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1 Innledning 

1.1 Problemstillinger og emne 

Hovedproblemstillingen i denne avhandlingen er hva som skal til for at kjøp av løsøre skal 

være beskyttet overfor kreditorbeslag fra enkeltforfølgende (utleggstaker) eller 

fellesforfølgende kreditorer (konkursbo). Problemstillingen kan ses fra to perspektiver. 

 

For kreditorene blir det et spørsmål hvordan de kan ta beslag i løsøret og dermed ekstingvere 

kjøperens eiendomsrett gjennom såkalt ekstinktivt erverv (kreditorekstinksjon). 

Utgangspunktet er at kreditorene bare kan ta beslag i formuesgoder som «tilhører skyldneren 

på beslagstiden», jf. dekningsloven § 2-2. Det avgjørende er om debitor har eiendomsrett til 

løsøret. I tillegg gjør reglene om rettsvern at kreditorene også kan ta beslag i eiendeler som 

tilhører suksessorer, jf. NOU 1972: 20, s. 255. Denne utvidede beslagsretten, som er 

begrunnet særlig i faren for kreditorsvik, gjør at kreditorene kan ta beslag i løsøre som har 

tilhørt debitor, men som han ikke lenger er eier av, om suksessor ikke har skaffet seg 

kreditorvern (Brækhus og Berg 2014: 72–73).  

 

For suksessor – eller kjøperen – blir det et spørsmål om hvordan vedkommende kan beskytte 

seg mot at kreditorene tar beslag i løsøret (kreditorvern eller rettsvern), og eventuelt få løsøret 

utlevert fra konkursboet (separatistrett). I norsk rett er den rådende oppfatningen at kjøperen 

som hovedregel oppnår vern mot kreditorbeslag når løsøret er overlevert til kjøperen. Det er 

denne regelen som kalles overleveringskravet eller tradisjonsprinsippet (fra latin traditio). Det 

er neppe tvilsomt at overlevering er tilstrekkelig for kreditorvern: Har kjøperen fått løsøret 

overlevert til seg, kan kreditorene ikke ta i beslag i det. Spørsmålet blir dermed om 

overlevering er nødvendig for kreditorvern. Om overlevering ikke er nødvendig for 

kreditorvern, kunne det tilsi at kjøperen oppnår kreditorvern allerede ved avtaletidspunktet. 

Denne regelen kalles avtaleprinsippet eller kontraktsteorien.  

 

Reglene om kreditorekstinksjon og kreditorvern må avveie interesser mellom de partene som 

har uforenlige og konkurrerende rettigheter i ett og samme formuesgode (se Lindebrække 

1946: 11). Det kan hevdes at det bør være et siktemål for reglene at de skal opprettholde en 

rimelig likevekt mellom kjøpers interesse («omsetningsinteressen») på den ene siden og 

kreditorinteressen på selgersiden («beslagsinteressen») på den andre siden (se Brækhus og 

Berg 2014: 75). Rettsanvenderen står imidlertid ikke fritt til å avgjøre konflikter basert 

utelukkende på skjønnsmessige vurderinger, jf. Rt. 1997 s. 1050. Reglene bygger på en 

nærmere avveining av ulike legislative hensyn, slik som hensynet til faren for kreditorsvik, 

likestilling av kreditorene og omsetningslivet. 
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I det følgende skal det kort sies noe om hvilken relevans og aktualitet problemstillingen om 

kreditorvern ved kjøp av løsøre har i dag (punkt 1.2). Videre gis det en forklaring over den 

viktigste begrepsbruken i avhandlingen (punkt 1.3) og en kort gjennomgang av avgrensninger 

og forutsetninger (punkt 1.4). Endelig gis det en gjennomgang av metodespørsmål (punkt 

1.5). 

 

1.2 Aktualitet 

Det er flere grunner til at spørsmålet om kreditorvern for løsørekjøp er relevant. For det første 

er de norske reglene for kreditorvern ulovfestede. Selv om den rådende oppfatningen som 

nevnt er at det gjelder et overleveringskrav, foreligger det ikke autoritative rettskilder som 

direkte og entydig avgjør spørsmålet. Det er derfor behov for å klargjøre rettstilstanden.  

 

For det andre har endrede forbruksvaner og nye betalingsløsninger medført en rekke 

endringer for hvordan løsørekjøp blir utført. Mens det tradisjonelle utgangspunktet for 

løsørekjøp har vært samtidig utveksling av ytelser mellom kjøper og selger,1 har netthandel 

medført at forskuddsbetaling før overlevering blir stadig mer vanlig. I 2018 var antallet 

konkurser på et historisk høyt nivå, og særlig varehandelen ble rammet.2 Disse forholdene 

gjør det nødvendig å se nærmere på om dagens rettsvernsregler i tilstrekkelig grad er tilpasset 

moderne handelspraksis. Denne problemstillingen skal forfølges i behandlingen av et mulig 

unntak for forbrukerkjøp 

 

For det tredje pågår det for tiden lovarbeid om eiendomsrett og rettsvern av løsøre andre 

steder i Europa. Det kan vises til arbeidet med europeisk harmoniseringen av privatrett i Draft 

Common Frame of Reference (DCFR). I Sverige foreligger det for tiden et lovforslag om å 

innføre avtaleprinsippet som generell hovedregel i svensk rett, jf. SOU 2015:18. SOU-en har 

ført til fornyet debatt om overleveringskravets rolle i svensk rett. 

 

1.3 Begrepsbruk  

I dette punktet gis en forklaring over begrepsbruken i avhandlingen. Oversikten tar sikte på å 

definere og forklare begreper som går igjen i hele avhandlingen. 

 

1.3.1 Partene i konflikten 

Den grunnleggende konflikten mellom suksessor og kreditorene kan enkelt illustreres slik: 

                                                 
1  I obligasjonsretten er hovedregelen om samtidig utveksling av ytelser kjent som prinsippet om ytelse mot 

ytelse eller samtidighetsprinsippet (se Hagstrøm 2011: 368 ff.). Enkelt sagt må kjøperen betale, mens 

selgeren må levere løsøret. 
2  Størrelsen på antall konkurser har også sammenheng med et stort antall etablerte bedrifter, men at 

varehandelen er rammet, har trolig sammenheng med økning i netthandel. For statistikk over konkurser kan 

det vises til Statistikkbanken på SSBs hjemmesider: https://www.ssb.no/statbank/list/konkurs. 
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Debitor, eller skyldner, blir brukt om den parten som partene utleder sin rett fra. Ved 

løsørekjøp er debitor3 synonymt med selger; ved tilvirkningskjøp vil debitor være tilvirker. De 

partene som «konkurrerer» om løsøret, er suksessor og konkursbo eller utleggstaker. 

Suksessor er den som utleder rett eller plikt fra debitor. I avhandlingen vil suksessor benyttes 

synonymt med  

 

• kjøper, det vil si den som mot vederlag har kjøpt et løsøre 

• bestiller, den som mot vederlag har bestilt et løsøre som skal tilvirkes, og  

• forbruker, fysisk person hvis formål med avtalen ikke hovedsakelig er knyttet til 

næringsvirksomhet 

 

For enkelhets skyld forutsettes det at det bare eksisterer én suksessor som er innehaver av den 

eldre rettigheten, det vil si at suksessor har betalt for løsøret, men ikke har fått det overlevert, 

før konkurs. 

Kreditorbeslag blir brukt som et fellesbegrep for enkeltforfølgende (utleggstaker) eller 

fellesforfølgende kreditorer (konkursbo) som søker dekning i debitors formuesgoder.4 For de 

aller fleste praktiske formål er reglene for konkursbo og utleggstakere like (se Ross 1935: 

172),5 men tidspunktet for når suksessor må skaffe rettsvern, varierer noe.  

 

Ved konkurs er det tilstrekkelig at kjøperen får rettsvern tidligere samme dag som 

konkursåpning, jf. konkursloven § 72 første ledd. Ved utlegg er det avgjørende om det er 

kjøper eller utleggstaker som først får rettsvern, jf. panteloven § 5-6, jf. § 3-2 andre ledd. I vid 

                                                 
3  I kontraktsretten blir debitor brukt om den som er forpliktet av et krav, enten det er penger (pengedebitor) 

eller annet enn penger (realdebitor) (Hagstrøm 2011: 26–27). 
4  Det tingsrettslige kreditorbegrepet har en snevrere rekkevidde enn kreditorbegrepet i obligasjonsretten, der 

kreditor betegner enhver som har et krav på noe (Lilleholt 2008: 34; Hagstrøm 2011: 120). 
5  For spørsmålet om hvem som kan påberope avtalerettslig ugyldighet, må det trolig gjøres forskjell på 

konkursboet og utleggssøkende kreditorer, se punkt 3.6.2. 

DEBITOR 

SUKSESSOR 

KREDITORBESLAG 
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forstand brukes utlegg om både utleggstrekk og utleggspant, jf. tvangsl. § 7-1 andre ledd6. 

Innunder utleggspant faller både skifteutlegg og namsutlegg, jf. panteloven § 5-1. I denne 

avhandlingen benyttes utlegg om namsutlegg, det vil si panterett som er stiftet av 

namsmyndighetene ved utlegg, jf. panteloven § 5-1 første ledd bokstav a. Hovedvekten vil 

ligge på å behandle kjøpers situasjon overfor konkursboet. 

 

1.3.2 Formuesgoder og løsøre 

Formuesgoder – som løsøre – er typisk karakterisert av at de har en økonomisk verdi, og at de 

kan overføres til andre ved ensidig erklæring (arv, gave) eller ved avtale mellom partene 

(Brækhus 1998: 12). 

 

Løsøre er fysiske håndgripelige og rørlige ting som ikke er fast eiendom (Lilleholt 2018: 67; 

Falkanger og Falkanger 2014: 705; Hauge 2016: 16).7 Slik blir begrepet brukt i blant annet 

panteloven (Skoghøy 2018b: 126).  

 

Løsøre kan deles inn i to kategorier: registrerbart løsøre og løsøre som ikke kan registreres. 

Registrerbart løsøre er løsøre som kan registreres i et realregister, jf. panteloven § 1-1 (4) 

første punktum8. I Norge eksisterer realregistre som skipsregistrene NIS, NOR og BYGG for 

skip9 og luftfartøyregisteret for fly10. Det er et karakteristisk trekk ved realregistrene at de er 

forbeholdt mer kostbart løsøre. Det som avgjør om løsøre skal regnes som registrerbart, er om 

det etter sin art kan registreres i et realregister, ikke om det faktisk er registrert der.11 Den 

andre kategorien er løsøre som ikke kan registreres i et realregister. Om ikke annet er 

uttrykkelig nevnt, er det dette snevrere løsørebegrepet som denne avhandlingen behandler. 

 

Løsøre må avgrenses mot fast eiendom – avgrenset areal av jordoverflaten – på den ene siden 

og opphavsrettigheter og fordringer på den andre siden (Falkanger og Falkanger 2014: 31–

34). Det vil sjelden være problematisk å identifisere type formuesgode (Skjerdal 1997), men 

grensespørsmål kan oppstå hvis løsøre inkorporeres i fast eiendom, se eksempelvis lov om 

hendeleg eigedomshøve § 812. Grensespørsmål kan også oppstå under tilvirkning, for 

                                                 
6  Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven). 
7  Verken godtroervervloven eller dens forarbeider inneholder noen legaldefinisjon om løsøre. I 

Bokmålsordboka er løsøre definert som «rørlig gods» eller «ting som kan flyttes» (Bokmålsordboka). 
8  Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven). Løsøreregisteret er ikke et realregister, jf. panteloven § 1-1 

(4) andre punktum og Innst O. nr. 19 (1979–80), s. 6. 
9  Se lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 2.II, § 11 til § 39. 
10  Se lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) kapittel III.A, § 3-1 til § 3-11. 
11  Se eksempelvis lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven) § 4 første ledd, jf. 

Ot.prp. nr. 39 (1977–1978), s. 46. 
12  Lov 10. april 1968 nr. 17 om hendelege eigedomshøve. 
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eksempel skipsbygging (se nærmere om tilvirkningskjøp i punkt 5 nedenfor). Fordringer som 

er knyttet til fysiske dokumenter – verdipapirer eller omsetningsgjeldsbrev13 – reguleres av 

gjeldsbrevlova14 og er dermed ikke å anse som løsøre.15 For verdipapirer gjelder også 

overlevering som vilkår for rettsvern overfor godtroerververe, jf. gjeldsbrevlova §§ 13–15. 

Gjeldsbrevlova regulerer imidlertid ikke spørsmål om rettsvern overfor kreditorene (se 

nærmere i punkt 3.3.3.2 nedenfor).  

 

Løsøre må videre holdes atskilt fra løsørekomplekser, eller tingsinnbegrep (universitas 

rerum), som er en samling av løsøregjenstander som utgjør en egen enhet, hvor gjenstandene 

kan skiftes ut og erstattes med andre.  

 

Endelig kan det nevnes at fysiske penger i utgangspunktet faller innunder løsøredefinisjonen, 

men at de har en fungibel karakter som gjør at de likevel ikke henføres under løsøre.16 En 

person som låner skyldneren fysiske penger, blir ansett som enhver annen kreditor. Om en 

person betror penger til skyldneren – for eksempel hotellgjest som oppbevarer penger i 

hotellrommets safe – må pengene holdes atskilt fra skyldnerens egne midler (Falkanger og 

Falkanger 2014: 757; Andenæs 2009: 178 ff.). Fysiske penger vil likevel kunne anses som 

løsøre i tilfeller der de er samleobjekter (Bergsåker 2015: 288; Lilleholt 2018: 324–325). 

Penger vil ikke bli behandlet i det videre. 

 

1.3.3 Rettsvern, kreditorvern, rettsvernsakt og separatistrett 

Rettsvern betegner at den som har ervervet en rett til et formuesgode, oppnår vern overfor 

tredjepersoner som gjør gjeldende rettigheter til godet – typisk selgerens kreditorer og 

godtroerververe. I denne avhandlingen benyttes hovedsakelig det snevrere begrepet 

kreditorvern, som betegner at den som har ervervet en rett til et formuesgode, oppnår vern 

overfor selgers kreditorer.  

 

Rettsvernsakt17 betegner den handlingen en suksessor må foreta seg for å sikre seg mot at 

tredjepersoner – i vårt tilfelle selgers kreditorer – tar beslag i rettsgodet. De tre sentrale 

                                                 
13  Omsetningsgjeldsbrev blir gjerne definert som skriftlige og ubetingede løfter om å betale penger, jf. 

gjeldsbrevlova § 11 og utkast til lov om gjeldsbrev 1935, s. 13. 
14  Lov 17. februar 1939 nr. 1 om gjeldsbrev (gjeldsbrevlova). 
15  Se også forarbeidene til panteloven, jf. Innst. O. nr. 19 (1979–80), s. 26. 
16  Det kan vises til at et karakteristisk trekk ved penger – i motsetning til vanlig løsøre – fungerer som både 

betalingsmiddel, måleenhet for verdi og verdioppbevaringsmiddel (se Holden 2016: 268 ff.). 
17  Lilleholt (2018: 338) skiller mellom rettsvernsakt, det vil si handling eller tiltak som kan gi vern mot at 

retten må vike for senere kreditorbeslag, og sikringsakt, det vil si handling eller tiltak som er vilkår for 

kreditorekstinksjon. 
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formene for rettsvernsakter i norsk rett er notifikasjon (melding)18, registrering19 og 

overlevering. 

 

Dersom kjøperen har kreditorvern, og selgeren går konkurs, kan kjøperen kreve løsøret 

utlevert fra boet, det vil si at suksessor har en separatistrett. Separatistrett betegner altså 

rettsvirkningen av at suksessor har oppnådd rettsvern (Aasebø, Madsen og Sandvik 2015: 56). 

Separatistrett innebærer at kjøperen har sikkerhet for forskuddet i salgsgjenstanden (Andenæs 

2009a: 260). 

 

1.3.4 Eiendomsrett og eiendomsrettens overgang 

Norsk rett har ingen legaldefinisjon av eiendomsrett.20 Eiendomsretten blir vanligvis 

karakterisert som den (potensielt) mest omfattende retten noen kan ha til å råde over en ting 

(Lilleholt 2018: 69). Eiendomsrett medfører at eieren har en faktisk og rettslig rådighet over 

en bestemt ting (Hauge 2016: 56). Med faktisk rådighet menes for eksempel å bruke løsøret. 

Med rettslig rådighet menes eksempelvis å selge, pantsette eller leie ut et løsøre. Eieren kan 

både utnytte og bruke tingen (positiv side) og hindre andres fysiske rådighet (negativ side) 

(Falkanger 2016: 40–41). 

 

I moderne teori er det vanlig å si at eiendomsretten kan erverves originært, derivativt eller 

ekstinktivt (Falkanger og Falkanger 2016: 57).21 Spørsmålet om kreditorvern er et spørsmål 

om ekstinktivt erverv. Ekstinktive erverv er kjennetegnet ved at en part kan utslokke en rett 

som tredjeperson hadde, gjennom godtroerverv, kreditorekstinksjon og hevd (Falkanger og 

Falkanger 2016: 57 ff.).  

 

For spørsmålet om eiendomsrett og eiendomsrettens overgang har skandinavisk rettsvitenskap 

skilt mellom det funksjonelle og substansielle eiendomsrettsbegrepet (Baldersheim 2017: 21 

ff.; Fleischer 1978; Baldersheim 2012). Skillet er relevant for kreditorvern fordi europeiske 

rettsvernsregler og eldre norsk rett har en annen tilnærming enn moderne skandinavisk 

rettsvitenskap.  

 

                                                 
18  Se gjeldsbrevlova § 29 første ledd, jf. Rt. 1992 s. 504 (Factoring Finans) og Rt. 1957 s. 778 (Sirkustelt), 

aksjeloven § 4-8 (2) og § 4-13 (3). 
19  Se lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven) § 20 og § 21. 
20  Se likevel dommen i Rt. 1918 s. 403 (Konsesjonslov), der det står følgende om eiendomsrett: 

«Eiendomsretten til en gjenstand er etter en formentlig fastslaat definition retten til at raade over sin eiendom 

med de almindelige indskrænkninger, som flyter umiddelbart av loven eller retsordenen» (s. 405). 
21  I svensk rett brukes ekstinksjon utelukkende om det vi i norsk rett kaller godtroerverv, mens det i dansk og 

norsk rett er vanlig å bruke ekstinksjon også om kreditorens beslagsrett (Lindskoug 2015a: 188). 
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Det substansielle eiendomsrettsbegrepet ser på eiendomsretten som en helhet eller én 

funksjon som ved overdragelse går over fra et subjekt til et annet på et bestemt tidspunkt en 

bloc (Ross 1953: 219; Marthinussen 2016: 23). Eiendomsretten blir dermed et enten–eller: 

enten er eiendomsretten hos selger eller så er den hos kjøper. Samtidens kontinentale rett og 

eldre skandinavisk rett bygger på det substansielle eiendomsrettsbegrepet. I eldre norsk teori 

og rettspraksis var derfor spørsmålet om kreditorvern i norsk rett stilt som et spørsmål om 

eiendomsretten hadde gått over til kjøperen (se Lindebrække 1946: 144 ff.). Hvis kjøperen 

hadde oppnådd eiendomsrett, hadde han også oppnådd rettsvern.  

 

I moderne skandinavisk rettsvitenskap råder det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet.22 For 

norsk retts vedkommende fikk den funksjonelle tilnærmingen særlig gjennomslag etter 

Brækhus’ og Hærems (1964: 376 ff.) kritikk mot det substansielle eiendomsrettsbegrep.  

Det vesentlige ved den funksjonelle tilnærmingen er at etablering av rettsvern gjøres 

uavhengig av eiendomsretten. Spørsmålet om kreditorvern blir derfor et spørsmål om 

kjøperen har oppnådd rettsvern (Hauge 2016: 56–61).  

 

For fast eiendom er det for eksempel avgjørende for kreditorvern at kjøperen har tinglyst 

ervervet i henhold til tinglysingsloven § 20 første ledd, ikke om vedkommende har 

eiendomsretten. De funksjonene som eiendomsretten består av, går over på ulike tidspunkter. 

Det er derfor ikke mulig – som ved et substansielt eiendomsrettsbegrep – å identifisere et 

bestemt tidspunkt for eiendomsrettens overgang samlet sett. Man må derfor tolke de ulike 

reglene som bestemmer tredjepersons rett overfor eieren (Brækhus 1998: 20–21; Falkanger og 

Falkanger 2016: 75). 

 

1.4 Avgrensninger og forutsetninger 

1.4.1 Avgrensninger 

Når denne avhandlingen drøfter kreditorvern og kreditorekstinksjon, innebærer det at 

godtroekstinksjon av løsøre ikke blir behandlet. Likevel er det en viktig sammenheng: På 

samme måte som at en suksessor må skaffe seg rettsvern for sitt erverv, må også kreditorene 

skaffe seg rettsvern for at ikke deres krav skal ekstingveres av godtroende erververe.  

 

Ulovfestet ekstinksjon reiser også enkelte menneskerettslige problemstillinger. Generelt bør 

man være særlig varsom med å oppstille rettsvernsregler på ulovfestet grunnlag (se 

Marthinussen 2016: 201 ff.). Det følger av EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 123 og EMDs 

                                                 
22  Se nærmere om det funksjonelle eiendomsrettsbegrep i eksempelvis Ross (1935: 11 ff.). 
23  Protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. 

november 1950. 



 

 

 

8 

praksis, jf. særlig Pye-dommen24, at om noen skal fratas eiendommen sin, må det bero på 

klare regler. Denne bestemmelsen omfatter også løsøre. Forholdet mellom ulovfestet 

kreditorekstinksjon av løsøre og EMKs vern av eiendomsretten vil ikke behandles nærmere i 

denne avhandlingen. 

 

1.4.2 Forutsetninger 

For at spørsmålene om kreditorvern eller kreditorekstinksjon skal oppstå, er det visse 

forutsetninger som må være oppfylt.  

 

1 Selgeren av løsøre må ha hatt et gyldig erverv 

Det forutsettes at selgeren (debitor) gyldig har ervervet løsøret, slik at selgerens 

bakenforliggende rettsforgjengere (hjemmelspersoner) ikke har konkurrerende 

rettigheter i løsøret. En slik konflikt vil i så fall bli en hjemmelskonflikt. 

 

2 Selger og kjøper må ha inngått en gyldig og gjensidig bebyrdende avtale om kjøp 

Det er en forutsetning at det foreligger gyldig avtale mellom kjøper og selger. Hva som 

er en gyldig avtale, er et avtalerettslig spørsmål. Spørsmålet om kreditorene kan 

påberope ugyldighet, blir behandlet i punkt 3.6.2 nedenfor.  

