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1 Innledning 
 
1.1 Tema og problemstilling 
Kjøp av fast eiendom til boligformål er for de fleste av oss, den største og viktigste private 
investeringen vi foretar i løpet av livet. Ikke sjelden blir det avdekket feil og mangler i forbin-
delse med eiendomssalg, ofte med rettstvister i kjølvannet av dette. 
 
Ved inngåelse av en avtale om salg av fast eiendom, vil selgeren ha en plikt til å gi kjøperen 
opplysninger om alle relevante forhold ved eiendommen. Grunnlag for opplysningsplikt kan 
følge av kontraktsrettslige regler om mangler i lov om avhending av fast eiendom av 1992. 
Opplysningsplikt kan også følge avtalerettslige ugyldighetsregler, dersom kjøperen i villfarel-
se om forutsetningene for å binde seg til avtalen, som skyldes uredelig tilbakehold av opplys-
ninger om forhold rundt avtaleinngåelsen. 
 
Etter avtaleloven vil brudd på opplysningsplikten føre til at løftet ikke blir bindende for kjøpe-
ren, og avtalen blir ugyldig. Foreligger det opplysningsmangel i medhold av avhendingsloven, 
åpner den for flere og mer nyanserte rettsvirkninger, som for eksempel krav om retting eller 
prisavslag, eventuelt erstatning eller heving av avtalen. Heving kan minne mye om ugyldig-
het. 
 
Tema for oppgaven er å sammenlikne det avtalerettslige ansvarsgrunnlag etter avtaleloven 
(avtl.) og det kontraktsrettslige ansvarsgrunnlag etter avhendingsloven (avhl.) for mangelfulle 
opplysninger ved salg av fast eiendom. Disse to regelsett har etter sin ordlyd flere likhets-
trekk, men også noen forskjeller. Det oppstår dermed spørsmål om i hvilken grad vilkårene 
for brudd på opplysningsplikten etter disse to bestemmelsene er sammenfallende eller avvi-
kende. 
 
 
1.2 Formålet med oppgaven 
Formålet med oppgaven er å sammenligne avhl. § 3-7 og avtl. § 33 for å få frem likheter og 
forskjeller med hensyn til vilkårene for henholdsvis mangel og ugyldighet, ved at selgeren har 
holdt tilbake opplysninger overfor kjøperen. 
 
Likheter og forskjeller kommer til syne allerede ved gjennomlesning ordlyden til de to aktuel-
le lovbestemmelsene. Enkelte ord er like (eller tilnærmet like), som f.eks. at opplysningsplik-
ten sikter til et eller annet forhold (jf. hhv. ”omstændighet” og ”omstende” i avtl. § 33 og avhl. 
§ 3-7). 
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Et eksempel på ord som ikke går igjen er ”redelighet” i avtl. § 33 som ikke er nevnt i avhl. § 
3-7. Det kan også se ut som som om at det er en forskjell i kravet om kausalitet, da dette nev-
nes uttrykkelig i avhl. § 3-7 andre pkt., men ikke i avtl. § 33. 
 
Det vil også være interessant å redegjøre for det materielle innholdet i de to nevnte lovbe-
stemmelsene, og foreta en sammenligning av disse, for å avdekke eventuelle forskjeller og 
likheter. 
 
 
1.3 Oversikt over forholdet mellom avtaleretten og kontraktsretten ved 

eiendomssalg 
Et grunnleggende prinsipp i avtaleretten er at avtaler skal holdes (pacta sunt servanda.)1 Et 
annet grunnleggende avtalerettslig prinsipp er at partene står fritt til avtale nær sagt hva som 
helst. Dette følger av den alminnelige avtalefriheten. Avtalefriheten gir privatpersoner hjem-
mel til å stifte rettigheter og pådra seg plikter.2 Foreligger det mangler i forbindelse med av-
taleinngåelsen, kan det føre til at avtalen blir ugyldig. En slik avtalerettslig mangel kan være 
at selgeren holder tilbake relevant informasjon om forhold i forbindelse med avtaleinngåelsen, 
jf. avtl. § 33. Ugyldighet etter avtaleloven innebærer at avtalen var uvirksom fra begynnelsen 
av. 
 
Kontraktsretten behandler rettsspørsmål om avtalers innhold og rettsvirkninger på formueret-
tens område.3 Dette omfatter hva partene har forpliktet seg til å yte etter avtalen, og hvilke 
følger det får hvis disse ikke overholdes. Ved kjøp av fast eiendom (som ved kjøpskontrakter 
ellers) vil det foreligge en mangel dersom eiendommen ikke er i samsvar med det som er av-
talt mellom partene. 
 
Hva partene har forpliktet seg til følger av det som er avtalt, dvs. det de har kommet til enig-
het om4 av respektive ytelser og motytelser. Ved eiendomssalg yter selgeren eiendommen mot 
at kjøperen yter kjøpesummen. 
 
En typisk konflikt mellom kjøper og selger etter avhl. § 3-7, går ut på at kjøperen hevder at 
selgeren ikke har overholdt sine plikter i forbindelse med avtaleinngåelsen. Ytelsen (eien-
dommen) er mangelfull fordi han ikke har fått den informasjon om forhold ved eiendommen 
som han kunne regne med å få. Kjøperen ønsker derfor å få avslag i prisen eller å benytte seg 
                                                
1 NL 5-1-2 
2 Giertsen (2014) s. 6 
3 Giertsen (2014) s. 5 
4 Giertsen (2014) s. 59 
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av en annen kontraktsbruddsanksjon, for å gjenopprette den ubalanse som mangelen represen-
terer i avtaleforholdet. Eventuelt kan han heve hvis mangelen utgjør et vesentlig kontrakts-
brudd. 
 
Avtaleloven gjelder generelt for avtaleinngåelse for alle typer avtale på formuerettens område, 
jf. avtl. § 41. Avtaleloven får derfor betydning når det inngås avtale om salg av fast eiendom i 
medhold av avhendingsloven. Det er således flere forbindelseslinjer mellom de kontraktsretts-
lige og avtalerettslige opplysningspliktene. 
 
 
1.4 Avgrensninger 
 
1.4.1 Oppgavens tema som avgrensning 
Tema for oppgaven er å sammenligne det avtalerettslige og det kontraktsrettslige ansvars-
grunnlag for mangelfulle opplysninger ved overdragelse av fast eiendom. 
 
Med ”fast eiendom” siktes her til samme definisjon som avhendingsloven, nemlig grunn og 
bygning, samt innretninger som er varig forbundet med grunnen.5 Oppgaven har fokus på fast 
grunn med tilhørende bygninger, som har til formål å brukes som bolig. Også eierseksjoner og 
andel i borettslag. 
 
”Mangelfulle opplysninger” omfatter både opplysningssvikt (jf. avhl. § 3-7) og uriktige opp-
lysninger (jf. avhl § 3-8) i den alminnelige kontraktsretten. Som det vil fremgå nedenfor (pkt. 
1.4.2) faller uriktige opplysninger utenfor temaet for denne oppgaven. Men begrepet er likevel 
relevant for oppgavens tema som gjelder virkeområdet for avtl. § 33. 
 
Med ”overdragelse” siktes her til overdragelser som skjer ved frivillig salg med grunnlag i 
avtale. 
 
I det følgende vil fokuset være rettet mot rettsvilkårene for opplysningssvikt etter avhl. § 3-7 
og avtl. § 33, og en sammenligning av disse. Rettsvirkningene som følger av at eiendommen 
har en mangel etter avhl. § 3-7 er det ikke plass til å behandle innenfor rammen av denne 
oppgaven. Spørsmålet om hvor grensen for selgerens opplysningsplikt overfor kjøperen går 
etter de to ansvarsgrunnlagene er det heller ikke plass til å behandle her. 
 
 

                                                
5 Jf. avhendingsloven § 1-1andre pkt. Nærmere om dette nedenfor. 
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1.4.2 Avgrensning mot avhendingsloven § 3-8 
Selgerens opplysningsansvar består ikke bare av å gi selgeren opplysninger som kjøperen 
hadde grunn til å regne med å få. Opplysningene skal også være korrekte. Lovgiver fremhever 
dette i forarbeidene når den understreker at opplysningsplikten innebærer at ”seljaren har plikt 
til å gi både fullstendige [avhl. § 3-7] og riktige [avhl. § 3-8] opplysningar.”6 Disse to be-
stemmelsene danner sammen grunnlaget for selgerens opplysningsansvar ved salg av fast ei-
endom. 
 
Bestemmelsene ”...tar sikte på at kjøper skal kunne stole på at selger gir riktige og fullstendi-
ge opplysninger om faktiske og rettslige forhold av betydning.”7 Om en opplysning er uriktig 
eller mangelfull kan by på tvil. Det kan være ”glidende overgang mellom manglende, ufull-
stendige og positivt uriktige opplysninger.”8 Og Høyesterett har uttalt at tolkningen av avhl. § 
3-7 bør gi ”...en indre god sammenheng med § 3-8.”9 Ikke sjelden påberopes begge ansvars-
grunnlag samtidig som grunnlag for mangelsansvar. 
 
Til tross for denne nære sammenhengen mellom avhl. §§ 3-7 og 3-8 med hensyn til selgerens 
opplysningsansvar, er de rettslige vilkårene ikke helt sammenfallende. En sentral forskjell er 
at selgeren blir ansvarlig etter § 3-8, uavhengig av om han hadde kjennskap til at opplysning-
en var uriktig. Det spiller derfor ingen rolle om selgeren bevisst har forsøkt å villede kjøperen 
ved å gi ham positivt uriktige opplysninger, eller om dette skyldes uaktsomhet fra hans side. 
Paragraf 3-8 er således et objektivt ansvarsgrunnlag for mangel.10 Både avhl. § 3-7 og avtl. § 
33, har begge subjektive vilkår for mangelsansvar. Av denne grunn faller behandlingen av 
avhl. § 3-8 derfor utenfor oppgavens tema. 
 
Det må tas et lite forbehold med hensyn til tolkningen av vilkåret om årsakssammenheng i 
avhl. § 3-7. Dette vilkåret er identisk med det tilsvarende vilkåret i avhl. § 3-8. Tolkningen av 
kausalitetsvilkåret i avhl. § 3-7, følger rettspraksis’ tolkning etter avhl. § 3-8 (jf. nedenfor i 
pkt. 2.3.4.) 
 
 
1.4.3 Avgrensning mot avtaleloven § 30 
Avtaleloven § 33 er nært beslektet med ugyldighetsregelen i avtl. § 30 om svik. Men avtl. § 
30 har et snevrere anvendelsesområde enn avtl. § 33, da omstendigheten er begrenset til å 

                                                
6 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 90 
7 Rt. 2008 s. 976 avsnitt 30 
8 Rt. 2001 s. 369 på s. 376 
9 Rt. 2001 s. 369 på s. 374 
10 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 90 
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gjelde løfter som er fremkalt ved svik. Selv om et forhold i et grensetilfelle skulle falle utenfor 
avtl. § 30, kan det falle innenfor anvendelsesområdet for ”omstændigheter” i avtl. § 33.11 Be-
grunnelsen for å ha en egen bestemmelse om svik, var opprinnelig for å markere at dette ut-
gjør selve kjernen i uredelighetsbegrepet.12 
 
Sammenliknet med § 33 er det svært få saker som er avgjort etter avtl. § 30, da svik er vans-
kelig å bevise i praksis, med mindre løftemottageren erkjenner dette selv. Det er også sterkt 
infamerende å bli dømt for å ha handlet svikaktig, ”det har en sterk stempeleffekt.”13 
 
Det kan også nevnes at § 33 dekker også de andre forutgående ugyldighetsbestemmelsene (§§ 
28 til 32). Men disse bestemmelsene er ikke relevante med hensyn til sammenligningen med 
avhl. § 3-7 i oppgaven her. 
 
 
1.4.4 Avgrensning mot avtaleloven § 36 
Avtaleloven § 33 har også nær tilknytning til den alminnelige lempningsregelen i avtl. § 36. 
En avtale kan ”helt eller delvis settes til side eller endres” dersom det vil virke "urimelig" å 
gjøre den gjeldende. Å sette til side en avtale i sin helhet, minner mye om ugyldighet. Avtale-
loven § 36 skiller seg imidlertid fra avtl. § 33 da den også gir hjemmel for å rette opp feil og 
mangler gjennom å endre innholdet i avtalen, som ellers gjør den urimelig å kreve oppfylt. 
 
Men avtl. § 36 har større rekkevidde, da den i tillegg til å gjelde forhold ved avtaleinngåelsen 
som i § 33 (uriktige forutsetninger), også rammer etterfølgende forhold (blant annet bristende 
forutsetninger). Avtaleloven § 36 kan derfor sies å overlappe avtl. § 33 til en viss grad. Men 
mulighetene for å opprettholde avtalen, er større da det i ettertid er mulig å endre avtalens 
innhold slik at man kan fjerne de sidene av avtalen som fremstår urimelige. 

                                                
11 Giertsen (2014) s. 165 
12 Giertsen (2014) s. 165 
13 Giertsen (2014) s. 165 
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1.5 Rettskildene i avtale- og kontraktsretten 
 
1.5.1 Avtalen14 
Avtalen er det primære rettsgrunnlaget og den sentrale rettskildefaktoren for å fastlegge om-
fanget av kjøpers og selgers gjensidige forpliktelser og rettigheter ved salg av fast eiendom. 
Avtalen vil således være et viktig utgangspunkt for å kunne ta stilling til om selgeren har mis-
ligholdt sin opplysningsplikt overfor kjøperen, jf. avhl. §§ 3-7 og 3-1 (1). 
 
En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale. Det som kreves er at partene har 
kommet til enighet om de mest sentrale punktene vedrørende kjøpet. Men Høyesterett har 
uttalt at ”det kreves meget sterke bevis for å godta en påstand om bindende muntlig avtale om 
kjøp av fast eiendom.”15 Derfor er det uten tvil mest praktisk at avtalen nedtegnes når partene 
er kommet til enighet. Partene kan også kreve dette, jf. avhl. § 1-3. Men i praksis er så godt 
som alle avtaler om eiendomssalg skriftlige. 
 
Et sentralt avtalerettslig spørsmål er om partene er bundet av avtalen. I denne oppgaven vil ett 
spørsmål være om kjøperen kan si seg løst fra sitt rettslig bindende løfte, som følge av at sel-
geren har opptrådt uredelig, jf. avtl. § 33. Hva angår ugyldighetsreglene i avtaleloven, er det 
ikke avtalens innhold som er det sentrale, men forutsetningene for selve avtaleinngåelsen. 
Avtalens innhold vil i forhold til uredelighetsregelen i § 33 derfor ikke ha samme betydning 
for ugyldighetsspørsmålet, som ved kontraktsrettslige spørsmål i forhold til avhl. § 3-7. 
 
