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1 Innledning 
 
 
1.1 Tema og aktualitet 
 
Temaet for avhandlingen er en sammenlignende analyse og vurdering av 

endringsforslagene til Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 

1992 holdt opp mot alminnelige kontraktsrettslige prinsipper anvendt på bruktsalg.1 

 

Avhendingsloven (forkortet som avhl.) har i det vesentlige stått uendret siden 

ikrafttredelsen i 1993. I 2018 fremmet departementet forslag til lovvedtak nedfelt i 

Prop. 44 L (2018-2019). Forslaget til lovendringer i avhendingsloven innebærer en 

innskjerping av selgers mangelsansvar ved boligsalg til forbruker ved å nekte «as 

is»-salg til en forbrukerkjøper. Innføring av en slik ugyldighetsregel ved boligsalg 

utgjør den prinsipielt sett viktigste og mest kontroversielle lovendringen. I tråd med 

lovforslaget erstattes boligselgers adgang til å ta «som den er»-forbehold med en 

bagatellgrense for misligholdsansvar.2  

Majoriteten av brukte boliger i Norge selges i dag «som den er» eller «as is». 

Forbeholdet medfører at kontraktsgjenstanden i prinsippet ikke kan være mangelfull: 

Enhver tilstand er i prinsippet kontraktsmessig.3 Kjøper har da – som den klare 

hovedregel – overtatt eiendommen med alle de eventuelle feil som måtte hefte ved.  

Et «som den er»-forbehold tillegges imidlertid ikke ubegrenset virkning i 

avhendingsavtaler. Avhendingsloven inneholder bestemmelser som hjemler unntak 

fra lovens hovedregel. Selger er – på nærmere bestemte vilkår – fortsatt ansvarlig 

dersom han har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger, samt i tilfeller hvor boligen 

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

kjøpesummen og forholdene ellers.4 Forslaget forlater følgelig en lang rettslig 

tradisjon om å selge et formuesgode – løsøre eller eiendom – «som den er». 

                                                
1 Prop. 44 L (2018-2019) 
2 Prop. 44 L (2018-2019), se forslag til § 3-1 og § 3-9 
3 Anderssen (2008) s. 176 
4 Avhl. §§ 3-7 til 3-9 
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Endringsforslaget til avhendingsloven har høstet stor oppmerksomhet i norske 

medier.5 I tråd med den generelle velferdsutviklingen og økte boligpriser, har verdien 

av fast eiendom økt betraktelig. Per dags dato står forbrukere for majoriteten av alle 

boligsalg i Norge og en eventuell gjennomføring av endringsforslaget antas å 

medføre omfattende konsekvenser for private boligselgere. 

 

 
1.2 Presisering av rettslige problemstillinger 
 

Denne oppgaven vil ta for seg to av de mest sentrale elementene i lovforslaget. For 

det første redegjør avhandlingen for lovforslaget om innføring av en ugyldighetsregel 

for alminnelige «som den er»-forbehold ved boligsalg til forbruker.6 For det andre 

redegjør avhandlingen for forslaget om innføring av en bagatellgrense for 

misligholdsansvar.7 De to forslagene vurderes opp mot gjeldende rett etter 

avhendingsloven og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper anvendt på bruktsalg.8 

 

Den første problemstillingen er følgelig hvorvidt lovforslaget er i overenstemmelse 

med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper innen bruktsalg. Herunder skal jeg 

redegjøre for om endringsforslagene harmonerer med kontraktsfrihetsprinsippet og 

prinsipper for risikofordeling i kontraktsforhold i forbindelse med bruktsalg. 

Spørsmålet er hvorvidt lovforslaget representerer et brudd med alminnelige 

kontraktrettslige prinsipper, og i så fall hvor radikalt dette bruddet er. Herunder inngår 

spørsmålet om lovforslaget baner vei for et nytt solgt «som det er»-prinsipp i 

kontraktsretten hva gjelder forbrukerkjøp. Med andre ord; kan det tenkes at 

lovforslaget også kan benyttes på andre livsområder i forbindelse med forbrukerkjøp, 

f.eks. bruktbilkjøp?9 

 

Den andre problemstillingen er om lovforslaget fremstår som hensiktsmessig i lys av 

lovgivers intensjon om å redusere antall boligtvister.10  

                                                
5 Søk på google viser at det er publisert 491 nettartikler om endringsforslaget per 21.04.2019 
6 Se pkt. 3.1 og 3.2 
7 Se pkt. 3.3 
8 Se pkt. 3.4 og 3.5 
9 Se pkt. 3.6 
10 Se kap. 4 
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1.3 Avgrensninger 
 
Avhendingsloven gjelder salg mellom flere typer relasjoner: både mellom 

næringsdrivende, mellom næringsdrivende og forbrukere og til slutt mellom 

privatpersoner (to eller flere forbrukere). 

 

Oppgavens kjerne omhandler lovforslaget om innføring av en begrensning i 

adgangen til å ta alminnelige forbehold ved boligsalg til forbruker. Oppgaven vil 

følgelig avgrenses til disse forhold ettersom departementets lovforslag bare skal 

gjelde ved forbrukerkjøp. Departementet har ikke foreslått noen endringer i reglene 

for boligsalg mellom to næringsdrivende eller mellom en forbrukerselger og en 

næringsdrivende kjøper. Tvert i mot tilsikter ikke lovforslaget å regulere salg mellom 

næringsdrivende.11  

 

De nevnte lovforslagene må også ses i lys av forslaget til skjerpet undersøkelses- og 

opplysningsplikt for selger. Forslaget til skjerpet undersøkelses- og opplysningsplikt, 

vil imidlertid ikke behandles i større utstrekning enn det som er nødvendig for å 

vurdere innholdet av og hensiktsmessigheten av lovforslaget. 

 

Videre avgrenses oppgaven mot salg av nyoppførte boliger, ettersom hensynene 

som begrunner generelle ansvarsfraskrivelser i liten grad gjør seg gjeldende for 

nybygg. For øvrig er et forbud mot «som den er»-forbehold ved salg av nybygg til 

forbrukerkjøper i tråd med resultatet som domstolen har kommet frem til gjennom 

avtaletolkning.12 

 

Oppgaven avgrenses også mot forslaget til særregulering for arealavvik, selv om det 

er nevnt som en del av lovforslaget.13 

 

1.4 Avhandlingens metode 
 

                                                
11 Prop. 44 L (2018-2019) s. 56 
12 LB-2010-164095 og Rt-1982-1357 
13 Se forslag til § 3-3 
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Avhandlingen består av en kombinasjon av en lege lata deskriptiv fremstilling, en 

lege lata sammenlignende analyse og en lege ferenda kritikk av reglene. Lovforslaget 

er nettopp et forslag fra regjeringen til Stortinget, og har på nåværende tidspunktet et 

tydelig politisk tilsnitt. Denne avhandlingen har følgelig også et normativt preg i form 

av en vurdering av hvorvidt de to ovennevnte punktene fremstår som gjennomtenkte 

og hensiktsmessige. Av forslaget fremkommer det et tydelig ønske fra lovgiver om å 

redusere konfliktnivået (herunder antall rettssaker) i forbindelse med boligsalg. 

Basert på lovforslaget, vil denne oppgaven sammenligne nyvinningene med 

gjeldende rett og øvrig kontraktsrett, samt forsøke å foreta en analyse av om 

lovendringene faktisk vil føre til et lavere konfliktnivå i tråd med lovgivers intensjoner. 

Oppgaven beveger seg imidlertid ikke over i en rettspolitisk diskusjon. 

 

Avhandlingen benytter avgjørelser fra Høyesterett. Grunnet det store antall tvister 

innen avhendingsloven eksisterer det likevel et betydelig antall avgjørelser fra 

lagmannsretten. Avgjørelsene fra lagmannsretten vil benyttes i de tilfeller Høyesterett 

ikke har tatt stilling til de ulike problemstillingene, selv om dommer fra 

lagmannsretten har en svakere rettskildemessig vekt. Avgjørelser fra lagmannsretten 

vil også benyttes dersom de i bedre grad belyser eller eksemplifiserer et juridisk 

poeng som er berørt av Høyesterett, samt i de tilfeller lagmannsretten gir et bedre 

faktumpoeng knyttet til de konkrete forslagene som fremkommer av lovforslaget.  

 

Det vil også vises til statistikk som er innhentet og som belyser ulike poeng. Noe 

statistikk synes utelatt i lovforslaget og vil særlig påpekes, selv om statistikken ikke 

har noen selvstendig rettskildemessig verdi.  

 

 

2 Overordnet presentasjon av lovforslaget 
 

2.1 Hva er nytt? 
 

Endringsforslaget til lovendringer i avhendingsloven ble publisert 20. desember 2018. 

Endringene ble lansert i forbindelse med at regjeringen fremla en ny boligstrategi. 

Nøkkelord for satsingen er trygg bolighandel, godt bomiljø, effektive byggeprosesser 

og bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeldsordning.  
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I følge lovforslaget, kan ikke selger lenger ta alminnelige forbehold ved salg av bolig 

til en forbrukerkjøper. Begrensningen i adgangen til å ta alminnelige «as is»-

forbehold, innebærer prinsipielt sett ikke et forbud, men en ugyldighetsregel ved 

boligsalg til en forbrukerkjøper.14  

I tråd med forslaget erstattes «som den er»-forbehold med en bagatellgrense 

utformet som et egenandelsprinsipp.15 Forutsetningen for at egenandelen skal 

komme til anvendelse, er at det foreligger en mangel i rettslig henseende. 

Egenandelsprinsippet innebærer at kjøper av bruktbolig i utgangspunktet alltid må 

bære den økonomiske risikoen innenfor en tallfestet egenandel, nærmere bestemt 

kroner 10 000,-. Flertallsordlyden «mangler» medfører at egenandelsgrensen ikke 

skal gjelde for hver enkelt mangel, men totalt etter at samtlige mangler kumuleres. 

Dermed må kjøperen dekke egenandelsbeløpet i alle tilfeller hvor eiendommen har 

en mangel, også der mangelskostnadene er så høye at de utvilsomt ville tilfredsstilt 

vesentlighetsterskelen etter någjeldende avhl. § 3-9. Ved å senke innslagspunktet for 

selgers ansvar, tilsikter departementet å gi selger en egeninteresse av å fremskaffe 

korrekt, utfyllende og fullstendig informasjon om boligen. 

Det foreslåtte misligholdsansvaret omfatter alle typer tap – både verdireduksjon og 

påløpte kostnader i forbindelse med utbedring av mangler. Det tillegges heller ikke 

betydning hvorvidt det rettslige grunnlaget for mangelskravet er prisavslag eller 

erstatning.16  

 

Kort oppsummert innebærer forslaget: 

• Mangelen må overskride kroner 10 000,- 

• Det må ikke være tatt et spesifisert forbehold 

• Hvis det ikke er tatt et spesifisert forbehold, må mangelen uansett oppfylle det 

abstrakte mangelsbegrepet17 

• Vesentlighetsterskelen forsvinner 

 

                                                
14 Prop. 44 L (2018-2019) s. 58 
15 Prop. 44 L (2018-2019) s. 61 
16 Prop. 44 L (2018-2019) s. 84 
17 Se forslag til § 3-2 
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2.2 Presentasjon av de overordnede hensynene bak endringsforslaget  
 

Intensjonen bak lovforslaget er todelt. For det første er lovgivers intensjon å styrke 

trygghet og forutsigbarhet i boligomsetningen ved å fjerne en kompleks og 

sammensatt vesentlighetsterksel. Vesentlighetskravet etter avhl. § 3-9 gir anvisning 

på en kompleks vurdering av både mangelens kvantitative og kvalitative sider 

eksempelvis jf. Rt-1998-1510 (Ekte hussopp). Vurderingens sammensatte karakter 

kan resultere i at den vanlige borger vanskelig kan forutsi sin rettsstilling i forbindelse 

med omsetning av bolig. Lovendringen skal bidra til å skape realistiske forventninger 

til hvilke forhold som faller innenfor selgers ansvarsområde ved avhending av fast 

eiendom, og dermed tilrettelegge for en tryggere bolighandel for både boligkjøper og 

boligselger. 
 

For det andre har en rekke aktører18 tatt til ordet for at radikale endringer i dagens 

avhendingslov er nødvendig for å redusere tvistepotensialet ved boligsalg. 

Avhending av bolig representerer trolig den største enkeltinvesteringen de fleste 

privatpersoner foretar seg i løpet av livet. Stigende boligpriser og høye 

utbedringskostnader ved bruk av kvalifisert arbeidskraft, medfører at kostnadsbildet 

blir så høyt at mange kjøpere kan være villige til å risikere konflikt og rettssak dersom 

de har kjøpt en bolig med feil og mangler. Utgangspunktet for lovforslaget er en 

antakelse om at reguleringen i dagens avhendingslov genererer tvister, og bidrar til å 

gjøre boligmarkedet usikkert og konfliktfylt for den alminnelige kjøper.19  
 
 

2.3 Forholdet til takstlovutvalgets arbeid 
 
Prosessen som har ledet frem til Prop. 44 L (2018-2019), er ikke gjennomført i 

henhold til ordinær lovgivningsprosedyre. Forslaget ble utarbeidet etter 

gjennomføring av høringsmøte 23. august 2018, og forslaget er hverken utredet eller 

underkastet en fullstendig, skriftlig høringsprosess. 
 

                                                
18 Eksempelvis Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerrådet. Eiendomsbransjen har derimot vært kritiske. 
19 Se statistikk over hyppighet med hensyn til tvister i pkt. 4.1.1 
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Lovforslaget har nær indre sammenheng med forslag til regler som skal sikre best 

mulig informasjonsgrunnlag før avtaleinngåelsen. Desto grundigere 

kontraktsgjenstanden undersøkes før salg, desto mindre er sannsynligheten for at 

kontraktsgjenstanden i ettertid viser seg å være beheftet med skjulte feil og avvik. I 

denne forbindelse viser jeg også til at Høyesterett har identifisert selger med 

takstmannen som har utformet tilstandsrapport om eiendommen i forbindelse med 

salget.20 

 

Bakgrunnen for lovforslaget er Takstlovutvalgets opprinnelige arbeid nedfelt i NOU 

2009:6. Takstlovutvalget har utredet og fremlagt forslag til et regelverk som skal sikre 

at det foreligger tilstrekkelig informasjon om relevante forhold ved boligen i 

forbindelse med markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold. 

Takstlovutvalgets flertall har gått inn for at selger av boligeiendom til forbruker, på 

frivillig basis, kan innhente en tilstandsrapport21 som skal oppfylle nærmere krav 

fastsatt i forskrift. Den kontraktsrettslige virkningen av at en tilstandsrapport22 

fremlegges før avtaleinngåelsen, skal i følge utvalgets flertall være at kjøper ikke kan 

gjøre gjeldende opplysningssvikt mot selger, hva gjelder mangler som fremgår eller 

skulle ha fremgått av tilstandsrapporten.23 Videre er det foreslått lovfestet at kjøperen 

skal anses å kjenne til forhold som tydelig er beskrevet i tilstandsrapporten, eller 

annen relevant salgsdokumentasjon.24 Boligkjøper kan ikke påberope seg slike  

forhold som mangler. 