 

Gjensidig bebyrdende avtale innebærer at begge parter skal yte noe: Kjøperen skal 

betale, selgeren skal utlevere osv. Det er i slike tilfeller at behovet for å beskytte 

kjøperen er størst (Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.5). Motsetningen til gjensidige 

bebyrdende avtaler er ensidige erverv som eksempelvis gave eller gavesalg (se Lilleholt 

2018: 300). Ensidige erverv blir behandlet nærmere i punkt 3.6.1 nedenfor.  

 

Når det spesifiseres at avtalen dreier seg om kjøp, menes at kjøpers formål med kjøpet 

er overdragelse til eie, det vil si det som ofte omtales som omsetningskjøp (se Brækhus 

og Hærem 1964, s. 497 ff.). Formålet er altså ikke at kjøperen skal oppnå pant eller 

andre begrensede rettigheter.  

 

3 Kjøper må ha betalt hele kjøpesummen for løsøret til selger før overlevering 

Det forutsettes at kjøperen har betalt hele kjøpesummen for løsøret før overlevering med 

penger. For enkelhets skyld ses det bort fra at kjøperen også kan erverve løsøre på andre 

måter, gjennom for eksempel naturalia og tjenester. Det legges derfor til grunn at 

kjøperen har oppfylt alle forpliktelser overfor selgeren. Ved forskuddsbetaling er det 

                                                 
24  J.A.Pye (Oxford) Ltd and Another v. United Kingdom (2007). 
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vanlig å si at kjøperen har ytt selgeren (usikret) kreditt. I punkt 3.6.4 drøftes situasjonen 

om kjøperen bare har delvis betalt for løsøret.  

 

4 Løsøret befinner seg fortsatt hos selgeren ved beslagstidspunktet  

Det er endelig en forutsetning at løsøret befinner seg hos selgeren selv eller noen i 

selgerens sfære på beslagstidspunktet. Dette gjelder for eksempel hvis kjøperen ikke har 

hentet løsøret ennå, eller hvis selgeren skal sende løsøret.  

 

Spørsmålet om hva som skjer om en av forutsetningene ovenfor ikke skulle være oppfylt, blir 

behandlet nærmere i punkt 3.6 nedenfor. 

 

1.5 Metodespørsmål 

1.5.1 Avhandlingens siktemål  

Siktemålet med denne avhandlingen er å gi en rettsdogmatisk fremstilling av hvilke regler 

som gjelder. Avhandlingen søker dermed å finne hvilke regler som er gjeldende rett, og 

hvilket innhold reglene har (se Fleischer 1998: 211).25 

 

Dette punktet behandler kort noen av de rettskildespørsmålene som dukker opp ved 

spørsmålet om kreditorvern, det vil si hvilke rettskilder som er tillatt å ta i betraktning 

(relevans), og hvilken vekt de ulike rettskildene kan tillegges. 

 

1.5.2 Rettskildesituasjonen 

Reglene om kreditorvern ved løsørekjøp er som nevnt ulovfestede. Rettskildesituasjonen er 

derfor spesiell av minst to grunner. For det første foreligger det ikke avgjørende autoritative 

rettskilder26 som lovgivning eller høyesterettspraksis (Berg 1999). Det rettskildemessige 

grunnlaget er i det hele spinkelt og uklart (Hauge 2016: 13). De rettskildene som er mest 

relevant for kreditorvern i norsk rett, er derfor reelle hensyn og «myke» rettskilder som 

juridisk teori, som vanligvis er ansett å ha liten rettskildemessig vekt. For det andre går det 

ingen klar grense mellom de lege lata- og de lege ferenda-betraktninger (se Brækhus og 

Hærem 1964: 414). For eksempel er interesselæren, som ble introdusert som en de lege 

ferenda-betraktning, i dag å anse som gjeldende rett (se punkt 4.2.1 nedenfor).  

 

                                                 
25  Selv om avhandlingen hovedsakelig er rettsdogmatisk, kan det vises til at to av de mest sentrale 

fremstillinger av overleveringskravet i nordisk rettsvitenskap, Hagerup (1884) og Göransson (1985), i 

betydelig grad trekker veksler på rettshistorisk materiale. 
26  Autoritative rettskilder er kilder som bygger på myndighet til å bestemme hva som er gjeldende rett 

(Skoghøy 2018a: 38). 
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1.5.3 Relevans og vekt av rettskilder 

Som det klare utgangspunkt er det neppe tvil om at rettskilder som reelle hensyn, juridisk 

teori og underrettspraksis har relevans ved rettsanvendelsen. Det vil si at disse rettskildene er 

tillatt å ta i betraktning ved løsningen av et rettsspørsmål. Betydelig mer uenighet er det 

derimot om hvilken innbyrdes vekt de ulike rettskildene skal ha (se Boe 2012). 

 

1.5.3.1 Reelle hensyn 

Reelle hensyn blir tradisjonelt definert som vurderinger av resultatets godhet og viser både til 

den generelle regelen og til det konkrete resultatet (Eckhoff 2001: 371). Reelle hensyn kan ses 

på som «argumenter som knytter seg til de realiteter som rettsreglene regulerer» (Skoghøy 

2018a: 42). For spørsmålet om kreditorvern ved kjøp av løsøre spiller reelle hensyn – i 

mangel av klare autoritative rettskilder – en sentral rolle. Inspirert av en mye omtalt 

beskrivelse av reelle hensyn kan man kanskje si at de utgjør alle rettsverns- og 

kreditorvernreglers mor.27 

 

Reelle hensyn kan spaltes opp i konsekvensbetraktninger, innholdsmessige vurderinger, 

rettstekniske vurderinger og systemvurderinger (Skoghøy 2018a: 43–44). I denne 

avhandlingen vil de viktigste reelle hensynene bak rettsverns- og kreditorvernsregler 

sammenfattes i hensynene til notoritet og publisitet (se punkt 2.2.3 nedenfor) og køprinsippet, 

faren for kreditorsvik, kredittmomentet og likestilling av kreditorer, omsetningsliv (se punkt 

2.2.4 nedenfor). Det er så vidt vites, ingen tvil om at disse hensynene har både relevans og 

vekt, men i den konkrete anvendelsen kan avveiningen mellom dem (harmonisering) gi utslag 

i ulike regler. I mangel av autoritative rettskilder vil reelle hensyn og vurderinger få stor 

betydning, og dette kan utfordre grensen mellom de lege lata og de lege ferenda (Hauge 

2016: 24).  

 

1.5.3.2 Rettspraksis 

De få høyesterettsdommene som behandler spørsmålet om kreditorvern, er over 100 år gamle 

og gir begrenset veiledning i spørsmålet om kreditorvern (se om overlevering i punkt 3.3.2 og 

avtalt besittelse i punkt 4.2.2). Selv om det ikke foreligger noe avgjørende prejudikat for 

verken overleveringskravet eller avtaleprinsippet, kan det utledes noen retningslinjer (se punkt 

4.2.2.3). 

  

Spørsmålet om kreditorvern av kjøp av løsøre, herunder problemstillingen om interesselæren, 

har flere ganger vært oppe til behandling i underrettspraksis og voldgiftspraksis. Det er 

                                                 
27  Beskrivelsen er hentet fra Fleischer (1998), som billedlig, men nokså treffende, omtaler reelle hensyn som 

«hele jussens og alle rettskilders mor» (s. 26 og 67). 
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betydelig uenighet om underrettspraksis og voldgiftspraksis28 overhodet kan tillegges 

rettskildemessig vekt. Når det henvises til underretts- og voldgiftspraksis i denne 

avhandlingen, vil bruken derfor begrense seg til å tjene som illustrasjonsmateriale til 

problemstillinger, uten at den gis rettskildemessig betydning. Den foreliggende praksisen gir 

for det meste ikke særlig veiledning utover det som fremgår av juridisk teori. 

 

1.5.3.3 Juridisk teori 

Den tradisjonelle oppfatningen har vært at rettsoppfatninger i juridisk teori – som ofte omtales 

som en «myk» eller sekundær rettskilde – normalt tillegges liten eller ingen vekt ved 

rettsanvendelsen (se eksempelvis Fleischer 1998: 226). Juridiske forfattere har ingen 

myndighet til å bestemme hva som skal være gjeldende rett (Skoghøy 2018a: 36). Enkelte har 

imidlertid hevdet at juridisk teori kan tillegges vekt dersom den gir uttrykk for en langvarig og 

tilnærmet samstemmig oppfatning (communis opinio doctorum) (Andenæs 2009b: 19; se også 

Nygaard 2004: 219–220). En annen sak er at juridisk teori derimot kan spille en faktisk 

betydelig rolle hvis lovgivningen er sparsom (se Skoghøy 2018a: 216).  

 

Dette er tilfellet for reglene om kreditorvern. Boe (2012: 336) bruker interesselæren som et 

eksempel på tilfeller der juridisk teori har fungert som en utløsende omstendighet når 

rettsanvenderen skal ta stilling til hva de reelle hensynene er. I mangel av andre autoritative 

rettskilder kan juridisk teori tjene som støtteargument for løsninger (se Boe 2012: 337). 

 

Den norske juridiske litteraturen innenfor dynamisk tingsrett er forholdsvis sparsommelig (Marthinussen 2013). 

Standardverkene innenfor dynamisk tingsrett er Brækhus og Hærem (1964) Norsk tingsrett, Brækhus (1998) 

Omsetning og kreditt 3 og 4, Lilleholt (2018) Allmenn formuerett (2. utgåve) og Falkanger og Falkanger (2016) 

Tingsrett (7. utgave). Videre utgjør Andenæs (2006) Konkurs (3. utgave) og Marthinussen (2016) 

Tredjemannsproblemene vesentlige bidrag. Rettsvern mot kreditorbeslag av løsøre er inngående behandlet i 

Hauge (2016) Løsøreerververs kreditorvern. Et foreløpig upublisert verk er Magnussen og Skoghøy (2019) 

Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv.  

 

1.5.3.4 Utenlandsk rett 

Utenlandsk rett kan tjene som illustrasjonsmateriale og argumenter for at spørsmål bør løses 

likedan hos oss (Eckhoff 2001: 284). I Skandinavia kan det med utgangspunkt i den 

skandinaviske rettsrealismen sies å eksistere en felles oppfatning om hvordan man kan 

identifisere og formulere de grunnleggende problemstillingene, selv om løsningene er ulike 

(Lindskoug 2015a). Som nevnt i punkt 1.2 ovenfor pågår det for tiden en debatt i svensk rett 

                                                 
28  Det kan bero på tilfeldigheter hvilke voldgiftsdommer som offentliggjøres for andre, siden et viktig 

argument for bruk av voldgift nettopp er konfidensialitet og ikke-offentlighet. Særlig positiv til 

voldgiftspraksis’ rettskildemessige vekt er Hagstrøm (2011), som mener en «avgjørelse av en voldgiftsrett 

med faglig høyt kompetente dommere, truffet på grunnlag av en grundig prosedyre hvor motstående hensyn 

er kommet frem, må presumeres å ha betydelig interesse på et rettsområde med så få tungtveiende rettskilder 

for øvrig» (s. 56). 



 

 

 

12 

om overgang til et generelt avtaleprinsipp, jf. SOU 2015:18. Når det blir henvist til 

utenlandske avgjørelser i denne avhandlingen, er det ment for å illustrere problemstillinger. 

 

1.6 Den videre fremstillingen 

Punkt 2 gir en grundigere oversikt over kreditorvernreglenes bakgrunn. Dette punktet 

gjennomgår reglenes rettslige plassering (punkt 2.1), formål og legislative hensyn (punkt 2.2), 

historiske utvikling (punkt 2.3) og en kort oversikt over kreditorvernreglene ellers i 

Skandinavia (punkt 2.4). 

 

Punkt 3 behandler utgangspunktene om kreditorenes beslagsrett i norsk rett, herunder 

kreditorenes beslagsrett overfor suksessor i dekningsloven § 2-2 (punkt 3.2). Deretter følger 

en inngående drøftelse av spørsmålet om det i norsk rett gjelder en hovedregel om 

overleveringskrav for kreditorvern ved løsørekjøp, altså spørsmålet om kreditorenes 

beslagsrett overfor debitors suksessorer (punkt 3.3). Videre behandles det nærmere innholdet i 

overleveringskravet (punkt 3.4) og surrogater som er likestilt med overlevering (punkt 3.5). 

Betydningen av at forutsetninger ikke er oppfylt, blir også behandlet (punkt 3.6). 

 

Om det forutsettes en hovedregel om overlevering i norsk rett, drøfter punkt 4–6 drøfter hvor 

langt det skal gjøres unntak, og hvordan unntakene skal begrunnes. Avhandlingen vil vurdere 

tre mulige unntak fra regelen om overleveringskravet: unntak for kjøp som faller innunder 

interesselæren (punkt 4), unntak for tilvirkningskjøp (punkt 5) og unntak for forbrukerkjøp 

(punkt 6). Om man legger til grunn en hovedregel om overlevering, vil reglene være å anse 

som unntak; om man legger til grunn en hovedregel om avtaleprinsipp, vil reglene innebære 

en presisering av avtaleprinsippet (Berg 1999: 20).  

 

Punkt 7 oppsummerer avhandlingen med noen avsluttende betraktninger.  
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2 Rettssystematikk, legislative hensyn og historikk 

2.1 Innledning 

Spørsmålet om hvordan kjøp av løsøre oppnår vern mot kreditorbeslag, hører systematisk 

innunder tingsretten, som regulerer rettsforhold som handler om fast eiendom og løsøre. 

Tingsretten tilhører formueretten – den delen av jussen som handler om økonomiske 

rettigheter – og kan overordnet deles inn i en statisk og dynamisk del. Statisk tingsrett handler 

om «innholdet og omfanget av eiendomsretten og de begrensede rettigheter til tingene» 

(Brækhus og Hærem 1964: 31); dynamisk tingsrett handler om hvordan rettigheter stiftes, 

opphører og overdras. Problemstillingen om kreditorvern er en dynamisk tingsrettslig 

problemstilling. 

 

Dynamisk tingsrett behandler to grunnleggende konflikter: konflikter der et formuesgode er 

på vei inn i debitors formuessfære (hjemmelskonflikt), og konflikter der to rettighetshavere 

utleder sin rett fra samme person (dobbeltsuksesjonskonflikt). Spørsmålet om kreditorvern er 

knyttet til en dobbeltsuksesjonkonflikt mellom suksessor og kreditorer (se Berg 1999: 3–4). 

Reglene om godtroekstinksjon er lovfestet i godtroervervloven29, mens reglene om 

kreditorvern er ulovfestede.  

 

2.2 Legislative hensyn 

2.2.1 Kort om legislative hensyn 

Som nevnt i punkt 1.1 bygger reglene om kreditorekstinksjon og kreditorvern på en 

interesseavveining mellom suksessor og kreditorer. Interesseavveiningen må foretas på 

grunnlag av ulike legislative hensyn,30 det vil si rettspolitiske begrunnelser for regler, formål 

som begrunner hvorfor vi har rettsvernsregler, og hvorfor vi bør ha eventuelle unntak fra dem.  

 

Regler om kreditorekstinksjon og rettsvern bygger på tre grunnleggende legislative hensyn: 

legitimasjon, notoritet og publisitet.31 Begrepene kan anses som hjelpebegreper som ikke har 

noe presist innhold på norsk (Lilleholt 1996). Hensynene er hovedsakelig teoretiske og nevnes 

aldri uttrykkelig i lovfestede regler, men det er neppe tvil om at de ligger til grunn for 

rettsvernsreglene, jf. Rt. 1988 s. 1327 (Reksten), Rt. 1997 s. 1050 (Momentum) og Rt. 1998 s. 

268 (Dorian Gray).  

 

                                                 
29  Se godtroloven § 1. 
30  Det er ingen klar grense mellom legislative hensyn, rettspolitiske begrunnelser, reelle hensyn og formål. I 

juridisk teori brukes begrepene om hverandre. 
31  Lilleholt (2000) beskriver notoritet og publisitet som «ferdigbunta reelle omsyn» (s. 53), mens Falkanger og 

Falkanger (2016: 589 ff.) omtaler de som legislative hensyn. 
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Et viktig poeng er at de legislative hensynene både begrunner reglene og gjør unntak fra dem. 

Det foreligger neppe noen grunnleggende uenighet om hvilke hensyn som er relevante, men 

ulike oppfatninger om hvilken vekt de skal (eller bør) ha, kan gi utslag i hvilke 

rettsvernsregler og unntak man faller ned på.  

 

2.2.2 Legitimasjon 

Legitimasjon betegner at en part har et ytre skinn eller preg av rett, uten at vedkommende selv 

besitter rett.32 Det er sikker rett at legitimasjon og god tro er uten betydning ved 

kreditorekstinksjon, jf. Rt. 1961 s. 758 (Revold), se også Rt. 1935 s. 27 (Bygland) og Rt. 2015 

s. 979. Selv om det er en alminnelig presumpsjon for at en person eier det vedkommende 

besitter, ville en beslagsregel basert på legitimasjon ramme nyttige transaksjoner og 

beskyttelsesverdige interesser (se om den utvidede beslagsrett i punkt 3.2.2 nedenfor). 

Løsningen i norsk rett er derfor at kreditorene bare kan ta beslag i formuesgoder som 

«tilhører» skyldneren, jf. dekningsloven § 2-2 (se punkt 3.2.1). 

 

I teorien er det mulig å tenke seg at det kunne gjelde et godtrokrav for enkeltforfølgende 

kreditorer ved utlegg, men ved konkurs vil det være meget krevende å oppstille slike 

legitimasjonsregler. Av rettstekniske hensyn – også prosessøkonomiske grunner – er derfor 

lovgivers løsning at debitors legitimasjon er uten betydning for kreditorene.  

 

2.2.3 Notoritet og publisitet 

For reglene om kreditorvern er først og fremst hensynet til notoritet og publisitet som ligger til 

grunn, jf. Rt. 1997 s. 1050 (Momentum), på s. 1053. 

 

I vanlig språkbruk betegner notorisk at noe er allment kjent. I juridisk forstand betegner 

notoritet at en disposisjon skal være etterviselig eller kunne etterprøves (se Lilleholt 1994: 

74). Notoritet innebærer at man skal kunne si når en disposisjon er foretatt, hvem som har 

foretatt den, og hva den gjelder. Det kreves at det «foreligger så gode bevis for den at ingen 

kan være i tvil om at den har funnet sted» (Brækhus og Hærem 1964, s. 493). Regler som 

krever at transaksjoner skal ha en viss notoritet, kan motvirke illojale disposisjoner overfor 

kreditorene (Brækhus og Hærem 1964: 493). Notoritet forhindrer at skyldneren fingerer eller 

antedaterer avtaler for å gi inntrykk av at løsøret tilhørte andre ved beslagstidspunktet og 

dermed urettmessig unndrar løsøret fra kreditorbeslag (Falkanger og Falkanger 2014: 592 og 

595). Det blir gjerne sagt at positive og absolutte rettsregler med ytre og konstaterbare 

kriterier uten rom for skjønn er nødvendige for å ivareta notoritetshensynet (Lindebrække 

1946: 22). 

                                                 
32  Legitimasjon benyttes også i den avtalerettslige fullmaktslæren (se eksempelvis Lassen 1992: 17 ff.). 
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Publisitet innebærer at opplysninger skal være tilgjengelig for andre som ønsker innsyn. For 

kreditorekstinksjon viser publisitetshensynet seg først og fremst i tilfeller hvor kreditor tar 

utlegg. Informasjon om dette vil gi andre kreditorer anledning til å ta forholdsregler for å 

unngå at mulighetene for dekning reduseres ytterligere (Falkanger og Falkanger 2016: 597). 

For eksempel er dette aktuelt for kreditorer som kan kreve konkurs åpnet – da fører 

omstøtelsesreglene til at utlegg som er tatt senere enn tre måneder før fristdagen, blir omstøtt, 

jf. dekningsloven § 5-8 (se Lilleholt 1994: 74). 

 

Et viktig poeng er at rettsvernsakter gir notoritet og publisitet i ulik grad. Den alminnelige 

oppfatningen er at overlevering gir bedre notoritet og publisitet enn avtale. Når løsøret er 

overlevert, kan ikke selgeren lenger «pynte seg» med den. Selv om overlevering ikke alltid lar 

seg tidfeste, medfører den en konstaterbar endring som kan etterspores på en annen måte enn 

bare en avtale (Falkanger og Falkanger 2016: 766 og 708). Andre har påpekt at heller ikke 

overleveringskravet gir særlig notoritet eller publisitet (se Berg 1999: 15). Overlevering 

beskytter ikke mot antedateringer og sier heller ingenting om når disposisjonen er foretatt 

eller hva den gjelder, bare at kjøperen har fått en eller annen rett til løsøret (Brækhus og 

Hærem 1964: 496–497). Overlevering gir imidlertid som regel bedre notoritet enn avtalen. 

For Brækhus og Hærem (1964) synes det avgjørende at det som regel «ikke [er] noen bedre 

måte å sikre notoriteten på» (s. 497).  

 

2.2.4 Andre legislative hensyn  

Foruten hensynene til notoritet og publisitet bygger reglene om løsørekjøperens vern på 

følgende hensyn: køprinsippet, faren for kreditorsvik, likestilling av usikrede kreditorer, 

omsetningshensyn og rettstekniske hensyn (sml. Lilleholt 2000; Hauge 2016; Lindebrække 

1946). 

  

2.2.4.1 Køprinsippet 

Et grunnleggende juridisk prinsipp er at den som er først i tid, er best i rett. Dette omtales 

gjerne som køprinsippet eller tidsprioritetsprinsippet (Brækhus og Berg 2014: 67) og er 

utgangspunktet for dobbeltsuksesjonskonflikter (Håstad 1996: 83; se punkt 2.1 ovenfor). Et 

uttrykk for det samme er at ingen kan overføre større rett enn vedkommende selv har.33 I 

norsk rett er dekningsloven § 2-2 og panteloven § 1-13 utslag av dette køprinsippet.34 

 

                                                 
33  På latin er de to reglene kjent som henholdsvis nemo dat quod habet, eller nemo dat-regelen (Lilleholt 2018: 

26), og prior tempore, potior iure. 
34  Køprinsippet er nær forbundet med vindikasjon, jf. godtroervervloven § 2. For svensk retts vedkommende er 

køprinsippet og vindikasjonsprinsippet blitt sett på som to sider av samme sak (Hessler 1973: 76).  
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Prinsippet bygger på en tanke om at rekkefølge vil føre til fordelingsrettferdighet i tilfeller der 

goder skal fordeles (se Eckhoff 2001: 383–384). Prinsippet er også begrunnet ut fra at 

samfunnet har en interesse i at eiendomsretten må belønne den som arbeider hardest og 

kommer først til resultater, og at den som kommer først til rettsgodet, vil innrette seg (Vinding 

Kruse 1951: 828–830).35 

 

En ren praktisering av køprinsippet ville medføre at avtaleprinsippet skulle gjelde (Berg 1999: 

14)36: Kjøperen vinner overfor kreditorene fordi han kjøpte løsøret før kreditorene slo 

selgeren konkurs (eller alternativt: fordi kreditorene ikke får større rett enn selgeren). Likevel 

kan dette medføre problemer fordi det ikke alltid er mulig å bevise hvilken rett som kom først. 