Tolkningsspørsmål oppstår først dersom partene er uenige om omfanget av krav og plikter de 
har etter avtalen. Spørsmålet om tolkning og om det foreligger en kontraktsrettslig mangel 
forutsetter således en gyldig inngått avtale.16 Er det tvil om det hefter mangler ved selve av-
taleinngåelsen må derfor ugyldighetsspørsmålet avklares først. Man kan man si det slik at de 
avtalerettslige reglene befinner seg "i rommet foran"17 kontraktsrettens regler. 

                                                
14 Det er delte meninger i teorien om avtaler bør anses som en rettskildefaktor, jf. Nygaard (2004) s. 340. For 

denne oppgavens formål behandler jeg avtaler som om den er det, selv om den skiller seg fra andre rettskil-
defaktorer ved at den bare gjelder inter partes. 

15 Se Rt. 1985 s. 1265 
16 Woxholth (2017) s. 38 
17 Woxholth (2017) s. 38 
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1.5.2 Lovgivning og forarbeider 
Avhendingsloven regulerer rettsforholdet mellom kjøper og selger ved frivillig salg av fast 
eiendom.18 Loven definerer ”fast eiendom” som bl.a. omfatter ”grunn og bygningar, og elles 
andre innretninger som er varig forbundne med grunnen,” jf. § 1-1 (1) første pkt. Loven gjel-
der også for salg av eierseksjon, samt for salg av sameieparter i fast eiendom, jf. § 1-1 (1) 
andre pkt. Loven får også anvendelse på salg av andel i borettslag, jf. § 1-1a. 
 
Hovedregelen er at avhendingsloven er deklaratorisk, jf. avhl. § 1-2 (1). Den er imidlertid 
delvis preseptorisk ved forbrukerkjøp. Med ”forbrukerkjøp” menes kjøp av eiendom der kjø-
peren er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. § 
1-2 (3). Loven kan da ”ikkje fråvikast ved avtale til ugunst” for kjøperen jf. § 1-2 (2) andre 
pkt., jf. første pkt. Ved forbrukerkjøp følger det av § 1-2 (2) andre pkt. at blant annet avhl. §§ 
3-7 til 3-10 er preseptoriske. Hvorvidt selgeren er en forbruker eller en person som handler 
som ledd i næringsvirksomhet er uten betydning.19 Ellers er loven deklaratorisk, også med 
hensyn til § 3-7.20 
 
Når kjøperen er forbruker, vil blant annet § 3-7 gjelde som preseptorisk bakgrunnsrett. Inne-
holder avtalen et vilkår som fratar forbrukerkjøperen mangelsinnsigelse etter §§ 3-7 til 3-10, 
vil dette vilkåret stå i direkte motstrid med avhl. § 1-2 på en slik måte at det må stå tilbake for 
lovens regel.21 
 
I avtale om kjøp av fast eiendom til boligformål vil derfor avhl. § 3-7 ikke kunne fravikes ”til 
ugunst” for kjøperen, med mindre han har til hensikt å drive næringsvirksomhet, f.eks. gjen-
nom utleie. Det kan vanskelig tenkes at adgangen til å fravike avhl. § 3-7 skulle falle slik ut at 
det ikke er ”til ugunst” for kjøperen. 
 
Avtaleloven har bestemmelser om hvordan avtaler sluttes (men langt fra alt er lovfestet22), om 
fullmaktsforhold og ugyldige viljeserklæringer. Avtaleloven gjelder generelt for avtaler på 
formuerettens område, jf avtl. § 41. Avtalelovens alminnelige regler om ugyldighet får der-
med også anvendelse på avtaler om salg av fast eiendom. 

                                                
18 Også andre former for overdragelser omfattes: gavesalg, bytte og gave, jf. avhl. § 1-1 (1) første pkt. 
19 Bergsåker (2013) s. 77 
20 Se eksempel på dette i LB-2008-157109, der kjøperen fraskrev seg bl.a. avhl. § 3-7 med mindre selgeren har 

opptrådt ”svikaktig.” Begge partene var fysiske personer som handlet ”som ledd i næringsverksemd,” jf. 
avhl. § 1-2 (3). 

21 Eckhoff (2001) s. 347 
22 Giertsen (2014) s. 14 
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Bestemmelsene i avtalelovens kapittel 3 om ugyldige løfter (”viljeserklæringer”) er ufravike-
lige.23 Dette kommer ikke til uttrykk i loven selv, men forutsettes implisitt. Avtalelovens reg-
ler om ugyldighet har som formål å fremme hensyn til omsetning og forutberegnelighet mel-
lom partene. For det første ved å motvirke en parts misbruk av avtalefriheten på bekostning av 
avtalemotparten, men også for å beskytte mot uhederlige forretningsmetoder. Et løfte om å 
binde seg til en avtale som er unntatt avtalelovens ugyldighetsregler er derfor ikke bindende. 
 
Jeg vil under pkt. 2.1 gi en kort oversikt over de to aktuelle lovtekstene og identifisere retts-
vilkårene. Nærmere om rettsvilkårenes materielle innhold, vil bli redegjort for under pkt. 2.3. 
 
Kjøpsloven ”...har vært premissleverandør og til dels forbilde for annen moderne kontrakts-
lovgivning innen kontraktsretten, eksempelvis avhendingslova.”24 Dette kommer til syne i 
avhendingsloven, som har betydelige likhetstrekk med både kjøpsloven25 og andre lovreguler-
te kontraktstyper. I de særskilte merknadene i forarbeidene til avhendingsloven, vises det ikke 
sjelden til kjøpsloven og dens forarbeider. Men det kan være grunn til å ta enkelte forbehold, 
da det på flere steder er viktige forskjeller. 
 
 
1.5.3 Rettspraksis 
Rettspraksis er en sentral rettskildefaktor ved tolkningen av vilkårene i avhl. § 3-7 og avtl. § 
33. Uttalelser om lovtolkningen fra Høyesterett og underrettene (tingrett og lagmannsrett) 
supplerer ordlyden til vagt formulerte og skjønnsmessige rettsvilkår. 
 
Høyesteretts avgjørelser tillegges normalt betydelig eller avgjørende vekt der uttalelser derfra 
tilsier et annet tolkningsresultat enn det som fremgår av en naturlig språklig forståelse ordly-
den. Praksis fra underrettene kan også få betydning for tolkningen av vilkårene. Særlig der 
praksisen for et tolkningsresultat er fast og langvarig. 

                                                
23 Giertsen (2014) s. 17 - 18 
24 Hagstrøm (2015) s. 21 
25 Lov 13 mai 1988 nr. 27 om kjøp 
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1.6 Noen kommentarer til begrepsbruken 
Jeg vil i det følgende holde meg til rettskildemessige begreper og uttrykk som bygger på Tor-
stein Eckhoffs "Rettskildelære" (2001). Begreper som "rettskildefaktor", "tolkning" og "vekt" 
mfl. har samme betydning som legges til grunn i hans bok, med mindre annet er sagt. Jeg 
nevner dette, da det mellom ulike forfattere kan være litt ulikt syn på betydningen av begreper 
som "vekt" og "relevans" og hva de bør omfatte eller inneholde. 
 
Ordene avtale og kontrakt vil også bli brukt om hverandre. Med avtale eller avtalerett sikter 
jeg til de avtalerettslige sidene av rettsforholdet mellom partene. Med kontrakt eller kontrakts-
rett sikter jeg til avtalens innhold. 
 
I kontraktsretten, som omfatter de spesielle kontraktstypene som f.eks. kjøp og salg av fast 
eiendom, er det vanlig å omtale partene som kjøper og selger. I avtalerettslig sammenheng 
blir de samme partene omtalt som henholdsvis løftegiver og løftemottager. I et rettsforhold 
om salg av fast eiendom vil løftegiveren typisk være kjøperen, og løftemottageren vil være 
selgeren. I det følgende syntes jeg det er mest hensiktsmessig å holde meg til kjøper og selger, 
også når jeg viser til avtaleretten. Jeg vil bare unntaksvis bruke ordene løftegiver og løfte-
mottager der jeg mener det er nødvendig. 
 
Jeg veksler mellom å henvise til begreper og navn mellom bokmål og nynorsk. Avhendings-
loven er vedtatt på nynorsk og omtales formelt som "avhendingslova". Enkelte begreper har 
samme utforming på både nynorsk og bokmål, mens andre er ulike. Også her vil jeg bruke 
nynorsk bare der jeg siterer ordlyden, men ellers vil jeg holde meg til den tilsvarende betyd-
ningen på bokmål. 
 
Det samme gjelder der avtaleloven bruker ord som ikke lenger er i bruk i dagligtalen. Begre-
pet ”viljeserklæring” i avtaleloven, sikter til alle partsutsagn som har løftevirkninger.26 Men 
gjelder alle ”forpliktende utsagn på formuerettens område.”27 Om dette vil jeg bare bruke or-
det ”løfte.” Det samme gjelder for ”omstendighet” som jeg av og til vil kalle ”forhold.” 
 
En siste bemerkning er at "avhending" betyr salg. I en avtale mellom to parter28 som typisk 
består av en kjøper-side og en selger-side, vil jeg bruke disse ordene om hverandre på retts-
forholdet. Om det foreligger en kjøpsavtale eller salgsavtale går naturligvis ut på det samme, 

                                                
26 Giertsen (2014) s. 16 
27 Giertsen (2014) s. 16 
28 Det kan naturligvis være flere parter på hver av kjøp- og selgersidene i avtalen (inter partes). 
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med unntak for de reglene som spesielt retter seg mot kjøperens eller selgerens rettigheter og 
plikter. 
 
 
1.7 Oversikt over den videre fremstilling 
Jeg går i kapittel 2 over til å drøfte likheter og forskjeller med hensyn til rettsvilkårene for 
selgerens opplysningsplikt etter avhendingsloven og avtaleloven. Innledningsvis i kapittel 2.1 
vil jeg gi en oversikt over ordlyden og rettsvilkårene for henholdsvis avhl. § 3-7 og avtl. § 33. 
Det er disse som danner systematikken i, og grunnlaget for drøftelsene i kapittel 2.3 om retts-
vilkårene i bestemmelsene. 
 
Før jeg tar fatt på rettsvilkårene i kapittel 2.3, vil jeg i kapittel 2.2 kort si noen ord om retts-
virkningene. Som jeg skrev innledningsvis, faller det utenfor rammen av denne oppgaven å 
gjøre nærmere rede for mulige kontraktsbruddsanksjoner som følger av at eiendommen har en 
mangel. Det skal jeg heller ikke gjøre. Men en redegjørelse for avhl. § 3-7 og avtl. § 33 blir 
ikke fullstendig uten også å knytte noen kommentarer til rettsfølgen når vilkårene er oppfylt. 
 
Avslutningsvis i kapittel 3 vil jeg sammenfatte hovedlinjene fra drøftelsene i kapittel 2. 
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2 Komparativ del: en sammenligning av de to 
ansvarsgrunnlagenes rettsvilkår 

 
2.1 Ordlyden 
Jeg går i del 2 over til å drøfte likheter og forskjeller med hensyn til rettsvilkårene for selge-
rens opplysningsplikt etter avtaleloven og avhendingsloven. Jeg vil redegjøre for i hvilken 
grad det materielle innholdet av rettsvilkårene er sammenfallende eller forskjellige. 
 
Først vil jeg innledningsvis gjengi ordlyden i henholdsvis avhl. § 3-7 (kapittel 2.1.1) og avtl. § 
33 (kapittel 2.1.2), med en kort presentasjon av de sentrale vilkårene. Deretter vil jeg før jeg 
tar for meg innholdet av de enkelte vilkårene (kapittel 2.3), kort si noen ord om rettsvirk-
ningene (kapittel 2.2). 
 
 
2.1.1 Avhendingsloven § 3-7 
"Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eige-
domen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne 
med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at 
opplysning ikkje vart gitt." 
 
Fra ordlyden i avhl. § 3-7 kan det stilles opp følgende vilkår: 
1. omstendigheter ved eiendommen 
2. selgeren kjente eller måtte kjenne til 
3. kjøper hadde grunn til å regne med å få 
4. årsakssammenheng mellom løftet og tilbakehold av opplysninger 
 
Det første vilkåret gjelder viser at det er forhold ved eiendommen som er gjenstand for opp-
lysningsplikten. 
 
De neste to vilkårene gjelder begrensninger i opplysningspliktens omfang. Det er slik at ikke 
alle forhold ved eiendommen omfattes. Omfanget av opplysningsplikten er for det første be-
grenset til å gjelde forhold ved eiendommen som selgeren ”kjente eller måtte kjenne til”. For 
det andre gjelder plikten bare opplysninger som kjøperen ”hadde grunn til å rekne med å få.” 
 
Selgeren er den som kjenner forholdene ved eiendommen best. Kjøperen har ofte behov for å 
få opplysninger om forhold ved eiendommen for å gjøre seg opp en mening om blant annet 
eiendommens beskaffenhet og andre forhold som påvirker hans beslutningsgrunnlag. Opplys-
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ningene som selgeren gir kjøperen kan være avgjørende for om han vil inngå avtale og på 
hvilke vilkår det skal skje, herunder hvilken kjøpesum han vil være villig til å betale. 
 
Opplysninger om negative forhold ved eiendommen, som ikke er synbare for kjøperen, kan 
selgeren som avtalemotpart være fristet til å ikke å opplyse om. Det kan være flere grunner til 
dette. Den mest nærliggende grunn er nok at selgeren ønsker å oppnå høyest mulig pris, uten å 
fremheve alle prisreduserende sider ved eiendommen. 
 
Det siste vilkåret som må være oppfylt er at det kreves årsakssammenheng (kausalitet) mel-
lom selgerens tilbakehold av opplysninger om forhold ved eiendommen, og kjøperens beslut-
ning om å inngå avtalen med selgeren. Dette er et krav til årsakssammenheng mellom brudd 
på selgerens tilbakehold av opplysninger og kjøperens løfte om å inngå avtalen. Kjøperen 
ville med andre ord ikke ha inngått avtalen, eller inngått avtalen på andre vilkår dersom selge-
ren ikke hadde holdt informasjonen tilbake. 
 
Det er opplysninger om omstendigheter ved eiendommen som er gjenstand for opplysnings-
plikt. Det er altså selgerens tilbakehold av opplysninger om forhold ved eiendommen som det 
er av betydning at kjøperen får kjennskap til, som omfattes av informasjonsplikten. Mangel 
etter avhl. § 3-7 kan foreligge selv om det ikke er noe galt med eiendommen i seg selv, så 
lenge selgeren holder tilbake informasjon som for eksempel vanskeliggjør bruk, vedlikehold 
eller lignende for kjøperen.29 
 
Rettsvirkningen av at selgeren tilbakeholder opplysninger om forhold som han kjente til, og 
som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, er at det foreligger en kontraktsrettslig mang-
el, som danner grunnlag for at kjøperen kan gjøre gjeldende kontraktsbruddsanksjoner i med-
hold av avhl. §§ 4-8 flg. 
 