 

Det åpnes også for å stille krav til de bygningssakkyndige som utarbeider 

tilstandsrapporter. Tittelen «takstmann» er ikke en beskyttet tittel. Som følge av dette, 

kan useriøse aktører markedsføre seg på en måte som gjør at forbrukere benytter 

seg av dem, til tross for at de mangler grunnleggende kompetanse. Lovfesting av en 

autorisasjonsordning for takstbransjen og økte krav til utformingen av 

tilstandsrapporter, skal sikre at boligselger og boligkjøper møter en kompetent 

takstbransje. I så måte vil boligkjøpere få tilgang til mer informasjon, slik at 

                                                
20 Rt-2001-369 
21 NOU 2009:6 s. 29 
22 En tilstandsrapport er ikke en verditakst, men en teknisk tilstandsvurdering av en bygning 
23 NOU 2009:6 s. 97, se utkast til § 3-12 (2) 
24 Prop. 44 L (2018-2019) s. 51 
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avgjørelsen om boligsalg treffes på et informert grunnlag. På lik linje vil bedre 

informasjonsflyt forebygge at boligselger havner i en uforutsett situasjon 

 

Vedtakelse av en forskrift som regulerer krav til tilstandsrapportene og krav til 

takstmennene, er nødvendig for at forslaget til endringer i avhendingsloven skal bli 

vellykket. Lovendringene tilsikter å gi selger kontraktsmessige incentiver til å 

innhente all informasjon om boligen, og til å fremlegge tilstandsrapport ved boligsalg i 

forbrukerforhold. Ved å senke kravet til omfanget av kontraktavviket, samtidig som 

innholdet i mangelskravet presiseres, tilsikter departementet at forbrukeren i større 

grad settes i stand til å forutsi sin egen rettsposisjon.  

 

Lovforslaget i Prop. 44 L (2018-2019) fremstår som et forsøk på en forlengelse av 

arbeidet som Takstlovutvalget fremla i NOU 2009:6. «Tilstandsrapport ved salg av 

bolig», var på høring senest i årsskiftet 2017/2018. Lovgivers intensjon med 

utarbeidelse av NOU 2009: 6, var å øke bruken av tilstandsrapporter. For å øke bruk 

av tilstandsrapporter innfører NOU 2009:6 et omfattende virkemiddelapparat basert 

på et gulrot- og pisk system.25 I henhold til NOU 2009:6, kan ikke kjøper gjøre 

gjeldende forhold som fremgikk eller skulle fremgått av en fremlagt tilstandsrapport. 

Hvis selger derimot ikke fremla tilstandsrapport, anses selger å kjenne til eventuelle 

opplysninger som ville fremgått av en innhentet tilstandsrapport.  
 

Virkemiddelapparatet i Prop. 44 L (2018-2019) er hentet fra NOU 2009:6. I NOU 

2009:6 drøftes imidlertid ikke forslag om å fjerne adgangen til å ta generelle 

forbehold i sin helhet. Økt og annerledes bruk av tilstandsrapporter, er følgelig bare 

et av flere virkemidler for å oppnå departementets målsetning om et lavere 

konfliktnivå og en tryggere bolighandel i Prop. 44 L. Departementet har forlatt 

tilknytningen til NOU 2009:6 – de benytter seg av de fremlagte virkemidlene, men 

ikke av forutsetningen som ligger til grunn for dem.26 Til tross for at Prop. 44 L har 

hentet inspirasjon fra NOU 2009:6, representerer den i realiteten ikke er forlengelse 

av arbeidet fremlagt i NOU 2009:6. Med andre ord er kun deler av NOU 2009:6 

                                                
25 Anderssen (2019) s. 15 
26 Det står ingenting om NOU 2009:6 i Prop. 44 L (2019-2019) pkt. 9.6 
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videreført, men i en så begrenset form at Prop. 44 L neppe kan sies å være en 

forlengelse av Takstlovutvalgets arbeid. 

 

 

3 Sammenlignende analyse: lovforslaget holdt opp mot 
gjeldende rett og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper 

 
 
3.1 Hva er et «solgt som det»-forbehold? 
 
Et «solgt som den er»-forbehold retter seg mot hvilke krav en kjøper i alminnelighet 

kan stille til en kontraktsgjenstand. Tatt på ordet, innebærer et forbehold om at et 

salgsobjekt selges «som den er» at kontraktsgjenstanden per definisjon ikke avviker 

fra det avtalte. Hensikten med «som den er»-forbehold, er å forskyve den fulle risiko 

for eventuelle skjulte feil og mangler over på kjøper.27 Den bærende tanken bak 

adgangen til å ta forbehold er at avtalepartene, i kraft av avtalefriheten, har adgang til 

å fordele opplysningsrisikoen mer spesifikt seg imellom.28 

 
«Solgt som den er»-forbehold er særlig aktuelt ved kjøp og salg av brukte 

salgsobjekter mellom så vel private som næringsdrivende. Brukte gjenstander må 

normalt antas å være utsatt for økt risiko for skjulte feil og mangler grunnet elde og 

slitasje. Disse selges hovedsakelig med et uttrykkelig eller underforstått forbehold om 

at kjøpsobjektet overtas «som det er».29 Ved å innta et alminnelig forbehold gis 

selger både et varsel om risiko og en mulighet til å avpasse pris og avtalevilkår etter 

den foreliggende risikoen.30  

 

Det kan reises spørsmål om hvilke utsagn som kvalifiserer som alminnelige 

forbehold. I tråd med alminnelig juridisk metode, beror spørsmålet på en tolkning av 

avtalegrunnlaget. En naturlig språklig forståelse av ordlyden «som den er» eller 

«lignende allment forbehold», indikerer at formuleringer som «solgt som den er» eller 

«as is» dekkes av bestemmelsen. Videre fremgår det av forarbeidene til avhl. at 

                                                
27 Hagstrøm (2011) s. 83 
28 Hauge (2010) 
29 Kruger (1999) s. 232 
30 Hagstrøm (2011) s. 82 
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formuleringer som «uten ansvar for skjulte feil og mangler», «i foreliggende stand» 

eller «i besiktiget tilstand», er omfattet av ordlyden «lignende allment forbehold».31 

Tilsvarende forståelse har dessuten støtte i rettspraksis.32 Løsningen underbygges 

dessuten av hensynet til at et forbehold skal gjelde selv om partene ikke 

nødvendigvis har reflektert over valg av formulering.33 Juridisk teori fremhever likevel 

at klausulen må være formulert på en måte som gjør at det fremstår som klart for 

kjøper, at eiendommen selges med et generelt forbehold mot skjulte feil og mangler. 

 

Bevisbyrden for at det er avtalt en ansvarsfraskrivelse påhviler selger.34 Avgjørelser 

fra lagmannsretten kan imidlertid tas til inntekt for at det skal svært lite til for at 

domstolen anser en generell ansvarsfraskrivelse som vedtatt mellom partene.35 

Videre har Høyesterett uttalt at ansvarsfraskrivelsen omfatter eiendommen som 

sådan, til tross for at den er systematisk feilplassert i kjøpekontrakten.36 I boligsalg 

kommer problemstillingen sjeldent på spissen, ettersom det normalt benyttes 

eiendomsmegler og standardkontrakter med direkte henvisning til 

ansvarsfraskrivelsen i avhl. § 3-9. Ved salg i forbrukerforhold, er det følgelig sjeldent 

tvil om at det foreligger en alminnelig ansvarsfraskrivelse. 

 

 

3.2 Hvor skal grensen mellom alminnelige og spesifiserte forbehold trekkes? 
 
Departementet foreslår at selger ikke lenger kan ta «som den er»-forbehold, eller 

tilsvarende alminnelige forbehold i forbindelse med boligsalg til forbrukerkjøpere. 

Spesifiserte forbehold kjennetegnes ved at de henviser til bestemte forhold som 

kjøperen har blitt gjort særskilt oppmerksom på. I motsetning til spesifiserte forbehold 

som gir kjøper en klar oppfordring til å foreta nærmere undersøkelser, signaliserer 

alminnelige forbehold en vag og generell risiko. Sett fra kjøpers perspektiv kan 

alminnelige forbehold være diffuse, i den forstand at de ikke er konkretiserte nok til at 

kjøper har mulighet til å overveie risiko på tilstrekkelig vis. Privatpersoner besitter 

                                                
31 Ot.prp nr. 66 (1990-1991) s. 92 
32 Eksempelvis Rt-1982-1357, Rt-2002-1425 og Rt-2005-1425 
33 Hauge (2010) 
34 LF-1998-000519 
35 Eksempelvis LB-2001-000237 og LA-2006-094709 
36 RG-1998-155, RG-2000-1063, RG-2003-718 
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som regel ikke særskilt kompetanse, og med knappe tidsfrister i budrunder kan det 

være lett å bli «revet» med uten å gå nøye inn på byggtekniske aspekter ved boligen.  

 

Lovforslaget retter seg utelukkende mot alminnelige forbehold. I følge lovforslaget er 

det fremdeles adgang til at kjøperen aksepterer bestemte forhold, som ellers ville 

vært å anse som en mangel. Eksempelvis kan selger ta et spesifisert forbehold om 

råte i takkonstruksjonen. Kjøperen kan dermed akseptere å kjøpe den aktuelle 

boligen, til tross for en potensiell mangel med ukjente praktiske og økonomiske 

konsekvenser.  

 

Denne presiseringen i lovforslaget er både viktig og praktisk, ettersom mange boliger 

som selges i Norge er gamle. Selgeren kan ha kunnskap om et mulig negativt 

forhold, slik som råte i takkonstruksjon som nevnt ovenfor, men samtidig ha 

begrensede økonomiske ressurser til å avdekke forholdet uten å gjøre fysiske og 

omfattende inngrep i huskonstruksjonen. Et eksempel kan være salg av et dødsbo 

etter en enke eller barn som selger en bolig etter foreldre som har havnet på 

sykehjem.37 I slike tilfeller, vil de som står for salget gjerne ha begrenset med 

kunnskap om eiendommen. 

 

For å forhindre forsøk på omgåelse av reglene, skal forbehold som ikke er spesifikke 

nok til å påvirke kjøpers vurdering av eiendommen, ikke tillegges virkning.38 Sett i lys 

av at selger fremdeles kan ta spesifiserte forbehold, kan det reises spørsmål om hvor 

grensen mellom alminnelige og spesifiserte forbehold i forbindelse med kjøp av 

bruktbolig skal trekkes. «Spesifisert nok» er et skjønnsmessig begrep. Ordlyden er 

altså ikke knyttet til allerede etablerte størrelser. En naturlig språklig forståelse av 

ordlyden «spesifisert nok», tilsier en avgrensning mot forbehold som i og for seg 

fremstår som spesifiserte, men som reelt sett fungerer som et alminnelig forbehold.  

 

Lovforslaget legger opp til at selger ikke blir ansvarlig for mangler som selger har 

«tydelig beskrevet».39 Det kan reises spørsmål om hva som ligger i kravet til 

tydelighet. En tolkning av ordlyden «tydelig beskrevet», tilsier at en opplysning må 

                                                
37 Se også forhøyet mangelsterskel for dødsbo, jf. RG-2000-765 
38 Prop. 44 L (2018-2019) s. 18 
39 Prop. 44 L (2018-2019) s. 51 
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være eksplisitt angitt for å oppfylle tydelighetskravet. Videre fremgår det av 

lovforslaget at vage og ufullstendige opplysninger ikke avskjærer et eventuelt 

mangelskrav.40 I tillegg stiller tydelighetskravet krav til opplysningens form, f.eks. ved 

at spesielt viktige opplysninger fremheves i dokumentasjonen ved å bruke 

typografiske virkemidler.41 Videre er det ikke tilstrekkelig med «nakne» opplysninger i 

salgsdokumentasjonen i tilfeller hvor en nærmere forklaring ville ha vært naturlig.42 

 

Ordlyden «tydelig beskrevet», gir imidlertid ikke anvisning på hvor tydelig mangelen 

må være, eller for hvem den skal fremstå som tydelig. Hva som fremstår som tydelig, 

vil kunne oppfattes ulikt fra person til person. Skal terskelen legges for en takstmann 

med byggteknisk kompetanse eller en alminnelig kjøper? Og er det bare mangelen 

som må beskrives tydelig, eller må også de økonomiske følgene av å utbedre en 

mangel opplistes?  

 

Som eksempel nevnes rettspraksis tilknyttet krypkjellere. En krypkjeller har betydelig 

risiko for mugg og soppdannelser grunnet kort avstand mellom bakken og 

trekonstruksjonene, gjerne i kombinasjon med mangelfull lufting. I tillegg er 

krypkjellere ofte vanskelige å undersøke. I LB-2007-186809, som gjaldt råteskader i 

bjelkelag og stubbloft på en hytte, konkluderte lagmannsretten med at det ikke var 

upåregnelig med råteskader når det er opplyst om krypkjeller.43 

 

Til tross for at domstolen har lagt til grunn at det for kjøper ikke er upåregnelig med 

råteskader når det er opplyst om krypkjellere, kan det være tvilsomt om en 

opplysning om forekomst av krypkjeller er tilstrekkelig for å oppfylle kravet til «tydelig 

beskrevet». Selv om det er tydelig beskrevet at en bolig har krypkjeller, er det ikke 

sikkert at en alminnelig kjøper forstår risikoen ved denne bygningskonstruksjonen, og 

heller ikke de økonomiske konsekvensene av å utbedre en råteskadet krypkjeller.  

 

Tilsvarende kan også gjøre seg gjeldende for grunnmurskonstruksjonen «multimur». 

En «multimur» utgjør en risikokonstruksjon. Kort beskrevet innebærer «multimur» 

                                                
40 Prop. 44 L (2018-2019) s. 71 
41 Eksempelvis sperret skrift 
42 Prop. 44 L (2018-2019) s. 71 
43 Tilsvarende forståelse lagt til grunn i LA-2008-72460 og LE-2010-143426 



16 
 

betongelementer med isolasjon i mellom. Problemet oppstår når grunnmuren over tid 

sprekker opp, og fuktighet spres inn i isolasjonslaget og skaper mugg- og råteskader 

over et betydelig område.  

 

I LE-2007-71031 uttalte lagmannsretten at kjøper overtar risikoen for at han ikke 

forstår de signaler som objektivt ligger i det opplyste, forutsatt at selger ikke har gitt 

uriktige eller ufullstendige opplysninger. Lagmannsretten forkastet ankemotpartens 

anførsel om at en opplysning om bruk av multimur ikke var tilstrekkelig til å flytte 

risikoen, når boligkjøper er en vanlige forbruker uten kunnskap om konstruksjonens 

iboende svakheter. Tilsvarende fremkommer i RG-2001-56 (8-2001). I likhet med LE-

2007-71031, var det opplyst om at huset var oppført med multimur. I nevnte 

avgjørelse la lagmannsretten til grunn at opplysninger som var gitt, for en 

bygningsteknisk kyndig, ville ha vært et signal om at muggsopp kunne forventes i 

veggen såfremt det var tilført vann. Hverken kjøper eller selger var klar over at 

opplysningen signaliserte en risiko. Lagmannsretten konkluderte med at kjøper var 

nærmest til å bære risikoen for at hverken selger eller kjøper, hadde forutsetningene 

for å tolke signalene. 

 

Resultatene i de ovennevnte avgjørelsene, må ses i sammenheng med at selger 

hadde tatt et «som den er»-forbehold. Dersom det innføres en ugyldighetsregel for 

alminnelige forbehold, fremstår det som usikkert om det er tilstrekkelig at mangelen 

er tydelig beskrevet for en med byggteknisk kompetanse, og eventuelt hvem som er 

nærmest til å bære risikoen for at hverken kjøper eller selger er klar over risikoen 

som en multimur representerer.44 

 

Ordlyden «tydelig beskrevet» reiser også spørsmål om selger kan ta så mange 

spesifiserte forbehold at summen av spesifiserte forbehold i realiteten utgjør et 

alminnelig forbehold. Videre gir ikke ordlyden svar på om selger kan ta et spesifisert 

forbehold som ikke er begrunnet i en konkret risiko. Problemstillingen kommer på 

spissen dersom selger tar et spesifisert forbehold om en eventuell feil som ikke har 

sammenheng med kjente svakheter, eller symptomer på at noe er galt med en 

bygningsdel.  