I tillegg kan suksessor og debitor ha interesse i å antedatere eller fingere avtaler. Av hensyn til 

faren for kreditorsvik må køprinsippet derfor suppleres med regler som pålegger kjøperen å 

foreta visse handlinger for å skape klarhet rundt det tidspunktet rettigheten ble stiftet, såkalte 

rettsvernsregler eller sikringsakter (Lindskoug 2015a: 191). 

 

2.2.4.2 Faren for kreditorsvik 

Faren for kreditorsvik kan forklares slik: Normalt vil en person være interessert i å hevde eller 

gi inntrykk av at de formuesgodene personen besitter, også tilhører vedkommende. Om det 

skulle gå dårlig for personen økonomisk – og det er en mulighet for at kreditorene vil ønske å 

ta beslag i personens formuesgoder – kan skyldneren være fristet til å hevde at det 

vedkommende besitter, tilhører andre (Ross 1935: 147). Det er altså denne risikoen for at 

skyldneren urettmessig unndrar formuesgoder fra kreditorene, som er omtalt som faren for 

kreditorsvik, og som derfor motiverer et unntak fra køprinsippet til fordel for kreditorene. I 

lovgivningen er faren for kreditorsvik søkt bøtet på gjennom rettsvernsregler og 

omstøtelsesregler. 

 

Ross (1935) påpeker at det ikke nødvendigvis er slik at køprinsippet må fravikes: 

 

«Men naar Forholdet er det, at den ene Part i Retsforholdet, Debitor, kan have en meget 

væsentlig Interesse i at give falske Oplysninger om sine Ejendomsforhold, samtidig med 

at Hovedkilden til Oplysning herom netop er Debitors egne Meddelelser, vilde en 

formel Fastholden ved Prioritetsprincippet i Virkeligheden i mange Tilfælde betyde dets 

materielle Tilsidesættelse» (s. 148). 

 

Ross legger til at det er  

                                                 
35  Det er likevel ikke gitt at køprinsippet vil føre til at ressursene blir benyttet på en samfunnsøkonomisk 

effektiv måte. For rettsøkonomiske betraktninger om køprinsippet se Eide og Stavang (2018): 186–192. 
36  Berg (1999: 14) synes å legge til grunn at avtaleprinsippet og køprinsippet er identiske prinsipper. 



 

 

 

17 

 

«naturligvis en vanskelig Skønssag at bestemme Farens Størrelse og Skønnet kan alene 

træffes paa Grundlag af et omfattende Kendskab til Menneskers, især betrængte 

Debitorers Opførselstilbøjeligheder» (s. 148–149).  

 

Han erkjenner forbeholdent at sikre statistiske opplysninger ikke er mulig, men refererer til en 

amerikansk undersøkelse fra 1932 – som viser at det har forekommet kreditorsvik i 33,7 % av 

konkurstilfeller – som «et vægtigt Memento» (s. 149).  

 

Noen innvendinger mot Ross’ begrunnelse for kreditorsvik bør nevnes. Det er for det første 

ikke gitt at de kulturelle eller historiske forholdene fra USA i 1930-årene kan overføres til en 

moderne skandinavisk eller norsk kontekst. Den økonomiske krisen i kjølvannet av 

børskrakket på Wall Street i 1929 utgjør et særegent tilfelle i verdenshistorien. For det andre 

blir den faktiske forekomsten av kreditorsvik i mer eller mindre grad påvirket av andre 

forhold som sosioøkonomiske forhold og strafferettslige bestemmelser. For det tredje er det 

ikke gitt at overleveringskravet vil medføre mindre kreditorsvik enn avtaleprinsippet. I SOU 

2015:13 var konklusjonen at «[k]ommittén har dock inte kunnat hitta några belägg för att en 

övergång till avtalsprincipen risikerar att leda till fler skentransaktioner» (s. 10). 

 

Likevel er det verdt å bemerke at den amerikanske undersøkelsen viser at forekomsten for 

kreditorsvik var særlig stor i transaksjoner mellom nære relasjoner som familie eller venner 

(se for øvrig om nærstående parter i punkt 3.5.6). Dette kan tale for at det er særlig grunn til å 

være oppmerksomhet ved slike transaksjoner. For eksempel kan nok omstøtelsesreglene i 

dekningsloven § 5-2, jf. § 5-3, ses på som et utslag av dette. Det er imidlertid et åpent 

spørsmål om en særlig fare for kreditorsvik mellom nærstående parter alene er tilstrekkelig til 

å begrunne generelle og absolutte rettsvernsregler.  

 

Når det er liten eller ingen fare for kreditorsvik, er det ingen grunn til å ha strenge 

rettsvernskrav, og dette kan åpne opp for mulige unntak for rettsvernsregler (se nærmere om 

begrunnelsen for unntak i punkt 4.1). 

 

2.2.4.3 Kredittmomentet og likestilling av usikrede kreditorer 

Når en kjøper har betalt på forskudd for et løsøre han (ennå) ikke har fått overlevert, er det 

vanlig å si han har ytt selgeren kreditt. I juridisk forstand er kreditt et flertydig begrep som må 

tolkes ut fra sammenhengen det fremkommer i (se Eckhoff 2001: 55). Kreditt kan brukes om 

både at en part har fått utsatt betalingen, og at part har gitt en annen pengehjelp eller lån. I 

denne sammenhengen brukes kreditt i betydning lån.  
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Om kjøperen ikke har skaffet seg sikkerhet for denne kreditten, er det ingen grunn til å gi ham 

bedre beskyttelse enn andre kreditorer uten sikkerhet, såkalte usikrede kreditorer. 

Konsekvensen av at selgeren går konkurs, blir dermed at kjøperen – i likhet med andre 

usikrede kreditorer – må nøye seg med dividendekrav. Dividendekravet vil vanligvis være 

betydelig mindre enn den kreditten kjøperen har gitt. 

 

I likhet med faren for kreditorsvik har hensynet til likestilling av usikrede kreditorer 

begrensninger. Hvis det ikke er naturlig å si at kjøperen har ytt kreditt til selgeren – ofte 

beskrevet som at kredittmomentet ikke er til stede, eller at forskuddsbetalingen ikke bærer 

preg av kredittytelse – kan det åpne opp for unntak. Som vi skal se senere, er nettopp dette et 

argument for å oppstille unntak for overleveringskravet ved tilfeller som faller innunder 

interesselæren, tilvirkningskjøp og forbrukerkjøp.  

 

2.2.4.4 Omsetningslivet 

Hensynet til omsetningslivet går grovt sagt ut på at næringslivet må drives på en økonomisk 

rasjonell måte. Innenfor faget rettsøkonomi sier man gjerne at rettsreglene bør innrettes slik at 

de bidrar til at ressursene utnyttes mest mulig effektivt (se Eide og Stavang 2018: 96–97). 

Løsørekjøpene spiller en stor samfunnsøkonomisk betydning. Varehandel, herunder 

løsørekjøp, utgjør en tiendedel av Norges verdiskapning (se Gisholt 2018). I 2017 var 

detaljhandelen på 488,3 milliarder kroner, mens agentur- og engroshandelen var på 960,7 

milliarder kroner.37 

 

Omsetningshensynet står særlig sterkt ved gjensidig bebyrdende transaksjoner der begge 

parter skal yte noe, som i næringsvirksomhet og for regulær omsetning, men er ikke av 

betydning for ensidige ytelser slik som gaver og gavesalg (Hauge 2016: 27). Faren for 

kreditorsvik må altså avveies mot økonomiske disposisjoner som har gode grunner for seg 

(Lilleholt 2000: 52).  

 

Forskuddsbetalingen kan være viktig for selgeren fordi den bidrar til økt likviditet og 

omsetning og er særlig praktisk ved tilvirkningskjøp eller tilfeller der selgeren skal utføre 

omfattende arbeider på løsøret før levering (Hauge 2016: 28–29). Forskuddsbetaling kan 

derfor fremstå som mer beskyttelsesverdig. Rettstekniske hensyn tilsier imidlertid at man ikke 

bør skille mellom forskjellige grupper av tilfeller (von Eyben 1983: 162). I praksis er det ikke 

alltid lett for kjøperen å vite om forskuddsbetalingen finansierer kontraktsoppfyllelse. Mange 

                                                 
37  SSB unntar salg av motorvogner fra denne statistikken. https://www.ssb.no/statbank/table/07313/ 
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bedrifter benytter produksjonsmetodikker som «lean»38 for å fremstille varer, og dette kan 

innebære at løsøret som kjøpes, produseres etter bestilling for å unngå lagerkostnader. 

 

Et viktig argument mot overleveringsprinsippet – i tråd med hensynet til omsetningslivet – er 

at det kan hindre at parter inngår tjenlige ordninger (Berg 1999: 14). Hvis en kjøper får 

kreditorvern og separatistrett allerede ved avtaleinngåelsen, kan viljen til forskuddsbetaling 

øke (Hauge 2016: 31). Brækhus og Hærem (1964) er imidlertid uenig og mener 

overleveringskravet ikke virker «særlig hemmende på omsetningen, bortsett fra at kjøperen 

nok i enkelte tilfelle vil være noe mer forsiktig med å betale kjøpesummen på forhånd» (s. 

507). Generelt er det vanskelig å påvise empirisk om et overleveringskrav trekker i den ene 

eller den andre retningen, fordi det krever både at man forstår hva overleveringskravet 

innebærer, og at det er en negativ sammenheng mellom overlevering og omsetning.39 

Imidlertid kan det være gode grunner til at uttalelsen til Brækhus og Hærem bør nyanseres i 

en økonomi der betaling på forskudd er såpass utbredt og gjerne er en forutsetning for kjøp, 

eksempelvis gjennom netthandel. 

 

Mens den tradisjonelle oppfatningen i Norge har vært at et overleveringskrav gir bedre 

beskyttelse for kreditorene, har man i Sverige konkludert med at en overgang fra et 

overleveringsprinsipp til avtaleprinsipp vil forenkle varehandel og gi langsiktig 

samfunnsøkonomisk gevinst (SOU 2015:18, s. 89). 

 

2.2.4.5 Rettstekniske hensyn 

Rettstekniske hensyn handler om hvordan en regel bør forstås for at den skal være praktikabel 

og ikke virke unødvendig prosesskapende (Skoghøy 2018a: 43). Ved rettsvernsreglene står 

det gjerne en motsetning mellom absolutte rettsregler og fritt dommerskjønn (Lindebrække 

1946: 20–21).  

 

Til fordel for absolutte rettsregler – rettstekniske hensyn – står hensynet til regler som er enkle 

å håndheve og som gir forutsigbarhet, men dette kan føre til urimelighet (Brækhus 1998: 44–

46). Til fordel for et fritt dommerskjønn står hensynet til rimelighet, men dette kan igjen volde 

betydelig usikkerhet (Falkanger og Falkanger 2016: 771). Forutsigbarhet tilsier at det bør 

være klare regler for når en kjøper av løsøre oppnår kreditorvern, noe som bidrar til sikkerhet 

i omsetningslivet (Hauge 2016: 25–26). 

                                                 
38  Lean betegner både en filosofi og verktøy for å unngå sløsing i en produksjonsprosess, det vil si unngå alle 

prosesser som ikke skaper verdier for kunden. I et leanperspektiv kan lagerhold av varer kan anses som 

sløsing. Se eksempelvis Liker (2004) for en fremstilling om lean. 
39  For de samfunnsøkonomiske effektene av overgangen til et avtaleprinsipp kan det vises til den 

rettsøkonomiske undersøkelsen av Henriksson i SOU 2015:18, vedlegg 3, s. 235–270. 
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For lovfestede rettsvernsregler har Høyesterett lagt betydelig vekt på rettstekniske hensyn.40 

Absolutte rettsvernsregler rammer også transaksjoner som overhodet ikke har hatt 

kreditorsvik som formål, jf. eksempelvis Rt. 1997 s. 1050 (Momentum), og kan derfor fremstå 

som en tilfeldig berikelse for kreditorene. Røsæg (2010) argumenterer derfor for at «reglene 

om kreditorekstinksjon ikke [bør] være så firkantede som Høyesterett har lagt opp til» (s. 

256).  

 

Rettstekniske hensyn, som konsekvens og sammenheng i lovgivningen, kan tilsi at reglene for 

kreditorvern ved avtalepant og løsørekjøp bør være identiske (se punkt Error! Reference 

source not found. nedenfor).  

 

2.3 Historisk utvikling  

Dette punktet behandler reglenes historiske utvikling. Reglene for kreditorvern ved løsørekjøp 

bygger i stor grad på det samme felleseuropeisk tankegods: det romerrettslige 

tradisjonsprinsippet (punkt 2.3.1) og det naturrettslige avtaleprinsippet (punkt 2.3.2). I norsk 

rett var det avtaleprinsippet som opprinnelig gjaldt som utgangspunktet i middelalderen, men 

siden 1700-tallet har det pågått en diskusjon om det gjelder et overleveringskrav, som i dag er 

den rådende oppfatningen (punkt 2.3.3).  

 

2.3.1 Det romerrettslige tradisjonsprinsippet  

I romerretten var fysisk overlevering (traditio) en nødvendig betingelse for 

eiendomsoverdragelse av løsøre.41 Opphavet til overleveringsprinsippet eller 

tradisjonsprinsippet er den romerske republikkens ius gentium, som var de rettsreglene som 

regulerte romerske borgeres handel med ikke-romerske borgere (Göransson 1985: 37). I 

Corpus iuris civilis, Codex 2.3.20, som ble utferdiget av keiser Diocletianus under 

firekeiserveldet i år 293, sto følgende rettssetning:  

 

«Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur.»  

 

Oversatt til norsk betyr dette at «[e]iendomsretten til løsøre overføres gjennom overlevering 

og hevd42, ikke gjennom avtale». Bestemmelsen skilte altså ikke mellom overlevering og 

hevd og ga uttrykk for at avtale alene ikke var tilstrekkelig for eiendomsrettens overgang.  

                                                 
40  Det kan her vises til Rt. 1997 s. 1050 (Momentum), Rt. 1998 s. 268 (Dorian Gray), Rt. 2002 s. 1484 og Rt. 

2008 s. 586 
41  En annen form for overdragelse av eiendomsrett var in iure cessio og manicipatio (se Hagerup 1884: 676–

678). 
42  I Norge er reglene om hevd av løsøre regulert av hevdsloven § 2 andre ledd. 
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For vanlige løsørekjøp var tradisjonsprinsippet enkelt å forholde seg til: Når kjøperen fikk 

løsøret overlevert til seg, fikk vedkommende også eiendomsretten til det. Likevel var det 

vanskelig eller umulig å gjennomføre tradisjonsprinsippet fullt ut i praksis. Årsaken til dette 

kunne være at løsøret ikke kunne overleveres på ordinært vis, eksempelvis på grunn av 

størrelse, eller at løsøret befant seg hos selger eller tredjeperson. I praksis vokste det derfor 

frem behov for surrogater for overlevering (traditio ficta) (Berg 1999). De tre hovedgrupper 

av surrogater er 

 

• korthåndstradisjon (traditio brevi manu), der kjøperen før kjøpet allerede hadde 

løsøret i sin besittelse, for eksempel gjennom lån fra selger, og der eiendomsretten 

gikk over ved kjøpsavtalen 

• langhåndstradisjon (traditio longa manu), der løsøret befant seg hos tredjeperson, og 

der eiendomsretten gikk over ved melding (notifikasjon) til denne tredjepersonen 

• avtalt besittelse (constitutum possessorium), der partene avtalte at besittelsen skulle gå 

over til kjøperen, men at selgeren satt på gjenstanden på kjøperens vegne som 

ihendehaver (detentor) (Brækhus og Hærem 1964: 500) 

 

Overleveringssurrogatene medførte at overlevering ble mer et rettslig enn et faktisk begrep: 

Overlevering tydet ikke på at kjøperen fikk løsøret fysisk overlevert til seg, men at selgeren 

ikke hadde rett til å disponere over det (Berg 1999: 5). Senere skal det vises at 

overleveringssurrogatene kan gjenfinnes i ulike former i norsk rett i dag (se nærmere i punkt 

3.5). 

 

2.3.2 Det naturrettslige avtaleprinsippet 

Etter avtaleprinsippet, som har naturrettslig opphav i viljens autonomi, oppnår kjøperen av 

løsøre eiendomsretten allerede ved avtaletidspunktet, det vil si når det var partenes mening at 

eiendomsretten skulle gå over (Brækhus og Hærem 1964: 500). Dette innebærer at avtale 

mellom partene er tilstrekkelig for at kjøperen av løsøre oppnår rettsvern overfor kreditorene.  

Den fremste talspersonen for avtaleprinsippet var den nederlandske juristen Hugo Grotius 

(1625), som i verket De iure belli ac pacis uttrykte følgende rettssetning: 

 

«De venditione et emptione notandum etiam sine traditione, ipso contractus momento, 

transferri dominium posse, atque id esse simplicissimum.» 

 

Setningen kan oversettes slik:  

 

«Ved kjøp og salg kan eiendomsretten overføres ved avtaletidspunktet uten 

overlevering, dette er også det enkleste.» 
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2.3.3 Avtaleprinsippet og tradisjonsprinsippet i norsk rett 

I norsk rett har synet på overleveringskravet contra avtaleprinsippet vekslet flere ganger 

gjennom historien (Andenæs 2009a: 260). Det eldste uttrykket for avtaleprinsippet ved 

løsørekjøp i norsk rett finnes i landskapsloven fra Gulating, Gulatingsloven, art. 40.43 Loven 

ble avløst og videreført i Lagabøtes landslov, Kjøpebolken kap. 13.44 Reglene ble tolket slik at 

det ved dobbeltsalg gjaldt et køprinsipp, der den eldre kjøperen gikk foran den yngre kjøperen 

selv om den yngre hadde fått løsøret overlevert. Ifølge Hagerup (1884) var det uomstridt og i 

tråd med den alminnelige formuerettslige grunnsetning «at Eiendomsretten hos vore Forfædre 

overførtes ved den blotte Aftale» (s. 708).  

 

I middelalderen spilte omsetningen av løsøre en beskjeden rolle, men i den grad løsøre ble 

omsatt, benyttet man ofte overlevering (Michalsen 2002: 405). Verken Danske Lov av 1683 

eller Norske Lov av 1687 inneholdt positiv hjemmel for et overleveringskrav ved løsørekjøp. 

I det første århundret etter at Norske Lov ble vedtatt, var derfor den alminnelige oppfatningen 

som tidligere at avtale var tilstrekkelig for stiftelse av eiendomsrett (Scheel 1905: 336).  

 

I dansk-norsk rettsvitenskap ble overleveringskravet som vilkår for eiendomsoverdragelse 

introdusert i Lauritz Nørregaards (1784) Natur-Rettens første grunde. Nørregaard var sterkt 

inspirert av Kants lære om overlevering som nødvendig betingelse for eiendomsrett.45 

Nørregaard innrømmet at uttrykkelig lovhjemmel for løsøre ikke forelå, men hevdet et krav 

om fysisk overlevering likevel kunne utledes analogisk fra regler om krav til tinglysing for 

fast eiendom og overlevering for håndpant (Hagerup 1884: 753; Brækhus og Hærem 1964: 

500). Nørregaards syn skulle snart bli den alminnelige lære, og han fikk støtte fra blant andre 

Hurtigkarl, Schweigaard og Platou om enn på ulike grunnlag (Scheel 1905: 336–337).  

 

Senere ble kravet om fysisk overlevering oppgitt. Anders Sandøe Ørsted (1831) – annen 

Kant-tilhenger og en av de mest innflytelsesrike jurister i norsk og dansk rettsvitenskap på 

1800-tallet – hevdet at «Ret i Tingen først erhverves ved Overleverelse» (s. 376). Likevel 

godtok han både avtalt besittelse og korthåndstradisjon. Ørsted (1831) var av den oppfatning 

                                                 
43  Fra Robberstads (1937) oversettelse av Kjøpebolken, kap. 7 (4) og (5): «4. Men um den som sist kjøpte, har 

fått tingen i hende, då kann han halda skiladom for kjøpet sitt. 5. No skal den som kjøpte fyrst, hava kjøps-

tingen, um vitni hans er fullnøgjande i skiladomen» (s. 60). 
44  Fra Tarangers (1915) oversettelse av kap. 13 (1) og (2) «1. […] Men hvis den, som sidst kjøpte, har faat 

tingen i hænde […], da kan han kræve dom for sit kjøp […] 2. Nu skal den, som kjøpte først, beholde sitt 

kjøp, om han faar fuldt vidnesbyrd i dommen» (s. 171). 
45  I Kants siste bok om moralfilosofi, Die Metaphysik der Sitten (1797), som ble utgitt etter Nørregaard (1784), 

står følgende setning: «En ting er ikke ervervet i en kontrakt gjennom aksept (acceptatio), men bare 

gjennom overlevering (traditio)» (oversatt her) (s. 274). 
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at avtalt besittelse «indeholder Alt, hvad der, efter Sagens Natur, behøves for at forandre hans 

Besiddelsesmaade» (s. 391).  