Avhendingsloven § 3-7 er et selvstendig ansvarsgrunnlag og får anvendelse selv om eien-
dommen ellers er kontraktsmessig, eller ikke i strid med de øvrige mangelsgrunnlag i avhen-
dingsloven kapittel 3. 
 
Med hensyn til selgerens informasjonsplikt ved salg av boligeiendom, bør det også nevnes at 
svært ofte tar selger forbehold om at eiendommen selges ”som han er” eller tilsvarende, jf. 
avhl. § 3-9. Etter første punktum går det frem at selgers opplysningssvikt etter § 3-7 uansett 
utgjør en mangel, til tross for at et slikt forbehold er tatt. 
 

                                                
29 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 89 
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2.1.2 Avtaleloven § 33 
"Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har av-
git den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap 
om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller 
god tro, om han gjorde erklæringen gjældende" 
 
Fra ordlyden i avtl. § 33 kan det stilles opp følgende vilkår: 
1. omstendigheter 
2. løftemottageren antas å kjenne til 
3. stride mot redelighet å bygge rett på løftet 
4. årsakssammenheng 
 
Det første vilkåret som må være oppfylt er at det må foreligge ett eller flere forhold (jf. ”om-
stændigheter”), som kan gjøre det uredelig å gjøre kjøperens løfte (jf. ”viljeserklæring”) gjel-
dende. Dette vilkåret knytter ikke an til noe bestemt forhold eller angir noen grense for hva 
som kan omfattes. Jeg skal komme nærmere tilbake til det materielle innholdet i kapittel 
2.3.1. 
 
Det er i tillegg et vilkår om at selgeren kjente til (”maa antages, at han kjendte til”) det forhol-
det som gjør det uredelig for ham å gjøre kjøperens løfte gjeldende. Krav til kunnskap om et 
slikt utenforliggende forhold, er naturlig og nødvendig for at selgeren i det hele tatt skal kun-
ne sies å ha handlet uredelig overfor kjøperen. Som det vil fremgå av kapittel 2.3.2 stilles det 
ulike krav til selgerens kunnskap etter avtl. § 33 og avhl. § 3-7. 
 
For at kjøperen skal kunne hevde seg ubundet av løftet sitt, er det også et vilkår at det strider 
mot ”redelighet eller god tro” om selgeren krever at kjøperen oppfyller sitt løfte. Hva som 
ligger i vilkåret vil bli behandlet i kapittel 2.3.3 nedenfor. 
 
I likhet med avhl. § 3-7 er det også her et grunnleggende vilkår at det er årsakssammenheng 
mellom det aktuelle forholdet og at kjøperen avga løftet. Man kan uttrykke dette som at for-
holdet må ha virket motiverende på kjøperens avgivelse av løftet. Med andre ord: det forelig-
ger ikke årsakssammenheng dersom kjøperen hadde avgitt løftet overfor selgeren, om han 
også hadde kjent til forholdet. Dette vilkåret behandles i kapittel 2.3.4 nedenfor. 
 
Rettsvirkningen er at kjøperen ikke blir bundet av løftet sitt (jf. ”binder...ikke”), og avtalen 
anses som ugyldig (eller uvirksom). Det skal kort knyttes noe kommentarer til rettsvirkninge-
ne i kapittel 2.2 rett nedenfor. 
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Ved en første sammenligning av lovtekstene og rettsvilkårene i de to bestemmelsene, er 
førsteinntrykket at det er flere likheter, men også tydelige forskjeller. Ordlyden i avtl. § 33 er 
sterkt preget av datidens rettskrivningsregler. Bestemmelsen har en språkform som i dag vir-
ker fremmed for de fleste, i alle fall når den sammenlignes med avhl. § 3-7. Det virker påfal-
lende at bestemmelsen i § 33 kommer til uttrykk gjennom én lang setning på 54 ord tilsam-
men. Det nødvendiggjør en hyppig bruk av kommategn, noe som gjør at den virker uoversikt-
lig. Men som jeg skal komme tilbake til har dette noen fordeler også. 
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2.2 Kort om rettsvirkningene 
2.2.1 Mangel 
Rettsvirkningen av misligholdt opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 er at ”eigedomen har mang-
el”. ”Mangel” er et sentralt koblingsbegrep i kontraktsretten. Har selgeren misligholdt kon-
trakten, foreligger det en mangel. Dette er et grunnvilkår for at kjøperen skal kunne gjøre 
gjeldende ulike misligholdsanksjoner mot selgeren. Misligholdsanksjoner som f.eks. heving, 
har ytterligere vilkår som må være oppfylt for at de skal kunne påberopes av kjøperen. 
 
Partene skal prestere de ytelsene som følger av avtalen, etter at denne er tolket og utfylt.30 For 
selgeren innebærer dette at han skal levere ytelsen gjennom å stille eiendommen til selgerens 
disposisjon i den tilstand som kjøperen kan forvente i samsvar med avtalen. Det forutsetter at 
kjøperen har fått alle de opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren plikter å 
opplyse om. Disse opplysningene vil være av betydning i forhold til hvilke krav kjøperen kan 
stille til eiendommen.31  
 
Mangel er således et koblingsbegrep mellom de utallige forhold som kan danne grunnlag for 
en mangel, og de ulike misligholdsanksjonene som kan gjøres gjeldende av kjøperen. 
 
 
2.2.2 Ugyldighet 
Rettsvirkningen etter avtl. § 33 er at kjøperen ikke er bundet av løftet sitt. Dette kommer til 
uttrykk i lovteksten ved at løftet ikke "...binder ... den, som har avgit den...". Ugyldighet er 
den eneste rettsfølgen av uredelighet etter avtl. § 33. Kjøperen stilles som om løftet aldri had-
de vært avgitt.32 Dette gjelder selv når selgeren har akseptert kjøperens tilbud (løftet). 
 
En mulig alternativ utvei for å unngå ugyldighet, er at partene kommer til ny enighet på vilkår 
som ikke er i strid med vilkårene i avtl. § 33. Alternativt kan selgeren samtykke i at løftet ikke 
er bindende. At løftegiver senere kan ratihabere (godkjenne i ettertid) det avgitte løftet, inne-
bærer at avtalen allikevel betraktes som gyldig.33 Til tross for at kjøperens løfte ikke var retts-
lig bindende fra starten av, vil selgerens aksept ha løftevirkninger og være rettslig bindende. 
At løftet kan ratihaberes etter avtl. § 33 gjelder "utvilsomt."34 
 

                                                
30 Hagstrøm (2011) s. 134 
31 Hagstrøm (2015) s. 65 
32 Giertsen (2014) s. 142 
33 Woxholth (2017) s. 268 
34 Woxholth (2017) s. 395 
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Har partene oppfylt hver sin del av avtalen, ved at kjøperen har betalt kjøpesummen til selge-
ren, og selgeren har latt kjøperen fått rådigheten over eiendommen, skal partene tilbakeføre 
sine respektive ytelser tilbake til hverandre. Erklæres løftet for ugyldig før oppfyllelse, har 
innebærer det at kjøperen ikke plikter å oppfylle etter avtalen. 
 
Ugyldighet har dermed en drastisk virkning for avtaleforholdet, nemlig at avtalen i utgangs-
punktet anses for aldri å ha eksistert. Når retten til å kreve at avtalen gjennomføres avskjæres, 
innebærer det et unntak fra de grunnleggende avtalerettslige prinsippene om at avtaler er bin-
dende og skal holdes slik de er inngått. 
 
Men det er verdt å merke seg at selv om kjøperen ikke lenger er bundet av løftet sitt på grunn 
av avtl. § 33, kan selgeren fortsatt være det.35 Aksept har nemlig samme bindende virkning 
som løfter. 

                                                
35 Hagstrøm (2011) s. 25 
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2.3 Rettsvilkårene 
 
2.3.1 Omstendigheter 
 
2.3.1.1 Avhendingsloven § 3-7 
Det første vilkåret som skal behandles gjelder ”omstende ved eigedomen,” jf. avhl. § 3-7. 
Ordet ”omstende” viser ikke til noe konkret forhold. Det er et bevisst ordvalg av lovgiver å 
ikke angi noen eksempler for å presisere innholdet. Årsaken er at det ikke skal virke begren-
sende for opplysningspliktens omfang.36 Dette taler for at begrepet skal forstås meget vidt. Alt 
fra ordinære feil og mangler og annet som virker negativt inn på eiendommen omfattes.37 
Herunder manglende opplysninger om f.eks. bruk og vedlikehold. 
 
Rettspraksis trekker også i retning av at en vid forståelse av begrepet ”omstende” skal legges 
til grunn. Det foreligger adskillig rettspraksis fra tingrettene og lagmannsrettene. Noen ek-
sempler kan nevnes kort. 
 
Som et eksempel på et forhold ved en eiendom som klart faller innenfor vilkåret, er en sak fra 
lagmannsretten38 som gjaldt krav om heving og erstatning som følge av at det var målt høye 
verdier av radongass i et hus. Kjøperne anførte at selger hadde misligholdt sin opplysnings-
plikt etter avhl. § 3-7, da kjøperne ikke fikk opplysninger om dette i forkant av kjøpet. Retten 
drøftet verdiene av de høye radonforekomstene i inneluften og understreket at gassen var ra-
dioaktiv og kreftfremkallende. Dette var opplysninger om forhold ved eiendommen ”som 
kjøperne hadde grunn til å regne med å få.”39 Forekomstene av radongass var klart å anse som 
en omstendighet, selv om retten ikke eksplisitt uttalte at dette var et ”omstende” ved eien-
dommen. Retten ga kjøperne medhold i både hevnings- og erstatningskrav. 
 
Men rettspraksis viser også at lovens vilkår omfatter noe mer en bare fysiske forhold ved ei-
endommen. Borgarting lagmannsrett40 behandlet i 2010 en sak som gjaldt krav om erstatning 
etter heving av en avtale om kjøp av en vertikaldelt bolig. Selgeren hadde ikke opplyst kjø-
perne om at det ca. 2 år tidligere hadde blitt begått et trippeldrap der. Selgeren forsvarte seg 
med at dette ikke kunne være en omstendighet ved eiendommen. Retten kom til at trippeldra-
pene var en omstendighet som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Det ble vektlagt at 

                                                
36 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 88 
37 Bergsåker (2013) s. 244 
38 LB-2008-53496 
39 Se pkt. 2.3.3 
40 LB-2010-53470 
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det dreide seg om et trippeldrap på tre søstre, hvor den ene bare var 13 år gammel, og at det 
hadde skjedd bare ca. to år før salget. Det ble også uttalt at selgerens opplysningsplikt burde 
verne om kjøpers mulighet til å oppnå ro og trivsel i sin nye bolig ”også på et følelsesmessig 
plan.” Kjøperne fikk medhold i sitt krav om å heve avtalen. 
 
Dommen viser for det første at omstendigheter ved eiendommen også kan omfatte forhold 
som påvirker kjøperens trivsel ”på et følelsesmessig plan.” Dette er et eksempel på at at ikke 
bare objektivt konstaterbare forhold som kan komme i betraktning. For det andre viser dom-
men, som Radongass-dommen,41 at forhold ved eiendommen ikke bare vurderes isolert, men 
også i lys av vilkåret om hva kjøperen ”hadde grunn til å regne med å få,”42 jf. avhl. § 3-7. 
 
Rettspraksis viser at vilkåret blir tolket temmelig vidt, men også at det er grenser for hva som 
omfattes. Som et eksempel på dette kan det vises til en dom fra Nordre Gudbrandsdal ting-
rett.43 Kjøperen hadde fremsatt krav om å heve kjøpet av en enebolig. Etter at kontrakten var 
inngått, ble kjøperen kjent med ryktene i bygda om at boligen huset spøkelser og gjenferd. 
Kjøperen nektet derfor overtagelse og hevdet at selgeren hadde misligholdt sin opplysnings-
plikt iht. avhl. § 3-7. Retten viste bl.a. til juridisk teori om at årsaken til en mangel måtte ha en 
viss grad av etterprøvbarhet, og at usikre formodninger og mistanker ikke utgjør noe konkret 
som kan være gjenstand for opplysningsplikt. 44 
 
Mellom forhold ved eiendommen som er objektivt konstaterbare og over til de som regnes 
som subjektive oppfatninger og overbevisninger, kan være mangfoldige og uensartet. Det er 
fristende å si at det bare er fantasien setter grenser for mulige forhold som kan oppstå. Det 
betyr ikke at hva som helst kan eller bør godtas. 
 
Som det fremgår av dommene ovenfor er det neppe hensikten å tolke vilkårene i avhl. § 3-7 
uavhengig av hverandre. Men vurderingen blir nok temmelig skjønnsmessig og konkret. Visse 
skranker som nevnt ovenfor, som at det for eksempel bør kunne kreves en viss grad av etter-
prøvbarhet, kan fungere som en retningslinje for tilfeller hvor det foreligger tvil. Men i ut-
gangspunktet skal vilkåret som nevnt forstås meget vidt. 

                                                
41 LB-2008-53496 
42 Se pkt. 2.3.3 
43 TNOGU-2011-206754 
44 Hagstrøm (2011) s. 154 
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2.3.1.2 Avtaleloven § 33 
Hevder kjøperen at avtalen er ugyldig, som følge av at selgeren har opptrådt i strid med avtl. § 
33, følger det av ordlyden at det må foreligge en eller flere ”omstændigheter.” Ordet omsten-
digheter betyr det samme som forhold. Hvilke forhold det siktes til gir ikke ordlyden noen 
veiledning om. Slik det fremgår av ordlyden kan det i prinsippet gjelde hva som helst. Alt fra 
forhold ved løftegiverens person, ved avtalens tilblivelse eller forhold som er helt utenforlig-
gende.45 
 
Men det gjelder noen begrensninger om hva slags forhold som kan komme i betraktning etter 
avtl. § 33. Avtalelovens forarbeider gir uttrykk for at kjernen i vilkåret gjelder faktiske for-
hold.46 Et annet uttrykk for det samme er at forholdet må dreie seg om kjensgjerninger.47 Ty-
pisk for fakta eller kjensgjerninger er at de er objektivt konstaterbare. Det kan gjelde for ek-
sempel historiske fakta. At skipet Titanic traff et isfjell og sank i 1912 eller at Roger Federer 
vant finalen i Wimbledon i 2012, kan være eksempler på det. 
 