                                                
44 Som var tilfelle i ovennevnte RG-2001-56 
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I slike tilfeller har et spesifisert forbehold stor funksjonell likhet med et alminnelig 

forbehold. Begrunnelsen for at selger kan ta et spesifisert forbehold, er at spesifiserte 

forbehold, i motsetning til alminnelige forbehold, gir kjøper en klar oppfordring til å 

foreta nærmere og konkrete undersøkelser. I tråd med departementets intensjon, er 

det nærliggende at rene oppregninger av spesifiserte forbehold som ikke er 

begrunnet i en konkret risiko blir sensurert. Tilsvarende er tilfelle for standardiserte 

formuleringer og «sekkebetegnelser».45 Løsningen underbygges av at selger først og 

fremst har et reelt og beskyttelsesverdig behov for å ta forbehold, dersom han er 

kjent med konkrete risikofaktorer ved kontraktsobjektet. 

 

 

3.3 Terskelen for mangelsansvar etter avhendingsloven § 3-9 annet 
punktum 

 
For å kunne vurdere det nye lovforslaget, skal det kort redegjøres for någjeldende 

avhl. § 3-9 annet punktum. 

 
Ordlyden i § 3-9 annet punktum gir anvisning på en toleddet vurdering.46 Det første 

leddet i den toleddede vurderingen er å fastlegge hvorvidt det foreligger et avvik fra 

partenes avtale. Dersom det foreligger et avvik fra partenes avtale, må det tas stilling 

til hvorvidt avviket kan betegnes som vesentlig.  

 

Av forarbeidene fremgår det at misforholdet mellom eiendommens tilstand og 

tilstanden som kjøperen hadde grunn til å regne med, må være utvilsomt.47 Kravet 

om et utvilsomt misforhold er også tilsluttet i rettspraksis.48 Bestemmelsen er uttrykk 

for en sikkerhetsventil som er forbeholdt de mest åpenbare og graverende 

misforholdene, jf. bl.a. HR-2017-1073-A avsnitt 27. Vurderingen av om det foreligger 

en vesentlig mangel, beror på om boligens tilstand objektivt sett og i vesentlig grad 

avviker fra hva kjøper rettmessig kunne forvente ved kjøpet. 

 

                                                
45 I denne retning se også Tverberg (2008) s. 284 
46 Hauge (2010) s. 273 
47 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 92 
48 Eksempelvis HR-2010-233-A og HR-2002-716 
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Hvorvidt avviket kan karakteriseres som vesentlig, beror på en skjønnsmessig 

helhetsvurdering. Det følger av fast og langvarig rettspraksis at vesentlighetskravet 

både inneholder et kvantitativt element og et kvalitativt element.49  

 

3.3.1 Det kvantitative elementet 
 
Vesentlighetsvurderingens kvantitative element kan utledes av ordlyden 

«kjøpesummen». Hverken ordlyden eller forarbeidene til avhendingsloven bidrar til å 

presisere innholdet i ordlyden nærmere. Det materielle innholdet i det kvantitative 

elementet, beror således på en tolkning av andre relevante rettskilder. 

 
Rettspraksis har tilnærmet seg det kvantitative elementet i form av utvikling av en 

prosentlære. Prosentlæren gir anvisning på en sammenligning mellom 

utbedringskostnadene og kjøpesummens størrelse. Videre uttrykkes avvikets 

størrelse kvantitativt i form av en prosentangivelse.50 Høyesteretts tilnærming til det 

kvantitative elementet, medfører at avvik som er av kostnadsmessig beskjeden art, 

lettere vil utgjøre et vesentlig avvik desto billigere boligen er.  

 

I Rt-2010-103 uttalte Høyesterett at utbedringskostnadene i utgangspunktet må 

befinne seg i den øvre delen av spennet fra 3-6% av kjøpesummen, for at mangelen 

kan betegnes som vesentlig. Høyesterett har imidlertid uttalt at prosentsatsen kun 

utgjør et veiledende moment, jf. også HR-2017-1073-A avsnitt 29. Det må i tillegg 

foretas en vurdering av andre relevante forhold som f.eks. boligens alder, 

vedlikeholdsstandard, mangelens art og omfang, skyldforhold samt opplysninger gitt i 

forbindelse med salget. Førstvoterende uttaler at vesentlighetskravet ikke 

nødvendigvis er oppfylt til tross for at utbedringskostnadene overstiger 5-6%. 

Likeledes vil en prosentsats som underskrider 5-6% av kjøpesummen ikke 

nødvendigvis utgjøre et vesentlig avvik. 

 

Videre kan Rt-2007-1587 tas til inntekt for at også avvik av svært beskjeden 

kostnadsmessig art, kan utgjøre en vesentlig mangel. I ovennevnte avgjørelse 

                                                
49 Eksempelvis HR-2010-233-A avsnitt 39 og LA-2006-064511 
50 Bergsåker (2013) s. 191 
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utgjorde utbedringskostnadene 2,4% av kjøpesummen. Til tross for 

utbedringskostnadenes lave kostnadsmessige omfang, ble mangelen ansett som 

vesentlig, all den tid saken omhandlet en nesten ny leilighet med gjennomgående 

høy standard. En pågående lekkasje fra en terrasse ovenfor leiligheten ble betegnet 

som en uakseptabel utrygghet. For kjøper måtte det være en «klar og sentral 

forutsetning» at taket var tett.51 Det skal imidlertid mye til for at et 

utbedringskostnader som underskrider 5-6% av kjøpesummen oppfyller 

vesentlighetskravet.52 

 

3.3.2 Det kvalitative elementet 
 

En naturlig, språklig forståelse av «forholdene ellers», indikerer at det kvalitative 

elementet ikke inneholder nærmere begrensninger med hensyn til hvilke momenter 

som er relevante i vurderingen. Forarbeidene trekker heller ikke opp nærmere 

grenser for hvilke momenter som anses relevante.53 Rettspraksis illustrerer hvordan 

det kvalitative elementet utgjør et relevant moment, både i vurderingen av om det 

foreligger et avvik fra avtalen og i vurderingen av om avviket er vesentlig.54  

 

Avgjørelser fra Høyesterett fremhever boligens alder, mangelens art og karakter, 

risikoopplysninger, den skriftlige salgsdokumentasjonen gitt forut for salget og 

kjøpers forhold som relevante momenter i den kvalitative vurderingen.55 

Bestemmelsen gir uttrykk for en påregnelighetsvurdering ved at upåregnelige feil 

befinner seg utenfor hva den aktuelle kjøper hadde grunn til å regne med. 

Rettspraksis illustrerer hvordan vesentlighetsvilkårets kvalitative element ikke er 

oppfylt, all den tid de påberopte forhold må anses som påregnelige. I tilfeller hvor 

boligen er solgt «som den er», og det er gitt negative opplysninger om et forhold, er 

det kjøper som bærer risikoen for skadeomfanget ved det opplyste forholdet. Når 

kjøper til tross for risikoopplysninger velger å inngå en kjøpsavtale, overtar 

                                                
51 Rt-2007-1585 avsnitt 47 
52 Rt-2010-103 avsnitt 51 
53 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 92 
54 Eksempelvis Rt-2002-1425 
55 Eksempelvis Rt-2007-1585, Rt-2008-963, Rt-2010-103 
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vedkommende risikoen for eventuelle underliggende årsaker samt senere 

skadeutvikling. 

 

3.3.3 Hvor ligger terskelen for misligholdsansvar etter innføring av en 
bagatellgrense? 

 
En minsteterskel kan fastsettes kvantitativt eller kvalitativt. Mens en kvalitativ terskel 

innebærer at feilens art må medføre et kvalifisert avvik av en minste størrelsesorden, 

fastsettes en kvantitativ minsteterskel på en måte som er målbar, f.eks. i form av et 

nominelt beløp.56  Departementets forslag til minsteterskel er utformet som en 

egenandel (selvrisiko) for de tilfeller der en mangel påfører en kjøper tap eller 

kostnader.57 Et sentralt poeng i lovforslaget, er å pålegge selger såpass høy 

egenrisiko at vedkommende har et kontraktrettslig insentiv til å opplyse om mest 

mulig ved boligen. 

 

Ikke alle skjulte feil og tekniske svakheter gir rett til å gjøre misligholdsbeføyelser 

gjeldende, all den tid forutsetningen for at boligkjøper kan gjøre 

misligholdsbeføyelser gjeldende, er at det foreligger en mangel i rettslig henseende. 

Det er vanskelig å utarbeide en tydelig definisjon av hva som utgjør en alminnelig 

god vare ved salg av brukt bolig. En bruktbolig er ikke et ensartet kontraktsobjekt, 

men en sammensatt salgsgjenstand som etterlater et behov for å presisere 

mangelsbegrepet. Som et eksempel kan boliger bygd i 1940 være svært ulike, både 

når det kommer til standard, utførelse og byggemåte. Dette utgjør bakgrunnen for at 

departementet ønsker å presisere mangelsbegrepet anvendt på fast eiendom.58 En 

presisering av det abstrakte mangelsbegrepet, tar høyde for variasjoner i 

salgsobjektet.  

 

I denne forbindelse kvalifiserer ikke alle eventuelle feil ved en bolig som en rettslig 

mangel. Eksempelvis kan selger ha opplyst om mangelfull drenering. Til tross for at 

utbedring av dreneringen kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner, vil forholdet 

ikke utgjøre et avvik fra avtalen, og kostnaden vil følgelig ikke innvirke på 

                                                
56 Anderssen (2016) s. 302 
57 Prop. 44 L (2018-2019) s. 61 
58 Forslag til § 3-2 (1) 
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minsteterskelen. Jeg oppfatter følgelig ikke lovforslaget som et objektivt 

selgeransvar, men en reduksjon av den någjeldende vesentlighetsterskelen til et 

alminnelig mangelskrav med et bagatellforbehold angitt som et nominelt beløp.  

Det fremgår av rettspraksis at vurderingen av om det foreligger et avvik fra partenes 

avtale, i prinsippet er den samme, uavhengig av om boligen er solgt «som den er».59 

Selger vil imidlertid ha en større margin å gå på grunnet vesentlighetskravet.60 Til 

tross for egenandelen, får selger en markant høyere egenrisiko sammenlignet med 

dagens vesentlighetsterskel etter avhl. § 3-9. Det har ikke blitt avsagt noen 

avgjørelse fra Høyesterett, lagmannsrett eller nemnd etter Rt. 2010 s. 103, som har 

konkludert med at det har forelagt en mangel i et tilfelle hvor utbedringskostnadene 

har underskredet 50 000.61 De laveste utbedringskostnadene som har ledet til 

misligholdsansvar etter avsigelsen av Rt. 2010 s. 103, lyder på henholdsvis kroner 50 

000,- og kroner 60 000,-.62 Dette kan ses i sammenheng med at det i tråd med 

prosentlæren (som dog bare er av veiledende art), kreves en kjøpesum på i 

underkant av kroner 1 000 000,- for at utbedringskostnader på 50 000,- skal 

tilfredsstille det kvantitative elementet etter någjeldende § 3-9.  

Videre uttaler departementet: 

«Samtidig ser departementet det som hensiktsmessig at terskelen ikke knyttes til om 

et bestemt forhold utgjør en mangel».63  

Terskelen knyttes altså utelukkende til en bestemt grense i kroner og øre – ikke til en 

bestemt type mangel, f.eks. vannlekkasje, drenering, takkonstruksjoner etc. Man 

kunne f.eks. tenke seg at det ville være hensiktsmessig å avgrense 

misligholdsansvaret mot kosmetiske mangler uten innvirkning på husets 

konstruksjon, men en slik regel kan åpne for uklare og kompliserte avgrensninger, 

særlig i tilfeller der mangelen er av dels kosmetisk og dels funksjonell art. 

 

                                                
59 Rt-2002-1425, LG-2003-004566 og LG-2006-049897 
60 RG-2001-56 
61 Anderssen (2016) s. 333 
62 Anderssen (2016) s. 333, jf. FKN-2010-249 og FKN-2010-449 
63 Prop. 44 L (2018-2019) s. 61 
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3.3.4 Gir avhendingsloven § 3-9 2. pkt uttrykk for et alminnelig, kontraktsrettslig 
prinsipp? 

 

Spørsmålet er om avhl. § 3-9 annet punktum, gir uttrykk for et alminnelig 

kontraktsrettslig prinsipp. Om bestemmelsen gir uttrykk for et slikt alminnelig prinsipp, 

utgjør lovforslaget i såfall et større avvik innen kontraktsretten enn i de tilfeller 

bestemmelsen ikke er et utslag av et slikt prinsipp. Av særlig interesse i vurderingen, 

er om en lovendring ikke utelukkende vil endre en konkret lovbestemmelse, men 

også endre retningen innenfor alminnelig kontraktsrett.   

 

Innskrenkninger i rekkevidden av «som den er»-forbehold, er en gjenganger i norsk 

kontraktsrett. Bestemmelser som innskrenker rekkevidden av alminnelige forbehold 

fremgår av kjøpsloven (forkortet som kjl) § 19 og forbrukerkjøpsloven (forkortet som 

fkjl) § 17, så vel som i avhl. § 3-9. I tillegg forekommer begrensninger knyttet til 

virkningen av forbehold som har karakter av ansvarsfraskrivelse for ytelsens kvalitet, 

også på rettsområder utenfor kjøp, jf. håndverkertjenesteloven § 17 (2) og 

husleieloven § 2-5. Det er således et bredt spekter av kontraktslover som begrenser 

rekkevidden av «som den er»-forbehold.  

 

I tillegg er kjl. § 19 c og avhl. § 3-9 bygget over samme lest, og har en tilnærmet 

identisk ordlyd. For øvrig følger avhendingsloven og forbrukerkjøpsloven i stor grad 

systematikken og innholdet i kjøpsloven. I tillegg fremgår det av forarbeidene til 

avhendingsloven, at hensynet til systematisk og materiell konsistens mellom 

kjøpsloven og avhendingsloven ble vektlagt ved lovforberedelsen.64 Det henvises 

også til kjøpslovens forarbeider en rekke steder i forarbeidene til avhendingsloven. 

Videre har kjøpsloven vært et forbilde ved utformingen av moderne kontraktslover, og 

en premissleverandør for den alminnelige kontraktsrett.  

 

I forbindelse med innføringen av kjl. § 45 b i kjøpsloven av 1907, uttalte lovutvalget 

«at det allerede etter gjeldende rett var grunn til å tro at det eksisterer visse grenser 

for hva kjøperen behøver å finne seg i m.h.t gjenstandens kvalitet, selv om den er 

                                                
64 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 19 
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solgt med «som den er» eller lignende forbehold».65 Videre fremgår det av 

forarbeidene til kjøpsloven av 1974, at kjøper ofte antar at han var avskåret fra å 

gjøre mangelsinnsigelser gjeldende når kontraktsobjektet er solgt «som den er».66 

Lovreguleringen tilsiktet å klargjøre for kjøperen at alminnelige forbehold ikke 

tillegges ubetinget virkning i norsk kontraktsrett.  

 

Det foreligger også rettspraksis fra tiden før de ovennevnte reglene ble lovfestet som 

begrenser rekkevidden av alminnelige forbehold.67 Den foreliggende rettspraksisen 

kan tas til inntekt for at modifikasjonene i ansvarsfraskrivelsen var etablert lenge før 

vedtakelsen av avhendingsloven. Begrensninger i rekkevidden av «som den er»-

forbehold, skjedde i første rekke i form av innskrenkende tolkning av forbeholdet. 

Som eksempel nevnes Rt-1926-53568 og Rt-1933-312. Avgjørelsene gjaldt 

henholdsvis soppskader på bolig og hussopp. I begge avgjørelsen ble 

kjøpekontraktens bestemmelse om at eiendommen ble solgt «i den stand den befant 

seg i», ikke ansett for å innebære en fraskrivelse av ansvar for alle skjulte feil og 

mangler.  

 

Et alminnelig forbehold ble også tolket innskrenkende av Høyesterett i Rt-1997-70. 

Tvisten gjaldt et byggeområde for boliger, solgt av kommunen til en entreprenør. 