 

Av motsatt oppfatning var Francis Hagerup (1884), som i sin doktoravhandling Om Tradition 

som Betingelse for Overdragelse af Eiendomsret til Løsøre konkluderte med at det ikke kunne 

oppstilles et overleveringskrav i norsk rett.46 Hovedspørsmålet i avhandlingen var «hvorvidt 

der til Overførelse af Eiendomsret over Løsøre kræves at Gjenstanden skal overleveres i 

Erhververens Besiddelse (Tradition)» (s. 673). Hagerup, som var romerrettslærd, hadde – i 

tråd med datidens oppfatning – som arbeidshypotese at det gjaldt et overleveringskrav 

(Michalsen 1994: 237), men konkluderte likevel med det motsatte. Det at man i middelalderen 

hadde praktisert overlevering ved løsørekjøp, var etter Hagerups oppfatning bare en faktisk 

handling som ikke kunne tillegges rettslig betydning. Etter Hagerups syn var ikke  

 

«Traditionen noget efter Sagens Natur saa selvforstaaeligt, at den kan antages uden 

Lovhjemmel […] Traditionen kan som en vilkaarlig form […] kun antages, hvor den 

har Støtte i Lov eller Sædvane» (s. 751–752).47  

 

I likhet med Ørsted tok Herman Scheel (1905: 348–349) utgangspunktet i et 

overleveringskrav og godtok samtidig avtalt besittelse for eiendomsoverdragelse. For at avtalt 

besittelse skulle benyttes i norsk rett, måtte det ifølge Scheel oppstilles vilkår. Scheel skilte 

mellom tilfeller hvor kjøperen ubetinget og straks kunne komme i besittelse av løsøret og 

utøve rådighet over det (aktuell eiendomsoverdragelse), og hvor ervervet var betinget, for 

eksempel av betaling (eventuell eiendomsoverdragelse). Ved aktuell eiendomsoverdragelse 

var det ikke nødvendig med overlevering for at kjøperen skulle oppnå eiendomsrett, og avtale 

var dermed tilstrekkelig. Scheels syn fikk senere indirekte tilslutning fra flertallet i Rt. 1910 s. 

231 (Kudommen) og Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen) og la grunnen til det som i dag er 

kjent som interesselæren. 

 

Noe entydig svar om spørsmålet om hva som skulle til for at eiendomsretten skulle gå over på 

kjøperen, ga dommene imidlertid ikke. Knoph (1937: 186–187) var klar på at det i norsk rett 

ikke gjaldt noe romerrettslig overleveringskrav, og hevdet at eiendomsretten gikk over alt ved 

den blotte avtale.48 Lindebrække (1946) konkluderte i sin doktoravhandling at det de lege lata 

                                                 
46  Avhandlingen er i sin helhet publisert i Rt. 1884 s. 673–784. 
47  I Hagerups samtid var det heller ikke noe omforent syn på spørsmålet. Samme år som Hagerups avhandling 

ble publisert, i 1884, inntok Lehmann en mellomstilling, von Amira mente rettskildene utvilsomt trakk i 

retning av overlevering, og Hertzberg var tvilende (Michalsen 2002: s. 406). 
48  For kuriositetens skyld kan det nevnes at referansene til avtaleprinsippet ble fjernet helt fra og med 4. utgave 

av Knoph (1966), som ble redigert av Lassen og Selmer. Delen om tingsretten er revidert av Axel Hærem. 
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gjaldt et avtaleprinsipp, men at det de lege ferenda burde oppstilles et overleveringskrav ut fra 

hensynet til kreditorene. Det motsatte syn holdt Augdahl (1959), som i konkursforelesninger 

hevdet at avtaleprinsippets situasjon de lege lata var usikker, men at det de lege ferenda 

hadde «de beste grunner for seg» (s. 19).  

 

Når det ovenfor ble vist til at den rådende oppfatningen i norsk rett i dag er at det gjelder et 

overleveringskrav, er det særlig med henvisning til Brækhus’ og Hærems Norsk tingsrett som 

ble utgitt i 1964. For det første inntar Brækhus og Hærem en funksjonell tilnærming.49 De ser 

på spørsmålet om eiendomsrettens overgang som et spørsmål om rettsvern.50 For det andre 

introduserer Brækhus og Hærem den såkalte interesselæren, basert på et konstruert ratio 

decidendi med grunnlag av dommene i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263 og Scheels tidligere 

teorier om aktuell og eventuell eiendomsoverdragelse. Interesselæren blir behandlet nærmere i 

punkt 4 nedenfor, mens norsk teori etter 1960-årene behandles i punkt 3.3.4 nedenfor.  

 

2.4 Kreditorvernreglene i skandinavisk rett 

Med det unntaket fra overleveringskravet som følger av interesselæren, kan de norske reglene 

anses som en mellomløsning mellom overleveringskravet og avtaleprinsippet (Brækhus og 

Berg 2014: 75). Sverige og Danmark har derimot valgt ulike tilnærminger. 

 

2.4.1 Sverige 

Etter svensk rett kan en løsørekjøper oppnå kreditorvern på to måter: ved registrering hos 

Kronofogdemyndigheten, jf. lösöreköpslagen 3 §, og ved overlevering. Tradisjonsprinsippet 

ble innført gjennom lösöreköpsförordningen av 1835 og senere supplert av lösöreköpslagen 

av 1845.51 Et generelt unntak for overlevering er gjort for forbrukerkjøp, der forbrukere får 

vern mot kreditorbeslag allerede ved avtaleinngåelsen, jf. konsumentköplagen 49 § (se 

nærmere om forbrukerunntak i punkt 6). For tiden foreligger SOU 2015:18 Lösöreköp och 

registerpant, som foreslår en generell overgang fra tradisjonsprinsippet til avtaleprinsippet.  

 

                                                                                                                                                         

Dette kan tyde på et gjennomslag for Lindebrækkes (1946) og Brækhus’ og Hærems (1964) synspunkter om 

overleveringskravet. 
49  Det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet ble introdusert av den danske jussprofessoren Carl Torp på det 

tiende nordiske juristmøte i 1902 i København og møtte stor motbør fra både Scheel og Hagerup om enn 

med ulike begrunnelser (Ross 1935: 21–22). 
50  Hovedskillet mellom det substansielle og funksjonelle eiendomsrettsbegrepet er behandlet i punkt 1.3.4. I 

eldre teori med en substansiell tilnærming var spørsmålet eiendomsrett og rettsvern sammenfallende 

(«ettrinnsvurdering)», mens det i nyere teori med funksjonell tilnærming er vanlig å skille eiendomsrett fra 

rettsvern («totrinnsvurdering»). Først stilles spørsmålet om løsøret «tilhører» debitor, jf. dekningsloven § 2-

2, og deretter stilles spørsmålet om debitors suksessorer har oppnådd kreditorvern. 
51  Oppsummert fra dommen i NJA 2008 s. 684, forfattet av justitieråd Torgny Håstad. 
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2.4.2 Danmark 

Frem til langt ut på 1800-tallet hadde norsk og dansk rett sammenfallende syn på 

kreditorvern, men endte av ulike grunner med ulike regler. Utgangspunktet etter dansk rett er 

at en kjøper av løsøre oppnår kreditorvern allerede ved avtalen under forutsetning at løsøret er 

tilstrekkelig individualisert (se Lindskoug 2015a: 197 ff.). Mye av den danske rettspraksis 

som foreligger om kreditorvern på 1800-tallet, dreier seg om skillet mellom kjøp og 

sikkerhetsoverdragelser (såkalte møbellån) (se nærmere om sikkerhetsoverdragelser i punkt 

3.3.3.3 nedenfor). 
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3 Hovedregler: Kreditorenes beslagsrett overfor debitor og 

 debitors suksessor  

3.1 Innledning. Ekstinksjonsreglenes utgangspunkt 

Dette punktet ser nærmere på hvilke utgangspunkter som gjelder for spørsmålet om 

kreditorvern. Først skal det ses nærmere på kreditorenes beslagsrett overfor debitor (punkt 

3.2). Dernest drøftes kreditorenes beslagsrett overfor debitors suksessor (punkt 3.3). 

Spørsmålet er nærmere bestemt om det gjelder en hovedregel om overleveringskrav, eller om 

det er tilstrekkelig at suksessor sannsynliggjør at det er inngått en bindende og gyldig avtale 

med debitor (avtaleprinsipp). Selv om den rådende oppfatningen er at det gjelder et 

overleveringskrav, er verken overleveringskravet eller avtaleprinsippet fastslått eller avkreftet 

i rettspraksis eller lov. 

 

Deretter vil det nærmere innholdet i et eventuelt overleveringskrav drøftes (punkt 3.4). 

Spørsmålet er om det er tilstrekkelig at debitor fratas besittelsen, eller om suksessor faktisk 

må ha fått løsøret overlevert til seg. Uavhengig av overleveringskravets nærmere innhold kan 

det neppe praktiseres absolutt. Det blir derfor et spørsmål om hvilke surrogater som kan 

likestilles med overlevering (punkt 3.5). Endelig drøftes situasjoner der enkelte forutsetninger 

for kreditorvernspørsmålet av ulike grunner ikke er oppfylt (punkt 3.6). 

 

3.2 Kreditorenes beslagsrett overfor debitor 

3.2.1 Dekningsloven § 2-2 

Det grunnleggende utgangspunktet etter norsk rett er at den som er først i tid, er best i rett. I 

tråd med dette er hovedregelen om kreditors beslagsrett i dekningsloven § 2-2 at kreditorene 

bare kan ta beslag i formuesgoder52 som «tilhører skyldneren på beslagstiden», jf. også 

tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 andre ledd. 

  

Retten etter dekningsloven § 2-2 gir kreditorene en allmenn dekningsrett i alle formuesgoder 

som tilhører skyldneren. Retten viker imidlertid for panterett som gir panthaveren en særlig 

dekningsrett i ett eller flere bestemte formuesgoder, jf. panteloven § 1-1 første ledd (se 

Lilleholt 2018: 33 og 79 ff.). Bestemmelsen gjelder både fellesforfølgning (konkurs) og 

enkeltforfølgning (namsutleggspant). 

 

Det som avgjør om kreditorene kan ta beslag i debitors løsøre etter dekningsloven § 2-2, er 

om debitor er reell eier av formuesgodet etter de underliggende forholdene, det vil si om 

                                                 
52  Formuesgode omfatter løsøre. Utvalget foretrakk å bruke ordet «formuesgode» i stedet for 

«formuesgjenstand», fordi gode er mer abstrakt (NOU 1972: 20, s. 255). 
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formuesgoder «tilhører skyldneren» (Aasebø, Madsen og Sandvik 2015: 56). Det er også et 

vilkår at formuesgodet kan gjøres om i penger.  

 

At skyldneren må eie formuesgodet «på beslagstiden», innebærer i konkurstilfeller at 

skyldneren må eie det på tidspunktet for konkursåpning, jf. konkursloven § 72 første ledd. 

Ved enkeltforfølgning er det avgjørende hva skyldneren eier på det tidspunktet 

utleggsforretningen blir avholdt (se Aasebø, Madsen og Sandvik 2015: 55). 

 

Dekningsloven § 2-2 gir ikke hjemmel for at kreditorene kan ta beslag i formuesgoder som 

debitor fremstår som eier av utad, jf. Rt. 1935 s. 27 (Bygland) og Rt. 2015 s. 979. Dette 

innebærer at kreditorene ikke kan ta beslag i løsøre som skyldneren for eksempel låner eller 

oppbevarer for andre. En beslagsrett basert på legitimasjon ville ha ført til at nyttige 

transaksjoner – slik som lån, utleie, håndpantsettelse, reparasjon, salg på avbetaling osv. – blir 

risikable (Brækhus og Hærem 1964: 475–476). Beskyttelsesverdige interesser som 

eksempelvis en hjemmelsperson som låner eller leier ut løsøre til debitor, ville bli rammet 

(Falkanger og Falkanger 2016: 595). 

 

Om løsøre som tilhører skyldneren, derimot befinner seg hos andre, kan kreditorene selvsagt 

ta beslag i løsøret (Brækhus og Hærem 1964: 475–476). 

 

3.2.2 Utvidet beslagsrett 

Dekningsloven § 2-2 regulerer ikke kreditorenes beslagsrett uttømmende. Om dekningsloven 

§ 2-2 ikke gir kreditorene rett til å ta beslag i skyldnerens løsøre, eksempelvis fordi 

skyldneren ikke er å anse som eier av det, blir det et spørsmål om, og i hvilken utstrekning, de 

skal kunne ta beslag i ting som tilhører tredjeperson. Det fremgår av dekningslovens 

forarbeider at loven ikke er uttømmende, og at kreditorene har en utvidet beslagsrett: 

 

«Den nærmere grense for beslagsretten i forhold til tredjemann kan man likevel ikke 

trekke opp i en bestemmelse av denne art; reglene om legitimasjon, rettsvern og 

omstøtelse kommer inn her, foruten bevisreglene» (NOU 1972: 20, s. 255). 

 

Det fremgår her – i tråd med oppfatningen om det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet som ble 

omtalt i punkt 1.3.4 ovenfor – at spørsmålet om eiendomsrettens overgang må holdes atskilt 

fra spørsmålet rettsvern. Det korte svaret på spørsmålet om kreditorene kan ta beslag i løsøre 

som tilhører tredjeperson, er derfor ja. Dette kan være situasjonen når en kjøper har betalt for 

et løsøre på forskudd uten å ha fått det overlevert fra selgeren. For kjøperen – og enhver 

suksessor – blir spørsmålet hva mer vedkommende må gjøre for å sikre seg mot at 

skyldnerens kreditorer tar beslag i tingen, utover å skaffe seg eiendomsrett ved gyldig avtale 

(Berg 1999: 3). 
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En innvending mot utvidet beslagsrett er at den ikke nødvendigvis er intuitiv eller logisk. 

Umiddelbart kan det fortone seg som urimelig at selgerens kreditorer skal kunne ta beslag i 

løsøre som kjøperen har kjøpt og betalt for, og som ikke lenger tilhører selgeren.53 En 

alternativ måte å se dette på er at når en kjøper har betalt på forskudd for et løsøre han (ennå) 

ikke har fått overlevert, har han ytt selgeren et lån (kreditt). Det vanlige ved lånetilfeller er at 

den som har lånt ut penger, eksempelvis en bank, sørger for å skaffe seg sikkerhet for å få 

tilbake pengene i tilfelle det skulle gå galt, typisk pant i boligen ved boliglån. Om långiveren, 

altså kreditor, ikke har sikret seg, må vedkommende nøye seg med dividendekrav hvis 

selgeren går konkurs.  

 

Grunnen til at kreditorene skal kunne ta beslag i formuesgoder og løsøre som ikke tilhører 

debitor, er at det er i slike situasjoner at faren for kreditorsvik er stor (Brækhus og Hærem 

1964: 477). En som betaler for et løsøre på forskudd, anses å ha ytt selgeren kreditt (se om 

kredittmomentet i punkt 2.2.4.3 ovenfor). Det kan tenkes at kjøpet bare er fingert og motivert 

av at skyldneren ønsker å unndra mest mulig fra konkursboet (se nærmere om faren for 

kreditorsvik i punkt 2.2.4.2 ovenfor).  

 

Foruten reglene om kreditorvern og kreditorekstinksjon kan kreditorene ta beslag i løsøret 

gjennom ugyldighetsreglene og omstøtelsesreglene (Brækhus og Berg 2014: 72 ff.). I punkt 

1.4.2 ovenfor ble det vist til at det er en forutsetning for kreditorvernspørsmålet at debitor og 

suksessor har en gyldig avtale. Spørsmålet om hvem som kan påberope seg avtalerettslig 

ugyldighet, blir behandlet i punkt 3.6.2 nedenfor. 

 

Selv om kjøperen har oppnådd kreditorvern, kan disposisjonen likevel omstøtes av 

konkursboet etter reglene i dekningsloven kapittel 5. Omstøtelse innebærer at en ellers 

bindende disposisjon i tiden forut for konkursen omgjøres til fordel for boet, jf. dekningsloven 

§ 5-11 og § 5-12. Boet kan dermed kreve at verdier tilbakeføres. Omstøtelse vil ikke bli 

nærmere behandlet i denne avhandlingen. 

 

Spørsmålet som gjenstår, blir dermed hvordan kjøperen av løsøre kan oppnå rettsvern overfor 

kreditorene, altså kreditorvern. 

 

                                                 
53  Mellqvist (2010) beskriver forståelsen av tradisjonsprinsippet som en type juridisk modenhetseksamen som 

skiller den «riktige juristen» fra lekmannen. SOU 2015:18 påpeker at det «för många är det också 

svårbegripligt att man kan gå miste om köpt lösøre om man lämnar kvar det hos säljaren» (s. 9–10). 
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3.3 Kreditors beslagsrett overfor debitors suksessorer 

3.3.1 Overleveringskrav eller avtaleprinsipp i norsk rett? 

Problemstillingen i det følgende er hva kjøperen må gjøre for å sikre seg overfor kreditorene. 

Det er neppe tvil om at overlevering er tilstrekkelig for at kjøperen skal oppnå vern mot 

kreditorbeslag. Spørsmålet er om dette er nødvendig, eller om kjøperen kan oppnå rettsvern 

ved å inngå avtale om kjøp av løsøret (avtaleprinsipp) (se nærmere om prinsippenes historikk 

i punkt 2.3 ovenfor). I det følgende er det hovedsakelig overleveringskravet som blir drøftet. 

 

De norske reglene om kreditorvern ved løsørekjøp er ulovfestede. Spørsmålet om kreditorvern 

ved løsørekjøp er blitt diskutert i teorien i nærmere 250 år (Lilleholt 2018: 301). Det 

foreligger som nevnt ikke autoritative rettskilder som direkte og entydig avgjør spørsmålet om 

hva slags rettsvernskrav som gjelder for løsørekjøp. I det følgende skal det ses nærmere på 

høyesterettspraksis (punkt 3.3.2), andre lover (punkt 3.3.3) og juridisk teori (punkt 3.3.4). 

 

3.3.2 Høyesterettspraksis 

Den høyesterettspraksis som foreligger om kreditorvern, er forholdsvis sparsom. Spørsmålet 

har ikke vært oppe for Høyesterett på over 100 år, og de få dommene som er av interesse, er 

ikke spesielt klargjørende. Som det skal ses nærmere på, harmonerer dommene imidlertid 

likevel godt med oppfatninger som fremgår av juridisk teori. Som nevnt i punkt 2.3.3 var 

oppfatningen i dansk og norsk rett på 1800-tallet at kjøperen kunne oppnå eiendomsrett både 

gjennom overlevering (overleveringskravet) og også gjennom avtalt besittelse 

(avtaleprinsippet). Imidlertid var det betydelig usikkerhet rundt de nærmere vilkårene. Mens 

Rt. 1878 s. 412 hovedsakelig drøfter vilkårene for overlevering, drøfter Rt. 1910 s. 231 

(Kudommen) og Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen) vilkårene for avtalt besittelse. 

Dommenes betydning for den såkalte interesselæren til Brækhus og Hærem (1964) drøftes i 

punkt 4.2.2. 

 

3.3.2.1 Rt. 1878 s. 412 

I Rt. 1878 s. 412 stiller Høyesterett krav til overlevering for kreditorvern (Magnussen og 

Skoghøy 2019: 7.3.3). Selv om saken er gammel og har begrenset rettskildemessig verdi hva 

angår overlevering, belyser den noen interessante aspekter om grensene for hva som skal 

regnes som kjøp. 

 

Da fullmektig Nielsen fikk problemer med gjeld og ble utsatt for inndrivelse fra en av 

kreditorene, inngikk han en avtale med generalkonsulat Petersen om at Petersen skulle få 

kjøpe Nielsens møbler og øvrige innbo mot at Nielsen skulle få leie tilbake alt mot en rimelig 

og årlig avgift. Petersen fikk møblene vurdert av en takstmann, som undertegnet en skriftlig 

«Overleverelsesforretning». Takstmannen løste deretter inn Nielsens løsøre inn på et 

sideværelse som var bortleid til en tredjeperson, og beholdt nøkkelen over natten. Allerede 
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neste dag ble tingene flyttet tilbake til sin opprinnelige plass. Da Nielsen senere misligholdt 

leieavtalen på grunn av manglende husleie, tok hans utleier, gårdeier Thoresen, beslag i 

innboet. Nielsen og Petersen protesterte, men fikk ikke medhold.  

 

For Høyesterett var hovedspørsmålet – i tråd med datidens oppfatning om substansiell 

eiendomsrett – om eiendomsretten til innboet var gått over til Petersen. Det ble vist at det  

 

«ved flere tidligere Hts.retsdomme er udtalt og gjort gjældende, at et i Forhold til 

Trediemand gyldigt Salg af Løsøre fordrer mere end en Aftale mellem Parterne, idet 

Fakta, der indeholde en sand og virkelig Overleverelse eller, ere et gyldigt Udtryk for en 

saadan, maa til» (uthevet her) (s. 413).  

 

Etter førstvoterendes oppfatning var det ikke funnet sted noen virkelig overlevering. Avtalen 

– overleverelsesforretningen – ble ikke ansett som tilstrekkelig for kreditorvern. 

 

Om spørsmålet om hva som skal til for at løsøre skal anses som overlevert, sier førstvoterende 

følgende:  

 

«Jeg vil herom sige, at det er vanskeligt paa Forhaand at opstille en bestemt Doktrin, og 

at det maa komme meget an paa en skjønsmæssig, forstandig Opfatning af hvert enkelt 

Tilfældes individuelle Beskaffenhed, og det er netop i en saadan skjønsmæssig 

Afgjørelse, at jeg finder Grund til at antage, at det, som her er passeret, ikke er 

tilstrækkeligt» (s. 414). 

 

Det svekker dommens rettskildemessige betydning at Høyesterett ikke klargjør nærmere hva 

slags innhold og rekkevidde overleveringskravet har utover at det må vurderes skjønnsmessig 

og konkret. Høyesterett forklarer heller ikke hvorfor overlevering ikke var skjedd i saken. 

Hagerup (1884: 778–779) konkluderer med at det neppe var meningen å uttale at fysisk 

overlevering alltid er nødvendig for å overføre eiendomsrett, noe som også er i tråd med 

mindretallets oppfatning (se punkt 4.2.2.3 nedenfor). Dommen er ikke klar når det gjelder 

fastsettelsen av overlevering som nødvendig betingelse for kreditorvern, men det er ikke 

tvilsomt at det oppstilles et overleveringskrav. 

 

Brækhus og Hærem (1964) påpeker at man i dag ville ha «nølt mindre med å karakterisere 

overdragelse som proformaverk, som en tilsiktet omgåelse av håndpantregelen» (s. 501). Av 

samme oppfatning er Lindebrække (1946: 199–200). Hagerup (1884: 778) legger til grunn at 

kjøpet egentlig var en fordekt pantsettelse (sikkerhetsoverdragelse), men var derimot enig 

med førstvoterende at det ikke forelå proformaverk. Innboet var derfor å regne som 
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panteobjekt som måtte ha vært overlevert til panthaveren for å oppnå kreditorvern, jf. dagens 

pantelov § 3-2 (2) første punktum. 