I Tromsø Sparebank-dommen48 var det spørsmål om banken hadde misligholdt opplysnings-
plikten overfor en kausjonist. Kausjonisten hadde avgitt et løfte til banken, hvor han garanter-
te for kassakreditten til Varesenteret AS. Dette selskapet hadde alvorlige økonomiske proble-
mer. Blant annet hadde Varesenteret AS betydelige underskudd i driften, det var insuffisient 
og det var betydelige overtrekk i kassakreditten. Men det forholdet som var av betydning for 
selve redelighetsvurderingen i dommen, var den omstendigheten at banken ikke undersøkte 
om kausjonisten hadde fått tilstrekkelig informasjon av Varesenteret AS om den elendige 
økonomiske situasjonen som selskapet befant seg i. Det ville således være uredelig av banken 
å bygge rett på kausjonistens løfte. Retten kom til at ”kausjonserklæringen [var] ugyldig.”49 
 
Utenfor ordlyden faller vurderinger50 og rene hypoteser.51 Det kan for eksempel gjelde vurde-
ringer om i hvilken retning prisutviklingen i boligmarkedet i Oslo vil gå de neste 24 månede-
ne. Eller hvem som blir statsminister etter stortingsvalget høsten 2017. Et standpunkt om dette 
vil bygge på individuelle og til dels subjektive vurderinger, som nok også vil variere avhengig 
av hvem man spør. Slike forhold vil falle utenfor ordlyden i avtl. § 33. 
 

                                                
45 Woxholth (2017) s. 289 
46 Giertsen (2014) s. 177 
47 Hagstrøm (2011) s. 148 
48 Rt. 1984 s. 28 
49 Rt. 1984 s. 28 på s. 34 
50 Giertsen (2014) s. 177 
51 Hagstrøm (2011) s. 148 
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Men enkelte vurderinger kan likevel omfattes. Er det for eksempel tale om vurderinger som 
bygger på felles oppfatninger om forhold, vil det trekke mer i retning av å være en kjensgjer-
ning enn en individuell vurdering. Hagstrøm bruker et eksempel fra Carl Jacob Arnholm: 
”...en almen vurdering som trykker kursen på et verdipapir, er straks noe av en kjensgjer-
ning.”52 
 
Søskendommen53 er et eksempel på at opplysningsplikten ikke var misligholdt, som følge av 
at forholdet bygde på vurderinger og ikke objektive fakta. Spørsmålet i saken var om de tre 
barna til en eldre kvinne, hadde forpliktet seg til å overta hennes gjeld gjennom utstedelse av 
gjeldsbrev til hennes bankforbindelse. Hensikten var å hjelpe moren økonomisk, samt å oppnå 
en skattefordel. Barna hevdet at de ikke heftet for gjelden og anførte at bankens opplysnings-
plikt var misligholdt. Om denne anførselen viste de også til Tromsø Sparebank-dommen. 
 
Retten uttalte at en bank har plikt til å opplyse om forhold den kjenner til. Men her gjaldt det 
vurderinger som låntagerne selv hadde en oppfordring til å foreta. Den omstendighet at barna 
ikke forstod betydningen av gjeldsbrevene, bygde på deres egne vurderinger og ikke på objek-
tive fakta, slik som i Tromsø Sparebank-dommen.54 Retten kom til at det ikke forelå noen 
omstendighet og gjeldsbrevene var ikke ugyldige etter avtl. § 33. 
 
Tromsø Sparebank-dommen og Søskendommen er eksempler på to ulike former for omsten-
digheter som får avgjørende betydning for om avtl. § 33 kan få anvendelse. Men det er ikke 
noe klart skille mellom hva som er fakta og hva som er vurderinger. Grensen for hva som er 
en omstendighet etter avtaleloven kan være flytende. I alle fall vil villfarelse om faktiske for-
hold, lettere kunne rammes av opplysningsplikten enn villfarelse om vurderinger.55 
 
Det som nå er sagt kan fungere som noen retningslinjer i vurderingen, når det foreligger tvil 
om forhold kan sies å være ”omstændigheter” etter avtl. § 33. Det ikke meningen at man skal 
tolke hvert vilkår separat. Det skal foretas en konkret og helhetlig redelighetsvurdering. 
Hvorvidt man kan tale om at det foreligger en omstendighet etter avtl. § 33 vil i grensetilfeller 
mellom fakta og vurderinger avhenge av om det etter en totalbedømmelse kan sies at selgeren 
handlet uredelig. Men som utgangspunkt er det neppe tvilsomt at vilkåret er ”meget omfatten-
de.”56 

                                                
52 Hagstrøm (2011) s. 154 
53 Rt. 1994 s. 1288 
54 Rt. 1994 s. 1288 på s. 1293 
55 Giertsen (2014) s. 178 
56 Hagstrøm (2011) s. 148 
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Giertsen uttaler at det i tvilstilfeller kan være hensiktsmessig å flytte vurderingen av omsten-
dighetsvilkåret til redelighetsdrøftelsen.57  
 
 
2.3.1.3 Vurdering av omstendighetsvilkåret i avhendingsloven § 3-7 og avtaleloven 

§ 33 
Den første likheten er åpenbar. Begge bestemmelsene viser til det samme ordet, omstendighe-
ter, som er synonymt med ordet forhold. Ulikheten i stavelsene skyldes som tidligere antydet, 
at avhendingsloven har nynorsk som målform. Avtaleloven er skrevet på bokmål, og følger 
rettskrivningsreglene som gjaldt ved vedtagelsen i 1918. 
 
Angående vilkårenes materielle innhold, gir ikke ordlyden i noen av bestemmelsene noen 
nærmere anvisning på hvilke forhold som omfattes og hvilke forhold som eventuelt faller 
utenfor. Avhendingsloven har imidlertid et mer begrenset anvendelsesområde (jf. § 1-1), nem-
lig salg av fast eiendom. Dette kommer også til uttrykk i avhl. § 3-7 når den viser til forhold 
”ved eigedomen.” Men som nevnt ovenfor i kapittel 2.3.1.1, var det ikke lovgivers intensjon 
at dette skulle være et uttrykk for noen begrensning i opplysningspliktens omfang. Men det er 
altså omstendigheter ved eiendommen som er gjenstand for opplysningsplikten etter avhl. § 3-
7. Avtaleloven gjelder derimot generelt for alle avtaler på formuerettens område (jf. avtl. § 
41). I avtl. § 33 er det forholdene ved avtaleinngåelsen som knytter seg til avgivelsen av kjø-
perens løfte, som er gjenstand for uredelighetsvurderingen. 
 
Rettspraksis etter avhl. § 3-7 viste for det første at fysiske forhold ved eiendommen omfattes 
av vilkåret. Også forhold av mer psykisk art kunne komme i betraktning. Men her vil det nok 
gjelde visse begrensninger, slik at det kan kreves en viss grad av etterprøvbarhet. 
 
Som det fremgikk av kapittel 2.3.1.2 ovenfor, utgjør faktiske forhold selve kjernen i vilkåret i 
avtl. § 33. Grensen trekkes mot forhold som består av vurderinger og hypoteser. 
 
Sammenlignes vilkårene i de to regelsettene, taler dette for at vilkåret i avtl. § 33 har et videre 
virkeområde enn vilkåret i avhl. § 3-7. Disse to (tilnærmet) likelydende vilkårene, vil antage-
lig derfor ramme forhold av noe ulik karakter. Kjøp av boligeiendom er nok mer knyttet til 
personlige forhold og behov. Kanskje det kan være en forklaring på nyanseforskjellene i disse 
to vilkårene. 

                                                
57 Giertsen (2014) s. 178 
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2.3.2 Selgerens kunnskap om forholdet 
 
2.3.2.1 Kravet til selgerens kunnskap om forhold ved eiendommen etter 

avhendingsloven § 3-7 
For at kjøperen skal kunne gjøre gjeldende som en mangel at selgeren har misligholdt sin opp-
lysningsplikt, er det et vilkår at selgeren ”kjente eller måtte kjenne til” forholdene ved eien-
dommen, jf. avhl. § 3-7. 
 
Begrepet ”kjente til” trekker i retning av et krav om at selgeren må ha positiv kunnskap om 
forholdet. Dette er et strengt vilkår, da det er kjøperen som i utgangspunktet har bevisbyrden 
for at det foreligger en mangel.58 Det kan by på bevismessige problemer for kjøperen å godt-
gjøre hva selgeren faktisk var kjent med, dersom han ikke tilkjennegir dette. 
 
Etter ordlyden i avhl. § 3-7 vil det derimot være tilstrekkelig at selgeren ”måtte kjenne til” 
forholdene ved eiendommen. Høyesterett har i NEBB-dommen59 kommet med uttalelser om 
tolkningen av dette alternative vilkåret. 
 
Saken gjaldt krav erstatning ved kjøp av en industritomt på Skøyen i Oslo, den såkalte NEBB-
tomta. Kort tid etter overtagelsen ble det funnet betydelige forurensninger i grunnen. Skøyen 
Næringspark AS (selgeren) ble da klar over en rapport om tidligere undersøkelser av grunn-
forholdene, hvor det fremgikk at det hadde blitt funnet store konsentrasjoner av tungmetaller. 
Årsaken til at Skøyen Næringspark AS ikke hadde meddelt kjøperen om rapporten og om 
funnene av forurensningen i grunnen, skyldtes at undersøkelsene ble foretatt på initiativ av 
tidligere eiere av selskapet. NEBB-tomta hadde i ettertid av undersøkelsene og rapporten vært 
gjenstand for flere overdragelser som skyldtes vanskelige tider i eiendomsmarkedet tidlig på 
1990-tallet, slik at kunnskapen om rapporten hadde kommet bort. 
 
Partene i saken var enige om at den utelatte rapporten utgjorde en mangel. Men det var uenig-
het om Skøyen Næringspark AS kunne sies å ”måtte kjenne til” rapporten, tatt i betraktning 
av at selgeren selv fikk kjennskap til denne først etter at kjøperen hadde overtatt eiendommen 
og påbegynt byggearbeidene som avdekket forurensningen. 
 
Høyesterett tok utgangspunkt i ordlyden uttalte at den oppfattet uttrykket ”måtte kjenne til” 
som ”et normativt begrep og ikke som en bevisregel.”60 Retten viste til forarbeidene som ut-

                                                
58 Hagstrøm (2011) s. 173 
59 Rt. 2002 s. 696 
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talte at ”[m]eininga er at det ikkje må liggje føre noka rimeleg grunn for å vere uvitande.” 
Førstvoterende mente derfor at ”[m]angel kan [...] foreligge selv om det er helt på det rene og 
uomtvistet at selgeren ikke hadde positiv kunnskap om forholdet, men det er ikke tilstrekkelig 
at han burde kjent til det.”61 
 
Førstvoterende uttalte seg ikke nærmere om hva hun la i at begrepet oppfattes som ”norma-
tivt”. Men ved den konkrete subsumsjonen presiserte hun først at spørsmålet er om en i rela-
sjon til mangelsansvaret etter avhl. § 3-7 kan si at Skøyen Næringspark ”som sådant”62 hadde 
kunnskap om NGI-rapporten. 
 
Deretter kom førstvoterende under tvil til at Skøyen Næringspark måtte kjenne til rapporten 
om forholdene i grunnen. Det ble lagt vekt på at det ville ”fremstå som et lite rimelig resultat i 
forhold til omverdenen at kunnskap om et selskaps faste eiendom uavhengig av de konkrete 
omstendigheter, skal kunne anses forsvunnet fra selskapet som følge av skifte av eiere, styre 
eller administrativ ledelse.”63 
 
Som nevnt ovenfor uttalte førstvoterende ”at det ikke er tilstrekkelig [selgeren] burde kjenne 
til...” Det er altså ikke tilstrekkelig at selgeren har utvist uaktsomhet. Uttrykket ”måtte kjenne 
til” ligger mellom det som er uaktsomt og det som selgeren faktisk kjente til. Antagelig er det 
tale om grov uaktsomhet.64 
 
Subsumsjonen viser at førstvoterende tar utgangspunkt i det objektive. Nemlig hvilke krav til 
kunnskap omverden generelt kan forvente av at et aksjeselskap ”som sådan” besitter. Her 
vektlegges ikke de konkretet forholdene Skøyen Næringspark befant med hensyn til skifte av 
eiere og at kunnskap om selskapets faste eiendom derfor hadde forsvunnet. Det normative ved 
uttrykket ”måtte kjenne til”, bygger på at en juridisk person som et selskap, som sådan ikke 
kan miste kunnskap om egen eiendom, til tross for at de fysiske personer som representerer 
selskapet hadde rimelig grunn til ikke å kjenne til den.  
 
Uttalelsene i dommen med hensyn til mangelspørsmålet er et såkalt obiter dictum. Høyeste-
retts flertall kom til at kravet var foreldet. Saksøkerens krav om mangler ble derfor forkastet. 
Men flertallet sluttet seg til førstvoterendes (mindretallets) uttalelser med hensyn til mangel-
spørsmålet. Som følge av at uttalelsene ikke hadde betydning for resultatet, kan det reises 

                                                                                                                                                   
60 Rt. 2002 s. 696 på s. 702 
61 Rt. 2002 s. 696 på s. 702 
62 Rt. 2002 s. 696 på s. 702 
63 Rt. 2002 s. 696 på s. 702 
64 Hagstrøm (2011) s. 163 
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spørsmål om hvilken betydning uttalelsene i dommen har som prejudikat. Det synes imidlertid 
ut ifra rettspraksis og juridisk teori at det legges vekt på uttalelsene. 
 
 
2.3.2.2 Kravet til selgerens kunnskap om forholdet etter avtaleloven § 33 
Det følger av avtl. § 33 at det er vilkår for ugyldighet at det må gjelde et forhold som det ”maa 
antages, han [selgeren] kjendte til.” 
 
En naturlig språklig forståelse av ordlyden, tilsier at det er et vilkår at selgeren må ha kjenn-
skap til forholdet som gjør det uredelig å bygge rett på kjøperens løfte. Skal man kunne kland-
re selgeren for å ha opptrådt uredelig ved avtaleinngåelsen, er det naturlig å kreve at han i det 
minste kjenner til dette forholdet. Ellers vil det vanskelig kunne hevdes at han har opptrådt 
uredelig. Men som det fremgår nedenfor, har Høyesterett tolket kunnskapsvilkåret i avtl. § 33 
utvidende til også å gjelde forhold som selgeren burde kjenne til. Det innebærer at selgeren 
kan bli ansvarlig selv om han ikke kjente til forholdet. 
 
Ordlyden nevner også at kjøperen "maa antages" å ha kjent til forholdet. Dette er et uttrykk 
for en lempning av tidligere tiders strengere beviskrav.65 I dag ligger det ikke noe mer i bevis-
kravet enn det som ellers kreves når man er på formuerettens område. Det må foreligge sann-
synlighetsovervekt. Med sannsynlighetsovervekt menes at det må være mer sannsynlig enn 
mindre sannsynlig, at selgeren kjente til forholdet. Uttrykket ”maa antages” stiller derfor ikke 
noen andre krav til bevis enn det som allerede gjelder. 
 