Risikoen i saken var knyttet til et stort potensiale for funn av fortidslevninger på 

området, noe som kunne forhindre eller forsinke utbyggingen. Kjøpekontrakten 

inneholdt en bestemmelse om at eiendommen selges «som den er», og at selgeren 

fraskriver seg ansvaret for feil og mangler. Høyesteretts flertall uttalte at «det generelt 

kan være grunn til å tolke slike bestemmelser restriktivt».69  

 

De nevnte avgjørelsene fra Høyesterett angår skjulte mangler av alvorlig og 

grunnleggende karakter. Hva gjelder den første avgjørelsen, regnes ekte hussopp 

som den mest alvorlige råtesoppen som forekommer i hus. Under gode vekstforhold 

                                                
65 Ot.prp.nr. 25 (1973-75) s. 41 
66 Marian Bang (2002) s. 2 
67 Eksempelvis Rt-1933-1218 og Rt-1982-1357 
68 Se også Rt-1926-821 
69 Se dommens s. 77 
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bryter den raskt og kraftig ned trematerialene i løpet av relativt kort tid.70 Hva gjelder 

den andre avgjørelsen, vil en forsinket utbygging grunnet funn av fortidsminner av 

utbygging, bryte med forutsetningen for en kontraktinngåelse om salg av et 

byggeområde for boligutvikling. 

 

Oppsummeringsvis fremstår det som klart at avhl. § 3-9 2. pkt gir uttrykk for et 

alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp. Gjennomgangen av rettspraksis kan tas til 

inntekt for at domstolene vil forsøke å tolke avtalen innskrenkende i de tilfeller en part 

har fått en ytelse som er langt dårligere enn han hadde grunn til å regne med ut fra 

prisen og forholdene ellers. Eksempelvis kan domstolen vise til at partene ikke kan 

ha ment å utelukke misligholdsbeføyelser ved graverende kontraktsbrudd.71 Med 

denne innfallsvinkelen oppnås mye av det samme som ved anvendelse av 

bestemmelser som kjl. § 19 bokstav c eller avhl. § 3-9. Ovenstående gjennomgang 

av rettspraksis viser imidlertid at innskrenkende tolkning primært er forbeholdt 

mangler av mer alvorlig og grunnleggende karakter.  

 

3.4 Det kontraktsrettslige mangelsbegrepet 
 

Mangelsbegrepet angir normer for fordeling av risiko mellom kontraktspartene. 

Hovedregelen i norsk rett er at kontraktsgjenstanden må avvike fra det avtalte for at 

det skal foreligge en mangel. Prinsippet er utviklet gjennom et samspill mellom 

rettspraksis og juridisk teori. En mangel betegnes som et konstatert, objektivt avvik 

mellom det leverte, og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt 

mellom partene. Videre stilles det krav om at avviket ikke skyldes kreditor eller 

forhold på kreditors side. 

Prinsippet gir anvisning på et krav om at selger skal levere kontraktsgjenstanden i 

den kvalitet, mengde og med de egenskaper som følger av avtalen riktig tolket og 

utfylt, jf. prinsippet, slik det kommer til uttrykk i eksempelvis kjl. § 17 (1) og fkjl. § 15 

                                                
70 Bygg og bevar (2018) 
71 Innskrenkende tolkning tilsvarende Rt-1926-535 og Rt-1933-312 
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(1).72 Hva som er avtalt levert, beror på en tolkning av kontraktsgrunnlaget, der det 

primære formålet er å fastlegge partenes felles vilje.73  

Dersom en konkret mangelsbedømmelse ikke gir tilstrekkelige holdepunkter for å 

fastlegge hva som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom 

partene, må det foretas en mangelsbedømmelse på abstrakt grunnlag. Ved en 

abstrakt mangelsbedømmelse, fastlegges det hvilke krav som i alminnelighet kan 

stilles til kontraktsobjektet, jf. prinsippet, slik det kommer til uttrykk i kjl. § 17 (2). 

Eksistensen av visse abstrakte kvalitetskrav er et grunnleggende krav i norsk rett.74 

Høyesterett har oppstilt et krav til «alminnelig god vare» ved kjøp av løsøre, med 

mindre noe annet er klart avtalt eller forutsatt.75 Vurderingstemaet oppstilt i 

rettspraksis er om kjøper har «skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg» over den 

foreliggende svikten.76 Prinsippet om at kjøper har krav på en «alminnelig god varer» 

kommer til anvendelse både ved kjøp av nye og brukte varer – også for brukte ting, 

unika og fast eiendom.77 Prinsippet er i så måte dynamisk; en kjøper av en ny vare 

har større berettigede forventninger til en plettfri vare enn en kjøper av en bolig fra 

1965. 

 

3.4.1 Er bagatellgrensen i lovforslaget i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige 
prinsipper? 

 

I henhold til norsk kontraktsrett er eksistensen av en mangel som utgjør et 

verdiminus ved kontraktsgjenstanden, tilstrekkelig for å kreve prisavslag som 

kontraktsbruddsanksjon.78 Retten til å kreve prisavslag for mangler som utgjør et 

verdiminus ved kontraktsgjenstanden, er et utslag av det alminnelige 

kontraktsrettslige prinsippet om «ytelse mot ytelse». Prinsippet om «ytelse mot 

ytelse» innebærer en forventning om at ytelse fra en part er betinget av at den annen 

                                                
72 Hagstrøm (2011) s. 61 
73 En fremstilling av avtaletolkning faller imidlertid utenfor denne fremstillingen. 
74 Rt-1998-774 (Videospillerdommen) 
75 Rt-1998-774, Rt-1974-269 
76 Rt-1997-774 og LH-2004-54959 
77 Hagstrøm (2011) s. 170 
78 Se eksempelvis Ot.prp. nr. 66 (1990-01) s. 107 og Hagstrøm (2011) s. 413 
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part yter. Svikter denne forutsetningen, kan den annen part normalt kreve at 

forpliktelsen endres eller oppheves.79  

 

I denne forbindelse kan det reises spørsmål om det kan innfortolkes en ulovfestet 

bagatellgrense i norsk kontraktsrett. Hensynet bak en eventuell bagatellgrense er 

urimeligheten som ligger i at kreditor bli holdt ansvarlig for ubetydelige avvik, som 

normalt må antas å ha ingen eller svært liten betydning for debitor. Selve idéen om 

en bagatellgrense er ikke unik: det er velkjent at f.eks. forsikringsbransjen opererer 

med egenandeler som kan sies å utgjøre en minsteterskel av hva man som kunde 

må kunne tåle av tap før forsikringsdekningen slår inn. 

 

Idéen om en bagatellgrense er også i en viss utstrekning benyttet i annen lovgivning. 

Av husleieloven § 5-7 (1) fremkommer det et unntak fra misligholdsansvar for 

«ubetydelige mangler». Unntaket i § 5-7 refererer imidlertid til prinsippet om periodisk 

vedlikehold, jf. § 5-3. Dersom utleier ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, kan leieren 

gjøre gjeldende misligholdssanksjoner etter § 5-7 første ledd. Normalt er ikke krav på 

leieavslag betinget av at mangelen er av en viss betydning. I tillegg gir større mangler 

alltid gir rett til leienedsettelse etter bestemmelsen.80 For øvrig gjelder 

bagatellgrensen i husleieloven bare for mangler som oppstår i leietiden. 

 

En årsak til at lovgiver har innført en bagatellgrense i husleieloven, kan være at et 

husleieforhold er et langvarig avtaleforhold, kjennetegnet ved at kontraktsparten skal 

betale et periodisk beløp. Husleieforholdets langvarige karakter skiller seg fra den 

endelige og kortvarige disposisjoner som et salg representerer. Jeg oppfatter følgelig 

ikke regulering av husleie som sammenlignbart med regulering av avhending av fast 

eiendom. 

 

Også den opphevede pakkereiseloven (LOV-1995-08-25-57) § 6-1 inneholdt et 

bagatellforbehold for tilbyders misligholdsansvar. Det fulgte av § 6-1 2. pkt. at 

tilbyders misligholdsansvar avgrenses mot mangler som er av «mindre betydning og 

av den slag kunden må regne med at kan inntreffe fra tid til annen». Eksempler på 

                                                
79 Jusleksikon (2018) 
80 Se eksempelvis LB-2003-20721, som gjaldt gjentatte vannlekkasjer i et butikklokale 
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forhold fra nemndspraksis som ikke utløser krav om prisavslag, er manglende 

underholdningssystem i erstatningsfly og manglende mulighet for kortbetaling om 

bord på fly.81 Formålet med innføring av bestemmelsen var å avgrense tilbyders 

misligholdsansvar mot bagatellmessige ulemper og irritasjon ved å tillegge kunden 

en begrenset risiko for reisen.  

 

Videre fremgår det av forarbeidene til den opphevde pakkereiseloven at 

avgrensningen mot ubetydelige avvik «antagelig ikke er mer enn det som følger av 

alminnelige tolkningsprinsipper», i den forstand at det må antas å ligge innenfor den 

allerede eksisterende avtalen at kunden må akseptere mindre avvik.82 Den nevnte 

bestemmelsen ble imidlertid uttrykkelig fjernet og erstattet med § 8 bokstav d i 

forbindelse med innføring av ny pakkereiselov av 15.06.2018. Bakgrunnen for 

endringer i pakkereiseloven var å gjennomføre EUs pakkereisedirektiv 

(2015/2302/EU).83 En naturlig språklig forståelse av någjeldende ordlyd «manglende 

eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i den pakkereise», tilsier at 

det er tilstrekkelig at reisen avviker fra avtalen. Forståelsen har støtte i lovens 

forarbeider, der det fremgår at direktivets definisjon må antas å strekke seg lengre 

enn definisjonen i den tidligere pakkereiseloven. Blant annet omfattes avvik av 

mindre betydning som kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen.84 

Ordlyden og forarbeidenes klare fravikelse av den tidligere bagatellgrensen, 

medfører at det ikke er grunnlag for å opprettholde en bagatellgrense for 

misligholdsansvar etter pakkereiseloven. 

 

All den tid den foreslåtte bagatellgrensen på kroner 10 000,- ikke er vedtatt, foreligger 

det ikke rettspraksis på området. Betraktningen om at feil ved kontraktsgjenstanden 

må overskride en terskel for å utgjøre en mangel har imidlertid støtte i rettspraksis. 

Eksempelvis uttalte Agder Lagmannsrett i LA-2014-59538 at ikke ethvert avvik er en 

mangel i avhendingslovens forstand – spor av mus i hus, spesielt i eldre hus, må 

kjøper være forberedt på. Heller ikke ethvert arealavvik anses som en mangel i 

                                                
81 LB-2015-37187 og FLYKN-2016-1159 
82 Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 47 
83 Innst. 354 L (2017-2018) s. 1 
84 Prop. 54 L (2017-2018) s. 32 
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henhold til rettspraksis.85 I tillegg synes lagmannsretten å konstatere at brukte 

eiendommer - uavhengig av avhendingsloven - selges «as is» og har en viss 

mangelsterskel uavhengig av avhendingslovens eksistens.86  

 

Alt i alt fremstår minsteterskelen som domstolen opererer med som et uttrykk for en 

påregnelighetsvurdering. For brukte ting er det en normalforventning at et brukt 

kontraktsobjekt kan ha sviktende kvalitet, all den tid brukte gjenstander normalt antas 

å være utsatt for økt risiko for skjulte feil, verdiforringende slitasje og svakheter. I tråd 

med den generelle rettesnoren oppstilt i rettspraksis og juridisk teori,87 kan det 

vanskelig hevdes at realkreditor har «skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg» 

over småfeil ved et brukt salgsobjekt. Imidlertid blir situasjonen annerledes dersom 

avtalen uttrykkelig har gitt til kjenne at ytelsen skal inneha en bestemt egenskap, 

f.eks. at en brukt bil har kjørt 10 000 kilometer. Da har bilen en rettslig mangel 

dersom den har kjørt 10 100 kilometer, ettersom kontraktsobjektet er i direkte strid 

med avtalens ordlyd.  

 

Et avvik av så beskjeden størrelsesorden gir riktignok ofte ikke grunnlag for alle 

misligholdsanksjoner, all den tid det kan være vanskelig å godtgjøre et økonomisk 

tap eller et verdiminus ved kontraktsgjenstanden. La oss for eksempel tenke oss at 

en forretning skal få snekret 500 skap, og det er avtalt at de skal være malt i blåfarge 

med en spesiell fargekode. Etter levering viser det seg at skapene er malt i en annen 

fargekode som er så lik at det er tilnærmet umulig å se forskjell. Ettersom det er et 

avvik fra det avtalte, foreligger det per definisjon en mangel. Dersom kjøper i praksis 

ikke kan se forskjell, vil det imidlertid muligens ikke være grunnlag for å kreve retting 

(at det males om), ettersom kostnadene står i misforhold til mangelens betydning, kjl. 

§ 34.88 

 

Eksistensen av en bagatellgrense er i en viss utstrekning diskutert i juridisk teori. Av 

juridisk teori fremgår det at: 

                                                
85 Rt-2003-612 
86 RG-2003-718 
87 Rt-1988-74. Uttalelsen er avsagt i forbindelse med avhending av løsøre, men anses som et generelt, ulovfestet 

prinsipp, jf.  Hagstrøm (2011) s. 952.  
88 Eksempel fra Harald Irgens-Jensen 
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«Ved salg av brukte ting må det gjelde en nedre terskel for de feil kjøperen kan 

besvære seg over. Mangelsbegrepet bør ikke innby til tvister».89 

 

Uttalelsen er avgitt av Hagstrøm under henvisning til rettspraksis.90 Jeg oppfatter 

sitatet dithen at mangelsvurderingen må ta hensyn til at kjøpers berettigede 

normalforventning typisk er lavere ved bruktsalg, sammenlignet med kjøp av nye 

kontraktsgjenstander. Dette er imidlertid et annet spørsmål enn om kjøper på 

generelt grunnlag kan gjøre gjeldende en mangel av mindre betydning. Slik jeg 

oppfatter lovforslaget, foreslås bagatellgrensen innført som ny hovedregel. 

Bagatellgrensen må tolkes antitetisk i kombinasjonen med manglende mulighet for å 

innta «som den er»-forbehold, slik at alle rettslige mangler over bagatellgrensen gir 

rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende (som selger ikke kan fraskrive seg 

ansvar for).  

 

Departementets forslag innebærer at det oppstilles to ulike klasser av mangler – 

mangler som gir rett til å kreve prisavslag og mangler som ikke gjør det. Innføring av 

to mangelskategorier utgjør en nyvinning i norsk kontraktsrett.91 En generell 

minimumsregel for mangelsansvar ble også forkastet ved forberedelsen av CISG 

(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, altså en 

traktat utformet som en internasjonal kjøpslov).92 Den norske kjøpsloven av 1988 

implementerer CISG i norsk rett. CISG gjelder derimot ikke for fast eiendom eller 

forbrukerkjøp.93 Kjøpsloven av 1988 ble imidlertid benyttet som modell ved 

utformingen av avhendingsloven (og øvrige kontraktslover).94 At avhl. § 3-9 er en 

videreføring av kjl. § 19 c, tilsier at kjøpsloven kan bidra til å gi supplerende 

argumenter ved tolkningen av bestemmelsene i avhendingsloven.95 Når en rettsregel 

om fastsettelse av en generell minimumsregel for selgers mangelsansvar ble drøftet 

                                                
89 Hagstrøm (2011) s. 171  
90 Rt-2002-1425  
91 Benestad (2019) s. 20 
92 Henschel (2003) s. 52 
93 Kruger (1999) s. 228 
94 Anderssen (2008), s. 22 og Ot.prp. nr. 66 (1990–91) s. 92. 
95 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 19 
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og bevisst forkastet ved forberedelsen av CISG, har det formodningen mot seg at 

tilsvarende regel bør gjelde som hovedregel i norsk rett.  