 

Det kan umiddelbart synes som at Brækhus og Hærem mener at proformaverk og omgåelse er 

to sider av samme sak. I dansk rett skilles det imidlertid mellom proformaavtaler og 

omgåelser (se Lindskoug 2015b: 319). Mens proformaavtaler er avtaler som har et formelt, 

men ikke reelt innhold, er sikkerhetsoverdragelser54 avtaler som er inngått for å omgå 

lovgivningen. Hvis avtalen mellom debitor og suksessor er proforma, vil formuesgodet 

fortsatt tilhøre debitor, jf. HR-2018-1265-A (Deutsche Bank), avsnitt 68, med den følge at 

kreditorene kan ta beslag i det etter dekningsloven § 2-2. Spørsmålet om kreditorene kan 

påberope ugyldighet, blir behandlet i punkt 3.6.2. Hvis kjøpet egentlig er et fordekt pant, det 

vil si sikkerhetsoverdragelse, kreves det som nevnt overlevering i henhold til 

håndpantregelen.  

 

For øvrig kan saken i Rt. 1878 s. 412 illustrere sale-and-leaseback-avtaler (se nærmere om 

dette i punkt 4.3.4). 

 

3.3.2.2 Rt. 1909 s. 734 (Tømmerdommen) 

I Rt. 1909 s. 734 la Høyesterett til grunn at to trelasthandlerne hadde fått eiendomsretten til 

tømmer selv om de ikke hadde fått tømmeret overlevert, altså at avtale var tilstrekkelig for 

eiendomsoverdragelse. 

 

Sommeren 1903 solgte Edvard Mørk 300 tylfter tømmer til trelasthandlerne Isak Funnemark 

og O. Haugholdt. Trelasthandlerne betalte på forskudd, og tømmeret skulle leveres senere på 

høsten. Som sikkerhet for forskuddet skulle tømmeret merkes med kjøpernes merkeøks. Da 

Mørk ikke klarte å levere tømmeret og dermed misligholdt avtalen, inngikk han en 

endringsavtale i oktober samme år der han overdro nærmere spesifiserte tømmerpartier (totalt 

106 tylvter) til trelasthandlerne. Leveringen av resten av tømmeret skulle utsettes til våren. I 

slutten av samme måned gikk han konkurs. På dette tidspunktet hadde trelasthandlerne ikke 

hentet tømmerpartiene, og konkursboet anførte derfor at avtalen var proforma og ikke 

tilstrekkelig for å overføre eiendomsretten.  

 

En enstemmig Høyesterett ga imidlertid trelasthandlerne medhold. Under henvisning til 

overdragelseserklæringen la Høyesterett til grunn at det «maa siges at foreligge en virkelig 

eiendomsoverdragelse» (s. 735), og at individualiseringen var tilstrekkelig gjennom 

                                                 
54  Forholdet mellom kjøp og pant blir behandlet nærmere i punkt 3.3.3.3. Forholdet mellom avtalt besittelse og 

sikkerhetsoverdragelse blir behandlet i punkt Error! Reference source not found.. 
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markering og hugging. Dommen gir ingen veiledning om hva som legges i et 

overleveringskrav. Tvert imot underbygger den at overlevering ikke alltid er nødvendig for 

eiendomsrettens overgang. 

 

Saken i Rt. 1909 s. 734 viser – i likhet med tilfeller med korthåndstradisjon, se nedenfor i 

punkt 3.5.4 – at avtale er tilstrekkelig hvis løsøret befinner seg i det fri (Andenæs 2009a: 263).  

 

3.3.2.3 Rt. 1910 s. 231 (Kudommen) 

I dissensdommen (fire mot tre dommere) inntatt i Rt. 1910 s. 231 kjøpte en slakter, Ferdinand 

Olsen, i perioden august 1906–januar/februar 1907 elleve kyr av gårdbruker Otto Sundt. 

Avtalen gikk ut på at Sundt skulle beholde kyrene til de var ferdig utmelket, mot at han foret 

og stelte dem. Olsen betalte et forskudd basert på kyrenes foreløpige vekt i slaktet tilstand, 

men endelig sum skulle fastsettes når Olsen skulle hente dem. Sundt gikk konkurs i mars 

1907. Olsen rakk å hente én ku før konkursboet tok beslag i de ti resterende kyrene. For 

Høyesterett var spørsmålet om eiendomsretten til de ti kyrene hadde gått over på Olsen, med 

den følge at han var beskyttet mot beslag fra konkursboet. Konkursboet viste til at kyrene ikke 

var overlevert, og at kjøpesum ikke var bestemt.  

 

Høyesteretts flertall (fire dommere) kom til at eiendomsretten til kyrene ikke hadde gått over 

på kjøperen, og at han ikke hadde noen separatistrett. Flertallet påpekte at «[d]en foreliggende 

transaktion mangler karakter af en virkelig eiendomsoverdragelse» (s. 232). Mindretallets 

votum (tre dommere) blir behandlet nærmere i punkt 4.2.2.1 nedenfor. 

 

Selv om flertallet ikke uttrykkelig henviser til et overleveringskrav, er det mulig å tolke 

flertallets resonnement slik at det oppstiller en hovedregel om overlevering (Magnussen og 

Skoghøy 2019: 7.3.5). 

 

3.3.2.4 Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen) 

I Rt. 1912 s. 263, som også ble avsagt under dissens (fem mot to dommere), fikk kjøperen av 

jernavfall derimot eiendomsrett uten overlevering. Heller ikke denne dommen klargjør 

spørsmålet om overleveringskravet er en nødvendig betingelse for eiendomsrett. Imidlertid gir 

den, som det skal ses nærmere på i punkt 4.2.2.3, noe klarere retningslinjer for under hvilke 

omstendigheter avtalt besittelse er tilstrekkelig for eiendomsoverdragelse.  

 

Det danske selskapet Levin & Sønners Efterfølger A/S Kjøbenhavn avtalte i mars 1908 å 

kjøpe alt jernavfall for året 1908 fra skipsverftet A/S Fevigs Jernskibsbyggeri, slik det hadde 

gjort i mange år. Fevig skulle legge jernavfallet i en haug, og Levin skulle hente det før året 

var omme. I oktober hentet Levin en del av jernavfallet, men fikk utsatt hentingen av 44 tonn 

avfall til februar året etter. Alt avfall var betalt på forskudd. I desember ga Fevig beskjed om 
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at haugen nå var vokst til om lag 100 tonn, og sendte faktura for ytterligere 50 tonn. Levin 

betalte også for disse tonnene i slutten av januar. I midten av februar 1909 gikk imidlertid 

Fevig konkurs, og 94 tonn jernavfall, som Levin hadde betalt på forskudd, var ikke hentet. I 

haugen lå 135,5 tonn jernavfall. Fevigs konkursbo hevdet derfor at det kunne ta beslag i 

jernavfallet fordi det ikke var tilstrekkelig individualisert.  

 

Selv om flertallet kom til at kjøperen hadde fått eiendomsretten til jernavfallet uten 

overlevering, ville mindretallet (to dommere) derimot oppstille et overleveringskrav. 

Mindretallet henviste til Rt. 1910 s. 231 (Kudommen) og bemerket at  

 

«det solgte staalaffalds levering eller dets overførelse til kjøberens raadighet først kunde 

regnes fra den tid, da opveining fandt sted, efterat skib var ankommet for at afhente 

affaldet» (s. 264). 

 

3.3.2.5 Oppsummering 

De fire dommene gir ikke særlig veiledning i spørsmålet om overlevering er en nødvendig 

betingelse for at kjøperen skal oppnå eiendomsrett, og trolig må svaret være benektende. Det 

er på det rene at flertallet i Rt. 1878 s. 412 oppstiller et overleveringskrav, men drøftelsen om 

innholdet og rekkevidden i kravet er ikke særlig klargjørende. Tvert imot kan Rt. 1909 s. 734 

tas til inntekt for at overlevering ikke er nødvendig hvis løsøre befinner seg i det fri (Andenæs 

2009a: 263). Heller ikke dommene i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263 drøfter uttrykkelig 

spørsmålet om overlevering er nødvendig, men også disse dommene klargjør at overlevering 

ikke er nødvendig i alle omstendigheter. Den vesentlige problemstillingen i disse to dommene 

er snarere om kjøperen kunne oppnå eiendomsrett uten overlevering, nærmere bestemt om 

vilkårene for avtalt besittelse var oppfylt (se om dommenes betydning for interesselæren i 

punkt 4.2.2.3 nedenfor).  

 

I juridisk teori er det delte meninger om dommene kan og bør tillegges vekt. Det blir gjerne 

vist til at dommene bygger på en substansiell tilnærming, det vil si at de drøfter spørsmålet 

om eiendomsrettens overgang. I moderne fremstillinger, som tar utgangspunktet i det 

funksjonelle eiendomsrettsbegrepet, det vil si om kjøperen har oppnådd kreditorvern, blir det 

også tatt hensyn til notoritet og publisitet. I Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1921 s. 263 er drøftelsen av 

disse hensynene fraværende. En annen reservasjon er at dommene i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 

1912 s. 263 er begrunnet på måter som ikke ville vært tilfredsstillende i dag (se Eckhoff 2001: 

171–172 og Fleischer 1981: 49–50).  

 

Hauge (2016: 112 ff.) konkluderer med at ingen av dommene gir grunnlag for å slå fast at 

overlevering er en nødvendig betingelse for kreditorvern. Dette er også i tråd med Scheels 

egen oppfatning. Ifølge Scheel (1905)  
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«kan det under enhver Omstændighed ikke med Føie paastaaes, – og det antages da 

heller ikke af nogen nyere dansk eller norsk Forfatter, – at fysisk Overleverelse er nogen 

nødvendig Betingelse for Eiendomsoverdragelsen» (s. 338).  

 

Det forhold at overlevering ikke er nødvendig for eiendomsrett, stemmer godt overens med 

resultatet i Rt. 1909 s. 734 og Rt. 1912 s. 263. Imidlertid må det i tråd med det 

overleveringskravet som ble oppstilt og referert til i Rt. 1878 s. 412, iallfall legges til grunn at 

overlevering er tilstrekkelig for kreditorvern.  

 

Som det skal ses nærmere på i punkt 4.2 nedenfor, har dommene i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 

s. 263 likevel spilt en viktig rolle fordi Brækhus og Hærem (1964) utviklet den såkalte 

interesselæren basert på et konstruert ratio decidendi av avgjørelsene.  

 

Endelig kan det nevnes at dommene i Rt. 1878 s. 412 og Rt. 1910 s. 231 belyser at de rene 

kjøpsavtaler må avgrenses mot proformaavtaler (se punkt 3.3.2.1 ovenfor), 

sikkerhetsoverdragelser (se punkt 3.3.3.3 nedenfor) og sale-and-leaseback-avtaler (se punkt 

4.3.4 nedenfor).  

 

3.3.3 Annen lovgivning. Analogi og konsekvenshensyn 

Et spørsmål er om man ut fra analogi og konsekvenshensyn kan utlede et nødvendig 

overleveringskrav fra annen lovgivning. I norsk rett er overleveringskravet lovfestet ved 

godtroekstinksjon av løsøre og verdipapirer og håndpant. I dette punktet skal bestemmelsene 

gjennomgås overflatisk. Det nærmere innholdet i overleveringskravet – om det kreves 

fratakelse av besittelse eller fysisk overlevering – vil bli behandlet i punkt 3.4 nedenfor. 

 

3.3.3.1 Godtroerverv av løsøre 

En godtroerverver av løsøre oppnår rettsvern gjennom overlevering, jf. godtroervervloven § 1 

nr. 1. Godtroervervloven gjelder ikke for kreditorekstinksjon, jf. Ot.prp. nr. 56 (1976–77), s. 

37. Bestemmelsen blir nærmere behandlet i punkt 3.4.1.1 nedenfor. 

 

3.3.3.2 Godtroerverv av verdipapirer 

En godtroende kjøper av verdipapirer oppnår rettsvern overfor debitors senere 

godtroerververe ved overlevering, jf. gjeldsbrevlova § 14–§ 17. Spørsmålet om kreditorvern 

er derimot ikke lovfestet.  

 

Spørsmålet om det skulle lovfestes et overleveringskrav, ble tatt opp under utarbeidelsen av 

loven, men lovgiver avviste dette blant annet fordi  
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«kravet om overleverelse ikke står i den beste overensstemmelse med de grunnsetninger 

som hos oss ellers gjelder for overdragelse av løsøre» (NUT 1935: 1, s. 45).  

 

Datidens oppfatning var altså at overføring av verdipapirer – og løsøre – hadde kreditorvern 

uten overlevering (avtaleprinsipp) (se Lilleholt 2018: 309).  

 

Imidlertid er oppfatningen om kreditorvernet for verdipapirer endret, i tråd med tilsvarende 

oppfatningen om kreditorvern for løsørekjøp (Falkanger og Falkanger 2016: 771, fotnote 

1838). Den alminnelige oppfatningen i moderne teori er derfor at det gjelder en hovedregel 

om overlevering for at verdipapirer skal oppnå rettsvern (Lilleholt 2018: 309; Brækhus og 

Hærem 1964: 521; Andenæs 2009a: 273). 

 

Augdahl (1978: 318) var imidlertid av motsatt oppfatning. Etter Augdahls syn måtte avtale 

være tilstrekkelig for kreditorvern. Hans synspunkter er blitt videreført i Hagstrøm (2011)55:  

 

«Den som har fått overdratt et negotiabelt dokument, må derfor – under samme vilkår 

som ved overdragelse av løsøre i sin alminnelighet – antas å ha rettsvern overfor 

overdragerens kreditorer, selv om overlevering ikke har funnet sted» (uthevet her) (s. 

925). 

 

Setningen står uforandret siden Augdahl (1978: 318). Arnholm (1974: 76) mente på sin side. 

at det var «riktig nok at oppfatningen av hva det trenges for å gi erververen rettsvern ved salg 

av almindelig løsøre, har endret seg sterkt siden gjeldsbrevloven ble angitt» (s. 76), men 

hevdet at et krav om overlevering for verdipapirer ikke kunne gjennomføres uten lovendring.  

 

Sett med moderne øyne er nok spørsmålet om verdipapirers kreditorvern mest av teoretisk 

interesse. I takt med tidens utvikling har de tradisjonelle verdipapirene mistet sin praktiske 

betydning, slik at det er lite trolig at spørsmålet noen gang vil bli avgjort i rettspraksis.  

 

3.3.3.3 Avtalepant i løsøre. Sikkerhetsoverdragelser 

For avtalepant i ikke-registrerbart løsøre kreves det at løsøret (pantegjenstanden) «overleveres 

til panthaveren eller en annen som påtar seg å sitte med det for panthaveren, slik at eieren ikke 

selv har hånd om det», jf. den såkalte håndpantregelen i panteloven § 3-2 (2). Det nærmere 

innholdet i overleveringskravet i håndpantregelen blir behandlet i punkt 3.4.1.3 nedenfor. 

Bestemmelsen bygger på hensynet til notoritet og publisitet (Skoghøy 2018b: 191 ff.). 

Formålene er derfor langt på vei de samme som for kreditorvern ved løsørekjøp (se Brækhus 

                                                 
55  Første utgave av Obligasjonsrett som ble utgitt i 2003, ble skrevet i samarbeid med Magnus Aarbakke og 

bygger på Augdahls Den norske obligationsrett almindelige del fra 1978. 
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og Hærem 1964: 506). Selv om løsørekjøp forekommer langt hyppigere enn håndpant, tilsier 

analogi- og konsekvenshensyn at det også bør gjelde et overleveringskrav for løsørekjøp (se 

Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.5). 

 

I praksis er det ikke alltid lett å skille mellom pant og kjøp. Det kan hende at det som fremstår 

som et salg utad, egentlig bare har som formål å sikre oppfyllelse av en annen forpliktelse og 

omgå håndpantreglene, det vil si en sikkerhetsoverdragelse (Hauge 2016: 19). Et eksempel 

kan være at en person i økonomisk knipe selger løsøret sitt til en annen, men fortsatt beholder 

løsøret mot en leiesum uten at det har noen realitet for kjøperen. I utgangspunktet er dette et 

kjøp. Alternativt kan man også se det slik at «betalingen» er et lån, og at «leien» egentlig er 

betaling av renter, slik at det i realiteten er en sikkerhetsoverdragelse. Hvis kjøperen – eller 

utlåneren om man vil – skulle fått sikkerhet i løsøret, er det overleveringskravet i 

håndpantregelen i panteloven § 3-2 som gjelder. Hvis man opererer med et avtaleprinsipp for 

kjøp, men overleveringskrav for pant, vil det kunne slå uheldig ut. Andenæs (2009a: 261) 

hevder at hensynet til kreditorene taler for å stille det samme rettsvernskrav til løsørekjøp som 

ved pantsettelse. 

 

Problemet med sikkerhetsoverdragelser kan illustreres med den såkalte møbellånsepidemien i 

dansk rett. I Danmark åpnet avtalt besittelse opp for arrangementer der partene kunne avtale at 

løsøret skulle bli værende igjen hos, eller også leies av, kjøperen. I danske domstoler fikk man 

opp en rekke saker om kjøp fordekt som pant som fikk navnet møbellån. Et typisk møbellån 

var kjennetegnet ved at en part lånte bort penger til en annen og samtidig kjøpte 

vedkommendes møbler, uten at selgeren (og pengelåneren) mistet besittelsen. Møblene ble 

deretter leid ut igjen til samme selger mot en leie som tilsvarte rente og amortisering 

(Lindskoug 2015a: 195).  

 

Når reglene er innrettet på en slik måte at partene vil kunne søke å omgå dem, kan dette – for 

å si det med Ross (1935) – indikere at «Retsordenen har overdraget vilkaarlige Grænser 

bestemt efter inadækvate Kriterier» (s. 167).56 Med et felles og identisk overleveringskrav for 

både kjøp og pant – i tråd med rettstekniske hensyn – unngår man slike situasjoner. Dette kan 

tilsi et absolutt overleveringskrav som ikke skiller mellom ulike typer disposisjoner (Ross 

1935: 166–167).  

 

                                                 
56  Det er imidlertid viktig å påpeke at stiftelse av panterett utelukkende dreier seg om sikring av kreditt, mens 

overdragelse av eiendomsrett har andre funksjoner (Berg 1999: 14). Videre var formålet med innføringen av 

håndpantregelen å begrense realkreditten, mens det ikke er noen grunn til å hindre kjøp (Brækhus og Hærem 

1964: 506). 
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Som vist i punkt 3.3.2.1 kan dommen inntatt i Rt. 1878 s. 412, der en generalkonsul kjøpte 

møblene av en praktikant og leide det tilbake mot en leiesum, ses på som et tilfelle med 

fordekt pant (Brækhus og Hærem 1964: 501).  

 

3.3.4 Juridisk teori 

Spørsmålet om det gjelder et overleveringskrav eller avtaleprinsipp som vilkår for 

eiendomsrett eller rettsvern ved løsørekjøp, har vært en klassisk og tilbakevendende 

problemstilling i juridisk teori (se Berg 1999: 9–11; Falkanger og Falkanger 2016: 766 ff.). 

Trolig er det treffende å si at juridisk teori er den rettskilden som har hatt størst betydning for 

spørsmålet om kreditorvern. For betydningen av juridisk teori som rettskilde vises det til 

punkt 1.5.3.3 ovenfor. 

 

Som nevnt i punkt 2.3.3 ovenfor var det før Brækhus og Hærem (1964) delte oppfatninger om 

hva som skulle til for at en kjøper av løsøre skulle oppnå kreditorvern. Etter andre verdenskrig 

kom det et skifte med Lindebrække (1946), som erkjente at det etter gjeldende rett gjaldt et 

avtaleprinsipp, men at «kravet om overlevering i prinsippet bør oppstilles i alle tilfelle» (s. 

207). Fra 1960-årene har – med enkelte unntak – imidlertid den rådende oppfatningen vært at 

det gjelder en hovedregel om overlevering. 

 

I moderne fremstillinger er det vanlig å ta utgangspunktet i en hovedregel om overlevering. 

Overleveringskravet er begrunnet på ulike måter. Brækhus og Hærem (1946) synes å legge 

særlig vekt på at overleveringskravet er «[d]et som best oppfyller notoritetskravet» (s. 496), 

men oppstiller samtidig en reservasjon: 

 

«Noen fullgod sikkerhet mot senere antedaterte endringsavtaler gir derfor en slik 

overlevering ikke. Og heller ikke vet man med sikkerhet noe om når overleveringen har 

funnet sted. Men som regel er det ikke noen bedre måte å sikre notoriteten på, og i hvert 

fall er det på det rene at overlevering gir S det nødvendige rettsvern mot A’s kreditorer» 

(s. 497).  

 

Falkanger og Falkanger (2016: 766) avviser avtaleprinsippet fordi det sikrer verken notoritet 

eller publisitet. Andenæs (2009a: 261–262) viser til at overlevering er den fremherskende 

oppfatning, men at det gjøres vidtgående unntak. Han synes å bygge regelen på hensynet til 

notoritet, publisitet og konsekvens. Lilleholt (2018: 30) argumenterer med en hovedregel om 

overleveringskrav ut fra hensynet til etablert oppfatning og innretning, men åpner opp for 

unntak. Noe mer reservert er Berg (1999), som er i tvil om konklusjonen både de lege lata og 

de lege ferenda, men som innrømmer at «eit krav om overlevering er å føretrekkje som 

hovudregel, ut frå overordna mål om samanhang og konsekvens» (s. 15). Marthinussen (2011) 

viser kontant til at «det ulovfestede overleveringskravet i dag må anses som sikker rett» (s. 
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92). Magnussen og Skoghøy (2019: 7.3.5) viser at de viktigste argumentene for et 

overleveringskrav er særlig til hensynet til notoritet og publisitet, og underbygger 

overleveringskravet med dommene i Rt. 1878 s. 412 og Rt. 1910 s. 231 (Kudommen).  

 

Blant de som argumenterer for et avtaleprinsipp etter 1960-årene, finner vi blant andre 

Augdahl (1978)57 og Hagstrøm (2011). Augdahl (1978) ga uttrykk for at usikkerhet de lege 

lata, men de lege ferenda var det «meget tvilsomt om [overleveringskravet] som almindelig 

regel er legislativt å anbefale» (s. 424). Etter Augdahls skjønn ville et overleveringskrav føre 

til usikkerhet i omsetningen av løsøre og hindre arrangementer som ville tjene både kjøper og 

selger.  