I Tromsø Sparebank-dommen66 kom Høyesterett med uttalelser som får betydning for tolk-
ningen av ”kjendte til”-vilkåret i avtl. § 33. Om de øvrige faktiske forhold saken bygger på, 
vises det til kapittel 2.3.1.2 ovenfor. 
 
Banken hadde ikke kjennskap til at kausjonisten var i villfarelse om de økonomiske forholde-
ne hos Varesenteret, da den mottok kausjonsløftet. Men på det tidspunktet banken mottok 
kausjonserklæringen, hadde Varesenteret så alvorlige økonomiske problemer at banken ”for 
lengst kunne ha bragt kassakreditten til forfall.”67 
 
Førstvoterende uttaler så at ”[s]elv om dette ikke stod klart for banken da den mottok kau-
sjonserklæringen, forelå det på denne tid så vidt alarmerende signaler at banken ikke uten 

                                                
65 Hov (2009) s. 371 
66 Rt. 1984 s. 28 
67 Rt. 1984 s. 28 på s. 35 
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videre kunne stole på at [låntageren] hadde gitt [kausjonisten] de opplysninger han som kau-
sjonist måtte ha krav på å bli kjent med.”68 
 
Førstvoterende kom til at kausjonsløftet var ugyldig. Tromsø Sparebank ”burde forstått at 
kausjonisten ikke ville stillet seg som selvskyldnerkausjonist dersom han hadde hatt kjenn-
skap til disse forhold.”69 Banken kunne ikke ”...bygge noen rett på [kausjonserklæringen] når 
den ikke foretok seg noe for å bringe på det rene om [kausjonisten] hadde fått opplysninger 
som banken burde forstått måtte være relevante for hans vurdering.”70  
 
Dommen viser at banken hadde en oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser for å forsik-
re seg om at kausjonisten bygde løftet på riktig informasjon om skyldnerens økonomiske for-
hold. At førstvoterende presiserer at banken ”burde forstått” dette, innebærer at det er tilstrek-
kelig at løftemottageren har utvist uaktsomhet med hensyn til å gjøre seg kjent med omsten-
dighetene som kan gjøre det uredelig å bygge rett på et løfte. 
 
Hadde banken gjort de nødvendige undersøkelser for å bringe klarhet i forholdet, vil det ikke 
ha vært uredelig for banken å bygge rett på løftet. Med andre ord hadde banken en plikt til å 
informere kausjonisten om at låntageren hadde alvorlige økonomiske problemer. 
 
Selgerens kunnskapskrav etter avtl. § 33 er dermed utvidet fra omstendigheter som han ”kjen-
te til” til omstendigheter som han også ”burde kjenne til”. Denne utvidende tolkning er nå lagt 
til grunn i praksis og teori.71 

                                                
68 Rt. 1984 s. 28 på s. 35 
69 Rt. 1984 s. 28 på s. 34 
70 Rt. 1984 s. 28 på s. 34 
71 Giertsen (2014) s. 175 
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2.3.2.3 Vurdering av kravet til selgerens kunnskap om forholdet etter 

avhendingsloven § 3-7 og avtaleloven § 33 
Ordlyden i de to bestemmelsene med hensyn til kravet om at selgeren må ha kjent til omsten-
digheten, avviker noe fra hverandre, utover det som tidligere er nevnt om språkform og sys-
tematikk. Etter avhl. § 3-7 er vilkåret at selgeren ”kjente eller måtte kjenne til”, mens det etter 
avtl. § 33 bare kreves at selgeren ”kjendte til”. 
 
Om det materielle innholdet i vilkårene, gikk det frem ovenfor at positiv kunnskap om forhol-
det hos selgeren dekker kunnskapsvilkåret i begge regelsettene. Etter uttalelser fra Høyesterett 
gikk det også fram, at selv om kunnskap om forholdet er tilstrekkelig, er det ikke nødvendig 
for at vilkårene skal være oppfylt. Men her er det visse forskjeller med hensyn til hva som 
kreves. 
 
Ved tolkningen av vilkåret ”måtte kjenne til” i avhl. § 3-7, uttalte førstvoterende i NEBB-
dommen at hun anså dette vilkåret som et normativt begrep. Dette omfatter også forhold som 
selgeren ikke hadde rimelig grunn til å være uvitende om. Mangel kunne foreligge selv om 
det var klart at selgeren ikke hadde positiv kunnskap om forholdet, samtidig som at det ble 
påpekt at uaktsomhet ikke var tilstrekkelig. Den normative vurderingen av ”måtte kjenne til”-
vilkåret tok utgangspunkt i en objektiv vurdering av om selskapet som sådant hadde kjenn-
skap til forurensningene i grunnen. Det var uten betydning for vurderingen, hva som var de 
konkrete årsakene til selskapet ikke faktisk kjente til forurensningene. 
 
Ved tolkningen av ”kjendte til”-vilkåret i avtl. § 33, kom førstvoterende i Tromsø Sparebank-
dommen til at det også omfattet selgerens uaktsomhet om kjennskap til forholdet. Førstvote-
rende bygget på en objektiv aktsomhetsvurdering av om banken hadde handlet uredelig, da 
den mottok kausjonsløftet. Førstvoterende la videre vekt på at selv om banken var uvitende 
om at kausjonisten manglet opplysninger om Varehusets økonomiske misere, forelå det så 
alarmerende signaler om at banken ikke stole på dette var tilfellet. 
 
Felles for kunnskapsvilkåret i de to regelsettene er at begge også rammer forhold som de ikke 
kjente til. Begge skal tolkes utvidende. Men bare § 33 skal tolkes utvidende til også å gjelde 
tilfeller der selgeren har vært uaktsom. De to vilkårene skal etter begge bygge på en objektiv 
vurdering. 
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2.3.3 Opplysning om forhold ved eiendommen som kjøperen hadde grunn til å 

kunne regne med å få 
 
2.3.3.1 Avhendingsloven 
Det følger av avhl. § 3-7 at selgerens informasjonsplikt gjelder opplysninger om forhold som 
”kjøperen hadde grunn til å rekne med å få". 
 
Ordlyden trekker i retning av at opplysningspliktens omfang har en grense. Selgerens infor-
masjonsplikt skal vurderes ut ifra kjøperens behov for informasjon om forhold ved eiendom-
men. Kjøperen har behov for at selgeren gir opplysninger om forhold ved eiendommen, før 
han eventuelt forplikter seg til avtalen. Dette ville gjøre selgerens opplysningsplikt altomfat-
tende. Det ville dessuten kunne åpne opp for spekulasjon fra kjøpers side. 
 
Hva kjøperen hadde grunn til å regne med å få av opplysninger om forhold ved eiendommen, 
gir ikke ordlyden noen nærmere veiledning om. Men det er klart nok at det også må tas hen-
syn til kjøperen, når opplysningspliktens omfang skal bestemmes, ikke bare hva selgeren 
kjente eller måtte kjente til. Ordlyden trekker i retning av en temmelig skjønnsmessig vurde-
ring. 
 
I forarbeidene til avhendingsloven, går det frem at det dreier seg om opplysninger om forhold 
ved eiendommen ”som det i seg sjølv vil ha ein del å seie for kjøparen å få.”72 Men hva slags 
opplysninger dette er kan variere. Det er typisk for fast eiendom at dette ikke utgjør ikke noen 
ensartet gruppe. Alder, størrelse, tilstand, beliggenhet osv., varierer sterkt. Dette taler for at 
det skal legges en bred vurdering til grunn. 
 
Kjøperen har forventninger om at selgeren orienterer om forhold ved eiendommen, som han 
ellers ikke har noen forutsetning for å kunne gjøre seg kjent med. Besiktigelse av eiendom-
men avdekker sjelden alle forhold som kan være av interesse for kjøperen å få, før han inngår 
kjøpsavtale. Hva slags opplysninger kjøperen kan regne med å få, skal vurderes objektivt.73 
Men det dreier seg om forhold ved eiendommen som folk flest oppfatter som negative.74  
 
Som et ytterpunkt vil dette for det første gjelde opplysninger om forhold ved eiendommen 
som selgeren vet at kjøperen ikke kjenner til. Dette kan være forhold ved eiendommen som 
ikke er synbare for kjøperen ved befaring. Men har kjøperen gjort selgeren oppmerksom på 
                                                
72 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 89 
73 Nordtveit (2017) 
74 Bergsåker (2013) s. 255 
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forhold som er av betydning for ham, ved å spørre selgeren, vil det nok være tilstrekkelig til at 
vilkåret er oppfylt.75 Slike opplysninger om forhold ved eiendommen vil kjøperen normalt ha 
grunn til å kunne regne med å få. 
 
Som et annet ytterpunkt er situasjonen der selgeren vet at kjøperen kjenner til negative for-
hold ved eiendommen. Dette kan være forhold som er åpenbare for kjøperen, for eksempel 
når han besiktiger eiendommen. Alternativt kan det være opplysninger om forhold ved eien-
dommen som selgeren kan legge til grunn for å være alminnelig kjent for offentligheten. Kjø-
peren vil da som utgangspunkt ikke noen grunn til å regne med å få slike opplysninger fra 
selgeren. 
 
Mellom de to nevnte ytterpunkter har vi tilfellet der selgeren er uvitende eller er i tvil om kjø-
peren kjenner til forholdet til eiendommen eller ikke. Grunnholdningen her bør være at det er 
bedre for selgeren å si for mye enn enn for lite. Dette gjelder også selv det som etter forholde-
ne er temmelig selvsagt.76 Jeg skal gjennomgå et par eksempler på at det noen ganger kan 
være bedre for selgeren å si for mye enn for lite. Selv om det kan virke selvsagt for selgeren, 
trenger det ikke å være det for kjøperen. 
 
Det første eksempelet er hentet fra Nord-Norge i den såkalte Liklukt-saken,77 som gjaldt krav 
om prisavslag ved kjøp av en boligeiendom. Kjøperen gjorde gjeldende som mangel, at selge-
ren, ikke hadde opplyst henne om årsaken til luktproblemene. Det kom i ettertid kjøperen for 
øret at to døde personer hadde ligget i huset over en lengre periode. Lukten ble hun ble kjent 
med ved befaringen, men hun hadde ingen forutsetninger for å kjenne til at lukten skyldtes 
dødsfallene. Kjøperen hadde flyttet fra en annen kant av landet. Hun var ikke kjent med saken 
som hadde fått bred omtale i den lokale pressen. Lagmannsretten uttalte at selgeren ”...ikke 
kunne forutsette at [kjøperen], som var flyttet til Lofoten etter at saken hadde vært omtalt i 
media, var kjent med forholdet.” Dette mente lagmannsretten var opplysninger som kjøperen 
hadde grunn til å regne med å få.  
 
Trippeldrap-saken78 gjaldt salg av en vertikaldelt tomannsbolig beliggende i Oslo, hvor det ca. 
to år i forkant av salget var begått et brutalt trippeldrap. Drapene hadde vært mye omtalt i 
media. Det var ingen fysiske mangler ved eiendommen. Kjøperne av boligen gjorde gjeldende 
at dette var opplysninger om forhold ved eiendommen, som de hadde grunn til å regne med å 
få. 
                                                
75 Bergsåker (2013) s. 256 
76 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 96 
77 LH-2006-8832 
78 LB-2010-53470 
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Selgeren forklarte at hun ikke hadde informert kjøperne om trippeldrapet, fordi hun hadde 
regnet med at alle kjente til at trippeldrapet var begått i akkurat denne boligen. Til tross for at 
kjøperne tidligere bodde rett i nærheten og den ene av kjøperne satt i styret i borettslaget i 
naboeiendommen, uttalte lagmannsretten at det ikke var noe påfallende at kjøperne ikke kjen-
te til nøyaktig hvilken bolig drapene var blitt begått i. Lagmannsretten uttalte videre at et så 
dramatisk forhold som et drap på tre søstre var et forhold ved eiendommen som kjøperne had-
de grunn til å regne med å få. 
 
Saksforholdet i begge dommene angikk historiske begivenheter som i seg selv ikke ga noen 
fysiske utslag på eiendommen. I Liklukt-saken var det riktig nok en lukt som ikke lot seg fjer-
ne, men kjøperen var allerede kjent med dette under befaringen. Lukten ble først gjort gjel-
dende som mangel etter at kjøperne ble kjent med at lukten stammet fra de to døde personene. 
 
Det er både forskjeller og likheter med hensyn til de faktiske sidene i de to sakene. Likheten 
går i hovedsak ut på at i begge sakene anførte kjøperne at eiendommenes historikk var et for-
hold ved eiendommen som kjøperne hadde grunn til å regne med å få. Men i Liklukt-saken 
hadde eiendommens historikk også en fysisk side, da lukten ikke lot seg fjerne. Lukten alene 
var nok ikke grunn nok til å gjøre gjeldende som noen mangel, da kjøperen ble klar over den-
ne ved besiktigelsen. Men historikken fikk i liklukt-saken avgjørende vekt, da retten mente at 
dette var opplysninger som kjøperen hadde grunn til å regne med å få jf. avhl. § 3-7. Selgeren 
hadde med dette misligholdt sin opplysningsplikt. 
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2.3.3.1.1 Har kjøperen en plikt til å foreta undersøkelser i forkant av avtaleinngåelsen? 
Et spørsmål som kan reises er i hvilken grad kjøperen har en plikt til å foreta undersøkelser av 
eiendommen i forkant av avtaleinngåelsen, og grunnlaget for denne. 
 
Kjøperens undersøkelses plikt 
Det første spørsmålet som skal drøftes er om kjøperen har noen alminnelig plikt til å besiktige 
eiendommen forutfor avtaleinngåelsen. Avhendingsloven har én bestemmelse om kjøperens 
plikt til å foreta undersøkelser. Det følger av ordlyden avhl. § 4-9 kjøperen skal undersøke 
eiendommen så snart det er rimelig anledning til det ”etter at [han] har overteke bruken” av 
den. 
 
Kjøperen plikter altså å undersøke eiendommen innen rimelig tid etter at han har overtatt ei-
endommen. Bestemmelsen er tatt med fordi man anså det som hensiktsmessig at kjøperen 
ikke skulle forholde seg passiv etter å ha fått rådigheten over eiendommen. Brudd på denne 
plikten får ingen direkte virkninger for kjøperen.79 Indirekte vil kjøperens passivitet kunne 
føre til at han ikke kan oversitter reklamasjonsfristen, jf. avhl. § 4-19, og dermed taper retten 
til å gjøre gjeldende mangler etter avhendingslovens kapittel 3. Selgerens opplysningsplikt 
etter avhl. § 3-7 får gjelder bare forhold ved eiendommen som selgeren plikter å opplyse om 
før det inngås avtale mellom partene om kjøp. 
 