 

For øvrig skal det i henhold til lovforslaget trekkes fra kroner 10 000,- i egenandel 

dersom et avvik fra avtalen overstiger kroner 10 000,-. I rettspraksis foretar 

domstolen store, brede vurderinger fremfor å finregne på 10 000 kroner. Det er nokså 

tvilsom at domstolene har tiltenkt en konkret bagatellgrense på 10 000 kroner, all den 

tid de normalt har foretatt en skjønnsmessig helhetsvurdering. Det er snarere 

nærliggende at domstolen har tiltenkt at det på generell basis, i kraft av det abstrakte 

mangelsbegrepet, gjelder en nedre grense for hva man kan kreve i forbindelse med 

bruktkjøp, uten at dette er kvantifisert til et konkret beløp.  

 

Konklusjonen er at lovforslagets hovedregel om en generell bagatellgrense ikke er i 

samsvar med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Det foreligger i prinsippet et 

kontraktsbrudd uavhengig av størrelsen eller betydningen av avviket fra riktig 

oppfyllelse.96 At lovgiver av rent praktiske årsaker beslutter å innføre en nedre 

bagatellgrense for misligholdsansvar på kroner 10 000,-, endrer ikke den generelle 

regelen om at eksistensen av en mangel er tilstrekkelig for å kreve prisavslag. I 

praksis oppstiller likevel domstolene er nedre grense ved kjøp av brukte 

formuesgoder – i kraft av å kjøpe noe brukt må kjøper akseptere noen 

bagatellmessige avvik, uten at det utløser et mangelskrav mot selger. Den nedre 

grensen fremstår som en ulovfestet og innbakt del av selve mangelsvurderingen ved 

bruktsalg, i form av et skjønnsmessig unntak fra utgangspunktet om at ethvert 

objektivt avvik mellom de avtalte og det faktisk oppfylte utgjør en mangel. Hva dette 

skal klassifiseres som er egentlig bare et spørsmål om systematikk, og bør ikke 

tillegges materiell betydning. Om grensen omtales som et alminnelig 

obligasjonsrettslig prinsipp, eller bare anses som en pragmatisk og realistisk 

tilnærming til virkeligheten, får ingen betydning – resultatet blir det samme.  

 

3.4.2 Har «som den er»-forbehold selvstendig betydning ved salg av brukte 
kontraktsgjenstander? 

 

                                                
96 Se også Selvig (2010) s. 109 
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I juridisk teori hersker det en viss uenighet om betydningen av å ta et «som den er»-

forbehold, all den tid mangler ved eiendommen i hovedsak skal vurderes ut fra en 

abstrakt mangelsvurdering. Sagt på en annen måte: dersom selger ikke har tatt et 

«som den er»-forbehold, skal manglende uansett vurderes ut fra eiendommens alder, 

type og synlige tilstand på kjøpstidspunktet. 
 

Ved salg av brukte kontraktsgjenstander, kan det ikke stilles de samme krav til 

kontraktsgjenstanden som ved kjøp av en ny kontraktsgjenstand. Som en følge av 

bruktrisiko, vil det i forbindelse med bruktsalg nesten alltid foreligge en betydelig 

risiko for skjulte feil og mangler til tross for åpenbare eller typiske forutsetninger, og 

formål kjøperen har på avtaletidspunktet. Ved bruktkjøp vil «normalforventningen» 

være at salgsobjektet har skavanker i lys av alder, tilstand og kjøpesummens 

størrelse. I denne forbindelse er det passende å vise til følgende uttalelse fra 

Høyesterett: 

 

«Det ligger i sakens natur at forventningene til feilfrihet – og dermed til beskjedne 

utbedringskostnader- er større ved overtakelse av en ny bolig av høy standard enn 

ved overtakelse av et eldre hus som er bygget på et tidspunkt med andre 

bygningstekniske krav og med en annen håndverksskikk».97 

 

Også forarbeidene til forbrukerkjøpsloven: Ot.prp.nr.44 (2001-2002) om 

forbrukerkjøp, side 181 fremhever betydningen av at det er tale om bruktsalg slik: 

 

«Ved salg av brukte varer må man i større grad også trekke inn den konkrete 

salgsgjenstandens tilstand, og vurderingen må skje på grunnlag av varens tilstand på 

det tidspunktet den selges. Ved salg av bruktbiler kan det ofte være aktuelt å si at 

bilen er ment å vare vesentlig lengre enn to år. En annen sak er at kjøperen i større 

grad må være forberedt på at mindre deler og lignende svikter uten at dette 

kjøpsrettslig sett utgjør en mangel. Ved kjøp av bruktbiler må en i noen grad være 

forberedt på større utgifter til reparasjoner, vedlikehold mv.» 

 

                                                
97 Rt-2010-103 avsnitt 47 
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I så måte kan det reises spørsmål om reguleringen i kjl. § 19, avhl. § 3-9 og fkjl. § 17 

gir uttrykk for en generell terskel for når det foreligger en mangel ved kjøp av brukte 

kontraktsgjenstander – stilltiende og uavhengig av om det er tatt et uttrykkelig «som 

den er»-forbehold.  

 

Lovgiver har uttrykkelig vedtatt at det i forbindelse med «som den er»-forbehold ikke 

er tilstrekkelig at gjenstanden er i dårligere stand – den må være i «vesentlig 

dårligere stand», jf. eksempelvis kjl. § 19, avhl. § 3-9 og fkjl § 17. 

 

Hensynet til systematikk og konsekvens i lovverket taler mot at reguleringen i kjl. § 

19, fkjl. § 17 og avhl. § 3-9 gir uttrykk for en generell mangelterskel ved bruktsalg. 

Vesentlighetskravet oppstilles uttrykkelig i de ovennevnte bestemmelsene i 

forbindelse med «som det er»-forbehold. Unntaket er fkjl. § 17, hvor 

vesentlighetskravet er fjernet. Etter fkjl. § 17 er det tilstrekkelig at 

kontraktsgjenstanden er i «dårligere stand» enn kjøperen med rimelighet hadde 

grunn til å forvente. «Dårligere stand» er etter sin ordlyd et mer kjøpervennlig 

kriterium enn «vesentlig dårligere stand». Dermed får et «som den er»-forbehold 

mindre praktisk betydning i forbrukerkjøp, sammenlignet med kjøp etter kjøpsloven. 

 

Begrunnelsen for at kravet om «vesentlig dårligere stand» ikke ble inntatt i fkjl., var 

frykt for at vesentlighetskravet kunne gi inntrykk av at et alminnelig forbehold i seg 

selv, i vesentlig grad forskyver risikoen fra selgeren til kjøper ut over det som følger 

av kjøpets art og forholdene ellers.98 Følgelig er det ikke nærliggende å anse det 

lempeligere kravet om «dårligere stand» ved «som den er»-forbehold i forbrukerkjøp, 

som et utslag av en påbegynnende trend. 

 

Når lovgiver har lagt opp til et klart skille mellom salg «som den er» og salg på 

alminnelige vilkår, vil oppstilling av at generelt prinsipp om vesentlig avvik ved 

bruktsalg i alminnelighet utgjøre et brudd med nåværende systematikk. For øvrig vil 

et generelt krav om vesentlig avvik fra avtalen ved bruktsalg, bidra til å gjøre 

alminnelige forbehold overflødige i. «Solgt som den er» forbehold benyttes hyppig 

                                                
98 Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 100 
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blant private avtaleparter ved bruktsalg, og konstatering av en identisk terskel ved 

ethvert bruktsalg vil frata en utbredt konstruksjon rettslig relevans. 

 

I tillegg taler de fellesnordiske forarbeidene til kjøpsloven av 1988 mot et automatisk 

krav om vesentlig avvik ved bruktsalg.99 I de nevnte forarbeidene er det lagt til grunn 

at bestemmelsen om begrensninger i virkningen av «som den er»-forbehold, bare 

gjelder dersom selger rent faktisk har tatt forbehold. Rettspraksis på området 

underbygger forståelsen som kommer til uttrykk i de fellesnordiske forarbeidene. 

Eksempelvis ble det i Rt-2002-1110 (Bodum) s. 1119, som gjaldt overdragelse av 

virksomhet, tatt utgangspunkt i kjl. § 17, ettersom selger ikke hadde tatt et uttrykkelig 

forbehold.100 

 

I motsatt retning, fremgår det av NOU 1979:48 s. 31 at «er ikkje anna sagt, må ein gå 

ut frå at eigendomen er avhendt slik den er både med omsyn til storleik, fysisk stand 

og rettslege hefte». I RG 2003 s. 718 fulgte det av kjøpekontrakten at eiendommen 

var «solgt som er». Til tross for at forbeholdet fremgikk av kjøpekontrakten, var det 

helt på det rene at hverken kjøpers representanter eller avtalepartene oppfattet 

klausulen som et solgt «som den er»-forbehold. Domstolen konkluderte med at 

eiendommen var «solgt som den var», med den konsekvens at avhl. § 3-7 til § 3-9 

kom til anvendelse. Det kan naturlig nok oppfattes som spesielt at domstolen 

kommer til et resultat i strid med partenes ønsker og egen forståelse av 

kjøpekontrakten. I så måte oppfatter jeg ikke avgjørelsen som representativ for 

domstolens tilnærming til «som den er»-forbehold. Saken er spesiell, særlig grunnet 

et uoversiktlig bevisbilde. Det er følgelig forståelig at lagmannsretten, ut fra en 

ordinær bevisvurdering, har lagt avgjørende vekt på at det tidsnære og skriftlige 

avtaledokumentet innehar en as-is klausul. Retten la dermed avgjørende vekt på den 

skriftlige avtalen mellom partene og ikke vitneforklaringene som ble avgitt senere og i 

anledning saken. Videre gjaldt avgjørelsen en tvist mellom to næringsdrivende. At 

partene er næringsdrivende, stiller rettens vurdering i et noe annet lys enn ved 

forbrukersalg. Dommen legger i betydelig grad opp til at to næringsdrivende 

                                                
99 Hauge (2010), jf. NU 1984: 5 nordiska köplagar s. 234 
100 Hauge (2010) 
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forutsetningsvis har solgt en eiendom as-is. Jeg har heller ikke funnet etterfølgende 

rettspraksis som opererer med en tilsvarende innfallsvinkel.101 

 

Enkelte juridiske teoretikere har tatt til ordet for at enhver brukt eiendom må anses 

solgt «som den er».102 

 

I forlengelsen av dette mener Krüger at vesentlighetskravet bare utgjør en informativ 

markering av at mangelsterskelen ligger betydelig høyere ved bruktsalg, 

sammenlignet med salg av nye kontraktsobjekter. Han mener at det avgjørende er at 

kjøpsavtalen gjelder en brukt eiendom med nærliggende muligheter for 

verdiforringende slitasje, elde eller opprinnelige svakheter.103 Også Lilleholt tar tatt til 

ordet for at forutsetningene i avhl. § 3-9 ofte blir tillagt større vekt i forbindelse med 

bruktkjøp enn det reelt sett er grunnlag for. Han anser alle bruktkjøp for å i 

utgangspunktet omfatte eiendommen i den tilstand den er, ettersom spørsmålet er 

hva kjøpere hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.104 

 

Min oppfatning er at standpunktene til Lilleholt og Krüger har utslag i rent språklige 

betraktninger, og at ulikheter i begrepsbruk kan etterlate et inntrykk av standpunktene 

som overdrevent polariserte. Følgelig kan uenigheten i juridisk teori i realiteten 

skyldes en begrepsuenighet uten særlig praktisk betydning.105  

 

Jeg legger avgjørende vekt på at de nevnte lover oppstiller et selvstendig krav til 

«som den er-forbehold. Videre må forbeholdet fremkomme som en del av 

avtalegrunnlaget mellom selger og kjøper for å kunne komme til anvendelse. 

Konklusjonen er følgelig at «som den er»-forbehold reelt sett har selvstendig 

betydning ved salg av brukte kontraktsgjenstander. Ved en alminnelig 

mangelsvurdering, også ved salg av brukte gjenstander, er det tilstrekkelig at 

kontraktsgjenstanden er i dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med. 

Dersom det ikke er tatt et alminnelig forbehold, fremstår imidlertid juridisk teori nokså 

                                                
101 Eksempelvis ikke tilsvarende innfallsvinkel i LG-2003-004566 og LF-2006-019733 
102 Lilleholt (2011) s. 137 sett i sammenheng med RG-2003-718 
103 Kruger (2007) s. 243 
104 Lilleholt (2001) s. 137 
105 Tilsvarende forståelse i Benestad (2008) s. 181 
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samstemte om at det foreligger er forhøyet mangelskrav – ikke ethvert avvik fra 

avtalen utgjør en mangel ved bruktsalg; det skal «noe mer til», da sett i lys av 

salgsgjenstandens alder, tilstand og kjøpesummen.106 

 

3.5 Kontraktsfrihetsprinsippet: Fortjener boligkjøper et vidtrekkende 
forbrukervern? 

Prinsippet om kontraktsfrihet er et grunnleggende, ulovfestet prinsipp om at enhver 

som utgangspunkt har frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler med hvem man 

vil og om hva man vil.107 Adgangen til å definere eiendommens tilstand følger i dag 

allerede av partenes avtalefrihet. I denne forbindelse viser jeg til at bestemmelsene i 

lovens kapittel 3 om krav til «tilstand og tilhøyrsle» i § 3-1 til § 3-2, og § 3-4 til § 3-6 

som utgangspunkt er fravikelige, selv i forbrukerkjøp, jf. § 1-2 annet ledd annet 

punktum. 

Forslaget til innføring av en ugyldighetsregel for alminnelige forbehold ved boligsalg 

til forbrukere, utgjør en innskrenkning i kontraktsfrihetsprinsippet. At lovforslaget gjør 

et innhugg i prinsippet om avtalefrihet, er et betydelig prinsipielt spørsmål som synes 

oversett i lovforslaget.108 I moderne kontraktslovgivning er det hyppig forekommende 

at en part som har en bestemt rolle i kontraktsforholdet, gis et vern. Innhugg i 

kontraktsfrihetsprinsippet forekommer typisk for å beskytte den «svake» 

kontraktsparten i avtaleforhold preget av manglende jevnbyrdighet, f.eks. vern av 

arbeidstakere, forsikringstagere, lånetagere og forbrukere.109 Legislativt sett kan det 

være større grunn til å verne forbrukere enn næringsdrivende. I denne forbindelse 

viser jeg til uttalelse fra Krüger: 

 

«Det virker f.eks ikke unaturlig å la en profesjonell bruktbilforhandler, som etter 

innbytte og inntakskontroll videreselger biler, ha en mer omfattende risiko enn når en 

pensjonist med behov for å flytte til mindre bolig i aktsom god tro selger sin enebolig 

                                                
106 Anderssen (2008) s. 181 
107 Christian Femtis Norske Love av 15. april 1687 art. NL 5-1-2 
108 Nevnes på s. 56 og 58, men det vurderes ikke om det er grunnlag for å gjøre inngrep sammenlignet med andre 

kontraktsrettslige områder. Henvisningen til avtalefrihet på s. 54 er misvisende all den tid forbud mot å ta 
alminnelige forbehold bare ble drøftet som ledd i en tiltakspakke for å øke bruken av tilstandsrapporter. 

