempel der kjøper er en liten entreprenør som har investert i en 

kostbar gravemaskin, og både det å avstå fra å bruke maskinen og å risikere å miste 

hevingskravet vil kunne kjøre ham konkurs. I et slikt tilfelle har kjøper også et incentiv til å 

begrense forringelsen av tingen i størst mulig grad, både fordi han har avvist tingen og 

dermed har en lojalitetsplikt overfor selger, og fordi han selv kommer til å måtte erstatte 

verdiforringelsen han påfører tingen. 

 

6.3 Tilfeller hvor anvendelsen av bestemmelsen kan fremstå lite rimelig for 

selger 

 

6.3.1 Kjøper har forårsaket skaden 

 

Det kan tenkes tilfeller hvor det fremstår som lite rimelig å åpner for at kjøperen kan 

opprettholde sitt hevingskrav ved å erstatte verdireduksjonen tingen har vært gjenstand for. En 

første kategori er tilfeller hvor kjøperen selv har forårsaket skadene som gjør at han ikke kan 

restituere tingen i tråd med § 66 (1). 

 

Mindretallets votum i LA-2008-104716 kan illustrere et typetilfelle. Saken gjaldt heving av 

kjøp av en lekter som viste seg å ha råteskader. Flertallet la til grunn at råteskadene hadde 

heftet ved lekteren allerede ved overleveringen, og at kjøper derfor måtte ha sitt hevingskrav i 

behold. Mindretallet mente på sin side at råteskadene hadde oppstått som følge av måten 

kjøper hadde håndtert lekteren på. Mindretallet gav likevel uttrykk for at kjøper burde få heve 

                                                 
136  NOU 1976: 34 s. 85 
137  NOU 1976: 34 s. 85 
138  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
139  Hagstrøm (2011) s. 450 
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kjøpet, men under forutsetning av at han skulle erstatte verdireduksjonen råteskadene 

representerte.140  

 

Dersom mindretallets bevisvurdering og rettsanvendelse hadde blitt lagt til grunn, måtte 

selger ha akseptert å ta tilbake en lekter med råteskader forårsaket av kjøperen. Kjøperen på 

sin side ville hatt hevingskravet i behold på tross av at han selv kunne klandres for at skadene 

hadde oppstått. En måte å se det på er at kjøpers unnlatelse av å ta vare på tingen før han har 

mistet eller sagt fra seg hevingsretten fremstår som et lojalitetsbrudd overfor selger, idet 

lojalitetsplikten gjelder så lenge partene er forpliktet overfor hverandre.141 

Rimelighetsbetraktningene § 66 (2) bygger på står dermed ikke like sterkt. Et argument for å 

akseptere at kjøper får ivareta sitt hevingskrav også i tilfeller hvor han selv har forspilt sin 

mulighet til å heve kjøpet etter § 66 (1), er at selgeren får dekket sitt økonomiske tap og 

dermed ikke har noen grunn til å føle seg urettferdig behandlet.142 

 

6.3.2 Det er ikke mulig å tilbakelevere tingen 

 

En andre kategori tilfeller hvor det kan synes lite rimelig å la kjøperen opprettholde sitt 

hevingskrav, er tilfeller hvor tingen ikke kan leveres tilbake overhodet. 

 

Andre ledd kan komme til anvendelse uavhengig av hva som har forårsaket 

verdireduksjonen.143 Verdireduksjonens omfang skal heller ikke være avgjørende.144 

Bestemmelsen er ment å virke både som et supplement til bokstav a til c og som en 

selvstendig hevingsgrunn der unntakene ikke kommer til anvendelse.145 Dette peker i retning 

av at bestemmelsen er ment å ha et nærmest ubegrenset nedslagsfelt, hvor kjøperen vil kunne 

fremsette krav om heving i et hvilket som helst tilfelle så lenge vilkårene for heving forøvrig 

er oppfylt og kjøper krever å få erstatte verdireduksjonen. 

 

Forarbeidene legger til grunn at bestemmelsen likevel må tolkes med den begrensning at den 

ikke kan komme til anvendelse der ingenting kan tilbakeleveres fordi tingen er helt ødelagt 

eller videresolgt.146 Ramberg legger til grunn at det er en forutsetning at kjøper i det minste 

                                                 
140  LA-2008-104716 
141  Hagstrøm (2011) s. 77 
142  NOU 1976: 34 s. 85 
143  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
144  Bergem (2008) s. 326 
145  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
146  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
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kan tilbakelevere noe av det han fikk overlevert fra selger.147 Dette synes rimelig overfor 

selger, ettersom han ellers ikke ville fått noe av omsetningsverdi igjen ved hevingsoppgjøret.  