Et mulig pliktgrunnlag for kjøperen til å foreta forundersøkelser ved kjøp av fast eiendom kan 
muligens følge av avhl. § 3-10. Det er en alminnelig kontraktsrettslig regel at kjøperen ikke 
kan gjøre gjeldende som mangel, noe som han kjente eller måtte kjenne til da han inngikk 
kjøpsavtalen. Denne regelen er lovfestet i avhl. § 3-10 (1). Etter avhl. § 3-10 (2) første 
punktum første alternativ kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som mangel noe som han 
burde blitt kjent med dersom han før avtaleinngåelsen undersøkte eiendommen. 
 
Det kan innvendes at bestemmelsen kan ”oppfordre” kjøperen til ikke å foreta undersøkelser, 
da han risikerer å ikke kunne gjøre gjeldende mangler han burde blitt kjent med, på et senere 
tidspunkt. Men uansett er nok kjøperen mer interessert i å skaffe seg et visuelt inntrykk av  
eiendommen, og det er nok rimelig å anta at tanken om å ha i behold retten til å gjøre gjelden-
de eventuelle mangler som oppdages ved besiktigelsen, er underordnet. 
 
Etter annet alternativ i § 3-10 (2) første punktum, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende 
som mangel noe han burde blitt kjent med, dersom selgeren har oppfordret kjøperen til å fore-

                                                
79 Ot.prp. nr.66 (1990-1991) s. 104 
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ta undersøkelser på forhånd, med mindre kjøperen hadde en rimelig grunn til ikke å følge 
denne oppfordringen. 
 
Rettsvirkningene av disse to grunnlagene i andre ledd, er at retten til å gjøre gjeldende mang-
ler bortfaller. Selv om ordlyden alene ikke uttrykkelig nevner at det er tale om noen plikt, kan 
det hevdes at det indirekte allikevel er tale om en slik plikt, så lenge rettsvirkningene er at 
kjøperen mister muligheten til å gjøre mangelsinnsigelser. 
 
Hvis man etter dette kan tale om en plikt, er det nok neppe tale om noen generell undersøkel-
sesplikt. I alle fall så lenge plikten er betinget av at selgeren først må oppfordre kjøperen til å 
foreta undersøkelser. Et annet moment er at kjøperen kan ha en ”rimelig grunn” til å unnlate å 
foreta slike undersøkelser. En slik ”rimelig grunn” kan være at kjøperen får urimelige store 
kostnader, eller at kjøperen har god grunn til å stole på selgerens kunnskaper.80 Men noe 
grunnlag for en alminnelig plikt til å foreta forundersøkelse utgjør avhl. § 3-10 (2) første 
punktum ikke. 
 
Regelen er for skjønnsmessig og oppfordringen til kjøperen for indirekte til at det kan sies at 
kjøperen har en alminnelig undersøkelsesplikt. 
 
Loven om løsørekjøp (kjøpsloven), er en inkorporasjon av FN konvensjonen om internasjona-
le løsørekjøp (CISG). Den gir uttrykk for alminnelige kontraktsrettslige regler ved kjøp og 
salg av løsøre. Annen kontraktslovgivning har kommet til etter kjøpsloven av 1988. Herunder 
avhendingsloven av 1992, som i store trekk sett bygger på kjøpsloven. Forarbeider og retts-
praksis knyttet til de tilsvarende bestemmelsene i kjøpsloven kan (med forbehold) være av 
interesse ved tolkningen av avhendingsloven. 
 
Forarbeidene til avhendingsloven81 følger mønsteret til kjøpsloven, som gjelder kjøp av løs-
øre, jf. kjl. § 1. For løsøre gjelder heller ingen alminnelig undersøkelsesplikt, før kjøpet. Sær-
lig gjelder dette med tanke på nye og masseproduserte genusvarer. Forarbeidene til avhen-
dingsloven gir uttrykk for at situasjonen bør være den samme ved avhending av fast eiendom, 
og i stedet legges det vekt på en generell plikt til å undersøke eiendommen etter overtagelsen, 
som nevnt ovenfor, som nevnt ovenfor. 
 

                                                
80 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94 
81 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94 
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Men som Hagstrøm skriver, vil dette ikke gjelde ved salg av brukte ting. Og kravet vil ”varie-
re med hva slags kjøp det gjelder.”82 Det er typisk for brukte ting at alder og slitasje kan føre 
til mangler. Ved salg av fast eiendom bør kjøperens plikt til aktsomhet være større, da fast 
eiendom utgjør en mangeartet gruppe, og er ofte av ulik alder og beskaffenhet. I en slik situa-
sjon vil det derfor være en fordel for kjøperen om han gjør nøyere undersøkelser med hensyn 
til å avdekke feil og mangler. Det som kommer til syne under forundersøkelsen vil dessuten gi 
kjøperen et bedre grunnlag for å vite hva han kjøper. Det kan hevdes at dette er vel så viktig, 
selv om man da taper retten til å gjøre visse mangler gjeldende, jf. nedenfor. 
 
Sedvanerettslig grunnlag? 
Som det fremgår ovenfor har ikke kjøperen noen alminnelig plikt etter avhendingsloven, til å 
foreta undersøkelser av eiendommen i forkant av avtaleinngåelsen. Et spørsmål som kan rei-
ses er om det eventuelt foreligger en slik undersøkelsesplikt på annet grunnlag enn avhen-
dingsloven. Kravene til at det skal foreligge en sedvane er det foreligger en praksis eller et 
handlemønster som er blitt fulgt over en lengre tid. Det er dessuten krav til at denne praksisen 
er blitt praktisert noenlunde fast.83 For at den skal få karakter av sedvanerett må denne praksi-
sen eller handlingsmønsteret ha blitt utøvd i den tro at den er gjeldende rett, eller sagt på en 
annen måte: At sedvanen er uttrykk for en rettslig bindende regel.84 
 
Jeg skal ikke ta stilling om kjøpers undersøkelsesplikt kan bygge på ulovfestet sedvanerett. 
Handlingsmønsteret med annonsering, utarbeiding av prospekt (og tilstandsrapport), at det 
holdes visning hvor potensielle kjøpere besiktiger eiendommen, budgivning og til slutt signe-
ring av kontrakt, kan trekke i retning av at det foreligger en slik sedvane, med tanke på at kjø-
peren først skal besiktige eiendommen. Unntaksvis hører man om at det i et opphetet marked 
med boligmangel, forekommer at det inngås avtale om kjøp uten noen forutgående undersø-
kelse. Som regel for å komme andre potensielle kjøpere i forkjøpet. Selv om man fra tid til 
annen hører om at boligeiendom kjøpes usett, ansees det som en temmelig impulsiv og opp-
siktsvekkende handling. Om denne undersøkelsespraksisen fortjener å å karakteriseres som 
sedvanerett er et spørsmål for seg, som jeg ikke har anledning til å komme nærmere inn på i 
oppgaven her. 
 
På grunnlag av at det eksisterer et handlingsmønster for at kjøperen undersøker eiendommen i 
forkant av kjøpet, tar jeg utgangspunkt i det i det minste forventes at kjøperen undersøker 
undersøker eiendommen før han binder seg til en kjøpsavtale, og at det får konsekvenser for 
adgangen til å gjøre mangel gjeldende, dersom han unnlater å gjøre undersøkelser. 
                                                
82 Hagstrøm (2011) s. 346 
83 Nygaard (2004) s. 49 
84 Nygaard (2004) s. 49 
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2.3.3.1.2 Betydningen av kjøperens undersøkelser for selgerens opplysningsplikt  
Spørsmålet er hvilken betydning det har for selgerens undersøkelsesplikt at kjøperen har un-
dersøkt eiendommen. 
 
I de aller fleste tilfeller kjenner ikke kjøperen eiendommen fra før, og som oftest vil han ha 
behov for å besiktige eiendommen før eventuell avtale inngås. En slik besiktigelse krever at 
kjøperen utviser en viss grad aktsomhet. Det følger av avhl. § 3-10 (2) første punktum at kjø-
peren, i så fall ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe som han ”burde vorte kjent med.” 
 
Men det kan neppe kreves særlig mye. Utgangspunktet er at det vil være tilstrekkelig med en 
overfladisk inspeksjon.85 Mangler som er en ”rimelig og nærliggende følge av synlige tilstand 
som alder og vedlikehold, kan ikke påberopes.”86 Dette vil typisk være forhold ved eiendom-
men som kjøperen selv kan gjøre seg kjent med ved besiktigelsen. Men det kan neppe kreves 
at kjøperen trenger å foreta seg noe som krever teknisk innsikt for å avdekke, f.eks. å kontrol-
lere tilstanden til røropplegg eller elektriske anlegg, eller mulig ansamling av radongass inn-
vendig. 
 
Har selgeren kjennskap til mangler som krever at man må undersøke områder som ikke er 
synlige, vil selgerens opplysningsplikt overfor kjøperen veie tyngre enn det man kan kreve at 
kjøperen selv skal undersøke. Slik informasjon om forhold ved eiendommen vil være noe 
kjøperen vil ha grunn til å regne med å få. Unnlater selgeren å informere selgeren om slike 
forhold, kan dette være opplysningsmislighold som kjøperen kan gjøre gjeldende som en 
mangel, jf. avhl. § 3-7. 
 
Dersom selgeren gjør kjøperen oppmerksom på forhold ved eiendommen, som kjøperen ellers 
kunne gjøre gjeldende som en mangel, kan det oppstå tvil om hvem som har risikoen for at 
ytterligere undersøkelser ikke er blitt foretatt. Dette var en problemstilling som Høyesterett 
måtte ta stilling til i Bukkebo-dommen.87 
 
Saken gjaldt krav om prisavslag ved kjøp av boligeiendommen Bukkebo. Selgeren hadde opp-
lyst kjøperne om en vannlekkasje i den ene veggenden av huset.. Det viste seg at årsaken til 
vannlekkasjen var en annen enn først antatt, noe som ville medføre større utbedringskostna-
der. Et sentralt spørsmål i dommen var om det var kjøperne eller selgeren som hadde risikoen 

                                                
85 Hagstrøm (2011) s. 347 
86 Hagstrøm (2011) s. 348 
87 Rt. 2002 s. 1425 
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for at det ikke ble foretatt nærmere undersøkelser for å avdekke årsaken til feilen. Eller sagt 
med andre ord: omfattes denne situasjonen av kjøperens undersøkelsesplikt? 
 
Høyesterett kom til at det var kjøperen som måtte bære risikoen for denne situasjonen. Først-
voterende la vekt på at selgeren i salgsdokumentene hadde opplyst om en feil ”som gav grunn 
til bekymring.”88 Videre ble det vektlagt at kjøperne hadde fått en rekke oppfordringer til å 
gjøre nærmere undersøkelser med hjelp av sakkyndige. Når kjøperne verken innhentet til-
standsrapport eller tok forbehold da de inngikk avtalen, måtte kjøperen bære risikoen for at 
feilen var større en antatt. 
 
Dommen viser at kjøperens undersøkelsesplikt i et tilfelle som dette får et større omfang, når 
selgeren har oppfordret ham til å gjøre nærmere undersøkelser. Med hensyn til selgerens opp-
lysningsplikt, er tilstrekkelig han i et slikt tilfelle gjør selgeren oppmerksom på feilen. Ytterli-
gere opplysninger er ikke selgerens risiko, og dermed ikke informasjon om forhold ved eien-
dommen som kjøperen kunne regne med å få, jf. avhl. § 3-7. 
 
 
Forholdet mellom selgerens opplysningsplikt og kjøperens undersøkelsesplikt 
Kjøperens undersøkelsesplikt følger av avhl. § 3-10 (2). Det går frem av ordlyden at kjøperen 
ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe som han ”burde vorte kjent med” ved undersøkel-
sen. Kjøperen taper altså sin rett til å gjøre gjeldende mangler derom han utviser uaktsomhet 
ved undersøkelsen av eiendommen. 
 
Selgerens opplysningsplikt fremgår av avhl. § 3-7. Forholdet mellom kjøperens undersøkel-
sesplikt og selgerens opplysningsplikt følger av avhl. § 3-10 (3). Her går det frem at § 3-10 
(1) og (2) ikke gjør noen innskrenkninger i avhl. § 3-7. 
 
Er kjøperen uaktsom ved undersøkelsen av eiendommen, mister retten til å gjøre gjeldende 
forhold ved eiendommen som en mangel. Men om selgeren samtidig ikke har overholdt sin 
opplysningsplikt etter avhl. § 3-7, vil kjøperens uaktsomhet ikke ha noe å si for vurderingen 
av § 3-7. Dette uttrykkes også som at selgerens opplysningsplikt går foran kjøperens undersø-
kelsesplikt. 89 
 
Det avgjørende er at kjøperen taper retten til å gjøre gjeldende forhold ved eiendommen der-
som han burde kjent til mangelen ved undersøkelsen, jf. avhl. § 3-10 (2). Etter avhl. § 3-7 er 

                                                
88 Rt. 2002 s. 1425, på s. 1430 
89 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 95 
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selgerens kunnskapskrav at han ”kjente eller måtte kjenne til” forholdet. I den ovennevnte 
NEBB-dommen90 uttalte førstvoterende at ”måtte kjenne til” etter hennes mening også omfat-
ter mangler der ”det helt på det rene og uomtvistet at selgeren ikke positivt hadde kunnskap 
om forholdet, men det er ikke tilstrekkelig at han burde kjent til det.”91 Hagstrøm antar at det 
er tale om grov uaktsomhet.92 Kunnskapsvilkåret er etter avhl. § 3-7 oppfylt selv om selgeren 
ikke hadde positiv kunnskap om forholdet.  
 
For at selgeren skal kunne holdes ansvarlig for misligholdt opplysningsplikt må han i det 
minste ha opptrådt grovt uaktsomt. Dette er et strengere krav enn de som stilles til kjøperens 
undersøkelsesplikt. Det taler for at bestemmelsen bare unntaksvis får anvendelse. 
 
Et alternativ grunnlag er avhl. § 3-10 (2) andre punktum. Hvor det kreves at selgeren har vært 
”uærleg eller forøvrig handla i strid med god tru.” Det må foretas en konkret vurdering av om 
selgerens opplysningsplikt skal slå igjennom for kjøperens undersøkelsesplikt. Men det er 
"selgerens opplysningsplikt som anses som det primære."93 Selgerens uredelighet vil dermed 
først ramme ham selv, dersom kjøperen også burde ha gjort grundigere forundersøkelser. 