109 Eksempelvis forbrukerkjøpsloven § 3, husleieloven § 1-2 og forsikringsavtaleloven § 1-3 



36 
 

uten kjennskap til at den hele hans eiertid har hatt skjulte bygningstekniske 

mangler».110 

 

Risikofordeling i kontraktsretten handler om hvem som skal bære byrden av en 

uønsket utvikling, herunder skjulte feil og mangler.111 Beregninger foretatt av NBBL 

(Norsk Boligbyggelag) konkluderer med at selgers risiko blir 25 ganger så stor som i 

dag for en bolig til kroner 5 000 000,- dersom lovforslaget vedtas. For en bolig til 

kroner 10 000 000,- vil lovforslaget resultere i en 50 ganger større selgerrisiko.112 

Risikofordelingen må skje mellom partene i kontrakten, og vern av den ene 

kontraktsparten må nødvendigvis skje på bekostning av den andre 

kontraktsparten.113 

 

Lovforslaget rettet oppmerksomhet mot ulike tiltak som kan styrke forbrukerkjøperens 

vern ved kjøp av brukt bolig. Honnørord som «forbrukervern» er hyppig 

forekommende i lovforslaget, antageligvis fordi uttrykket er egnet til å gi umiddelbare, 

positive assosiasjoner til verneverdige verdier. Som påpekt i juridisk teori, gir 

uttrykket «forbrukervern» samlet sett assosiasjoner til positive ord som beskyttelse, 

trygghet og varme for en svak og ukyndig avtalepart.114 Departementet synes 

imidlertid å overse det faktum at avhendingsloven i hovedsak regulerer et 

avtaleforhold mellom amatører. Loven regulerer altså et forhold mellom en 

forbrukerselger og en forbrukerkjøper, og forbrukerdefinisjonen er dermed 

divergerende. I dette perspektivet kan det reises spørsmål om avhendingsloven er en 

lov hvor forbrukeruttrykket overhodet hører hjemme.  

 

Lovforslaget bygger på et underliggende premiss om at det i avhendingsavtaler 

foreligger strukturelle skjevheter til ugunst for boligkjøper.115 At selger av brukt bolig 

kan være forbruker, er både lagt til grunn i forarbeidene til avhendingsloven og i en 

rekke av lovens etterarbeider.116 Regler om forbrukervern er imidlertid primært 

                                                
110 Kruger (2007) s. 228 
111 Hallsteinsen (2018) s. 6 
112 NBBL (2018) 
113 Anderssen (2016) s. 481 
114 Anderssen (2016) s. 398 
115 Prop. 44 L (2018-2019) s. 26 og 50 
116 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 31, Innst. O. Nr. 71 (1991-92) s. 2 og NOU 2009:6 s. 12-13 
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utviklet med tanke på avtaleforhold der den ene parten er næringsdrivende, mens 

den andre parten ikke er næringsdrivende. En kvalitativ undersøkelse utarbeidet av 

Forbrukerrådet, konkluderer med at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt etter 

någjeldende avhendingsloven.117 Motsatt resultat fremkommer av Harald Benestad 

Anderssens doktoravhandling.118 I doktoravhandlingen studeres den strukturelle 

balansen mellom boligselger og boligkjøper inngående på bakgrunn av personelle, 

relasjonelle og strukturelle kjennetegn. Undersøkelsen konkluderer med at det rent 

faktisk bare eksisterer få skjevheter i balansen mellom boligselger og boligkjøper. 

Forskjellene er imidlertid «ikke store og grenser heller mot ingen forskjell enn en 

betydningsfull forskjell».119 Undersøkelsen konkluderer med at: 

 

«Når medhjelperne i liten grad påvirker styrkeforholdet, og partene i utgangspunktet 

er nokså likestilte i styrke, betyr dette også at avhendingslovens sterke 

forbrukervernregler i betydelig grad overkompenserer de faktiske styrkeforskjellene 

mellom partene, selv om det tas hensyn til medhjelpernes påvirkning på disse.»120 

En analyse av hvilket resultat som er i samsvar med virkeligheten, faller utenfor 

rammene for denne fremstillingen. Poenget i denne sammenheng er at 

departementet unnlater å utrede et grunnleggende premiss for den foreslåtte 

risikofordelingen. Departementet har heller ikke foretatt en sammenligning av 

systematikken opp mot norsk kontraktsrett. I forbindelse med arbeidet med denne 

avhandlingen, har jeg til gode å finne andre kontraktslover der mangelsrisikoen 

tilnærmet ensidig tilskrives den ene kontraktsparten. I tillegg får andre kontraktlover 

som opererer med et forbrukervern, utelukkende anvendelse når motparten opptrer 

som næringsdrivende. Som eksempel nevnes håndverkertjenesteloven § 1, 

avtaleloven § 37, bustadoppføringsloven §§ 1 og 2 (2), finansavtaleloven § 1, 

angrerettloven § 1 og forbrukerkjøpsloven § 1. For øvrig fremgår det av forarbeidene 

til angrerettloven, at en av grunnene til at angrerettloven ikke får anvendelse på salg 

av fast eiendom, er at denne typen omsetningsavtaler skjer mellom to private 

                                                
117 Forbrukerrådet (2017) s. 30 følgende 
118 Anderssen (2016) s. 480-511 
119 Anderssen (2016) s. 505 
120 Anderssen (2016) s. 669 
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parter.121 I tillegg ble det i forarbeidene til forbrukerkjøpsloven uttalt at det i tilfeller 

som gjelder kjøp mellom to forbrukere, ikke foreligger en systematisk ujevnhet i 

forhandlingsstyrke og innsikt som mellom en profesjonell og en amatør. Følgelig ble 

det ikke ansett som naturlig å innføre et preseptorisk kjøpervern i et slikt tilfelle.122 Til 

tross for at uttalelsen fremkommer av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven, avgis 

uttalelsen i forbindelse med en generell drøftelse om forbrukervernet opp mot de 

kontraktsrettslige reglene generelt.123 I tillegg er både forbrukerkjøpsloven og 

avhendingsloven utformet etter mønster fra kjøpsloven.124   

Sett i lys av kontraktsfrihetsprinsippet, er det også betenkelig å begrense adgangen 

til å ta alminnelig forbehold ved boligsalg mellom forbrukere, all den tid fkjl. § 17 

åpner for alminnelige forbehold ved salg fra næringsdrivende til forbruker. Når en lov 

som har som fremste formål å verne forbrukeren ikke gjør innhugg i adgangen til å 

benytte seg av alminnelige forbehold, fremstår det som løst fundert å fremme et 

forslag om å innskrenke avtalefriheten på tilsvarende punkt i et avtaleforhold mellom 

to forbrukere. 

 

En innvending er at det bare stilles krav om «dårligere stand» for å begrense 

rekkevidden av «som den er» forbehold etter forbrukerkjøpsloven. «Dårligere stand» 

er etter sin ordlyd et mer kjøpervennlig kriterium enn «vesentlig dårligere stand». 

Kravet om «vesentlig dårligere stand» ble ikke inntatt i forbrukerkjøpsloven fordi 

vesentlighetskravet kan gi inntrykk av at et alminnelig forbehold i seg selv i vesentlig 

grad forskyver risikoen fra selgeren til kjøper, ut over det som følger av kjøpets art og 

forholdene ellers.125 Lovens begrepsbruk er like fullt basert på at «som den er»-

forbehold i prinsippet er en både gyldig og virksom risikofordeling, med de 

begrensninger som bestemmelsen oppstiller. Både avtaler etter kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven kan angå svært kostbare gjenstander. Eksempelvis kan en 

næringsdrivende selge en bil til en forbrukerkjøper som langt på vei overstiger 

verdien til en bolig. 18. mars 2019 var det eksempelvis 7 bruktbiler på www.finn.no 

                                                
121 Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) s. 39 
122 NOU 1993:27 s. 37 
123 Anderssen (2016) s. 507 
124 Anderssen (2008) s. 22 og Ot.prp. nr. 66 (1990–91) s. 92. 
125 Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 100 
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med en salgssum på over kroner 1000 00,-. Totalt var det samme dag 481 brukte 

boliger med en total kjøpesum som underskred kroner 1 000 000,-.  

 

Videre etterlater lovforslaget en fornemmelse om at «som den er»-forbehold er 

illojale. Mistenkeliggjøringen av alminnelige forbehold er ikke i samsvar med hvordan 

den norske rettsverden tradisjonelt har sett på alminnelige forbehold i kontraktsretten. 

I denne forbindelse vises det til at det i det norske rettssystemet har en lang tradisjon 

for å anse «som den er»-forbehold som «fullt lojale».126 Spørsmål om å innføre en 

mer vidtgående regel som forbyr «som den er»-forbehold ble drøftet i forbindelse 

med utarbeidelse av forbrukerkjøpsloven, så vel som ved forberedelsen av 

kjøpsloven.127 I begge tilfellene ble det lagt til grunn at «slike avtalevilkår oftest vil 

være urimelige og dermed uten virkning etter avtl. § 36». I forarbeidene til avhl. § 3-9 

bemerkes det at avtl. § 36 kan komme til anvendelse dersom et generelt forbehold 

skulle vise seg å få svært vidtrekkende konsekvenser.128 Samtidig uttales det i 

forarbeidene at det «mer generelt er grunn til å tro at «som den er»-forbehold vil gå 

klar av avtl. § 36». Jeg har heller ikke funnet noen avgjørelser som sensurerer et 

«som den er»-forbehold i en avtale mellom to forbrukere. I så måte er forslaget 

banebrytende, all den tid det representerer et brudd med et festnet syn på 

alminnelige forbehold og en lang, juridisk tradisjon for salg av brukte 

kontraktsgjenstander «som den er». 

 

Det kan reises spørsmål om hvilke hensyn som eventuelt kan berettige en annen 

risikofordeling for brukte boliger sammenlignet med andre bruktsalg. I denne 

forbindelse vises til at flere juridiske forfattere har tatt til ordet for at kjøpslovens 

regler alt for ukritisk har blitt benyttet som forbilde ved tolkning og anvendelse av 

avhendingsloven.129 Sammenlignet med salg av typiske løsøreobjekter, kan det være 

andre hensyn som gjør seg gjeldende for avhending av fast eiendom. På den ene 

siden har en fast bolig som oftest fungert som fast tilholdssted for selger over en 

lengre periode. I tillegg har selger av fast eiendom ofte bedre kjennskap til 

salgsobjektet enn selger av en løsøregjenstand. Videre har boligkjøper typisk 

                                                
126 Bergsåker (2013) s. 183, Augdahl (1987) s. 292 og Anderssen (2008) s. 179 
127 Innst. O. Nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 62 
128 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 92 
129 Eksempelvis Bergsåker (2013) s. 15 og Falkanger (2005) s. 317 
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begrenset tilgang til salgsobjektet før kjøp, og i en opphetet budrunde kan det være 

vanskelig å ta høyde for at det kan dukke opp skjulte feil og mangler med dertil 

uventede og høye kostnader. På den andre siden representerer boligkjøp den største 

investeringen de fleste privatperson foretar seg i løpet av livet. Transaksjonens 

alvorlighet og summens størrelse, sammenhold med variasjon hva gjelder utførelse 

og byggtekniske egenskaper blant eiendommer, tilsier en skjerpet undersøkelsesplikt 

for kjøper sammenlignet med kjøp av løsøre. I tillegg tilsier selgers innrettelsesbehov 

at bruk av alminnelige forbehold er velbegrunnet, ettersom majoriteten av alle 

bruktboliger er beheftet med feil av ulik karakter og alvorlighetsgrad. Usikker 

kjennskap til salgsobjektet gjør seg særlig gjeldende for bruktbolig, all den tid full 

oversikt over salgsobjektet ofte er betinget av teknisk kompetanse og utførlig 

inspeksjon av eiendommen. Salg av brukt bolig er følgelig et rettsområde med et 

utstrakt behov for risikoallokering. 

At kjøper anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport, er 

for øvrig ikke motvekten til et skjerpet selgeransvar.130 Det fremgår av lovforslaget at 

kjøpers undersøkelsesplikt er ment som en videreføring av gjeldende rett.131 I 

henhold til nåværende avhl. § 3-10, kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel noe 

han «kjente eller måtte kjenne til» da avtalen ble inngått. Også i dag er det gjeldende 

rett at kjøpers undersøkelsesplikt må ses i sammenheng med en eventuell 

tilstandsrapport.132 Eksempelvis kom Borgarting lagmannsrett i LB-2002-002522 til at 

kjøper «måtte» kjenne til at luftingen i taket kunne vært bedre, når det i 

boligsalgsrapporten fremkom at takkonstruksjonen «med fordel» kunne ventileres 

bedre og var gitt tilstandsgrad 2. Også juridisk teori legger til grunn at kjøper mister 

sin adgang til å påberope et forhold som en mangel, uavhengig av om selger 

personlig har opplyst om et forhold, eller om opplysningen fremgår av en takst eller 

tilstandsrapport.133 Vel og merke vil ikke kjøper anses for å kjenne til en opplysning 

som er altfor utydelig angitt i en tilstandsrapport.134 Dette er imidlertid ikke 

ensbetydende med at kjøper bare anses å kjenne til forhold som tilfredsstiller et 

                                                
130 Departementet synes å bygge på denne oppfatningen, jf. Prop. 44 L (2018-2019) s. 70 
131 Prop. 44 L (2018-2019) s. 70 
132 RG-1995-923 (146-95) 
133 Anderssen (2008) s. 204 
134 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 90 
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tydelighetskrav. Når departementet tilfører kravet om at forholdet må være «tydelig 

beskrevet», innfører de en kvalifikasjonsnorm som svekker kjøpers 

undersøkelsesplikt, snarere enn å videreføre den. 

Konklusjonen er at fraskrivelse av ansvar for skjulte feil og mangler – i form av et 

«som den er»-forbehold – fyller et legitimt behov. Dette behovet er i utgangspunktet – 

innenfor de nevnte begrensninger som følger av bestemmelser som avhl. § 3-9 og 

kjl. § 19 – akseptert i lovgivningen. Hensynet til forbrukervern fremstår som svakt 

fundert, all den tid selger i hovedsak også opptrer som forbruker og en reell utredning 

av begrunnelsen for kjøpervernet ikke er foretatt. I lys av punktene ovenfor, fremstår 

forslaget som radikalt innenfor obligasjonsretten.  

 

 

3.6 Baner lovforslaget veien for et nytt alminnelig kontraktsrettslig 
prinsipp? 

 
Det er naturlig å stille det retoriske spørsmålet om dette lovforslaget er det første i 

retning av et nytt alminnelig kontraktsrettslig prinsipp innen bruktsalg på 

forbrukerområdet. Spørsmålet er om lovavdelingen – bevisst eller ubevisst – ser for 

seg en rettsutvikling på forbrukerrettens område. Det kan tenkes at solgt «som den 

er» til slutt er et forbehold som utelukkende brukes i forbindelse med salg mellom 

næringsdrivende, i alle fall hva gjelder dyre formuesgoder for forbrukere. 

 

Det er naturlig å reise spørsmål om bakgrunnen for en særregulering av boligsalg, all 

den tid de samme spørsmålene like fullt gjør seg gjeldende ved f.eks. salg av 

kostbare biler og fritidsbåter. Eksempelvis forekommer «som den er»-klausuler 

nesten unntaksfritt i brukbilbransjen. Tilsvarende er situasjonen ved avhendelse av 

brukte maskiner, apparater, møbler og lignende.135 Samlet klagestatistikk for 

forbrukerområdet for 2017, viser at forbrukere hyppigst klager over bil, bank og bolig. 

Klager over angivelige mangler ved bruktbiler og parkering, topper klagestatistikken 

for hele forbrukerområdet.136 Det er ikke unaturlig at rettstilstanden også endres her, 

                                                
135 Kruger (1999) s. 233 
136 Klager over bruktbil og parkering utgjorde 15% av klagene, jf. forbrukerrådet (2018) 
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all den tid kjøp av bolig og bil er for folk flest blant de dyreste investeringene man 

foretar seg i løpet av et liv. 

 

Ut fra lovforslagets ordlyd og konkrete fremtoning, fremstår det ikke umiddelbart som 

om departementet har hatt en generell regulering i tankene hva gjelder bruktsalg på 

andre livsområder. Lovforslaget fremstår tvert i mot som et spesifikt forsøk på å løse 

utfordringer innenfor bolighandel. All den tid lovforslaget er taust vedrørende øvrige 

livsområder, kan det trolig tillegges (svært) begrenset rettskildemessig vekt. Om det 

derimot fremmes et tilsvarende lovforslag, f.eks. innen kjøpsloven, er det ikke 

unaturlig å påpeke at departementet har en mer overordnet strategi for rettslig 

behandling av kostbare formuesgoder til forbrukerkjøpere.  