 

I en meget grundig behandling av kreditorvern for løsørekjøp konkluderer Hauge (2016) med 

at «det for omsetningsoverdragelser ikke gjelder krav til at det må foretas en særskilt 

rettsvernsakt for at løsøreerverver skal oppnå kreditorvern» (s. 193). Hennes konklusjon er 

altså at det ikke kan oppstilles et overleveringskrav for kjøp av løsøre. Selv om 

overleveringskravet etter Hauges (2016: 133–134) skjønn er svakt og uklart begrunnet i 

juridisk teori, kan det trolig ikke være helt uten betydning at man mer eller mindre står 

overfor en langvarig og tilnærmet samstemmig oppfatning (Boe 2012: 316 ff.; se for øvrig om 

juridisk teori som rettskilde i punkt 1.5.3.3) 

 

3.3.5 Avsluttende betraktninger  

Spørsmålet i punkt 3.3 har vært om det gjelder et overleveringskrav eller avtaleprinsipp i 

norsk rett. Det foreligger ingen autoritative rettskilder som utvetydig og klart slår fast at 

overlevering er en nødvendig betingelse for kreditorvern.  

 

Den relevante høyesterettspraksis som foreligger, er over 100 år gammel og forholdsvis uklar. 

I Rt. 1878 s. 412 tok Høyesterett utgangspunktet i et overleveringskrav, men det er uklart 

hvilken rekkevidde og nærmere innhold overleveringskravet har. I Rt. 1909 s. 734 og Rt. 

1912 s. 263 tillot Høyesterett at kjøperen fikk overdratt eiendomsrett gjennom at selgeren satt 

med løsøret på vegne av kjøperen uten overlevering, men et slikt arrangement neppe være 

ubetinget, jf. Rt. 1910 s. 231. Konklusjonen fra høyesterettspraksis må etter dette bli at 

dommene ikke gir holdepunkter for at overlevering alltid er en nødvendig betingelse for 

kreditorvern, men at overlevering iallfall er tilstrekkelig. På den andre siden gir dommene 

heller ikke grunnlaget for at avtale alene er tilstrekkelig. Berg (1999) trakk den konklusjonen 

                                                 
57  Som nevnt er Augdahls (1978) fremstilling i det vesentlige videreført i Hagstrøm (2011), men Augdahls 

behandling av kreditorvern ved løsørekjøp er tatt ut. 
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at «[d]en einaste naturlege konklusjonen er – etter mitt syn – at det ikkje kan trekkjast nokon 

sikker konklusjon» (s. 8).  

 

For øvrig harmonerer både resonnementet og resultatet i de fire dommene godt med Ørsteds 

(1831) lære om constitutum possessorium og de senere vilkårene som Scheel (1905) satte i sin 

lære om aktuell og eventuell eiendomsoverdragelse. Disse tankene er videreført i Brækhus’ og 

Hærems (1964) interesselære, men på et annet grunnlag. 

 

Hensynet til konsekvens og sammenheng i lovgivningen kan tilsi at det bør gjelde et 

overleveringskrav for både kjøp og pant av løsøre. Dette er særlig begrunnet i at man ikke 

skal kunne omgå reglene. Som det skal drøftes i punkt 3.4.1 nedenfor, kan det samme 

hensynet tilsi at overleveringskravets nærmere innhold bør være at selgeren fratas besittelsen 

av løsøret. 

 

I juridisk teori har det etter utgivelsen av Brækhus’ og Hærems Norsk tingsrett (1964) vært en 

mer eller mindre samstemmig oppfatning at det gjelder et overleveringskrav. Særlig har det 

vært fremhevet at overleveringskravet ivaretar hensynene til notoritet og publisitet i større 

grad enn det avtaleprinsippet gjør. Andre har derimot konkludert med at det ikke kan 

oppstilles et overleveringskrav. 

 

Det er likevel ikke gitt at overlevering alltid gir bedre notoritet. I dag skjer de aller fleste 

transaksjoner for privatpersoner gjennom bruk av bankkort. Opplysningene som fremgår om 

transaksjonen gjennom kontoutskrifter og korttransaksjoner, kan bekreftes av en tredjepart 

som banken eller kortutstederen. Det er derfor lite trolig at slike transaksjoner skal kunne 

antedateres eller fingeres. I fremtiden er det heller ikke utenkelig at teknologier av typen 

blokk-kjede kan spille en rolle for å styrke avtalers notoritet. 

 

Det kan stilles et kritisk spørsmål ved om det egentlig har noen betydning om hvilken 

hovedregel – overleveringskrav eller avtaleprinsipp – man faller ned på. Berg (1999) påpeker 

at «[s]kilnaden treng med andre ikkje bli så stor anten ein tar utgangspunktet i det eine eller 

andre prinsippet» (s. 3). Andenæs (2009a: 261–261) viser som nevnt til at overleveringskravet 

gjelder som et utgangspunkt, men at det gjøres vidtgående unntak. Både avtaleprinsippet og 

overleveringsprinsippet er teoriske idealtyper: Det finnes ingen eksempler på land som 

praktiserer prinsippene i sin rene form uten unntak (Berg 1999: 3). Det kan derfor hevdes at et 

viktigere spørsmål er om regelverket samlet sett avveier interessene til suksessor og kreditor 

på en måte som tilfredsstiller hensynene til publisitet og notoritet, herunder faren for 

kreditorsvik. Eksempelvis er det – som det skal ses på nedenfor – argumentert med at det må 

gjøres unntak for overleveringskravet for kjøp som faller innunder interesselæren (punkt 4), 

tilvirkningskjøp (punkt 5) og forbrukerkjøp (punkt 6). Samlet sett uthuler disse unntakene 
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overleveringskravet i så stor grad at det er mulig å hevde at avtaleprinsippet er det praktiske 

utgangspunktet. 

 

3.4 Overleveringskravets nærmere innhold. Fratakelse eller besittelse? 

Når det gjelder det nærmere innholdet i overleveringskravet, blir det et spørsmål om det er 

tilstrekkelig at selgeren fratas besittelsen, eller om det er nødvendig at kjøperen får løsøret 

overlevert til seg.  

 

En naturlig språklig forståelse av ordet overlevering tilsier at løsøret faktisk må overleveres til 

kjøperen. I romerretten ble overleveringskravet supplert med surrogater, noe som tilsa at det 

vesentlige var at selgeren ikke lenger hadde den fysiske eller rettslige rådigheten til løsøret.  

 

Som regel vil tidspunktet for når selgeren fratas besittelsen av løsøret, sammenfalle med 

tidspunktet for når kjøperen får løsøret overlevert, men ikke alltid. Mellom disse to 

hendelsene kan det av ulike grunner gå noe tid. Problemstillingen kan illustreres slik: 

 

 

3.4.1 Overleveringskravet i lovgivningen 

Som nevnt i punkt 3.3.3 gjelder det et lovfestet overleveringskravet for godtroerverv av 

løsøre, omsetning og pant av verdipapir og håndpant. Ordlyden i de forskjellige lovene er 

derimot ulikt utformet, og det skal nå ses på det nærmere innholdet i lovene. 

 

3.4.1.1 Godtroerverv av løsøre 

For godtroerverv av løsøre krever godtroervervloven § 1 nr. 1 at erververen må få løsøret 

«overlevert til seg». Falkanger og Falkanger (2016) hevder at ordlyden må tolkes slik at 

kjøperen må «få det fysiske herredømme over tingen» (s. 708). Samme syn har Brækhus 

(1998), som mener at det er «ikke tilstrekkelig at A [debitor] fratas rådigheten, uten at en 

tilsvarende rådighet overføres til B [suksessor]» (s. 287).  

 

Av en annen oppfatning er Lilleholt (2018: 230–231), som mener det avgjørende må være at 

debitor fratas den fysiske kontrollen over løsøret. Dette synspunktet støttes også av 

forarbeidene, som påpeker at det etter gjeldende rett var tilstrekkelig at selgeren var fratatt sin 

SELGER 

 

KJØPER 

fratas besittelsen overlevert 
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legitimasjon, jf. Ot.prp. nr. 56 (1976–77), s. 708. Det er ikke holdepunkter i forarbeidene for 

at godtroervervloven tok sikte på en realitetsendring. 

 

For godtroerverv er det viktig å minne om at overleveringskravet også skal ivareta hensynet 

til legitimasjon (se punkt 2.2.2 ovenfor). Det vesentlige med et overleveringskrav blir dermed 

at debitor ikke lenger skal være legitimert utad. Hensynet til legitimasjon tilsier at fratakelse 

av besittelse er tilstrekkelig for overlevering. 

 

I forlengelsen av dette er det ikke gitt at overleveringskravet for godtroerverv og kreditorvern 

har samme virkeområde i praksis. Dette kan illustreres med overleveringskravet for såkalte 

forsendingskjøp – det vil si kjøp der løsøret skal transporteres til kjøperen – som gjelder for 

godtroerverv, men trolig ikke for kreditorvern og kreditorekstinksjon.  

 

Rettsvern ved forsendingskjøp avhenger av om det er kjøperen, selgeren eller uavhengig 

tredjeperson som står for transporten. Hvis det er kjøperen selv eller kjøperens representanter 

som transporterer løsøret, har overlevering selvsagt skjedd når kjøperen henter løsøret 

(«hentekjøp»). Hvis selgeren transporterer løsøret, er det overleveringen på 

bestemmelsesstedet som avgjør («plasskjøp»). Annerledes – men også mer praktisk – er de 

tilfellene der en uavhengig tredjeperson transporterer løsøret («sendekjøp»). Dette vil typisk 

være tilfellet ved bruk av tjenester som DHL, FedEx, Posten og PostNord osv. Når det er 

tredjeperson som transporterer løsøret, blir det avgjørende for overlevering hvem som har 

bestemmelsesrett over tingen overfor transportøren (Falkanger og Falkanger 2016: 709). Hvis 

selgeren har bestemmelsesrett over tingen, vil løsøret ikke være å anse som overlevert før det 

er utlevert til kjøperen (Ot.prp. nr. 56 (1976–77), s. 38–39; Falkanger og Falkanger 2016: 

706). Som vist i punkt 4.3.3 nedenfor vil interesselæren medføre at kjøperen kan være 

beskyttet mot kreditorbeslag før transport (Brækhus og Hærem 1964: 509).  

 

3.4.1.2 Godtroerverv av verdipapirer 

For godtroerverv og pant av verdipapirer krever ordlyden i gjeldsbrevlova § 14 at erververen 

må få verdipapiret «i hende». Dette er tolket slik at erververen må få verdipapiret overlevert 

(Selvig 2017: note 49). På samme måte som for løsøre mener Lilleholt (2018: 309) at 

fratakelse av besittelsen må være avgjørende for verdipapirene.  

 

3.4.1.3 Avtalepant i løsøre 

Hovedregelen er at håndpanterett får rettsvern ved at pantet «overleveres til» panthaveren 

eller annen som påtar seg å sitte med pantet for ham, jf. § 3-2 (2) første punktum. Av andre 

punktum følger det at «lignende tiltak som fører til at eieren taper rådigheten over pantet», er 
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likestilt med overlevering. Begrepet rådighet er flertydig,58 men det avgjørende er at eieren 

fratas besittelsen, slik at han «ikkje lenger på sjølvstendig måte kan rå over pantet» (se 

Skoghøy 2018: 188 ff.). I punkt 3.5.5 nedenfor ses det nærmere på hva som kan anses som 

lignende tiltak. 

 

I punkt 3.3.3.3 ovenfor ble det vist til at det er et vesentlig argument for et felles 

overleveringskrav for både pant og kjøp at kjøperen ikke skal kunne omgå pantereglene ved å 

kalle det som egentlig er et pant, et kjøp. Selv om pant av løsøre i panteloven § 3-2 (2) («taper 

rådigheten») har en annen utforming enn kjøp av løsøre i godtroervervloven § 1 nr. 1 

(«overlevert til seg»), tilsier de samme rettstekniske hensyn at det samme nærmere innholdet i 

overleveringskravet bør legges til grunn. Begrunnelsen er igjen at «ein risikerer at pantsetjing 

(eller sikringscesjon) blir kamuflert som kjøp» (Berg: 1999: 13). Med et likelydende 

overleveringskrav for både kjøp og pant unngår man problemet med sikkerhetsoverdragelser 

(Ross 1935: 166–167). Et identisk overleveringskrav – i betydning fratakelse av fysisk 

kontroll – bør derfor legges til grunn (Hauge 2016: 95 ff.). 

 

3.5 «Overleveringssurrogater». Annet enn overlevering? 

3.5.1 Innledning 

Selv om utgangspunktet er at suksessor oppnår kreditorvern ved overlevering – i betydning at 

debitor må fratas besittelsen – gjelder ikke dette absolutt. I enkelte situasjoner kan et krav om 

overlevering fremstå som en unødvendig formalisme; i andre situasjoner kan det være meget 

krevende å fastslå hva som skal anses som fratakelse av besittelse.  

 

I det følgende skal det ses nærmere på slike situasjoner på situasjon der overlevering ikke er 

praktisk. Først skal det ses på hvem som kan få løsøret overlevert (punkt 3.5.2). Deretter skal 

det ses på såkalt langhåndstradisjon (punkt 3.5.3), korthåndstradisjon (punkt 3.5.4) og tiltak 

som er likestilt med overlevering (punkt 3.5.5). Endelig skal det ses på situasjonen der partene 

er nærstående eller har en slik tilknytning at overlevering er praktisk umulig (punkt 3.5.6). 

 

3.5.2 Forholdet til tredjepersoner: Til hvem kan løsøret overleveres? 

Når suksessor er en fysisk person, må løsøret som hovedregel leveres til den bestemte 

personen, men løsøret må også kunne leveres til suksessors representanter. Når suksessor er 

en juridisk person – eksempelvis en organisasjon, forening, aksjeselskap eller kommune – er 

det alltid en fysisk person som får løsøret overlevert. Spørsmålet om hvem som kan 

representere en suksessor – fysisk eller juridisk – følger av den avtalerettslige fullmaktslæren, 

                                                 
58  Lilleholt (2018: 161) er kritisk til bruken av begrepet rådighet, fordi det kan tolkes både slik at pantsetteren 

gir fra seg fysisk kontroll, og slik at pantsetteren ikke kan råde fysisk eller rettslig over tingen. 
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regler om identifikasjon, selskapsretten osv. og vil ikke bli behandlet nærmere i denne 

avhandlingen. 

I godtroervervlovens forarbeider fremgår det at løsøret anses å være overlevert ved at det 

deponeres til en uavhengig tredjeperson, se Ot.prp. nr. 56 (1976–77) s. 38. Sett i sammenheng 

med overlevering i betydning fratakelse av besittelse må det dette også være tilstrekkelig for 

kreditorvern. 

 

3.5.3 Langhåndtradisjon. Krav om notifikasjon 

Regler for langhåndstradisjon finner vi i norsk rett i panteloven § 3-2 (2). Etter panteloven § 

3-2 (3) oppnår panthaver rettsvern fra det tidspunktet tredjeperson som besitter pantet, får 

melding om det. I juridisk teori er det blitt hevdet at panteregelen per analogi bør gjelde for 

løsørekjøp (se Lilleholt 2018: 306). Dette innebærer at om løsøret som er blitt kjøpt, befinner 

seg hos en tredjeperson som forvarer tingen for selgeren, er det tilstrekkelig for kreditorvern 

at denne tredjepersonen får melding om det (Falkanger og Falkanger 2016: 709). I 

romerretten tilsvarer denne regelen det som ble kalt langhåndstradisjon (traditio longa manu). 

I slike tilfeller blir kravet til kreditorvern notifikasjon eller melding. Imidlertid foreligger det 

ingen entydig oppfatning i teorien om denne regelen. Andenæs (2009a: 263) mener det ikke er 

grunnlag for å oppstille et slikt vilkår per analogi fra panteloven § 3-2. Berg (1999) er kritiske 

til en slik regel og fremholder at «notifikasjon er for spesielt til å nyttast på kjøp av lausøyre» 

(s. 19). 

 

Det kan være flere grunner til at tredjeperson besitter tingen. For eksempel kan tredjeperson 

være håndpanthaver, leier eller reparatør. Det kan også tenkes at tredjeperson er den 

opprinnelige eieren, for eksempel at debitor først selger til suksessor og suksessor 

videreselger til en annen person uten at debitor er fratatt besittelsen (se Berg 1999: 19). I slike 

tilfeller bør det være tilstrekkelig for den siste kjøperen at han sender melding til den 

opprinnelige eieren. Det er neppe hensiktsmessig eller nødvendig å oppstille noen 

uttømmende oppregning over de situasjonene løsøret befinner seg hos tredjeperson, men det 

bør likevel trekkes opp en grense mot tilfeller der tredjeperson må identifiseres med eller er en 

representant for suksessor. I disse tilfellene må kjøperen fortsatt anses å besitte løsøret. 

Tredjepersons tilknytning til debitor må derfor vurderes konkret.  

 

Det er et krav i panteloven § 3-2 (3) at meldingen må komme fra enten panthaver eller 

pantsetter. Dette innebærer at tilfeldig kunnskap fra tredjeperson ikke er tilstrekkelig (se 

Skoghøy 2016: 251). Et liknende krav finnes i de tilsvarende notifikasjonsbestemmelsene i 

aksjeloven § 4-13 (3) og gjeldsbrevlova § 29 (1). Trolig må det stilles samme krav ved 

løsørekjøp. Dette innebærer i så fall at meldingen om transaksjonen må komme fra enten 

kjøper eller selger.  
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Når det gjelder det nærmere innholdet i meldingen, oppstilles det ingen nærmere formkrav. 

Dette innebærer at meldingen kan meddeles muntlig, skriftlig eller elektronisk. Av 

bevishensyn er det i praksis selvsagt mest betryggende å sende meldingen på en måte som gir 

notoritet. Selv om det ikke kan oppstilles formkrav, må det nok som et minimum kreves at 

meldingen utvetydig opplyser om hvilket løsøre det gjelder, og hvem som har kjøpt løsøre. 

Det må videre oppstilles et krav om at kjøpet må være endelig og ubetinget, det vil si at det 

ikke er tilstrekkelig at meldingen henviser til et fremtidig kjøp. Det kreves heller ikke at 

tredjeperson har gjort seg kjent med innholdet i meldingen, men meldingen må ha kommet 

frem før tidspunktet for åpning av konkurs, jf. dekningsloven § 1-4 tredje ledd. 

 

Til illustrasjon kan det vises til at regelen om langhåndstradisjon og notifikasjon er anerkjent i 

svensk rett, jf. NJA 1949 s. 164. I saken ble en motorbåt solgt videre av kjøperen før 

vedkommende hadde fått båten overlevert. Motorbåten befant seg fortsatt hos selgeren. Den 

nye kjøperen underrettet derfor selgeren om at han hadde kjøpt båten, men ga samtidig 

beskjed om at den gamle kjøperen kunne benytte båten. I utgangspunktet skulle notifikasjon 

ha vært tilstrekkelig for kreditorvern i et slikt tilfelle, men reservasjonen førte likevel til at den 

nye kjøperen ikke fikk beskyttelse.  

 

3.5.4 Korthåndstradisjon  

Om kjøperen allerede besitter løsøret han kjøper, eller løsøret befinner seg i det fri, er 

kjøperen beskyttet allerede gjennom avtalen (Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.5; Andenæs 

2009a: 263). I romerretten var dette anerkjent som korthåndstradisjon (traditio brevi manu). 

En slik regel kan eksempelvis være praktisk hvis en person som låner et løsøre, finner ut at 

han ønsker å kjøpe det. 

 

Hvis overlevering har skjedd før kjøpet, er det ikke nødvendig med ytterligere overlevering. 

Det er altså intet krav om at avtale og overlevering må skje i en bestemt rekkefølge.  

 

3.5.5 Liknende tiltak. Dokument som representerer tingen og levering av nøkler til 

 låst rom 

Det følger av håndpantregelen i panteloven § 3-2 (2) andre punktum at fysisk overlevering er 

likestilt med overlevering av nøkkel til rom der pantet oppbevares, eller «lignende tiltak» som 

fører til at eieren taper rådigheten over pantet. For godtroekstinksjon har godtroervervloven 

ikke noen tilsvarende bestemmelse, men det fremgår av forarbeidene at dette «vil etter tilhøva 

gjelde hvor erververen får overlevert nøklene til et låst rom hvor tingen er» (uthevet her) 

(Ot.prp. nr. 56 (1976–77), s. 38). Forarbeidene overlater den nærmere grensedragningen til 

rettspraksis. Det antas at den samme regelen om nøkkel og liknende tiltak må gjelde for 

kreditorvern ved kjøp av løsøre. 

 



 

 

 

45 

Regelen om overlevering av nøkler til låst rom der løsøret oppbevares, tilsvarer det som i 

romerretten var kjent som traditio clavium. Løsøre i låst rom står for eksempel i kontrast til 

tilfeller der løsøret befinner seg i det fri (se for eksempel om Rt. 1909 s. 734 

(Tømmerdommen) i punkt 3.3.2.2 ovenfor). Det er ikke helt utenkelig at det i praksis kan 

være en glidende overgang til situasjoner der løsøret anses å befinne seg hos tredjeperson (se 

om langhåndstradisjon i punkt 3.5.3 ovenfor), men dette må vurderes konkret. 

 

I juridisk teori blir det gjerne hevdet at det er et nødvendig vilkår at tilgangen til nøklene er 

eksklusiv. Falkanger og Falkanger (2016: 708) viser til at kjøperen får beskyttelse om han får 

det eneste settet med nøkler til rom hvor løsøret befinner seg. For håndpantregelens 

vedkommende hevder Skoghøy (2018b: 190) at panthaveren ikke er beskyttet om pantsetteren 

beholder duplikatnøkkel, og panthaveren kan bebreides fordi han ikke har sikret seg mot at 

pantsetteren får tilgang til rommet på egen hånd.  

 

En innvending mot vilkåret om eksklusivitet er at det kan virke strengt. Eksklusivitet 

innebærer at det foretas en presiserende tolkning som for en uinnvidd rettsanvender ikke 

nødvendig er lett å lese ut fra ordlyden i reglene om godtroerverv eller pant. Sett fra selgerens 

eller pantsetterens perspektiv er det ikke utenkelig at det fremstår som en sikkerhetsrisiko å 

låne bort det eneste nøkkelsettet til suksessor. For eksempel foreligger det en risiko for at 

nøklene mistes, eller det kan hende at det låste rommet inneholder annet løsøre. En streng 

tolkning innebærer at adgang til rom som selgeren gir gjennom generiske nøkkelkort eller 

andre ordninger (for eksempel opplåsning gjennom kode eller gjennom mobiltelefon) – der 

selgeren potensielt kan få adgang selv – ikke vil være tilstrekkelig for kreditorvern. En annen 

omstendighet er kjøperen ellers ville kunne hatt kreditorvern hvis vilkårene i de ulovfestede 

reglene om interesselæren er oppfylt (se punkt 4.2 nedenfor). Etter omstendighetene kan det 

de lege ferenda argumenteres for at det bør tilvises en pragmatisk holdning ved anvendelsen 

av reglene.  