 

Samtidig er det et spørsmål om denne begrensningen egentlig utgjør noen realitetsforskjell for 

selger. For det første risikerer selgeren å måtte akseptere at han ikke får noe av 

omsetningsverdi igjen ved hevingsoppgjøret i andre tilfeller, for eksempel der tingen er totalt 

ødelagt som følge av selgerens undersøkelser og kjøper har sitt krav i behold etter bokstav b. 

For det andre kan det tenkes at det spiller liten rolle for selger om han ikke får igjen noe av 

det han leverte, eller om han får igjen en liten del av tingen med klart begrenset 

omsetningsverdi, så lenge han får erstattet verdireduksjonen. På den annen side vil enhver 

begrensning i kjøpers hevingsadgang virke som en trygghet for selger, idet han i større grad 

kan innrette seg på at kjøper ikke vil heve kjøpet. Det kan forøvrig tenkes at begrensningen er 

et utslag av et ønske om å ikke fjerne seg for langt fra den grunnleggende tanken om 

restitusjon av ytelsene. 

 

6.4 Tingen har steget i verdi 

 

6.4.1 Betydningen av at tingen har steget i verdi 

 

At tingen stiger i verdi er det motsatt av verdiforringelse. Krüger kommenterer på det tilfellet 

at tingen stiger i verdi, og bemerker at lovteksten ikke gir svar på hvordan dette skal håndteres 

i praksis.148 Rent praktisk vil nok kjøper i de fleste tilfeller hvor tingen har steget i verdi mens 

den har vært i hans besittelse velge å selge tingen fordi salg gjerne er den enkleste måten å 

realisere verdistigningen på. Det kan likevel tenkes tilfeller der kjøper ønsker å heve kjøpet 

selv om tingen er mer verdt enn ved overdragelsen. Spørsmålet er da hvordan verdistigningen 

skal håndteres i restitusjonsoppgjøret. 

 

6.4.2 Markedsverdien på tingen har gått opp 

 

En første kategori av tilfeller der tingen stiger i verdi er der markedsverdien på tingen har gått 

opp mens den har vært i kjøpers besittelse. Et spørsmål er hvilken betydning dette kan få for 

restitusjonsoppgjøret.  

 

Det kan tenkes et tilfelle hvor kjøper vil heve et aksjekjøp fordi han har blitt feilinformert og 

fått overdratt til seg aksjer på et firma han anser for å drive med moralsk forkastelig 

                                                 
147  Ramberg (2013) s. 542 
148  Krüger (1999) s. 421 



40 

 

virksomhet. Krüger legger til grunn at en verdistigning som skyldes en ren endring i markedet 

ikke bør inngå i hevingsoppgjøret.149 En mulighet her er å falle tilbake på hovedregelen om at 

begge parter skal stilles som om avtalen ikke hadde blitt inngått. I så fall må kjøper leve med 

at han ikke får glede av verdistigningen og trøste seg med at det feilslåtte kjøpet ikke har 

påført ham noe tap. Det kan argumenteres for at en slik løsning er rimelig fordi kjøper ikke 

har bidratt til verdiøkningen. Løsningen stiller ikke kjøper i noen dårligere stilling enn han var 

før avtalen ble inngått, og kan fremstå som ryddig dersom han som i eksemplet over ikke vil 

ha noe med tingen å gjøre. Kjøper mister riktignok muligheten til å tilegne seg fortjenesten 

verdiøkningen representerer. Dette kan han likevel løse ved å velge å selge tingen videre 

fremfor å heve kjøpet.150 

 

6.4.3 Verdien har gått opp fordi kjøper har lagt ned arbeid i tingen 

 

En annen kategori tilfeller hvor tingen kan ha steget i verdi mens den har vært i kjøpers 

besittelse er der verdistigningen skyldes at kjøper selv har lagt ned arbeid i tingen. 

 

Noe annerledes stiller det seg dersom kjøperen selv har bidratt til at tingen har steget i mens 

den har vært i hans besittelse. Et eksempel kan være at kjøper har kjøpt og pusset opp en 

leilighet, men etter noe tid finner ut at leiligheten har mindre gulvareal enn hva som følger av 

avtalen. En mulighet er å behandle verdiforøkelse på samme måte som verdiforringelse, og 

dermed pålegge selger å erstatte verdiforøkelsen ved hevingsoppgjøret, forutsatt at de grep 

kjøper har tatt er fornuftige.151 Ramberg legger til grunn at en slik tolkning kan legges til 

grunn, men bare under forutsetning av at selgeren på enkelt vis kan realisere den aktuelle 

verdien, at forbedringen ikke representerer et brudd på forpliktelser overfor selgeren og at 

endringen ikke har skjedd etter at kjøperen bestemte seg for å avvise tingen.152 Det kan tenkes 

et tilfelle hvor oppussingen kjøper har påkostet leiligheten har hevet den generelle standarden, 

men samtidig er av en slik karakter at leiligheten blir vesentlig vanskeligere for selger å 

omsette. Det er ikke opplagt at selger bør pålegges å betale erstatning i et slikt tilfelle. 