 

 
4 Vurdering av lovforslaget hensiktsmessighet 
 
4.1 Vil lovforslaget medføre færre konflikter ved boligsalg? 
 

Hvorvidt lovforslaget er hensiktsmessig beror på om forslaget er formålstjenlig. Det 

overordnede formålet med lovendringen, er å oppnå en løsning som demper 

konfliktnivået og som legger til rette for en tryggere bolighandel for både selger og 

kjøper. Jeg vil derfor i det videre ta for meg om – og eventuelt i hvilken grad – 

lovendringen er egnet til å dempe konfliktnivået. 

 

4.1.1 Hvor mange har tilgang på et mangelssak etter dagens lovverk  
 
Statistikk viser at det i 2017 kom inn over 800 saker etter avhendingsloven til 

behandling i norske rettsaler. 761 av disse ble behandlet i tingretten, mens 86 ble 

behandlet i lagmannsretten. Til sammenligning behandlet tingretten samme år 2721 

barnerettssaker og 1192 arbeidsrettssaker.137 Tall fra forsikringsselskapet Help, 

vitner om ca. 20 000 boligtvister i Norge hvert år. Tallene er ensbetydende med at ca. 

25% av alle boligkjøp ender i tvist mellom selger og kjøper.138 Likeledes kan funn fra 

Forbrukerrådets rapport om eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer tas til 

                                                
137 Statistikk hentet fra årsrapporten til domstolsadministrasjonen for 2017 
138 Eiendom Norge (2015) 
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inntekt for et økende konfliktnivå, all den tid rapporten konkluderer med at antall 

saker til finansklagenemnda har økt med 50% fra 2014 til 2015.139 Til sammenligning 

konkluderer doktoravhandlingen til Harald Benestad Anderssen med at det 

reklameres ved omkring hver niende boligomsetning.140 Videre viser statistikk 

innhentet av Protector AS at antall skadehenvendelser er redusert med 44% siden 

2004 gitt dagens regelverk.141 I tillegg viser statistikk at dersom 100 personer 

henvender seg til boligselgers forsikringsselskap, er det statistisk sett 27 stykker som 

innser at de ikke har grunnlag for å reklamere. De resterende 73 mottar avslag eller 

erstatning, hvorpå 60 slår seg til ro med avgjørelsen som blir fattet.142 De 

foreliggende tallene over hyppighet med hensyn til antall tvister er følgelig ikke 

entydige. Den manglende entydigheten i statistikken, kan antyde at lovforslaget 

bygger på et uriktig premiss om at saker etter avhendingsloven er overrepresentert i 

norske rettssaler. En drøftelse av dette spørsmålet faller imidlertid utenfor rammene 

for denne avhandlingen. 

Etter dagens lovverk har kjøper tre muligheter for å nå frem med et mangelskrav mot 

kjøper.  

For det første gjelder kravet om «vesentlig mangel» som redegjort for nærmere 

over.143 

For det andre kan kjøper fremme et krav etter avhl. § 3-8. Etter avhl. § 3-8 foreligger 

det en mangel dersom det ved salget er gitt objektivt sett uriktige opplysninger.  

Mangelsansvar etter § 3-8 fordrer at selger faktisk har gitt en beviselig feilaktig 

opplysning. Bestemmelsen omfatter konkrete og spesifiserte opplysninger som 

kjøperen må ha hatt grunn til å stole på.144 Rettspraksis har lagt til grunn at 

overdrevne salgsformuleringer og meglerformuleringer som f.eks. «fantastisk» tomt 

                                                
139 Forbrukerrådet (2017) s. 5 
140 Anderssen (2016) s. 178 
141 Notat til innspillsmøte fra Protector AS (2018), s. 1 
142 Eiendom Norge (2015) 
143 Se pkt. 3.2 
144 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 90 
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og «strålende» eiendom faller utenfor.145 Videre er det et vilkår at uriktige eller 

mangelfulle opplysninger har virket inn på avtalen eller dens innhold. 

For det tredje kan selger bli ansvarlig på grunnlag av avhl. § 3-7, hvor kravet er at 

selger «kjente eller måtte kjenne til» mangelen. Det er ikke tilstrekkelig at selgeren 

burde kjent til forholdet.146 Bestemmelsen krever med andre ord at selger har 

opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, altså en kvalifisert klanderverdig og illojal 

opptreden fra selgers side. I tillegg har rettspraksis oppstilt et krav om kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt. Kravet oppsummeres godt i følgende dom fra Agder 

lagmannsrett LA-2017-149237:  

«Lagmannsretten er enig i at rettspraksis oppstiller et kvalifisert beviskrav for det 

faktum det er snakk om å legge til grunn i denne sak, nemlig at Annette Davidsen 

bevisst har tilbakeholdt opplysninger om vanninntrenging i kjelleren i den hensikt å 

oppnå en høyere salgssum for eiendommen. Dette representerer i så tilfelle en 

kvalifisert klanderverdig og illojal opptreden fra selgers side, og et faktum som 

innebærer at det kan rettes sterk bebreidelse mot henne. Det vises til LA-2017-

140697 og LF-2014-100158 hvor et skjerpet beviskrav for denne typen faktum i 

avhendingslovssaker er lagt til grunn. Selv om hensynet til å ivareta begge parter i en 

bolighandel i utgangspunktet trekker i retning av ordinær sannsynlighetsovervekt, 

finner lagmannsretten at det i tråd med momentene fremholdt i HR-2016-2579-A 

avsnitt 42, her foreligger et slikt tilfelle hvor avveiningen av det belastende forhold 

mot de hensyn som taler mot et skjerpet beviskrav, innebærer at et krav om 

kvalifisert sannsynlighetsovervekt må legges til grunn». 

En statistisk undersøkelse utført av Forbrukerrådet viser at boligkjøperens krav måtte 

være 4,6 ganger så høyt i 2016 sammenlignet med rettstilstanden i 1996.147 For 

leiligheter er økningen enda større. Etter dagens lovverk er det med andre ord en 

tung vei for kjøper for å vinne frem med et søksmål ovenfor selger når boligen selges 

«som den er». Både rettslig og bevismessig er det mange terskler kjøper må oppfylle 

for å vinne frem med sitt mangelskrav. Med mindre kjøper får gjennomslag for at 

                                                
145 LB-1999-001911 og LA-2005-176497 
146 Rt-2002-696 
147 Forbrukerrådet (2017) 



45 
 

selgeren ga mangelfulle eller uriktige opplysninger, er det svært tungvint for kjøper å 

oppfylle vesentlighetskravet, all den tid en utbedringskostnadene som oftest må 

beløpe seg til flere hundre tusen kroner. 

Departementet fremholder som hovedsynspunkt at kjøper må ta høyde for risikoen 

ved kjøp av bruktbolig.148 Til fordel for å legge risikoen på gruppen som normativt sett 

burde opptre annerledes, beslutter departementet å skjerpe selgers risiko og utforme 

regler som påvirker selger til å opptre annerledes.149 Dette utgjør en logisk brist i 

departementets argumentasjon. I tillegg uttaler departementet: 

«Allerede etter dagens ordning har selgeren begrensede insentiver for å fremlegge 

negative opplysninger om boligen, fordi det vil kunne føre til en lavere pris ved 

salget».150 

Allerede etter nåværende avhl. § 3-7 er manglende videreformidling av opplysninger 

som selger «kjenner eller må kjenne til» ansvarsbelagt. Selger kan altså ikke 

klausulere bort ansvar for illojale disposisjoner, selv ikke ved et «as is»-forbehold.151 

Nåværende § 3-7elger har allerede i dag en motivasjon. Ovennevnte utsagn er 

dermed positivt uriktig.  

 

4.1.2 Hvor mange kan potensielt ha tilgang til en mangelssak? 
 

Boligmarkedet har behov for et regelverk som sikrer forutsigbarhet for alle de 

involverte. Medfører lovforslaget en rettstilstand som gjør salg av eiendom til en 

risikosport for selger? 

 

Å fjerne vesentlighetskravet kan presumtivt bidra til å senke konfliktnivået ved å 

fjerne skjønnsmessige og prosessdrivende vurderingstemaer. I motsetning til 

prosentlæren, er en minsteterskel på kroner 10 000,- klart definert. Den tydelige 

utformingen av minsteterskelen kan tas til inntekt for at lovforslaget vil nå 

departementets skisserte mål. Innføring av en bagatellgrense for mangelsansvar, kan 

                                                
148 Prop. 44 L (2018-2019) s. 6 
149 I denne retning se også Anderssen (2019) s. 32 
150 Prop. 44 L (2018-2019) s. 37 
151 Se eksempelvis avhl. §§ 3-7 og 3-8, kjl. § 19, fkjl. § 17 (1) bokstav b 
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klargjøre at en kjøper som har oppdaget en feil som underskrider minsteterskelen, 

ikke ha noe å vinne på å bruke ressurser på å forfølge kravet. Likeledes vil en selger 

som vet at en påberopt mangel overskrider mangelsterskelen på kroner 10 000,- ha 

liten grunn til å bestride kjøpers krav. I denne forbindelse kan det oppnås en 

prosessdempende effekt.152  

 

Egenandelsgrensen griper imidlertid inn på et punkt som potensielt rammer svært 

mange bruktboliger i Norge. Det finnes knapt en bruktbolig som ikke er beheftet med 

lyter eller avvik av forskjellig slag, all den tid bruktboliger slites av beboere og 

utsettes for ulike klimaforhold over flere år. Som påpekt av Anderssen, har mange feil 

små økonomiske konsekvenser og få feil har store økonomiske konsekvenser.153 Når 

terskelen for et mangelskrav reduseres, kan langt flere kjøpere få tilgang til et 

berettiget krav, med et påfølgende forhøyet konfliktnivå knyttet til små feil. For øvrig 

er det ulike oppfatninger om hva som er normal stand på en brukt bolig.154 Hvorvidt 

det foreligger en mangel er like egnet til å være gjenstand for konflikt som uenigheter 

knyttet til hvorvidt vesentlighetskravet er oppfylt. Saker hvor «vesentlighetskravet» 

tidligere har vært tvistetemaet, kan nå dreie seg mot tvister om hva som faktisk er 

avtalt mellom partene, med henvisning til nåværende avhl. § 3-1. Slike spørsmål er 

det i mindre grad tatt stilling til under dagens lovregulering. Lovforslaget åpner 

følgelig for nye problemstillinger, som ikke tidligere har vært behandlet av 

domstolene. Konsekvensen av aktivering av nye tvistetemaer, er at partene blir 

avhengig av tvisteløsning for å oppnå enighet.  

 

Videre har lovforslaget lagt opp til at selger ikke blir ansvarlig for mangler som selger 

har «tydelig beskrevet».155 Det er anerkjent innenfor kontraktsretten at bruk av 

skjønnsmessige begreper kan genere konflikt, all den tid skjønnsmessige begreper 

kan være utfordrende å konkretisere. I tillegg er det skjønnsmessige 

tydelighetskravet foreslått innført i en svært sentral bestemmelse i avhendingsloven. 

Et skjønnsmessig tydelighetskrav kan være en kime til konflikt. Det kan reises 

spørsmål om hva som ligger i kravet til tydelighet. Hvor tydelig må det være? Hva 

                                                
152 Anderssen (2016) s. 301 
153 Anderssen (2019) s. 36 
154 Se pkt. 3.4.1 
155 Prop. 44 L (2018-2019) s. 51 
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som fremstår som tydelig vil kunne oppfattes ulikt fra person til person. Og er det 

bare mangelen som må beskrives tydelig, eller må de økonomiske følgene av å 

utbedre en mangel også være tydelig beskrevet? For hvem skal det være tydelig? 

Skal terskelen legges for en takstmann med byggteknisk kompetanse eller en 

alminnelig kjøper?156 

Departementet viser til at egenandelsprinsippet utgjør en rettsteknisk enkel regel.157 

Ved gjennomlesing av en rekke avgjørelser i forbindelse med denne oppgaven, er 

det imidlertid påfallende at saker etter avhendingsloven i all hovedsak gjelder 

uenigheter om de faktiske forhold, ikke nødvendigvis gjeldende rett. Dette gjelder 

særlig underrettspraksis fra lagmannsrettene og tingrettene, all den tid saker for 

Høyesterett i hovedsak omhandler prinsipielle spørsmål ut over konkrete saksforhold. 

Konfliktaksen dreier seg typisk om byggtekniske uenigheter, f.eks. hva som utgjør 

rimelige og nødvendige utbedringskostnader.158 Dette gjenspeiles i den omfattende 

bruken av sakkyndige – både sakkyndige vitner, rettsoppnevnt sakkyndige og 

fagkyndige meddommere. Selv ved å innføre en minsteterskel på kroner 10 000,-, 

kan kjøper og selger være svært uenige om hva som utgjør nødvendige 

utbedringskostnader. Uenigheten mellom kjøper- og selgersiden kan i mange tilfeller 

tilsvare flere hundre tusen kroner, noe en minsteterskel ikke kan regulere. 

Lovforslaget vil ikke nødvendigvis bidra til å sikre forutsigbarhet og et enklere 

regelverk, all den tid uenighet vedrørende utbedringskostnadenes størrelse kan ende 

opp med å bli et omtvistet tema.  

 

For å sikre balansen i den foreslåtte risikofordelingen, må krav til tilstandsrapporter 

og takstbransjen virkeliggjøres og operasjonaliseres gjennom krav i forskrift. 

Boligmarkedet er et konfliktfylt marked med en rekke aktører, og det er vanskelig å 

forutse hvordan markedet kommer til å reagere på eventuelle endringer i lovgivning. 

At endringsforslaget skal virke konfliktdempende, er betinget av at det vedtas en 

forskrift som regulerer krav til tilstandsrapportene og krav til takstmennene.159 I 

forbindelse med denne oppgaven, må det tas forbehold om at det er ukjent hvordan 

                                                
156 Se pkt. 3.2 
157 Prop. 44 L (2018-2019) s. 63 
158 Se eksempelvis LA-2015-143610 
159 Se pkt. 2.3 
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denne forskriften kommer til å se ut. Dersom forskriften er utformet på et nivå som 

kvalifiserer stort sett alle som allerede arbeider med å utarbeide takst i dag, oppnås 

ingen reell endring i undersøkelsen av eiendommen. 

For ordens skyld bemerkes det at en tilstandsrapport, i motsetning til en verdi- og 

lånetakst, er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til 

teknisk tilstand og vedlikehold.160 Bruk av tilstandsrapporter manifesteres i dag som 

en angivelse av hva takstmann visuelt ser på befaring på tilgjengelige overflater. For 

at takstmann skal avdekke alle mulige feil ved boligen, må metodikken i forbindelse 

med utarbeidelse av tilstandsrapporter endres. Som påpekt av NBBL (Norsk 

Boligbyggelag), vil imidlertid selv ikke en god takstmann kunne oppdage alle feil og 

mangler ved undersøkelse av en bruktbolig. For øvrig vil innhenting av 

tilstandsrapport neppe bidra til å tette alle mulige informasjonshull. I denne 

forbindelse virker det som departementet overser det faktum – eller i hvert fall ikke 

har problematisert nærmere – at lovforslaget primært retter seg mot skjulte mangler. 

 

Konsekvensen er at takstmannen må utføre mer inngripende tiltak i bygningsmassen. 

Enkelte feil vil være umulig å oppdage, med mindre det gjennomføres destruktive 

inngrep i bygningskonstruksjonen.161 Typiske forhold av slik karakter er forhold under 

bakkenivå og innekonstruksjon. Som eksempel er feil ved rør bak en vegg eller feil 

ved drenering under bakkenivå forhold som er vanskelig å oppdage, uten at det 

utføres uaktsomme inngrep i boligen. Til tross for utforming av en 

autorisasjonsordning for takstmenn og en forskrift som stiller krav til utforming av 

tilstandsrapporter, blir man følgelig stående igjen med en viss restrisiko som må 

fordeles mellom selger og kjøper. Prop. 44 L (2018-2019) fremstår som prematurt, all 

den tid ikrafttredelse av regulering av takstbransjen og bruken av tilstandsrapporter 

må tre i kraft i god tid før eventuelle endringer i avhendingsloven vedtas. I tillegg må 

reguleringen få virke en lengre periode for å unngå at øvrige endringer fører til en 

eskalering av konfliktnivå. 