                                                
90 Rt. 2002 s. 696 
91 Rt. 2002 s. 696, på s. 702 
92 Hagstrøm (2011) s. 163 
93 Hagstrøm (2011) s. 348 
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2.3.3.2 Avtaleloven 
Spørsmålet er så om det gjelder en tilsvarende begrensning i selgerens opplysningsplikt etter 
avtl. § 33. Gjelder det også her et vilkår om at kjøperen bare har krav på å få slike opplys-
ninger fra selgeren, om forhold ved avtaleinngåelsen som han hadde grunn til å regne med å 
få? Og i hvilken grad har kjøperen en undersøkelsesplikt som mulig kan påvirke selgerens 
opplysningsplikt etter avtl. § 33? 
 
Avtaleloven § 33 har som avhl. § 3-7 også et tema for konkret og skjønnsmessig helhetsvur-
dering. Ordlyden i avtl. § 33 er som tidligere nevnt påvirket av en annen lovgivningsteknikk 
og språkform, enn avhl. § 3-7. Spørsmålet er ikke her om kjøperen hadde grunn til å regne 
med få opplysninger fra selgeren. Vurderingstemaet i avtl. § 33 er om det vil ”stride mot rede-
lighet eller god tro” om selgeren gjør kjøperens løfte gjeldende. 
 
Uttrykket ”god tro” betyr i relasjon til avtl. § 33 det samme som redelighet, og har ingen selv-
stendig betydning.94 ”God tro” betyr således ikke noe mer enn et krav om en ærlig og hederlig 
fremferd overfor kjøperen.95 Det kunne ha vært utelatt fra ordlyden uten at det hadde forand-
ret innholdet av bestemmelsen.96 
 
Det er vilkåret om at det vil ”stride mot redelighet” å gjøre løftet gjeldende, som er det brede 
skjønnsmessige vurderingstemaet. Selv om avtl. § 33 er en temmelig skjønnsmessig bestem-
melse, er redelighetsvurderingen objektiv, uavhengig av hvordan selgeren selv bedømmer sin 
handlemåte.97 Det kreves ikke noe mer enn vanlig samfunnsmoralsk opptreden.98 Og redelig-
hetskravet innebærer ikke mer enn at kjøperen har krav på å få den informasjonen han hadde 
grunn til å regne med å få fra selgeren.99 Vurderingen skal ta utgangspunkt i situasjonen da 
løftet kom til selgerens kunnskap, jf. avtl. § 39 andre punktum. 
 
Hvorvidt selgeren handler i strid med redelighet, forutsetter naturligvis at de øvrige vilkårene 
i bestemmelsen er oppfylt. Redelighetsvurderingen bygger derfor på at de rettslige kravene til 
at det foreligger en omstendighet som selgeren kjente til. Som det fremgår nedenfor, gjelder 
det også et krav om årsakssammenheng. Selgerens anses ikke for å handle uredelig hvis mins-
tekravene til noen av disse vilkårene ikke er tilstede. 

                                                
94 Hov (2009) s. 366 og Woxholth (2017) s. 289 
95 Hov (2009) s. 366 
96 Giertsen (2014) s. 176 
97 Hov (2009) s. 366 
98 Hov (2009) s. 366 
99 Hagstrøm (2015) s. 71 
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Det at selgeren var kjent med opplysninger om et forhold, som kjøperen var uvitende om, 
taler ikke objektivt sett for uredelighet. Partene har risikoen for egne forutsetninger når de 
inngår avtale, for eksempel om salg av fast eiendom. Som det ble gjort rede for ovenfor, er det 
faktiske forhold og ikke vurderinger som omfattes av hva som kan omfattes av omstendig-
hetsvilkåret i avtl. § 33. 
 
Dette åpner for at selgeren for eksempel kan selge eiendommen til markedspris i dag, selv om 
han vurderer markedet slik at verdien vil være halvert innen utgangen av neste år. Dersom 
selgerens vurderinger bygger på hans egne subjektive oppfatninger av eiendomsmarkedet, vil 
selgeren neppe anses for å ha handlet uredelig, selv om disse viste seg å være riktige. 
 
Bygger selgeren sin pessimisme for eksempel på innsideinformasjon eller informasjon som 
han burde skjønne at kjøperen ikke kjente til, vil selgeren lett være innenfor rammene av det 
som ansees som uredelig. Men selgeren kan reparere på det, dersom han opplyser kjøperen 
om dette før han aksepterer kjøpstilbudet (løftet). Velger kjøperen allikevel å stå ved sitt løfte, 
vil han ikke kunne gjøre gjeldende at det var ugyldig etter avtl. § 33. 
 
Som det fremgår ovenfor er vilkårene skjønnsmessige, og det gjør avtl. § 33 til en meget flek-
sibel bestemmelse. Omstendigheter som selgeren burde kjenne til, og som motiverte løftegi-
veren, kan vurderes opp mot antagelig alle avtaleforhold på formuerettens område (jf. avtl. § 
41). Den er like anvendelig på det enkle avtaleforholdet, som mitt nevnte eksempel, og til mer 
komplekse forhold, som for eksempel i Tromsø Sparebank-dommen.100 
 
Oppgaven blir å identifisere omstendigheten i et avtaleforhold som muliggjør uredelig opptre-
den fra selgerens side. Det kan tenkes at mange avtaleforhold (kanskje de fleste) ikke mulig-
gjør uredelig en slik opptreden fra selgerens side. 
 
Det vil først og fremst være avtaleforhold hvor partene er ujevnbyrdige som rammes av avtl. § 
33. Partenes profesjonalitet og forhandlingsstyrke vil kunne bringe kjøperen inn i en situasjon 
hvor han er selgeren underlegen. Kjøperen vil da i større eller mindre grad være avhengig av 
at selgeren gir ham den informasjonen han trenger, for å vurdere om han vil inngå kjøpsavtale 
om fast eiendom. 
 
Dette var tilfellet i Tromsø Sparebank-dommen, hvor banken skulle ha gjort kausjonisten 
oppmerksom på Varesenterets elendige økonomiske situasjon. Et av de momentene som ble 

                                                
100 Rt. 1984 s. 28 
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vektlagt, og som talte for opplysningsplikt var at ”...i forholdet mellom banken og [kausjonis-
ten] er det banken som klart utpeker seg som den profesjonelle part.”101 
 
Et sentralt formål med ugyldighetsreglene er at de skal motvirke misbruk av avtalefriheten. 
Dette gjelder også for avtl. § 33. Ved å karakterisere en adferd fra selgeren som uredelig, kan 
misbruk motvirkes ved at selgeren oppfordres til å informere kjøperen om forholdene som 
gjør det uredelig å bygge rett på løftet. Eventuelt vil han avstå fra å gjøre løftet gjeldende ved 
å unnlate å akseptere det. Ellers, vil avtl. § 33 føre til at kjøperen ikke blir bundet av løftet sitt. 
 
 
2.3.3.2.1 Kjøperens undersøkelsesplikt etter avtaleloven § 33 
Ovenfor (i kapitlene 2.3.3.1.1 og 2.3.3.1.2) var spørsmålet hvilken betydning kjøperens un-
dersøkelsesplikt får for selgerens opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Her stilles det samme 
spørsmålet i forhold til avtl. § 33. 
 
Første spørsmål er om kjøperen har noen plikt etter avtl. § 33, til å gjøre undersøkelser før han 
inngår avtale om kjøp av fast eiendom. 
 
Det er ingenting i ordlyden til avtl. § 33 som tilsier at kjøperen har noen slik plikt før han 
inngår avtale om kjøp av fast eiendom. Hvorvidt det kan utledes noen slik plikt fra avtl. § 33, 
må bero på en tolkning av vilkåret om det vil ”stride mot redelighet” å gjøre løftet gjeldende. 
 
I den ovennevnte Tromsø Sparebank-dommen gjaldt spørsmålet om et kausjonsløfte som ble 
avgitt overfor banken var ugyldig etter avtl. § 33. Banken hadde utvist uaktsomhet da den 
burde bragt på det rene, om kausjonisten hadde fått tilstrekkelig informasjon fra Varesenteret 
om det alvorlige økonomiske uføret selskapet befant seg i. 
 
Etter at førstvoterende hadde redegjort for kravene til bankens opplysningsplikt, uttaler hun 
konkret om saken: ”Hvilke krav det skal stilles til bankens opplysningsplikt, må vurderes i 
forhold til de krav som må stilles til Kristoffersens [kausjonisten] undersøkelsesplikt.”102 I en 
mer generell ordvenning uttales det at: ”...det som utgangspunkt må forutsettes at en kausjo-
nist selv må undersøke og vurdere debitors økonomiske situasjon, og om det er stillet annen 
sikkerhet...”103 
 

                                                
101 Rt. 1984 s. 28 på s. 36 
102 Rt. 1984 s. 28, på s. 35 
103 Rt. 1984 s. 28, på s. 35 
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Uttalelsene i dommen etter min mening tas til inntekt for at kjøperen (kausjonisten) har en 
generell avtalerettslig undersøkelsesplikt. Som nevnt bærer jo kjøperen som hovedregelen 
risikoen for egne forutsetninger for å binde seg til en avtale. Hvis det legges til grunn at kjø-
peren har en slik avtalerettslig undersøkelsesplikt, vil det tale for at han heller ikke med rime-
lig grunn kan regne med å få slik informasjon om forholdet, etter avtl. § 33. Da avtaleloven 
som nevnt gjelder alle avtaler, jf. avtl. § 41, er det nok grunnlag for å hevde at dette og så 
gjelder ved inngåelse avtale om fast eiendom. 
 
I dommen ble resultatet at retten la mindre vekt på kjøperens undersøkelsesplikt, fordi banken 
hadde utvist uaktsomhet, da den ikke foretok seg noe da den mottok løftet fra kausjonisten. 
 
Vi kjenner igjen den ovennevnte setningen om forholdet mellom kausjonistens undersøkel-
sesplikt og bankens opplysningsplikt i dommen. Samme prinsippet er lovfestet avhl. § 3-10, 
jf. det som er sagt ovenfor. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel at selgeren har 
misligholdt sin opplysningsplikt, om forhold som han allerede var kjent med da han inngikk 
avtalen. Dette vil ikke være opplysninger som kjøperen hadde grunn til å regne med å få etter 
avhl. § 3-7.  
 
Undersøker kjøperen ikke forholdene før han avgir rettslig bindende løfte, tar han en risiko 
som kan ramme ham negativt. For å bruke eksempelet om inngåelse av avtale om kjøp av fast 
eiendom, kan f.eks. kjøperen risikere å ende opp med å binde seg til en avtale, til en pris som 
overstiger den tekniske verdien ut ifra beskaffenheten, eller verdien av eiendommen basert på 
etterspørselen i markedet.  
 
Faller sammen med om det vil være uredelig å gjøre løftet gjeldende 
Kan trekke i retning av at det i så fall vil være slike tilfeller at kjøperen hadde grunn til å reg-
ne med å få opplysninger om forholdet. 
 
Selv om avtl. § 33 er taus om det gjelder et vilkår om hva løftegiveren hadde grunn til å regne 
med å få, vil det uansett utgjøre en bestanddel i den konkrete redelighetsvurderingen, som 
uansett må foretas i lys av de andre vilkårene. 
 
Som nevnt i forrige avsnitt følger det av avhendingsloven avhl. § 3-10 at kjøperens undersø-
kelse av forhold ved eiendommen, påvirker hvilke opplysninger han kan forvente å få fra sel-
geren. Det minnes om unntaket i avhl. § 3-10 (3) om at dette ikke gjelder der selgeren har 
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opptrådt i strid med avhl. § 3-7. Høyesterett har uttalt dette unntaket underbygger ”selgers 
strenge opplysningsplikt.”104 
 
 
2.3.3.3 En sammenligning av vurderingstemaene i avhendingsloven § 3-7 og 

avtaleloven § 33 
 
Etter avhl. § 3-7 er det vilkåret om at kjøperen hadde grunn til å regne med å få opplysninger 
om forhold ved eiendommen som er det brede skjønnsmessige vurderingstema, i spørsmålet 
om selgeren har overholdt sin opplysningsplikt overfor kjøperen. I avtl. § 33 er det tilsvarende 
vurderingstema om det vil ”stride mot redelighet” å gjøre kjøperens løfte gjeldende. Som det 
fremgår, er det ikke noe i ordlyden som kan sammenlignes annet enn at begge vilkårene er 
temmelig skjønnsmessig utformet. 
 
Etter avtl. § 33 er det en redelighetsvurdering som skal foretas av selgerens handlemåte. Det 
kreves ikke noe mer enn vanlig samfunnsmoralsk opptreden, og omfatter den informasjon 
som kjøperen har krav på å få. Tidspunktet for ugyldighetsvurderingen er da løftet kom til 
selgerens kunnskap. Vurderingen er objektiv, slik at det er uten betydning hva selgeren selv 
måtte mene om dette.  
 
Det tilsvarende gjelder for vurderingen etter avhl. § 3-7, den er også objektiv. Tidspunktet for 
mangelsvurderingen, er derimot da risikoen gikk over på kjøperen, typisk ved bruksovertagel-
sen. Betydningen av hva slags forhold ved eiendommen det er tale om, og selgerens kjenn-
skap til dette, vil påvirke vurderingen. 
 
Det er kjøperens behov for å få opplysninger om forhold ved eiendommen som setter grenser 
for selgerens opplysningsplikt, etter avhl. § 3-7. Sagt på en annen måte er det kjøperens krav 
og forventninger til å få disse opplysningene som bestemmer opplysningspliktens innhold. 
Selv om det ikke går fram av ordlyden i avhl. § 3-7 er det underforstått at det vil være urede-
lig av selgeren å unnlate å opplyse kjøperen om forhold ved eiendommen, som selgeren hadde 
grunn til å regne med å få. Fra denne synsvinkelen er det ikke vanskelig å se likhetene i de 
materielle kravene i de to bestemmelsene. 
 
Hvert vilkår skal ikke nødvendigvis tolkes separat. Dersom det foreligger tvil om tolkningen 
av et eller flere av vilkårene, vil disse kunne vurderes innbyrdes mot vurderingstemaene i hver 
av bestemmelsene. ”Omstændigheter” vil kunne vurderes i lys av vurderingstemaet ”stride 

                                                
104 Rt. 2008 s. 976, i avsn. 30 
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mot redelighet” i avtl. § 33, for å vurdere om det er oppfylt i det konkrete tilfellet som be-
stemmelsen skal anvendes på. Tilsvarende vil kunne gjøres i avhl. § 3-7: Foreligger det tvil 
om tolkningen av vilkåret ”omstende ved eigedomen,” kan det være hensiktsmessig å vurdere 
dette i lys av hva ”kjøparen hadde grunn til å rekne med å få” opplysning om. 
 
Opplysningspliktenes omfang etter avhl. § 3-7 og avtl. § 33 vil også påvirkes av kjøperens 
undersøkelsesplikt. Det kan tenkes at kjøperen selv burde ha undersøkt forholdene ved eien-
dommen eller omstendighetene ved avtaleinngåelsen, bedre før løftet ble gitt.  
 