 

6.5 Erstatningens omfang 

 

Erstatning av verdireduksjonen ved restitusjonsoppgjøret var relevant også før § 66 (2) trådte i 

kraft. Blant annet gav forarbeidene til kjøpsloven av 1907 uttrykk for at dersom kjøperen 

foretok undersøkelser som skadet varen i større grad enn nødvendig, måtte han betale for 

                                                 
149  Krüger (1999) s. 421 
150  Krüger (1999) s. 421 
151  Krüger (1999) s. 421 
152  Ramberg (2013) s. 543 
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skaden han hadde påført tingen.153 Nyheten andre ledd representerer er at det ikke lenger bare 

hviler en erstatningsplikt på kjøper, men også en rett til å kreve å erstatte verdireduksjonen for 

å ivareta hevingskravet. Et spørsmål er hva kjøper mer konkret må erstatte for å ha sitt 

hevingskrav i behold etter andre ledd. 

 

En viktig distinksjon ligger mellom § 66 (2) og § 65 (1). Det kjøper kan kreve å erstatte for å 

ivareta hevingskravet etter § 66 (2) er den verdireduksjon som gjør at kjøper ellers ikke ville 

kunnet heve kjøpet etter unntakene i § 66 (1).154 § 65 (1) pålegger kjøper en plikt til å 

tilbakeføre avkastning han har hatt på grunn av tingen til selger, og til å erstatte vesentlig 

nytte han har hatt av den. At kjøper må tilbakeføre avkastningen han har hatt harmonerer med 

prinsippet om at begge parter skal stilles som om kjøpet ikke hadde funnet sted. Forarbeidene 

til § 66 (2) legger til grunn at kjøperen ikke nødvendigvis må erstatte enhver verdireduksjon 

for å ha sin hevingsrett i behold, og viser til merknadene til § 65.155 Det er rimelig å anta det 

siktes til kommentarene knyttet til ”rimelig vederlag for vesentlig nytte”156 kjøper skal 

tilkjenne selger etter § 65 (1). Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at det i vurderingen 

av dette vederlaget må tas hensyn til de utgifter og ulemper kjøperen forøvrig har hatt ved å 

måtte forholde seg til en mangelfull ting.157 En måte å se dette på er at de ulempene kjøper har 

hatt helt eller delvis kan veies opp av nytten han har hatt av tingen.158 

 

 Erstatning av verdireduksjonen er som nevnt en sikkerhetsventil for kjøper i tilfeller der 

unntakene i § 66 (1) ikke strekker til eller gjør seg gjeldende i det hele tatt.159 Det er naturlig å 

legge til grunn at kjøperen ikke etter andre ledd skal erstatte verdiforringelse som ikke ville 

vært relevant å vurdere etter (1), som at tiden har gått eller at tingen har sunket i verdi 

utelukkende fordi den ikke lenger er ny.160 Bergem gir uttrykk for en tilsvarende 

oppfatning.161 Det kan argumenteres for at rettstilstanden knyttet til hva som skulle tilregnes 

tingens verdiforringelse i alle fall til en viss grad var den samme, men ulovfestet, også før 

kjøpsloven av 1988.162 I Rt.1965.91 hadde kjøperen av en bil erkjent erstatningsansvar for 

bruken av bilen etter fremsatt omleveringskrav, men det var tvist mellom partene om hvorvidt 

kjøper skulle erstatte også annen verdireduksjon bilen hadde vært utsatt for tiden mellom 

                                                 
153  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
154  Krüger (1999) s. 420 
155  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 121 
156  Kjøpsloven av 1988 § 65 (1) 
157  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 119 
158  Krüger (1999) s. 420 
159  Hagstrøm (2011) s. 450 
160  Krüger (1999) s. 421 
161  Bergem (2008) s. 326 
162  NOU 1976: 34 s. 85 
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levering og fremsettelse av omleveringskravet. Førstvoterende fant at verdiforringelsen ikke 

omfattet tiden som hadde gått isolert sett, og fant støtte for dette i forarbeidene til kjøpsloven 

av 1907.163 

 

 

 

 

                                                 
163  Rt.1965.91 s. 96 
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7 Regelens rekkevidde 

 

7.1 Kjøpsloven § 66s betydning for risikoens overgang 

 

Drøftelsene knyttet til bokstav a peker i retning av at selger i en del tilfeller må akseptere at 

kjøper ikke kan levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde, selv om tingen har 

blitt skadet mens den har vært i kjøperens besittelse. Selgeren må bære risikoen for at tingen 

er blitt skadet dersom skaden skyldes ”tingens egen beskaffenhet” eller ”annet forhold som 

ikke beror på kjøperen”. Dette kapittelet ser nærmere på risikoens overgang mellom partene. 