 

                                                
160 Norsk takst (2018) 
161 Nettavisen (2019) 



49 
 

Bruk av tilstandsrapport i forbindelse med boligsalg, har økt de seneste årene.162 

Gjennomsnittstall for bruk av tilstandsrapport på enebolig, har økt fra ca. 58% i 2006 

til 88% i 2018. For selgere av leiligheter i eierseksjonssameier og borettslag, ligger 

prosentandelen som benytter seg av tilstandsvurdering på henholdsvis 60% og 70%. 

Nedenfor har jeg illustrert utviklingen over antall reklamasjoner som har kommer inn 

til Söderberg & Partners i 2017-2018 grafisk.163 

 

 

 
 

 

Grafen viser at i gjennomsnitt 12% av alle boligselgere brukte tilstandsrapport i 

forbindelse med boligsalg i 2010. I 2017 hadde gjennomsnittlig bruk av 

tilstandsrapport på landsbasis tilstandsrapporter, økt til ca. 58% Jeg har vært i 

kontakt med Söderberg & Partners, for å avdekke om reklamasjonsfrekvensen har 

endret seg i takt med økt bruk av tilstandsrapport. Selskapet uttalte følgende: 

 

«Söderberg & Partners har registrert en økt bruk av tilstandsrapporter de siste årene. 

I 2018 har brukte nesten 60% av alle som solgte brukt bolig, og tegnet 

boligselgerforsikring gjennom S&P, tilstandsrapport. På tross av en solid økning i 

bruk av tilstandsrapport ser vi ikke en bedring i skadefrekvensen per nå. Den største 

                                                
162 Eiendom Norge (2017) 
163 Söderberg og Partners er et av Nordens største selskap innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning 
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økningen i antall og prosent har skjedd etter 2016, og det er derfor for tidlig å si 

akkurat hva effekten av økt bruk av tilstandsrapport vil bli da eierskifteproduktet har 

en fem år lang hale»164 

 

Den utestående endringen i reklamasjonsfrekvens, kan indikere at 

reklamasjonsfrekvensen maksimalt vil endre seg med et halvt prosentpoeng i positiv 

retning i takt med et kompetanseløft i takstbransjen og bedre tilstandsrapporter.  

 

Videre går alle saker med tvistesum under 125 000 kroner som hovedregel som 

småkravssaker med begrenset risiko for å bli idømt sakskostnader.165 Om 

minsteterskelen kun skal være kroner 10 000,-, kan det det medføre at langt flere 

avhendingssaker går som småkravssaker, med dertil begrenset prosessrisiko for 

kjøper (og selger). Med lavere tvistesummer er det også nærliggende at antall 

reklamasjoner og saker for forliksrådet og finansklagenemnda øker. På den andre 

siden kan det tenkes at antall krav reist for domstolen blir betydelig lavere, all den tid 

en senket mangelsterskel kan gjøre det lettere for partene å komme til enighet 

utenfor domstolsapparatet. Selger vil være klar over at prosessrisikoen er større for 

at kjøper reiser et eventuelt krav for domstolen for langt lavere beløp enn i dag. I 

dette perspektivet er det nærliggende at antall tvister for tingretten reduseres, mens 

den økende andelen boligtvister behandles av forliksrådet grunnet det lave 

tvistebeløpet. 

 

Etter min oppfatning fremstår den foreslåtte bagatellgrensen på kroner 10 000,- som 

for lav til å spille en reell, praktisk betydning i mangelssakene. Med dagens priser for 

håndverkere og materialer, skal det svært lite til for at et avvik overskrider 

bagatellgrensen. Det er grunn til å tro at svært få boligkjøpere vil la seg hindre av en 

grense på 10 000 kroner, all den tid beløpsgrense er for lavt i forhold til dagens 

prisnivå. Eksempelvis kan kostnader forbundet med utbedring av et hakk i parkett 

eller en komfyr som ikke fungerer beløpe seg til over kroner 10 000,-. Til tross for at 

bagatellgrensen på kroner 10 000,- suppleres med en alminnelig, abstrakt 

                                                
164 Söderberg har samtykket til publisering av sitatet i avhandlingen 
165 Se tvisteloven kap. 10 
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mangelsvurdering, kan lovforslaget generere konflikt ved å gi boligkjøper inntrykk av 

at enhver feil som overstiger kroner 10 000,- gir rett på prisavslag. 

 

Redegjørelsen ovenfor viser at lovforslaget sannsynligvis ikke vil redusere 

konfliktnivået og antall rettstvister. Tvert i mot er det sannsynlig at lovforslaget får 

motsatt effekt ved at flere kjøpere får tilgang til et mangelskrav. For å illustrere mitt 

poeng har jeg utarbeidet en figur. Figuren er ikke basert på empiriske undersøkelser, 

men er utelukkende utarbeidet med hensikt om å illustrere mitt poeng med en grafisk 

fremstilling.  

 

 

 
 
 

Som illustrert av figuren, er nåværende vesentlighetsterskel etter avhl. § 3-9 høy. Det 

er dertil få kjøpere som har et berettiget krav. Ved å senke terskelen til en 

bagatellgrense på kroner 10 000,-, samt supplere vurderingen med en helt ordinær 

mangelsvurdering, vil det – etter mitt syn – føre til at langt flere kjøpere får tilgang til 

et berettiget mangelskrav. Når budgiver vet at det senere er en lav terskel for å klage 

over et avvik, kan kjøper fristes til å strekke seg lenger i budrunden og satse på funn 

av skjulte feil og mangler. 

 

Minsteterskel/
bagatellgrense

Abstrakt 
mangelsvurdering

Nåværende 
vesentlighetsterskel

Potensielt flere 
mangelssaker

Saker etter nåværende 
avhendingslov
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4.2 Bygger lovforslaget på en usikker forutsetning om 
forsikringsordninger? 

 

I henhold til lovforslaget risikerer private boligselgere, som typisk benytter gevinsten 

ved boligsalg til kjøp av ny bolig, å komme i et betydelig erstatningskrav for feil og 

mangler i 5 år etter boligsalget.166 Når det gjelder selgerens situasjon etter forslaget, 

er lovforslaget basert på en forutsetning om at boligselger kan fri seg fra den 

økonomiske risikoen ved å tegne boligselgerforsikring (tidligere 

«eierskifteforsikring»).167 Per i dag tegnes eierskifte- og boligkjøperforsikringer i et 

betydelig omfang.168 Lovforslaget synes å legge opp til en lovgivning tilpasset at 

forsikringsselskapene tilbyr produkter som «boligselgerforsikring» og 

«boligkjøperforsikring».169 

 

Dette er prinsipielt sett uheldig at lovforslaget gjør forsikringsproduktet tvingende 

nødvendig. Boligselgerforsikring er en frivillig -  ikke lovpålagt - forsikringsløsning. 

Det fremstår nokså dristig og risikabelt å fremme et lovforslag basert på en 

forutsetning om et evigvarende forsikringsprodukt. Det er tilstrekkelig å vise til at den 

største tilbyderen av slik forsikring, Protector AS, besluttet å trekke produktet fra 

markedet, bare dager før lovforslaget ble lansert. Bakgrunnen for dette var 

manglende lønnsomhet i produktet. Eierskifteselskap fastsetter premie for 

forsikringen på bakgrunn av risikoen det eksponeres for, og det er nærliggende å tro 

– til tross for at jeg ikke har belegg for dette i oppgaven – at også øvrige 

forsikringstilbydere vil vurdere sine boligselgerprodukter fortløpende i lys av 

lønnsomheten og de nye reglene som foreslås. 

 

At selger kan beskytte seg gjennom fordyrende forsikringsordninger kan anses som 

en ren juridisk kapitulasjon fra departementets side. Forsikringsproduktet kan 

forsvinne, og følgelig vil også pulveriseringseffekten forsvinne. Forutsetningen om 

eksistensen av et evigvarende forsikringsprodukt, er følgelig et sviktende premiss for 

risikofordelingen som departementet foreslår. I tillegg kan lavere terskel for 

                                                
166 Se reklamasjonsbestemmelsen i avhl. § 4-19 
167 Prop. 44 L (2018-2019) s. 45 
168 Anderssen (2016) s. 210 
169 Prop. 44 L (2018-2019) s. 45, første og andre spalte 
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vesentlighetsvurderingen øke prisen på ansvarsforsikringer i lys av den forhøyede 

risikoprofilen. Et omfattende tap kan ende opp med å flyttes fra den profesjonelle 

forsikringssfære til forbrukersfæren, og etterlate forbrukerselger med et 

misligholdsansvar som mangler sidestykke i obligasjonsrettslige prinsipper. Økt pris 

på ansvarsforsikringer kan også paradoksalt nok fordyre eiendomstransaksjoner, og 

resultere i at færre tegner ansvarsforsikring.  

 

Konklusjonen er lovforslaget bygger på en usikker forutsetning om eksistensen av 

forsikringsordninger. Spørsmål om risikoprofilens innvirkning på forsikringspremiene, 

og om forsikringsselskapene i det hele tatt vil fortsette å tilby produktet 

«boligselgerforsikring», er ikke undersøkt i lovforslaget. Disse spørsmålene har stor 

betydning for hva tegningsfrekvensen på forsikringsproduktet vil være, som igjen er 

et underliggende premiss for risikofordelingen i lovforslaget. 

 

 

 

5 Avsluttende bemerkninger 
 
 
5.1 Oppsummering 
 
Den første problemstillingen var hvorvidt lovforslaget er i overenstemmelse med 

alminnelige kontraktsrettslige prinsipper innen bruktsalg, jf. pkt. 1.2. Etter å ha 

gjennomført drøftelsen i kap. 3 kan følgende konklusjon trekkes: 

Lovforslaget er radikalt sett hen til kontraktsfrihetsprinsippet. Lovforslaget er også 

radikalt sett hen til alminnelige prinsipper for risikofordeling i forbindelse med 

bruktsalg, all den tid lovforslaget ikke er i samsvar med prinsipper for selgerrisiko i 

avtaler mellom to forbrukere og den norske rettstradisjonens tradisjonelle syn på 

alminnelige forbehold. Videre utgjør lovforslaget en prinsipiell nyvinning ved å innføre 

to ulike mangelskategorier i forbindelse med krav om prisavslag. At lovforslaget 

utgjør et brudd med en lang kontraktsrettslig tradisjon, er ikke nødvendigvis 

problematisk i seg selv, all den tid utviklingen er initiert fra lovgiverhold. Derimot er 

det problematisk at lovforslaget ikke er forsvarlig utredet og at departementet 

underkommuniserer lovforslagets radikalitet. 
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Den andre problemstilling var om lovforslaget fremstår som hensiktsmessig i lys av 

lovgivers intensjon om å redusere antall boligtvister, jf. pkt. 1.2. Etter å ha 

gjennomført drøftelsen i kap. 4, er konklusjonen at det har formodningen mot seg at 

innføring av en bagatellgrense for selgers misligholdsansvar vil medføre færre 

konflikter ved boligsalg.170 Tvert i mot er det sannsynlig at flere kjøpere får økt tilgang 

til et mangelskrav, all den tid lovforslaget åpner for nye problemstillinger som ikke 

tidligere har vært behandlet i domstolene. 

 

Oppsummeringsvis fraviker departementet den tidligere uendrede avhendingsloven 

på bakgrunn av NOU 2009:6. Imidlertid går departementet i det vesentlige bort fra 

NOU 2009:6. Store prinsipielle og materielle endringer som i utgangspunktet er 

utredet i en bestemt kontekst (for å fremme økt bruk av tilstandsrapporter), foreslås 

innført i en annen kontekst uten en ytterligere utredning. Den reelle løsrivelsen fra 

tilknytningen til NOU 2009:6 og prinsipielle betenkelighetene ved saksbehandlingen 

som har ledet frem til lovforslaget,171 kan anses som et demokratisk underskudd. 

Prinsipielle endringer av virkemiddelapparatet må underlegges en grundig utredning, 

og en forsvarlig lovgivningsprosess i henhold til ordinære lovgivningsprosedyrer.  

 

 

5.2 Forslag til alternativ risikofordeling mellom selger og kjøper ved 
avhending av bruktbolig. 

 

Som påpekt av departementet har kjøperne ofte urealistiske høye forventninger til et 

boligkjøp, kombinert med liten kunnskap om hva som ligger i et «som den er»-

forbehold. I en opphetet budrunde kan det være vanskelig å ta høyde for at det kan 

dukke opp skjulte feil og mangler med dertil uventede og høye kostnader. 

 

Det kan derfor tenkes at incentivet om å få selger til å innhente eller frembringe mer 

informasjon om boligen, kan sikres på andre måter enn å begrense adgangen til å ta 

«som den er»- forbehold ved boligsalg til forbrukerkjøper. En tryggere bolighandel 

kan sikres i større grad dersom kjøpere bevisstgjøres om risikoen for skjulte feil og 

                                                
 
171 Se pkt. 2.3 første spalte 
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mangler ved kjøp av brukt bolig, fremfor å begrense selgers adgang til å ta «som den 

er»-forbehold. I dette perspektivet er en konkretisering av vesentlighetskravet like 

egnet til å dempe konfliktnivået som det å fjerne adgangen til å innta generelle 

forbehold i sin helhet. Et alternativ til å fjerne vesentlighetskravet, er å presisere 

innholdet i vurderingen i større grad i lovteksten. Eksempelvis kan det være aktuelt å 

erstatte vesentlighetskravet med en prosentangivelse i lovteksten, eksempelvis ved å 

lovfeste en terskel 5% av kjøpesummen, der alt over er vesentlig og avvikets verdi 

bare kan dokumenteres av en domstoloppnevnt sakkyndig 
 

I tillegg har departementet bare pirket på overflaten av eksisterende 

forsikringsrettslige mekanismer, all den tid departementet ikke har vurdert andre 

forsikringsmodeller enn den danske modellen. En alternativ forsikringsløsning er å 

flytte risikoen fra den private sfære mellom boligselger og boligkjøper og inn i en 

forsikringsmodell. Dagens ordning, kjennetegnet ved at selger tegner 

boligselgerforsikring og kjøper tegner boligkjøperforsikring, kan erstattes med én 

felles forsikringsdekning med vilkår regulert av myndighetene. Innføring av en felles 

forsikringsdekning for både kjøper og selger, kan bidra til å trygge begge forbrukerne 

i bolighandelen. I denne forbindelse vises det til sitat fra Harald Benestad Anderssen: 

 

«Når man skal søke etter slike løsningsforslag, bør man begynne med erkjennelsen 

av at bolighandelen er en handel mellom to amatører. Disse er omtrent like sterke, og 

begge har behov for et vern. Når disse amatørene omgir seg med en rekke 

profesjonelle aktører, som alle profitterer på amatørenes handel, burde 

utgangspunktet være å søke etter en modell som løfter mangelsrisikoen ut av 

amatørenes sfære, og over til de profesjonelle aktørene som omgir handelen».172 

 

En helt konkret løsning (som ikke er vurdert i denne oppgaven) er Gjensidiges 

tilstandsgaranti, lansert våren 2018. Gjensidiges tilstandsgaranti er kort beskrevet en 

bekreftelse på at boligen er i den stand som tilstandsrapporten beskriver.173 Dette er 

et eksisterende og fungerende forsikringsprodukt. Produktet er i tillegg er langt 

enklere enn den danske modellen som departementet redegjør for, men forkaster. 

                                                
172 Anderssen (2019) s. 37 
173 Gjensidige (2018) 
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