 

Et eksempel på «liknende tiltak» er et dokument som representerer løsøret, og som er 

nødvendig for å få fysisk herredømme over det – eksempelvis konnossement eller lagerbevis 

– må overlevering av dokumentet være likestilt med overlevering av selve løsøret (Falkanger 

og Falkanger 2016: 709).  

 

Når det gjelder pant, hevder Brækhus (2005: 74) at overlevering av nøkler som kan 

representere løsøret, må likestilles med «liknende tiltak». En slik regel er praktisk for store 

løsøre der nøkkelen utgjør en forutsetning for bruken, slik det er tilfellet med for eksempel 

biler og campingvogner. Logikken er at når selgeren har overlevert nøklene til slikt løsøre, har 

han også mistet rådigheten til det. Skoghøy (2018b: 191) er imidlertid uenig i en slik tolkning 

under henvisning til hensynet til publisitet og det forhold at forarbeidene til panteloven 
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presiserer nøkkelpant til å gjelde «nøkkel til rom hvor pantet oppbevares», jf. Innst. O. nr. 19 

(1979–80) s. 13.  

 

Til illustrasjon kan det vises til at overlevering av nøkler ikke er likestilt med overlevering av 

selve løsøret i svensk rett, jf. NJA 1975 s. 638. I saken prøvekjørte kjøperen en campingvogn 

med egen bil, men han lot campingvognen bli stående igjen hos selgeren fordi han ikke hadde 

plass til den selv. Kjøperen fikk nøklene til campingvognen, og han registrerte den i 

bilregisteret. Til tross for disse tiltakene fikk kjøperen likevel ikke kreditorvern fordi 

campingvognen hele tiden hadde befunnet seg hos selgeren. I norsk rett er det mulig at 

kjøperen – etter omstendighetene – ville hatt kreditorvern etter de ulovfestede reglene om 

interesselæren (se nærmere om interesselæren i punkt 4.2 ff. nedenfor). 

 

3.5.6 Nærstående parter 

Faren for kreditorsvik er trolig størst hvis selger og kjøper er nærstående59 (se Ross 1935: 

150). Dette vil typisk gjelde om partene er venner, samboere eller familiemedlemmer. I slike 

tilfeller kan det være behov for å være ekstra varsom. I andre tilfeller kan partene befinne seg 

i en slik situasjon at et overleveringskrav kan være vanskelig å praktisere. Det kan være at 

partene deler samme husstand uten å være samboere i et forhold, for eksempel studenter som 

deler samme bolig. Et annet eksempel er selskaper som deler samme kontorbygg. Om løsøret 

som selges, befinner seg i det fri, er som nevnt avtale tilstrekkelig, jf. Rt. 1909 s. 734 (se 

punkt 3.3.2.2 ovenfor). 

 

Det klare utgangspunktet er at reglene gjelder likt for alle, slik at det ikke skal kunne gjøres 

forskjell på partene. Det må derfor – som et utgangspunkt – gjelde et overleveringskrav i 

betydning fratakelse av besittelse også når partene er nærstående. Overleveringskravet 

innebærer dypest sett et krav om en konstaterbar endring (se Falkanger og Falkanger 2016: 

708). Dette er en påminnelse om at overleveringskravet først og fremst skal ivareta hensynet 

til publisitet og notoritet.  

 

Når samboere eller ektefeller overdrar sameieendeler i løsøre seg imellom, kan det minne om 

korthåndstradisjon (Berg 1999: 25). Reglene om korthåndstradisjon (se punkt 3.5.4) 

innebærer at ytterligere overlevering ikke er nødvendig om kjøperen allerede besitter løsøret. I 

et tilfelle med overdragelser mellom samboere eller ektefeller vil det imidlertid være 

vanskelig å foreta en slik ytre markering som rettsvernsreglene gjerne krever.  

 

                                                 
59  Det har her ingen hensikt å definere hva som er nærstående, men et eksempel fra lovgivningen aksjeloven og 

allmennaksjeloven § 1-5 som gir en legaldefinisjon av nærstående og personlig nærstående på 

aksjelovgivningens område. 
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For samboeres vedkommende har Bull (1990: 60–61) tatt til orde for at det bør gjøres unntak 

fra overleveringskravet under forutsetning av at avtalen sikrer notoritet. Berg (1999: 24–25) er 

uenig i dette og henviser til at faren for kreditorsvik er særlig stor i slike tilfeller, i tillegg til at 

samboerne gjerne vil spille på samme lag. Fra motsatt hold kan det innvendes at det generelt 

sett er vanskelig å si hvordan kjøperen skal kunne få kreditorvern ved avtaler med en 

nærstående, og hvordan overlevering skal skje (Hauge 2016: 39–40). I realiteten skal det 

svært mye til for at debitor skal kunne fratas besittelsen hvis partene bor på samme sted, og et 

for strengt krav i denne retning vil kunne medføre at overdragelser mellom partene aldri vil 

kunne få rettsvern. Av praktiske hensyn kan det derfor argumenteres med at man må nøye seg 

med avtalen og i stedet kreve gode bevis for den (Falkanger, Flock og Waaler 2018: 350; se 

også Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.4). 

 

For ensidige overdragelser har lovgiver oppstilt visse tilleggsvilkår. Gaver mellom ektefeller 

må stadfestes i ektepakt og tinglyses for å få rettsvern, jf. ekteskapsloven60 § 50, § 54 og § 55. 

I samboerforhold er det påpekt at «[o]verleveringskravet reiser særlige problemer ved 

overdragelse av løsøre mellom samboere», jf. NOU 1999: 25, vedlegg 1, punkt 4.3. Også for 

gavetilfeller kan det argumenteres med at avtale med gode bevis bør være tilstrekkelig.  

 

3.6 Nærmere om betydningen av forutsetninger 

Som vist i punkt 1.4.2 må visse forutsetninger ligge til grunn for at spørsmålet om 

kreditorvern overhodet skal bli satt på spissen. I dette punktet drøftes hva situasjonen om noen 

av disse forutsetningene ikke skulle være oppfylt. 

 

3.6.1 Ensidige disposisjoner 

Det er en forutsetning at avtalen mellom kjøper og selger er gjensidig bebyrdende, det vil si at 

begge parter skal yte noe. Motsetningen til gjensidige bebyrdende avtaler er ensidige 

disposisjoner som gaver og gavesalg. En gave blir tradisjonelt definert som en 

formuesforskyvning som er gitt for å berike mottakeren, jf. eksempelvis Rt. 1996 s. 1647, på 

s. 1652, og Rt. 2014 s. 1248 avsnitt 37. Gavesalg blir benyttet om gjensidige disposisjoner der 

det er misforhold mellom ytelse, det vil si at vederlaget bare er av symbolsk karakter. Den 

nærmere grensen mellom salg og gavesalg, beror blant annet på kjøpesummens størrelse.  

 

Hensynet til publisitet og notoritet tilsier at den som får en løsøregave, ikke oppnår 

kreditorvern før løsøret er overlevert. Det er ved gaver og gavesalg at faren for kreditorsvik er 

størst, samtidig som beskyttelsesbehovet for mottakeren er lite (Magnussen og Skoghøy 2019: 

7.3.4). Det forhold at det må oppstilles et vilkår om overlevering for at gaver skal oppnå 

                                                 
60  Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven). 
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kreditorvern, er i samsvar med omstøtelsesregler for gaver i dekningsloven § 5-2, jf. § 5-9. 

Etter dekningsloven § 5-2 kan gave som skyldneren har fullbyrdet senere enn ett år før 

fristdagen, omstøtes.61 Det avgjørende for om en løsøregave er fullbyrdet, er «etter sikker 

rettsoppfatning at gjenstanden bringes ut av avhenderens – debitors – besittelse», jf. Rt. 1988 

s. 1327 (Reksten), på s. 1331. Notifikasjon må antakeligvis likestilles med overlevering i 

tilfeller der tredjeperson besitter løsøret (Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.4; se også om 

langhåndstradisjon i punkt 3.5.3 ovenfor). Som nevnt i 3.5.6 ovenfor må gaver mellom 

ektefeller stadfestes i ektepakt og tinglyses, jf. ekteskapsloven § 50 og § 55. Hvis partene er 

nærstående eller befinner seg i en liknende situasjon der overlevering i betydning fratakelse 

ikke er praktisk mulig, bør gode bevis være tilstrekkelig.  

 

3.6.2 Betydningen av avtalen er ugyldig 

Det er videre en forutsetning at avtalen mellom debitor og suksessor er avtalerettslig gyldig. 

Det kan her minnes på kreditorene kan ta beslag i løsøre gjennom tre regelsett: 

ugyldighetsregler, rettsvernsregler og omstøtelsesregler (Brækhus og Berg 2014: 72 ff.).  

 

For spørsmålet om kreditorene kan påberope ugyldighet, viser Brækhus og Berg (2014: 73) til 

at kreditorene kan angripe debitors disposisjon gjennom å hevde at avtalen mellom debitor og 

suksessor var ugyldig. Det kan imidlertid være grunn til å skille mellom enkeltforfølgende 

(utlegg) og fellesforfølgende kreditorer (konkurs). Magnussen og Skoghøy (2019: 7.2) 

påpeker at avtalelovens ugyldighetsregler som utgangspunkt bare tar sikte på å beskytte 

avtalepartene, og ikke kreditorinteressene. Forfatterne argumenterer derfor for at 

utleggssøkende kreditorer – i motsetning til konkursboet – ikke bør kunne påberope 

avtalerettslig ugyldighet med mindre ugyldighetsreglene også tar sikte på å beskytte 

kreditorene.  

 

Magnussen og Skoghøy (2019: 7.2) viser til at selv om uttalelser i HR-2018-1265-A 

(Deutsche Bank), avsnitt 58, kan oppfattes slik at også utleggssøkende kreditorer generelt kan 

gjøre ugyldighet gjeldende, er sakens prejudikatvirkning begrenset til utleggssøkende 

kreditorers rett til å ta utlegg i ulovlige utdelinger fra aksjeselskap. For spørsmålet om under 

hvilke omstendigheter utleggssøkende kreditorer kan påberope avtalerettslig ugyldighet, 

argumenterer de for at man må vurdere hva som vil være den beste regelen. 

 

I en særstilling står proformaavtaler, som har et formelt, men ikke reelt innhold, se punkt 

3.3.2.1. Brækhus og Berg (2014: 73) viser til at kreditorene i utgangspunktet har samme rett 

                                                 
61  Om giveren har gitt mottakeren et gaveløfte, og gaven ikke er fullbyrdet før det blir åpnet konkurs, faller 

løftet bort, jf. dekningsloven § 7-13. 
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som debitor til å gjøre ugyldighet gjeldende overfor suksessor, men at partene selv ofte ikke 

vil ha særlig interesse i å innrømme proforma, og at suksessor ofte vil motarbeide 

kreditorenes forsøk på å tilsidesette transaksjonen (Brækhus og Berg 2014: 73). 

Rettsvirkningen av proforma er at løsøret fortsatt anses å tilhøre debitor, slik at kreditorene 

kan ta beslag i det etter den allmenne dekningsretten i dekningsloven § 2-2. 

 

3.6.3 Betydningen av at kjøperen ikke har betalt kjøpesummen 

Også når kjøperen verken har betalt for løsøret eller fått det overlevert til seg, blir det et 

spørsmål om kreditorene kan ta beslag i løsøret. Det kan skilles mellom tre ulike situasjoner: 

konkursboets inntredelsesrett, selgers hevingsrett og selgers utleveringsrett. 

 

Det følger av dekningsloven § 7-3 første ledd første punktum at konkursboet har en rett til å 

tre inn i gjensidig bebyrdende avtaler skyldneren har sluttet (inntredelsesrett) (se Andenæs 

2009a: 212 ff.). Om konkursboet benytter seg av denne retten, blir det berettiget og forpliktet 

på avtalens vilkår, jf. dekningsloven § 7-4 første ledd første punktum. Konkursboet kan altså 

kreve å fastholde avtalen ved at selgeren betaler for løsøret mot utlevering. Vanligvis vil 

konkursboet ha interesse av å benytte seg av inntredelsesretten om den avtalte prisen er god 

(Andenæs 2009: 266). 

 

På motsatt hold har kjøperen en hevingsrett om konkursboet velger ikke å tre inn i avtalen, jf. 

dekningsloven § 7-7 første ledd. Rettsvirkningen vil da være at begge parter stilles som om 

kjøpet overhodet ikke ble inngått. 

 

Det blir videre et spørsmål om kjøperen har et rettslig krav på å få løsøret utlevert til seg mot 

å betale for det (utleveringsrett) hvis konkursboet ikke trer inn i avtalen. Utleveringsretten kan 

da ses på som en form for løsningsrett (Berg 1999: 27). Spørsmålet er i norsk rett uavklart, 

men er diskutert i juridisk teori. Positiv til en utleveringsrett for kjøper er Brækhus og Hærem 

(1964: 508), som begrunner utleveringsretten med at partene har stort sett har samme 

interesser: Boet vil ønske å selge løsøret uansett, og tapet for kjøperen er ikke stort siden han 

slipper å betale for en gjenstand han ikke får. I tillegg taler kjøperens ideelle interesser i 

løsøret for en utleveringsrett. Disse forholdene gjør at det etter Brækhus’ og Hærems syn er 

rimelig at kjøperen kan kreve kontrakten oppfylt – dette gjelder også om kjøperen skulle ville 

betale på nytt. Hvis det tas utgangspunktet i at overleveringskravet er begrunnet i at selgeren 

har ytt kreditt til kjøperen, kan det argumenteres med at overleveringskravet ikke bør gjelde 

hvis kjøperen ennå ikke har betalt, fordi kredittmomentet ikke er til stede. En utleveringsrett 

vil kunne motvirke potensielle og alvorlige samfunnsmessige konsekvenser av at større 

tilvirkningsprosjekter blir stoppet (se Berg 1999: 28). Hauge (2016: 191) mener at det 

avgjørende for utleveringsrett må være at kjøperen har inngått en bindende avtale om en 

bestemt eller individualisert gjenstand.  
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Mot at kjøperen skal ha en utleveringsrett, taler hensynet til selgerens kreditorer og deres frie 

disposisjonsrett over gjenstanden. En utleveringsrett vil innebære at kjøperen kan fastholde 

kjøpet mot konkursboets vilje. Det kan da sås tvil om at en slik rett er i begge parters 

interesse, slik Brækhus og Hærem hevder.  

 

Det er heller ikke gitt at kjøperens ideelle interesser alene er tilstrekkelig til å begrunne en 

utleveringsrett. Andenæs (2009a: 266) viser til at kjøperen gjerne har en fjernere tilknytning 

til en betalt salgsgjenstand enn en salgsgjenstand som ikke er betalt. Etter Bergs (1999) skjønn 

taler det faktum at løsøret uansett skal realiseres, mot en utleveringsrett:  

«Har kjøparen tilstrekjeleg interesse i å få utlevert tingen, bør han klare dette på ein 

enkel måte – nemlig ved å betala mest» (s. 28).  

 

Magnussen og Skoghøy (2019: 7.3.6) mener den mest balanserte løsningen er at kjøperen ikke 

oppnår kreditorvern før løsøret er overlevert, det vil si at kjøperen ikke tilkjennes noen 

utleveringsrett.  

 

3.6.4 Betydningen av at kjøpesummen er delvis betalt 

I en mellomstilling står tilfeller der kjøpesummen er delvis betalt. Ved tilvirkningskjøp eller 

bestilling av løsøre er det ikke uvanlig at kjøperen – som et alternativ til å betale hele summen 

– betaler deler av summen på forhånd. En slik delvis betaling kan skje på ett tidspunkt eller i 

terminer og kan være et depositum eller en akontobetaling. For selgeren kan slike ordninger 

være fordelaktig fordi de det gir ham likvide midler, og fordi de kan kanalisere risikoen for 

pris over på kjøperen i tilfeller der endelig pris er usikker. For kjøperen kan fordelen ligge i at 

han kan sikre seg løsøret når det kommer, og at betalingen blir spredt på ulike tidspunkter.  

 

Når kjøperen har betalt en mindre eller en større del av kjøpesummen på forskudd, kan det 

argumenteres med at han bør være beskyttet fordi han får en nærmere tilknytning til 

salgsgjenstanden, jf. punkt 3.7.3 ovenfor. Argumentet om tilknytning er neppe stort om 

kjøperen bare har betalt en ubetydelig andel. Om partene for eksempel har avtalt 

akontobetaling, som er gjenstand for avregning når løsøret leveres, kan det imidlertid bero på 

tilfeldigheter om hele kjøpesummen er betalt eller ikke (se nærmere om denne 

betalingsordningen og tilvirkningskjøp i punkt 5). En kjøper som har betalt for tilnærmet hele 

kjøpesummen, bør ikke stilles dårligere enn om han hadde betalt alt. Dette tilsier at løsningen 

ved delvis betaling bør være som når kjøperen har betalt fullstendig. Hensynet til enkel 

praktisering av reglene tilsier at det ikke bør gjøres forskjell på hvor mye som er betalt. 

 

Forutsetningen ved delvis betaling er uansett at kjøperen må betale den resterende summen 

for å få varen, noe som kan være en fordel for konkursboet. Det kan være grunn til å minne 
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om at kjøperens rett begrenser seg til en separatistrett til løsøret. Om det skulle vise seg at 

kjøperen ved akontobetaling har betalt mer for varen enn nødvendig, må dette overskytende 

inngå i konkursboet, slik at han for dette beløpet er å anse som en kreditor på lik linje med 

andre.  

 

3.7 Avsluttende betraktninger 

Dette punktet har behandlet hovedreglene om kreditorenes beslagsrett overfor debitor og 

debitors suksessorer.  

 

Hovedregelen om kreditorenes beslagsrett går ut på at kreditorene i utgangspunktet bare kan 

ta beslag i løsøre som debitor eier, jf. dekningsloven § 2-2. Beslagsretten suppleres imidlertid 

av en utvidet beslagsrett: Hvis debitors suksessor ikke har skaffet seg kreditorvern for løsøret, 

kan kreditorene ta beslag i det. 

 

Når det gjelder kreditorenes beslagsrett overfor debitors suksessorer, er konklusjonen at det i 

norsk rett gjelder en hovedregel om overlevering. Dette overleveringskravet er tilstrekkelig – 

men ikke nødvendig – for at suksessor skal oppnå kreditorvern. Når det gjelder nærmere 

innholdet i overleveringskravet, legges det til grunn at det er tilstrekkelig at debitor fratas 

besittelsen over løsøret. 

 

Overleveringskravet gjelder ikke absolutt og vil i enkelte tilfeller være unødvendig. 

Overlevering suppleres derfor med regler om langhåndstradisjon (notifikasjon), 

korthåndstradisjon og liknende tiltak, slik som nøkkel til låst rom og dokument som 

representerer løsøret. Fellesbetegnelsen for disse reglene er at de er overleveringssurrogater.  
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4 Interesselæren 

4.1 Generelt om unntak fra overleveringskravet 

I punkt 3 ble det konkludert med at det gjelder en hovedregel om overlevering for 

kreditorvern ved kjøp av løsøre. I forlengelsen av dette blir problemstillingen hvor langt man 

skal gjøre unntak, og hvordan unntakene eventuelt skal begrunnes. I det følgende skal tre 

mulige unntak62 fra overleveringskravet – interesselæren63 (punkt 4.2), tilvirkningskjøp (punkt 

5) og forbrukerkjøp (punkt 6) – gjennomgås. 

 

Spørsmålet om hvor langt man skal gjøre unntak, kan alternativt formuleres som et spørsmål 

om under hvilke omstendigheter avtale mellom partene er tilstrekkelig for kreditorvern 

(avtaleprinsippet), eller i hvilke tilfeller kjøperen kan oppnå separatistrett uten overlevering. 

Etter at Sverige – som praktiserte et strengt overleveringskrav, men med unntak for 

registrering hos Kronofogdemyndigheten, jf. lösöreköpslagen 3 § – innførte et unntak fra 

overleveringskravet for forbrukerkjøp i 2002, jf. konsumentköplagen 49 §, er det 

tilsynelatende ingen land som opererer med et absolutt overleveringskrav. På den andre siden 

finnes det som nevnt heller ikke noe land som praktiserer et absolutt avtaleprinsipp uten 

unntak (Berg 1999: 3).  

 

For norsk retts vedkommende har Brækhus og Hærem (1964) påpekt at det «gjelder intet 

ubetinget krav om overlevering, men det er heller ikke alltid at avtalen vil være nok» (s. 514). 

I forelesninger skal Brækhus etter sigende hevdet at det i norsk rett gjelder et modifisert 

overleveringskrav (Berg 1999: 29; se også von Eyben og Smith 1962: 81; Magnussen og 

Skoghøy: 7.3.3). Siden faktiske situasjoner varierer, er det neppe tjenlig med overlevering i 

alle tilfeller (Lilleholt 2018: 305). Andenæs (2009a) påpeker på sin side at det fra 

overleveringskravet «gjøres vidtgående unntak» (s. 260).  

 

På samme måte som at overleveringskravet ikke er slått klart fast i norsk rett, bygger heller 

ikke noen av de tre mulige unntakene fra overleveringskravet som skal gjennomgås, på 

autoritative rettskilder. Unntakene er derfor grovt sett basert på de lege ferenda-vurderinger 

av ulike hensyn. 

 

                                                 
62  Drøftelsen forutsetter som nevnt at overleveringskravet er en hovedregel. Om man inntar det motsatte 

standpunkt – at avtaleprinsippet er hovedregelen – vil unntakene bli å regne som presiseringer av dette 

avtaleprinsippet (Berg 1999: 20). 
63  I moderne fremstillinger blir interesselæren ansett som et unntak fra overleveringskravet (Andenæs 2009a: 

264 ff.; Falkanger og Falkanger 2016: 767 ff.; Lilleholt 2018: 305 ff.). Hauge (2016: 129–130) stiller 

imidlertid spørsmål om interesselæren virkelig er et unntak fra en mulig hovedregel om overlevering, eller 

om den bare er et utgangspunkt (Hauge 2016: 129–130). 
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Unntak fra overleveringskravet begrunnes gjerne i at faren for kreditorsvik er liten eller 

fraværende, og/eller at det ved enkelte omstendigheter ikke er naturlig å si at en kjøper som 

betaler på forskudd, har gitt selgeren kreditt (Berg 1999: 20). De legislative hensynene og 

formålene som begrunner hovedregelen, kan etter omstendighetene også begrunne unntak.  