 

Forarbeidene til kjøpsloven av 1907 la til grunn at dersom tingen hadde vesentlige mangler 

eller ble levert for sent, skulle selgeren bære risikoen for den også etter leveringen. Risikoen 

skulle i så fall ikke gå over på kjøperen før han hadde frafalt eller tapt retten til å heve 

kjøpet.164 Denne rettstilstanden ser ut til å være videreført. Forarbeidene til gjeldende § 66 (1), 

bokstav a, formulerer det slik at ”Samholdt med §§ 12 til 16 innebærer bestemmelsen her i 

praksis at selgeren har risikoen for tingen også etter leveringen når det foreligger en 

hevingsgrunn for kjøperen.”165 På samme måte gir Hagstrøm uttrykk for at hovedregelen om 

risikoens overgang i kjøpsloven § 13 (1) i realiteten ikke kommer til anvendelse, eller at 

risikoens overgang får tilbakevirkende kraft og dermed går tilbake på selgeren idet kjøper 

avviser tingen.166 Ramberg ser det slik at ”Innebörden av denna regel är att köparens 

hävningsrätt återför risken för varan på säljaren sedan den övergått på köparen i och med 

avlämnandet.”167 

 

Det er mulig å begrunne regelen om risikoovergang ved avtalebrudd med prinsippet om at den 

som gjør seg skyldig i avtalebrudd skal svare strengt for alle følger.168 Hagstrøm gir uttrykk 

for at en tilsvarende plassering av risiko anvendes i entrepriseretten.169 Det stemmer godt med 

det alminnelige kjøpsrettslige prinsippet om at tapet skal legges på den som står nærmest til å 

bære det. Denne risikoplasseringen passer godt på tilfeller hvor mangelen skyldes en feil som 

fulgte med tingen ved overleveringen, ettersom feilen i slike tilfeller oppstod mens tingen var 

i selgers eie. Prinsippet treffer likevel ikke like godt der ingen av partene kan bebreides for at 

feilene eller skaden oppstod. Utfordringen med slike tilfeller er at risikoen angår 

avtaleforholdet mellom kjøper og selger, og må plasseres hos en av partene, uten at 

                                                 
164  Ot.prp. nr. 2 (1906-1907) s. 69 
165  Ot.prp. nr.80 (1986-1987) s. 120 
166  Hagstrøm (2011) s. 448 
167  Ramberg (2013) s. 536 
168  Ramberg (2013) s. 536 
169  Hagstrøm (2011) s. 449 
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alminnelige rimelighetsbetraktninger taler for å plassere risikoen hos noen av dem. Ordlyden 

er imidlertid klar på at selger må bære risikoen i slike tilfeller. Bergem ser situasjonen fra 

selgerens side, og skriver at ”Bestemmelsen omfatter tilfeller hvor tingen skades på grunn av 

forhold som objektivt sett beror på selgeren.”170 Som tidligere nevnt kan det tenkes at 

lovgiver hadde praktiske hensyn i fokus da denne bestemmelsen ble utarbeidet.171 

 

7.2 Anvendelse utover kjøp 

 

Det kan tenkes at § 66 kan komme til anvendelse på tilfeller som faller utenfor kjøpslovens 

anvendelsesområde etter kjøpsloven § 1. Kjøpsloven er langt på vei en kodifisering av 

alminnelige kjøpsrettslige prinsipper.172 Prinsippene kan utledes av 1907-loven, eldre teori og 

praksis og kan sies å ha et sedvanerettslig grunnlag.173 Det kan også få betydning for om en 

regel representerer et alminnelig prinsipp at hensynene den bygger på gjør seg gjeldende for 

andre kontraktsformer. Spørsmålet er om dette også gjelder for kjøpsloven § 66. 