Som nevnt bygger avhl. § 3-7 også på en uredelighetsvurdering, om enn mer underforstått. 
Det er uredelig av selgeren å holde tilbake informasjon om forhold ved eiendommen som sel-
geren hadde grunn til å regne med å få. Det er den samme moralske vurderingen ligger til 
grunn for om det foreligger uredelig tilbakehold av opplysninger etter avtl. § 33 og avhl. § 3-
7. 
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2.3.4 Årsakssammenheng (kausalitet) 
 
2.3.4.1 Avhendingsloven 
Skal selgeren kunne ansvarliggjøres for å ha misligholdt opplysningsplikten, er det et vilkår at 
opplysningsmisligholdet må ”ha verka inn på avtala,” jf. avhl. § 3-7 andre punktum. Dette 
innvirkningskravet, omtales også som et krav om årsakssammenheng eller kausalitet. Et annet 
uttrykk for det samme, er at kjøperens løfte var motivert av at selgeren holdt informasjon som 
han hadde en plikt til å opplyse om. 
 
Kravet om innvirkning innebærer at ”opplysningen må sies å være en del av beslutnings-
grunnlaget.”105 Det foreligger årsakssammenheng dersom kjøperen ikke ville ha inngått 
kjøpsavtalen, hvis han hadde kjent til de forholdene ved eiendommen som selgeren hadde 
plikt til å opplyse om. Hadde kjøperen derimot inngått avtalen uavhengig av om selgeren mis-
ligholdte opplysningsplikten, foreligger det ikke noen slik årsakssammenheng. I så fall vil 
ikke kjøperen kunne gjøre gjeldende selgerens opplysningssvikt som en mangel etter avhl. § 
3-7. 
 
Spørsmålet om årsakssammenheng er ikke bare et spørsmål om hvorvidt kjøperen ville ha 
inngått avtalen eller ikke. Det vil også foreligge årsakssammenheng dersom kjøperen hadde 
inngått avtalen, men på andre vilkår. Opplysningsmisligholdet har da påvirket avtalens inn-
hold. 106 Kjøperen hadde for eksempel inngått avtalen, men til en lavere kjøpesum. 
 
I tillegg til disse faktiske krav, stilles det også noen rettslige krav til årsakssammenheng. Disse 
går ikke frem av ordlyden i avhl. § 3-7, men har har blitt presisert gjennom praksis fra Høyes-
terett. Den første sentrale høyesterettsdommen som skal omtales, er den såkalte Arealsvikt-
dommen.107 
 
Saken gjaldt kjøp av en selveierleilighet i Bergen og gjaldt krav om prisavslag. Etter overta-
gelsen oppdaget kjøperen at leiligheten hadde et mindre flateinnhold enn det som fremgikk av 
prospekt og takstdokument. Avviket var på 10 kvm, og skyldes en feil i takstmannens hånd-
skrevne notater. Ingen av partene var å bebreide for feilen. 
 

                                                
105 Hagstrøm (2015) s. 66 
106 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 90 
107 Rt. 2003 s. 612 



43 
 

Spørsmålet om årsakssammenheng ble avgjort etter avhl. § 3-8 (2), om en kan gå ut i fra at at 
den feilaktige opplysningen om boligarealet ”har verka inn på avtala.”108 Førstvoterende uttal-
te med støtte i forarbeidene til avhendingsloven, at ordlyden talte ”nokså klart for de to forut-
setningsalternativene. Dersom avtalen ikke ville ha blitt inngått eller inngått på andre vilkår, 
har begge tilfeller ”verka inn på avtala.””109 
 
Førstvoterende uttaler så med henvisning til forarbeidene til i en endringslov til kjøpsloven av 
1907, som har tilsvarende krav om årsakssammenheng: ”Dersom en opplysning er egnet til å 
virke kjøpsmotiverende, vil det trolig være en presumsjon for at den også har vært det for den 
aktuelle kjøperen.”110 
 
At det foreligger en slik presumsjon, er ”en anvisning på at vurderingen i utgangspunktet skal 
objektiviseres.”111 Det er altså et spørsmål om en opplysning ”generelt sett er egnet til å moti-
vere.”112 Men denne presumsjon, gjelder ikke der ”helt konkrete omstendigheter forelig-
ger.”113 For en ”presumsjon skal selvsagt bare legges til grunn dersom noe annet ikke blir 
godtgjort.”114 Dette kan antagelig være tilfellet der arealopplysningene fra selger ikke har 
kommet til kjøperens kunnskap.115 Med henvisning til forarbeidene til avhendingsloven, utta-
ler førstvoterende også at det er selgeren som har bevisbyrden. 
 
Etter dette skal vurderingen av om at det er årsakssammenheng mellom den uriktige opplys-
ningen om forhold ved eiendommen og avtalen, bygge på en objektiv vurdering, der selgeren 
har bevisbyrden. Selgeren må altså godtgjøre at det ikke foreligger noen årsakssammenheng 
mellom den uriktige opplysningen og avtalen. Unntak fra dette utgangspunktet gjelder der det 
foreligger helt konkrete omstendigheter som skulle tilsi noe annet. 
 
En illustrasjon på den omvendte bevisbyrden følger av Fellesgjelddommen.116 Selgeren av en 
borettslagsleilighet ble holdt ansvarlig for å ha gitt uriktige opplysninger om fellesgjeldens 
størrelse. Fellesgjeld er en komponent som har direkte påvirkning på kjøpesummens størrelse. 
En økning i fellesgjelden ville medføre en tilsvarende økning i kjøpesummen. 
 
                                                
108 Rt. 2003 s. 612, i avsn. 38 
109 Rt. 2003 s. 612, i avsn. 40 
110 Rt. 2003 s. 612, i avsn. 42 
111 Rt. 2003 s. 612, i avsn. 42 
112 Rt. 2003 s. 612, i avsn. 42 
113 Rt. 2004 s. 612, i avsn. 42 
114 Solheim (2005) s. 484 
115 Solheim (2005) s. 485 
116 Rt. 2008 s. 976 
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Da fellesgjelden viste seg å være større enn det som var opplyst av selgeren, innebar det at 
den reelle prisen på leiligheten var høyere enn annonsert. Førstvoterende uttalte at selgeren 
ikke hadde ”...ført noe bevis for at kjøperne i dette tilfelle ikke la vekt på fellesgjeldens stør-
relse.”117 Selgeren ble holdt ansvarlig for å ha gitt kjøperen uriktige opplysninger, etter avhl. § 
3-8 og kjøperne fikk medhold i sitt krav om prisavslag. 
 
Dommen viser at det gjelder en presumsjon for at den uriktige opplysningen er egnet til å vir-
ke kjøpsmotiverende. Selgeren hadde ikke anført noen konkrete omstendigheter som skulle 
tilsi noe annet. 
 
Et eksempel til kan nevnes fra lagmannsretten i den tidligere nevnte Radongass-dommen.118 
Om saksforholdet viser jeg til det som allerede er gjort rede for. Om de manglende opplys-
ningene vedrørende radonforekomstene i kjelleren, uttalte lagmannsretten at den fant ”...det 
klart at de manglende opplysningene [hadde] virket inn på avtalen...Radonforekomsten med-
fører betydelig risiko og ulempe for eieren, og den har en prisdempende virkning.” 
 
Selv om det ikke uttales eksplisitt i domsgrunnene, utgjør selgerens tilbakehold av opplys-
ningene om radonforekomstene, en presumsjon for at de har virket kjøpsmotiverende. Selge-
ren hadde ikke påstått eller bevist at det forelå noen konkrete omstendigheter som skulle tilsi 
noe annet. Lagmannsretten kunne derfor nøye seg med å konstatere at det forelå årsakssam-
menheng mellom opplysningsmisligholdet og at kjøperen hadde bundet seg til avtalen. Selge-
rens opplysningsmislighold førte til at kjøperne kunne heve kjøpekontrakten. 
 
De to nevnte dommene fra Høyesterett ble løst etter avhl. § 3-8. Som nevnt innledningsvis i 
del 1, faller denne bestemmelsen utenfor behandlingen med hensyn til avtl. § 33. Men kravene 
til årsakssammenheng som her er trukket opp er som nevnt de samme for avhl. § 3-7 som 
avhl. § 3-8. De materielle kravene er de samme, slik at det får analogisk anvendelse for mis-
lighold opplysningsplikt, jf. avhl. § 3-7. 
 
Rettspraksis om avhl. § 3-8 med hensyn til hva som ligger i kravet til årsakssammenheng er 
derfor relevant og anvendelig for avhl. § 3-7. Dette bekreftes også i forarbeidene til avhen-
dingslova, som om kravet til årsakssammenheng i forbindelse med avhl. § 3-8 uttaler: ”Dette 
er same reservasjonen som i [avhl. § 3-7] andre punktum, og det kan visast til det som er sagt 
i merknadene til [avhl. § 3-7].”119 

                                                
117 Rt. 2008 s. 976, i avsn. 37 
118 LB-2008-53496 
119 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 91 



45 
 

 
2.3.4.2 Avtaleloven § 33 
Ordlyden i avtl. § 33 har ikke noe vilkår for ugyldighet at det må foreligge årsakssammen-
heng eller kausalitet mellom kjøperens løfte og uredelig tilbakehold av opplysninger om om-
stendigheter ved avtaleinngåelsen.  
 
Det er imidlertid ikke tvilsomt at et slikt krav må tolkes inn i ordlyden. I avtl. §§ 28 til 32 i 
avtaleloven har alle bestemmelsene krav om årsakssammenheng mellom ulikeformer for om-
stendigheter (tvang, svik o.l.) og kjøperens løfte. At det må foreligger årsakssammenheng, 
gjelder tilsvarende for avtl. § 33.120 At det gjelder et krav om kausalitet på kjøperens løfte 
kommer også til uttrykk i rettspraksis om  avtl. § 33. 
 
Kausalitetskravet er ikke bare oppfylt der det motiverer kjøperens løfte. Vilkåret er oppfylt 
også for det tilfellet at kjøperen uavhengig av tilbakehold av opplysninger om omstendigheter 
fra selgeren, allikevel hadde inngått avtalen, men slik at den ville få et annet innhold. Kausali-
tetskravet omfatter med andre ord både for det tilfellet at det motiverer løftegiveren eller bare 
påvirker innholdet av avtalen.  
 
Et slikt krav om kausalitet legges dessuten til grunn i rettspraksis. I Tromsø Sparebank-
dommen uttaler førstvoterende at hun ikke fant det tvilsomt at ”[kausjonisten] ikke ville ha 
undertegnet noen kausjonserklæring dersom han hadde hatt kjennskap til de faktiske for-
hold.”121 Uttalelsen viser at det forelå årsakssammenheng mellom bankens tilbakehold av 
opplysninger og omstendighetene motiverte kausjonisten til å avgi løftet. 
 
Senere rettspraksis har fulgt dette opp, blant annet i den ovennevnte Haughom-dommen, der 
selgeren av aksjer i et engineeringselskap unnlot å opplyse kjøperen om en patentsøknad av 
betydning for kjøperen.122 Førstvoterende uttalte at dersom engineeringselskapet (kjøperen) 
”hadde kjent til patentsøknaden, [ville han ikke] ha inngått den foreliggende avtale...”123 Kjø-
perens uvitenhet om patentsøknaden (omstendigheten) virket her motiverende for løftet. 
 
Foreligger det tvil om kjøperens løfte er motivert av selgerens tilbakehold, skal det foretas en 
objektiv vurdering, ”... basert på hvordan en normal og forstandig person ville ha opptrådt i en 

                                                
120 Giertsen (2014) s. 174 
121 Rt. 1984 s. 28, på s. 34 
122 Rt. 1995 s. 1460 
123 Rt. 1995 s. 1460, på s. 1470 
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tilsvarende situasjon. ”124 Blant annet partenes status, forhandlingsstyrke og hvor alvorlig om-
stendigheten er. 
 
Skulle kjøperen allikevel ha avgitt løftet til tross for han kjente til omstendigheten, foreligger 
ingen årsakssammenheng og heller ingen uredelighet tilbakehold av opplysninger fra selge-
ren.125 Kjøperen kan da ikke påberope seg ugyldighet etter avtl. § 33. 
 
 
2.3.4.3 En sammenligning av kausalitetskravet i avhendingsloven § 3-7 og 

avtaleloven § 33 
Den mest åpenbare forskjellen kommer til syne i ordlyden i avtl. § 33, der det ikke stilles noe 
vilkår om årsakssammenheng mellom kjøperens villfarelse om omstendigheten og selgerens 
opplysningsmislighold. Men selv om det er et vilkår om faktisk årsakssammenheng etter ord-
lyden i avhl. § 3-7 andre punktum, stilles det ytterligere rettslige krav som ordlyden ikke sier 
noe om. Disse rettslige krav til årsakssammenheng følger av rettspraksis.  
 
Både de faktiske og de rettslige krav til årsakssammenheng gjelder tilsvarende for avtl. § 33. 
Giertsen uttaler om dette at det ikke er noen grunn til at reglene om dette skal være forskjelli-
ge mellom avtaleloven og kontraktslovgivningen.126 
 
Det foreligger etter dette ikke noen forskjell i det materielle vilkåret om årsakssammenheng 
etter avhl. § 33 og avhl. § 3-7 

                                                
124 Giertsen (2014) s. 174 
125 Woxholth (2017) s. 289 
126 Giertsen (2014) s. 172 
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3 Avslutning 
 
Skal koordineres med innledningsdelen 
Tema for oppgaven har vært å foreta en sammenligning mellom det kontraktsrettslige og det 
avtalerettslige ansvarsgrunnlag for mangelfulle opplysninger ved salg av fast eiendom. Form-
ålet har vært å undersøke i hvilken grad vilkårene i avhl. § 3-7 og avtl. § 33 sammenfallende 
eller avvikende. 
 
Fremstillingen ovenfor viser at det betydelige likheter mellom regelsettene, men også endel 
viktige forskjeller. De mest åpenbare forskjellene fremgår direkte av lovteksten. Ved første-
gangs gjennomlesning, kan det se ut som to ulike bestemmelser. Ved en nærmere gjennom-
gang, viser det seg at vilkårene for opplysningsmislighold for mangel og ugyldighet, i grove 
trekk er tilnærmet like. 
 
Det viser seg imidlertid at det er endel ulikheter mellom vilkårene når det kommer til det ma-
terielle innholdet. For eksempel gjelder dette vilkårene om selgerens kunnskap om forholdene 
ved eiendommen etter avhl. § 3-7, og forholdene ved avtaleslutningen etter avtl. § 33.  
 
Drøftelsene ovenfor viser allikevel at det er klare forbindelseslinjer mellom avhl. § 3-7 og 
avtl. § 33. 
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