 

Ved etteroppgjøret som følger et hevingskrav gjelder et prinsipp om ytelse mot ytelse.174 At 

kjøper må leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde” etter § 66 (1), første punktum, 

er et utslag av dette alminnelige kjøpsrettslige prinsippet. Et særpreg ved § 66 (1) er at 

unntakene i bokstav a til c langt på vei fremstår som en detaljregulering av risikofordelingen 

ved ulike typetilfeller, som at tingen blir skadet som følge av undersøkelser, videresalg eller 

forutsatt bruk. Enkelte av unntakene videreført fra 1907-loven, noe som kan peke i retning av 

at de unntakene det gjelder er utslag av alminnelige kjøpsrettslige prinsipper. Graden av 

detaljregulering gir likevel unntakene preg av å være positivrettslige, noe som i 

utgangspunktet taler mot å gi dem anvendelse på forhold som faller utenfor kjøpslovens 

anvendelsesområde. Dersom unntakene dekkes av alminnelige kjøpsrettslige prinsipper kan 

det likevel tenkes at bestemmelsen kan ha betydning ut over kjøpslovens anvendelsesområde. 

 

Ramberg foreslår at en streng anvendelse av prinsippet om at den som har gjort seg skyldig i 

et avtalebrudd må bære alle følger av bruddet kan ligge til grunn for at risikoen for tingen går 

tilbake på selger etter bokstav a.175 Det kan tenkes at dette prinsippet kan strekkes lenger, og 

sies å ligge til grunn også for de øvrige unntakene i § 66 (1). Bestemmelsen legger 

tilsynelatende en stor del av risikoen for skader ved tingen på selger. Det er likevel på det rene 

                                                 
170  Bergem (2008) s. 325 
171  Ramberg (2013) s. 536 
172  Hagstrøm (2011) s. 71 
173  Hagstrøm (2011) s. 71 
174  Hagstrøm (2011) s. 447 
175  Ramberg (2013) s. 536 
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at hevingskravet bygger på en mangel selgeren i utgangspunktet skal stå til ansvar for. Det ser 

ut til at tanken bak bestemmelsen er at øvrige skader som rammer tingen ikke skal kunne 

endre risikofordelingen hevingskravet legger opp til. Dermed blir resultatet at selger må bære 

risikoen både for at han ikke har levert kontraktsmessig og for eventuelle andre skader som 

måtte ramme tingen. 

 

Hensynet til praktiske løsninger kan også til en viss grad se ut til å begrunne risikofordelingen 

mellom partene etter § 66 (1).176 Dette kommer særlig klart frem i bokstav a, hvor kjøperen 

kan ha sitt hevingskrav i behold såfremt skaden skyldes ”annet som ikke beror på kjøperen”. 

Dette kan gjøre at selgeren må bære risikoen også for tilfeller hvor tingen tar skade av en 

hendelse ingen av partene kan bebreides for, herunder skade forårsaket av tredjemann eller 

tilfeldige hendelser. Fordelen med en slik risikofordeling er det det kan skape en forutsigbar 

rettsstilling og spare partene for mye diskusjoner og prosess. Samtidig er det ikke åpenbart at 

denne løsningen er rimelig for begge parter, idet selger risikerer å bære risikoen for tap han 

ikke kunne forutsett eller bearbeidet følgene av mens kjøperen går fri. Selv om denne 

risikofordelingen er praktisk, kan det tenkes å gå på bekostning av en rettferdig fordeling av 

tap mellom partene. 

 

§ 66 har fått betydning for reguleringen av restitusjonsoppgjøret på tilgrensende områder. 

Bestemmelsen har fungert som mal for bestemmelser både i avhendingslova § 4-3 (3) og 

forbrukerkjøpsloven § 51. Dette gjelder også § 66 (2), noe som peker i retning av at også 

denne bestemmelsen kan få anvendelse på forhold som ikke faller innenfor kjøpslovens 

anvendelsesområde. Forbrukerkjøpslovens forarbeider gir uttrykk for at det ved tolkningen av 

bestemmelsen skal ses hen til kjøpsloven § 66.177 Dette taler for at § 66 bygger på prinsipper 

som er gyldige også for forhold som faller utenfor kjøpslovens anvendelsesområde etter § 1. 

 

Det kan forøvrig argumenteres for at § 66 forholder seg til kravet til lojal og aktsom 

opptreden som gjelder så lenge forpliktelsen mellom partene består.178 Hagstrøm gir uttrykk 

for at ”Det består et samspill mellom lovgivningen og de alminnelige lojalitetskrav.”179 Kravet 

til lojalitet i kontraktsforhold kan betegnes som et reelt hensyn som er av stor betydning på 

kjøpsrettens område.180 Å begrense medkontrahentens tap er i tråd med lojalitetsprinsippet.181 

At kjøper kan heve etter bokstav b selv om tingen har blitt ødelagt som følge av kjøpers 

                                                 
176  Ramberg (2013) s. 536 
177  Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 199 
178  Hagstrøm (2011) s. 77 
179  Hagstrøm (2011) s. 81 
180  Hagstrøm (2011) s. 77 
181  Hagstrøm (2011) s. 81 
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undersøkelser, men bare dersom kjøperen ikke har gått for langt i sine undersøkelser og utsatt 

tingen for unødig stor skaderisiko kan tjene som eksempel på at § 66 forholder seg til 

lojalitetsprinsippet. På samme måte kan kjøper heve etter bokstav c, men bare dersom han har 

videresolgt eller brukt tingen før han oppdaget mangelen. Kjøper risikerer å tape 

hevingsretten dersom han bruker tingen etter avvisningen fordi slik bruk kan påføre selgeren 

tap ved restitusjonsoppgjøret. 

 

Tross usikkerheten knyttet til om unntakene i § 66 (1) bokstav a til c kan få anvendelse på 

tilfeller utenfor kjøpslovens anvendelsesområde grunnet deres positivrettslige karakter, kan 

det argumenteres for at unntakene dekkes av det grunnleggende prinsipp om risikofordelingen 

mellom partene. Resultatet blir da det samme som om hele § 66 gis anvendelse. 

 

7.3 Hva bør betegnes som den praktiske hovedregelen i § 66? 

 

At tingen må leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde” omtales som hovedregelen 

i § 66.182 Et spørsmål er likevel om unntakene i bokstav a til c og (2) er så vidtgående at 

hovedregelen om at tingen skal leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde har liten 

eller begrenset praktisk betydning. 

 

Hagstrøm gir uttrykk for at ”Fra hovedregelen om at tingen må leveres tilbake i vesentlig 

samme stand og mengde, er det dessuten gjort vidtgående unntak i bestemmelsens annet 

punktum.”183 Dette peker i retning av en oppfatning om at unntakene gjør klart innhugg i 

utgangspunktet om at tingen skal leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde” etter 

første ledd, første punktum. Etter en vurdering av bokstav a til c og (2) står jeg tilbake med en 

tilsvarende oppfatning. 

 

Bokstav a legger for det første risikoen for skader som skyldes ”tingens egen beskaffenhet” på 

selgeren, og bygger dermed på en streng praktisering av prinsippet om at den som ikke har 

levert kontraktsmessig må svare for alle følger.184 For det andre må selger etter bokstav a 

bære risikoen for skader som skyldes ”annet forhold som ikke beror på kjøperen”. Dette 

fremstår som en generell risikoplassering hvor selger må bære risikoen også for skader ingen 

av partene kan bebreides for. Bergem ser virkningen av denne risikofordelingen fra selgerens 

side, og skriver at ”Bestemmelsen omfatter tilfeller hvor tingen skades på grunn av forhold 

som objektivt sett beror på selgeren.”185 Fordelingen er praktisk, men ikke nødvendigvis 

                                                 
182  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 120 
183  Hagstrøm (2011) s. 448 
184  Ramberg (2013) s. 536 
185  Bergem (2008) s. 325 
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rimelig overfor selger.186 Det er mulig å argumentere for at denne risikofordelingen har større 

praktisk betydning enn kravet om at kjøper skal levere tingen tilbake i ”vesentlig samme stand 

og mengde”, og dermed er nærmere til å fungere som praktisk hovedregel enn kravet i første 

ledd, første punktum. 

 

Bokstav b og c åpner for at kjøper i visse tilfeller kan ha sitt hevingskrav i behold selv om 

skaden har oppstått som følge av hans egne handlinger. Det er ingen selvfølgelighet at selger 

skal måtte bære risikoen i slike tilfeller.187 Det kan argumenteres for at kjøper står nærmest til 

å bære tap som skyldes skade han selv har forårsaket. Da utvalget tok til ordet for å videreføre 

kjøpers mulighet til å heve kjøpet tross at skaden skyldes hans egne handlinger, var ett 

argument at dagjeldende § 58 ikke hadde møtt særlig kritikk så lenge den hadde vært i 

bruk.188 Ett annet argument var at det ofte kan være vanskelig å skille på om det var kjøpers 

handling isolert eller mangelen som heftet ved tingen som utløste skaden eller forringelsen.189 

Ramberg anser kjøpers mulighet for å heve etter bokstav c i tilfeller der tingen er videresolgt 

og ikke kan tilbakeleveres som den endelige overgivelsen av grunntanken om at tingen skal 

leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde”. 190 

 

Kjøpers adgang etter andre ledd til å heve dersom han erstatter verdireduksjonen tingen har 

hatt kan sies å være det siste nådestøtet til hovedregelen om at tingen skal leveres tilbake i 

”vesentlig samme stand og mengde”. Dette åpner for at kjøper selv i tilfeller der han selv er 

skyld i at skaden er oppstått kan kreve at selger skal ta tilbake tingen. Det kan argumenteres 

for at hovedregelen om tilbakelevering av tingen i vesentlig samme stand og mengde langt på 

vei kan byttes ut med erstatning av verdireduksjon etter andre ledd og erstatning for 

avkastning og nytte etter § 65 (1).191 Dette harmonerer med utvalgets begrunnelse for at andre 

ledd ikke ville fremstå urimelig for kjøper, idet han ved å få erstattet verdireduksjonen ikke 

vil ha noen grunn til å føle seg urettferdig behandlet.192 En måte å se dette på er at den 

tradisjonelle grunntanken om restitusjon av realytelsen er byttet ut med et mål om å stille 

partene i samme økonomiske stilling som de var før avtalen ble inngått. 

 

                                                 
186  Ramberg (2013) s. 536 
187  NOU 1976: 34 s. 85 
188  NOU 1976: 34 s. 85 
189  NOU 1976: 34 s. 85 

190  Ramberg (2013) s. 540 
191  Ramberg (2013) s. 542 
192  NOU 1976: 34 s. 85 
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Det er etter dette nærliggende å konkludere med at unntakene i bokstav a til c og andre ledd er 

så vidtgående at hovedregelen om at tingen skal leveres tilbake i vesentlig samme stand og 

mengde har liten eller begrenset praktisk betydning. 



49 

 

8 Litteraturliste 

 

Bergem, John Egil «Kommentar til kjøpsloven»,  

note 342 I: Norsk 

Lovkommentar nettversjon 

 

[Sitert 26.10.2016] 

Bergem, John Egil «Kommentar til kjøpsloven», 

note 396 I: Norsk 

Lovkommentar nettversjon 

 

[Sitert 17.11.2016] 

 

 

Bergem, John Egil, Berte-

Elen R. Konow, Stein 

Rognlien 

Kjøpsloven 1988 og FN-

konvensjonen 1980 om 

internasjonale løsørekjøp, 3. 

utg. 

 

2008 

Christoffersen, Margrethe 

Buskerud 

Kjøp og salg av virksomhet – 

risiko og ansvar for mangler, 

1. Utgave 

 

2008 

Eckhoff, Torstein Rettskildelære, 5. utgave ved 

Jan E. Helgesen 

 

2001 

Hagstrøm, Viggo Obligasjonsrett, 2. utg. 

 

2011 

Krüger, Kai Norsk kjøpsrett, 4. utg. 

 

1999 

Munukka, Jori Köplagen note 268 Karnov 

Sverige – lagkommentarer 

 

[Sitert 01.10.2016] 

Ramberg, Jan, Herre, Johnny Köplagen, 2. Utg. 2013 

 

 



50 

 

Lov- og forarbeidsregister 

Norske lover 

1907 Lov 24 mai 1907 nr. 2 Lov om kjøb (Opph.) 

 (Kjøpsloven) 

 

1988 Lov 13 mai 1988 nr. 27 Lov om kjøp 

 (Kjøpsloven) 

 

1992 Lov om avhending av fast eigedom 

 (Avhendingslova) 

 

2002 Lov om forbrukerkjøp 

 (Forbrukerkjøpsloven) 

 

Utenlandske lover 

Köplagen Köplag (1990:931) [Sverige]. 

 

Norske forarbeider 

Ot.prp. nr. 2 (1906-

1907) 

Angaaende udfærdigelse af en lov om kjøb, en lov om forandring i lov 

om sjøfarten af 20de juli 1983 og en lov om forandring i lov om 

konkurs og konkursboers behandling af 6te juni 1863 

 

NOU: 1976: 34 Lov om Kjøp 

 

Ot.prp. nr. 80 

(1986-1987) 

Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen 

om kontrakter for internasjonale løsørekjøp 

 

Ot.prp. nr. 44 

(2001-2002) 

Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 

 

Svenske forarbeider 

Prop. 1988/89:76 Om ny köplag  

 

Rettspraksis 

Rt.1965.91 

Rt.1966.996 

Rt.2002.1110 



51 

 

RG-1973-402 

RG-1995-1327 

RG-1998-1186 

RG-2012-1293 

LA-2008-104716 

LA-2010-1525 

LA-2014-91735 

LB-2008-132301 

LB-2014-158500 

LF-2004-10817 

LF-2011-87794 

LF-2012-178362 

LG-1999-1440 

LG-2007-88318 

 

 

 

 


	1 Innledning
	1.1 Oppgavens tema
	1.2 Metode
	1.3 Vilkår for heving

	2  Kravet til at tingen må leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde”
	2.1 Tilbakelevering i ”vesentlig samme stand og mengde” som hovedregel
	2.2 Utgangspunktet for vurderingen av om tingen er i ”vesentlig samme stand” ved tilbakeleveringen
	2.3  Forhold som kan få betydning for vurderingen av om tingen er i ”vesentlig samme stand og mengde” ved tilbakeleveringen
	2.3.1 Betydningen av at tingen har falt i verdi som følge av at tiden har gått
	2.3.2 Betydningen av om tingen var ny eller brukt ved overleveringen

	2.4 Konsekvensen av at tingen ikke kan leveres tilbake i ”vesentlig samme stand og mengde”
	2.5 Bestemmelsens anvendelse på overdragelse av rettigheter

	3  Unntak for tilfeller der tingen er skadet eller forringet som følge av ”tingens egen beskaffenhet” eller ”annet forhold som ikke beror på kjøperen”
	3.1 Kort om bestemmelsen
	3.2 Skade eller forringelse som skyldes ”tingens egen beskaffenhet”
	3.2.1 Introduksjon av det første unntaket i bokstav a
	3.2.2 Betydningen av at tingen har begrenset holdbarhet
	3.2.3 Feil som heftet ved tingen ved overleveringen
	3.2.4 Skaden oppstår som følge av montering eller demontering

	3.3  Skade eller forringelse som skyldes ”annet forhold som ikke beror på kjøperen”
	3.3.1 Introduksjon av det andre unntaket i bokstav a
	3.3.2 Kjøpers risikosfære
	3.3.3 Betydningen av hvilken omsorg kjøper har dratt for tingen mens han har hatt den i sin besittelse
	3.3.4 Betydningen av at selger unnlater å ta kjøpers hevingskrav på alvor
	3.3.5 Tingen viser seg å ha en rettsmangel
	3.3.6 Kjøpers problemer med å levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde skyldes forhold som ikke kan føres tilbake til noen av partene
	3.3.6.1 Fordeling av risiko når ingen av partene kan bebreides for at tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde
	3.3.6.2 Skaden skyldes tredjemann
	3.3.6.3 Skaden skyldes en tilfeldig begivenhet
	3.3.6.4 Casus mixtus



	4  Unntak for tilfeller der skaden er en følge av ”handling som trengs for å undersøke om tingen har en mangel”
	4.1 Kort om bestemmelsen
	4.2 Kjøpers undersøkelsesplikt etter levering
	4.3 Kjøpers adgang til å undersøke tingen ut over undersøkelsesplikten
	4.3.1 Rammene for kjøpers handlefrihet
	4.3.2  Betydningen av hvilke egenskaper ved tingen kjøper undersøker
	4.3.3 Betydningen av hvilke metoder kjøper tar i bruk for å undersøke tingen
	4.3.4 Betydningen av intensiviteten av kjøpers undersøkelser

	4.4 Betydningen av at undersøkelsene avdekker en mangel

	5  Unntak for tilfeller der tingen er videresolgt eller forbrukt
	5.1 Kort om bestemmelsen
	5.2 Tingen er videresolgt
	5.2.1 Bestemmelsens formål og innhold
	5.2.2  Kravet om at tingen må være solgt videre i vanlig omsetning

	5.3 Tingen er forbrukt eller forandret som følge av forutsatt bruk
	5.3.1 Betydningen av at tingen er forbrukt eller forandret
	5.3.2 Tingen må ha vært gjenstand for forutsatt bruk

	5.4 Videresalget, forbruket eller forandringen må ha skjedd før kjøper oppdaget eller burde oppdaget at tingen har en mangel
	5.4.1 Skjæringspunktet
	5.4.2 Kjøper disponerer tingen etter at han har oppdaget mangelen
	5.4.3 Kjøpers vurdering av mangelens betydning


	6  Kjøpers mulighet til å opprettholde hevingskravet dersom han ”erstatter den verdireduksjon tingen har hatt”
	6.1 Kort om bestemmelsen
	6.2 Formålet med å utvide kjøpers mulighet til å heve kjøpet
	6.3 Tilfeller hvor anvendelsen av bestemmelsen kan fremstå lite rimelig for selger
	6.3.1 Kjøper har forårsaket skaden
	6.3.2 Det er ikke mulig å tilbakelevere tingen

	6.4 Tingen har steget i verdi
	6.4.1 Betydningen av at tingen har steget i verdi
	6.4.2 Markedsverdien på tingen har gått opp
	6.4.3 Verdien har gått opp fordi kjøper har lagt ned arbeid i tingen

	6.5 Erstatningens omfang

	7  Regelens rekkevidde
	7.1 Kjøpsloven § 66s betydning for risikoens overgang
	7.2 Anvendelse utover kjøp
	7.3 Hva bør betegnes som den praktiske hovedregelen i § 66?

	8  Litteraturliste