 

I rettspraksis har Høyesterett praktisert en streng linje når det gjelder unntak fra lovfestede 

rettsvernsregler. I Rt. 1997 s. 1050 (Momentum) uttaler flertallet (tre dommere) i sitt votum: 

 

«Det klare utgangspunkt er at rettsvernsreglene gjelder absolutt, slik at det ikke er rom 

for noen vurdering av om reglene i det konkrete tilfellet fører til et rimelig resultat. 

Dette har gode grunner for seg, ikke minst for å unngå usikkerhet og tvister. Jeg ser det 

derfor som betenkelig å tolke inn skjønnspregede unntak i de lovfestete 

rettsvernsreglene» (s. 1054–1055). 

 

Høyesterett slår altså fast at urimelige resultater i et konkret tilfelle ikke kan begrunne et 

unntak fra lovfestede rettsvernsregler, og at det må legges vekt på å unngå usikkerhet og 

tvister. De rettstekniske hensynene Høyesterett viser til, er gjentatt i Rt. 1998 s. 268 (Dorian 

Gray), der det heter:  

 

«Hensynet til en objektiv og rettsteknisk enkel løsning taler sterkt mot unntak» (s. 275).  

 

Under henvisning til at flertallet i Rt. 1997 s. 1050 eksplisitt viste til «lovfestete» 

rettsvernsregler, kan det innvendes at denne strenge linjen har begrenset betydning for 

rettsvernsreglene for løsørekjøp, som er ulovfestede og beheftet med betydelig usikkerhet. 

Sakene i Rt. 1997 s. 1050 og Rt. 1998 s. 268 gjaldt lovfestede rettsvernsregler i henholdsvis 

verdipapirsentralloven § 5-364 og sjøloven § 25 første ledd.65  

 

For lovfestede rettsvernsreglene kan det argumenteres med at lovgiver allerede har foretatt en 

avveining mellom suksessor og kreditorer basert på legislative hensyn (se nærmere om 

hensyn i punkt 2.2 og 2.3). Mulighetene for å argumentere med reelle hensyn er mer 

begrenset når reglene er lovfestede. Dette må domstolene respektere, selv om det konkrete 

utfallet i saken isolert sett kan anses som urimelig.66 For ulovfestede områder slik som løsøre 

stiller det seg imidlertid annerledes. I mangel av en klar regel er det domstolene som må 

                                                 
64  Lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral (verdipapirsentralloven). 
65  Lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 
66  I samme retning går avgjørelsene i Rt. 2002 s. 1484 (Nymo) og Rt. 2008 s. 586 (Fagutleie). At lovfestede 

rettsvernsregler må praktiseres strengt, kan HR-2017-33-A (Forusstranda Næringspark) også være et 

eksempel på. 
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foreta interesseavveiningen basert på relevante hensyn. I mangel av avgjørende prejudikater 

eller lovgivning må domstolene kunne stå temmelig fritt til avveie hensynene for kreditorvern 

(Brækhus og Hærem 1964: 514; Lindebrække 1946: 189).  

 

4.2 Interesselæren 

4.2.1 Innledning 

Den tingsrettslige interesselæren er populærnavnet for Brækhus’ og Hærems sammenfatning 

av de lege ferenda-betraktninger i Norsk tingsrett om spørsmålet om overdragelse av løsøre til 

eie (Brækhus og Hærem 1964: 506–513). Interesselæren er utviklet på bakgrunn av særlig 

høyesterettsdommene i Rt. 1909 s. 734 (Tømmerdommen), Rt. 1910 s. 231 (Kudommen) og 

Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen).  

 

Som en sammenfatning går interesselæren kort og upresist ut på at kjøperen er beskyttet 

dersom selgeren sitter med gjenstanden i kjøperens interesse (Brækhus og Hærem 1964: 

513).67 I disse tilfellene er avtale altså tilstrekkelig for at kjøperen skal oppnå kreditorvern.  

 

Brækhus og Hærem (1964: 513) viser til ulike situasjoner der kjøperen – etter deres skjønn – 

bør være beskyttet: når selgeren har stilt løsøret til disposisjon for kjøperen, eller det bare 

beror på kjøperen selv når han skal få løsøret i sin besittelse, når løsøret ellers ferdig, men blir 

værende igjen hos selgeren fordi selgeren skal foreta tilleggsarbeider, eller hvis bare 

transporten av tingen står igjen.  

 

Interesselæren kan også underbygges med reelle hensyn, som tilsier et unntak for 

overleveringskravet når det ikke foreligger fare for kreditorsvik eller noe kredittmomentet (se 

Hauge 2016: 130; se om legislative hensyn i punkt 2.2 ovenfor). Riktignok nevner verken Rt. 

1910 s. 231 eller Rt. 1912 s. 263 hensynet til kreditorsvik eller kredittmomentet (Hauge 2016: 

135–136).  

 

Den rådende oppfatningen i moderne fremstillinger er at interesselæren gir uttrykk for 

gjeldende rett (se eksempelvis Kaasen 2004: 282; Smith i RG 1972 s. 53, på s. 67). En kime 

til dette er trolig at Brækhus og Hærem (1964) selv uttalte at «[d]e regler vi ovenfor er 

kommet frem til de lege ferenda, må muligens også kunne hevdes de lege lata» (s. 514). Det 

er videre alminnelig antatt at interesselæren kan anvendes analogisk som unntak fra 

overleveringskravet for håndpant og verdipapirer (Falkanger og Falkanger 2016: 772; 

Skoghøy 2018b: 77; se nedenfor).  

                                                 
67  Brækhus og Hærem (1964) benyttet ikke selv navnet interesselære om sine betraktninger i boken, men den 

siterte setningen har gitt opphav til kallenavnet. Interesselære er også blitt benyttet om teorier i 

straffeprosess, jf. straffeprosessloven § 38 andre ledd, jf. Rt. 1980 s. 360, og i selskapsretten. 
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4.2.2 Høyesterettspraksis 

Interesselæren bygger på et konstruert ratio decidendi av begrunnelsene i 

høyesterettsdommene inntatt Rt. 1909 s. 734, Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263 (Brækhus og 

Hærem 1964: 513). Høyesterett har aldri slått fast – eller avkreftet – interesselæren. Det er 

neppe riktig å si at flertallets begrunnelse i dommene samsvarer med interesselæren,68 men 

læren lar seg forene med – og gir en rasjonell forklaring på – de motstridende domsresultatene 

(Falkanger og Falkanger 2016: 767). Med dette kommer også en reservasjon: Det faktum at 

interesselæren bygger på resultatene i to dissensdommer som ikke er særlig godt begrunnet, 

og som i tillegg drøfter eiendomsrettens overgang, gjør at rettsgrunnlaget for læren er svak 

(Berg 1999: 21). 

 

Som nevnt i punkt Error! Reference source not found. kan det sies at det går en rød tråd fra 

Ørsteds (1831) lære om avtalt besittelse til Brækhus’ og Hærems (1964) interesselæren. 

Ørsted (1831) var tidlig ute med å hevde at det overleveringskravet som Nørregaard (1784) 

hadde oppstilt, måtte suppleres med en regel om constitutum possessorium. Det var likevel 

uklart om denne regelen var identisk med den romerrettslige (Scheel 1905: 340–341). Som 

nevnt i punkt 2.3.3 mente Scheel (1905) at det for avtalt besittelse i norsk rett måtte skilles 

mellom situasjoner hvor kjøperen ubetinget og straks kunne komme i besittelse av løsøret og 

utøve rådighet over det (aktuell eiendomsoverdragelse), og hvor ervervet var betinget, for 

eksempel av betaling (eventuell eiendomsoverdragelse). Scheel stilte dermed ytterligere vilkår 

for avtalt besittelse. Det er Scheels teorier om aktuell og eventuell eiendomsoverdragelse som 

ligger til grunn for Høyesteretts resonnement i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263 (Berg 1999: 

9–10; Lilleholt 2018: 302). Brækhus og Hærem (1964) selv påpeker at interesselæren 

harmonerer med Scheels lære, selv om den «hviler på et annet grunnlag» (s. 513). 

Interesselæren kan dermed som en videreføring eller nyansering av skillet mellom aktuell og 

eventuell eiendomsoverdragelse.69  

 

4.2.2.1 Rt. 1910 s. 231 (Kudommen) 

For nærmere om faktum i Rt. 1910 s. 231 og dens betydning for overleveringskravet vises det 

til behandlingen i punkt 3.3.2.3 ovenfor. I det følgende det ses nærmere på dommens 

betydning for avtaleprinsippet og avtalt besittelse. 

 

                                                 
68  Andenæs (1997: 131) viser til at rettslitteraturen er positiv til resultatet, men kritisk til begrunnelsen.   
69  Den største umiddelbare forskjellen er at mens Scheel tok utgangspunktet i et substansielt 

eiendomsrettsbegrep, se punkt 1.3.4, la Brækhus og Hærem – som var svært kritisk til denne tilnærmingen – 

til grunn et funksjonelt eiendomsrettsbegrep (Hauge 2016: 135). Det hører med til historien at Scheel selv 

forholdt seg meget kritisk til teorien om funksjonell eiendomsrett da den ble introdusert av Torp, se fotnote 

50. 
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I Rt. 1910 s. 231 konkluderte Høyesterett med at kjøperen av kyr ikke fikk eiendomsretten 

fordi det ikke forelå en virkelig eiendomsoverdragelse. Som nevnt er en mulig forklaring på 

flertallets (fire dommere) resonnement at det oppstilte et overleveringskrav selv om det ikke 

uttrykkelig sies i dommen.  

 

Mindretallet (tre dommere) var imidlertid av den oppfatning at kjøperen hadde fått 

eiendomsretten, og begrunnet dette på to måter. For det første hevdet mindretallet prinsipalt at 

eiendomsretten til kyrne gikk over til Olsen allerede på avtaletidspunktet: 

 

«Han opbevarede dem for Olsen eller, om man vil, han leiede dem af Olsen, indtil 

denne afhentede dem. Et saadant constitutum possessorium udelukker ikke, at aktuel 

eiendomsoverdragelse maa siges at have fundet sted» (s. 233). 

 

Et interessant aspekt i mindretallets votum er at det henviser uttrykkelig til læren om avtalt 

besittelse (constitutum possessorium). Mindretallet anså utmelking mot foring og stelling som 

et leieforhold («han leiede dem»)70 som måtte likestilles med avtalt besittelse («[e]t saadant 

constitutum possessorium»). Det at avtalt besittelse skulle være et surrogat som var likestilt 

med overlevering, var helt i overensstemmelse med juridisk teori, slik Ørsted (1831) hadde 

hevdet. Imidlertid var det imidlertid tvil om hvilke vilkår som skulle oppstilles for avtalt 

besittelse, slik Scheel (1905: 340–341) drøftet. Mindretallets henvisning til «aktuel 

eiendomsoverdragelse» kan neppe tolkes annerledes enn at det vises til Scheel. Ifølge Scheels 

(1905: 348) teori om aktuell overdragelse måtte kjøperen være beskyttet hvis han ubetinget og 

straks kunne komme i besittelse av løsøret og utøve rådigheten over det (Scheel 1905: 348). 

Mindretallet mente dette var tilfellet i saken.  

 

For det andre hevdet mindretallet subsidiært at eiendomsretten uansett måtte ha gått over på 

Olsen etter hvert som bruksrett opphørte, det vil si når kyrne var ferdig utmelket. Mindretallet 

viste til at partene hadde «tilsigtet en øieblikkelig definitiv eiendomsoverdragelse med dertil 

hørende eiendomsraadighed for kjøberen», og la særlig vekt på at «kjøberen i umiddelbar 

forbindelse med handels afslutning kontant afgjorde kjøbesummen» (s. 233). Resonnementet 

er trolig et pek til Scheels (1905: 348) lære om eventuell eiendomsoverdragelse, som 

innebærer at ikke kjøperen kunne oppnå eiendomsretten til løsøre ved avtalt besittelse om 

ervervet var betinget, for eksempel at kjøperen måtte betale. Argumentasjonen om at 

skjæringstidspunkt for eiendomsrett måtte være tidspunktet for utmelking – som anslås å være 

når kyrene melker 6 til 7 liter per dag – ville imidlertid neppe ivareta hensynet til publisitet og 

notoritet særlig godt.  

                                                 
70  Såkalte sale-and-leaseback-avtaler blir nærmere gjennomgitt i punkt 4.3.4 nedenfor. 
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Flertallet henviser som nevnt ikke uttrykkelig til et overleveringskrav, men drøfter om 

vilkårene for avtalt besittelse – slik Scheel presenterte dem i sin lære om aktuell og eventuell 

eiendomsoverdragelse – var oppfylt. Siden læren om avtalt besittelse tok utgangspunktet i en 

regel om overlevering, er det likevel plausibelt å tolke dommen slik at en hovedregel om 

overlevering lå til grunn for resonnementet. I Rt. 1910 s. 231 var på det rene at kyrne ikke var 

overlevert. Det å drøfte om noen som helst overlevering hadde skjedd, slik det ble gjort i Rt. 

1878 s. 412, var derfor ikke nødvendig. Det reelle spørsmålet var derfor om vilkårene for 

avtalt besittelse var til stede. Når flertallet viser til at selgeren «betingende og beholdt i sin 

interesse raadigheden over kreaturene i flere maaneder» (uthevet her), er det en henvisning til 

læren om eventuell eiendomsoverdragelse. Klarere kommer dette til uttrykk når man ser på 

votumet til flertallet i byretten, som Høyesteretts flertall gir sin tilslutning til.71  

 

4.2.2.2 Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen) 

Flertallets votum (fem dommere) i Rt. 1912 s. 263 er forholdsvis knapt, men kjøperen – Levin 

– fikk medhold i at selskapet hadde fått eiendomsretten til jernavfallet uten overlevering. 

Flertallet viste til at jernavfallet ble lagt i en haug, og at fakturaen var en tilstrekkelig 

spesifikasjon. Det var Levin som ba om at avfallet skulle ligge igjen, og etter flertallets 

oppfatning var det «selvfølgelig hans mening, at partiet skulde henligge for hans regning og 

risiko» (s. 263). Under denne tiden hadde selgeren – Fevig – heller ingen rett til å disponere 

over jernavfallet. Det var uten betydning at haugen oversteg de 94 tonn som det var betalt for. 

 

I Rt. 1912 s. 263 kommer det tydeligere frem enn i Rt. 1910 s. 231 at kjøperen ubetinget og 

umiddelbart kunne komme i besittelsen av løsøret og utøve rådigheten over det, slik aktuell 

eiendomsoverdragelse krevde. Levin kunne når som helst ha hentet jernavfallet. Mens 

selgeren i Rt. 1910 s. 231 fikk beholde dyrene til utmelking, ble intet tilsvarende arrangement 

avtalt i Rt. 1912 s. 263. Avtalen var ikke betinget og kunne derfor ikke anses som en eventuell 

overdragelse. Sagt på en annen måte hadde ikke selgeren – med Brækhus’ og Hærems ord –

noen som helst interesse i å beholde jernavfallet.  

 

4.2.2.3 Betraktninger om høyesterettspraksis 

Dommene kan sammenfattes i at man tar utgangspunktet i et overleveringskrav, men at avtale 

er tilstrekkelig hvis vilkårene for avtalt besittelse – eller vilkårene for aktuell 

eiendomsoverdragelse eller interesselæren om man vil – er oppfylt. Dette harmonerer godt 

                                                 

71 Ifølge byrettens flertall, Edvard Hambro – som uttrykkelig viser til Scheel i sitt votum – var det avgjørende at 

kjøperen «i det væsentligste og i egen interesse har fortsat at have eiendomsraadigheden og eiernytten af kjørene 

og efter aftalen havde ret til dette» (s. 235). Som en kuriositet kan det nevnes at Hambro var konstituert 
høyesterettsdommer i Rt. 1909 s. 734 og representerte mindretallet som høyesterettsdommer i Rt. 1912 s. 263. 
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med Brækhus’ synspunkt om at det i norsk rett gjaldt en mellomform mellom avtaleprinsippet 

og overleveringskravet, et såkalt modifisert overleveringskrav.  

 

Selv om overleveringskravet ikke nevnes eksplisitt i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263, er det 

plausibelt å trekke den konklusjon at overleveringskravet likevel er et utgangspunkt. På den 

andre siden gir dommene neppe holdepunkter for å fastslå en hovedregel om avtaleprinsipp. 

Det er på det rene at Rt. 1878 s. 412 – med henvisning til eldre rettspraksis – tar 

utgangspunktet i et overleveringskrav. I den saken var løsøret låst inn på et eget rom, men satt 

tilbake til opprinnelig plass dagen etter, og spørsmålet ble dermed om løsøret var overlevert 

på en tilstrekkelig måte. Selv om Brækhus og Hærem (1964) mener dommen ikke kan 

tillegges særlig vekt fordi det i realiteten var snakk om en sikkerhetsoverdragelse, er dommen 

tydelig på at det fremgikk av flere høyesterettsdommer at avtale ikke var tilstrekkelig, og at 

sann og virkelig overlevering måtte til.  

 

Formulert på en annen måte kan det muligens sies at det tvilsomme spørsmålet i 

høyesterettspraksis ikke dreier seg om overleveringskravet per se, men om hvilken rekkevidde 

unntaket for avtalt besittelse skulle ha. I Rt. 1878 s. 412 uttaler mindretallet (én dommer) at 

han ikke ville «have det udtalt i sin Almindelighet, at der ikke under nogen Omstændighed 

skulde kunne stiftes et constitutum possessorium» (s. 414). I Rt. 1909 s. 734, Rt. 1910 s. 231 

og Rt. 1912 s. 263 var det på det rene at overlevering ikke hadde funnet sted, og det var derfor 

ikke nødvendig å drøfte overleveringskravet. Spørsmålet i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263, 

der løsøret fortsatt befant seg hos kjøperen, ble dermed om vilkårene for avtalt besittelse var 

til stede, slik de var oppstilt i juridisk teori først av Ørsted (1831) og deretter av Scheel 

(1905). En forskjell i sakene var at mens kjøpet i Rt. 1910 s. 231 var betinget av at kyrene 

skulle utmelkes, mens kunne kjøperen i Rt. 1912 s. 263 straks og ubetinget hente jernavfallet. 

Dette samsvarer som nevnt med de vilkårene som Scheel oppstilte for avtalt besittelse 

gjennom aktuell og eiendomsoverdragelse.  

 

Til tross for at begge dommene er avsagt i dissens, foreligger ingen holdepunkter for at 

Høyesterett har ønsket å fravike tidligere rettspraksis om overlevering eller Scheels 

standpunkter om aktuell og eventuell eiendomsoverdragelse. Det er grunn til å tro at en 

fravikelse ville ha kommet tydeligere frem. Rt. 1878 s. 412 kunne ha vært tolket slik at avtalt 

besittelse overhodet ikke var tillatt, men mindretallets votum i saken og Rt. 1912 s. 263 gjør 

det klart at det ikke er tilfellet.  

 

4.2.3 Annen rettspraksis 

Interesselæren kan også illustreres gjennom saker i underrettspraksis. 
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I RG 1963 s. 492 (Eidsivating) var spørsmålet om kjøperen av en bil som sto parkert på 

kjøperens tomt, men som selgeren fortsatt disponerte, hadde kreditorvern. Lagmannsretten 

fant det uklart om det dreide seg om et omsetningskjøp eller sikkerhetsoverdragelse (se 

nærmere om sikkerhetsoverdragelser i punkt 3.3.3.3), men dette var ikke viktig fordi 

transaksjonen hadde «under enhver omstendighet en betenkelig likhet med underpant i 

løsøre» (s. 495). Kjøperen var ikke beskyttet mot selgerens konkursbo fordi «Gundersen 

fortsatt i utstrakt grad hadde disposisjonsretten over bilen og at den egentlige overlevering 

ikke fant sted før etter konkursens åpning (s. 495–496). Det ble ikke tillagt betydning at 

kjøperen hadde fått bilnøklene (se nærmere om surrogater som kan likestilles med 

overlevering i punkt 3.5.5).  

 

Falkanger og Falkanger (2016) viser til at dommen er «tatt til inntekt for interesselæren» (s. 

767). Synspunktet sett fra interesselæren er trolig at kjøperen ikke kunne få kreditorvern fordi 

bilen fortsatt ble disponert og benyttet av selgeren, eller rettere sagt at bruken skjedde i 

selgerens interesse. Det kan imidlertid innvendes at saken ikke er spesielt relevant for å belyse 

interesselæren, fordi den reelle årsaken til at kjøperen ikke fikk rettsvern, var at overdragelsen 

liknet på underpant (Berg 1999: 7). 

 

I juridisk teori blir voldgiftsavgjørelsen i RG 1972 s. 53 (Flekkmassedommen) stadig 

fremhevet som et relevant eksempel for interesselæren (se eksempelvis Falkanger og 

Falkanger 2016: 768).72 Spørsmålet var om et svensk firma som hadde kjøp og betalt på 

forskudd for 800 tonn flekkmasse, hadde kreditorvern. I saken blir interesselæren formulert på 

følgende måte: 

   

«Kjøperens rett vil således være beskyttet mot selgerens kreditorer hvor varen er stillet 

til kjøperens disposisjon eller det bare beror på ham selv når han skal få den i sin 

besittelse. Som en hovedretningslinje har i denne sammenheng vært benyttet den 

formulering at kjøperen er beskyttet dersom selgeren sitter med gjenstanden i kjøperens 

og ikke i sin egen interesse» (s. 67). 

 

I LF-2010-133423 var spørsmålet om kjøperen av fritidsbåten «Why Worry» som var til 

overflatebehandling ved kjøpstidspunktet, hadde kreditorvern overfor selgerens konkurs til 

tross for at båten ikke var overlevert til ham. Partene hadde avtalt at kjøperen skulle hente 

båten når reparasjonen var ferdig, men i mellomtiden gikk selgeren konkurs. I tråd med den 

vanlige oppfatningen vurderte lagmannsretten om overflatebehandlingen var å anse som en 

                                                 
72  Det forhold at avgjørelsen er hyppig sitert, har nok først og fremst bakgrunn i at dommen er avsagt av 

professor og senere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith som enevoldsdommer, i tillegg til at den illustrerer 

interesselæren godt samtidig som avgjørende høyesterettspraksis er fraværende.  
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hovedytelse eller tilleggsytelse (se nærmere om tilleggsytelser i punkt 4.3.3 nedenfor). 

Lagmannsretten viste til at det var i kjøperens interesse at båten skulle repareres, men 

konkluderte likevel med at overflatebehandlingen måtte være å anse som en hovedytelse, slik 

at løsøret ikke kunne leveres i kontraktsmessig stand. Med andre ord var den ikke klar til 

levering (se nærmere om vilkår for interesselæren i punkt 4.3.2). Kjøperen hadde dermed ikke 

rettsvern for sitt kjøp.  

 

4.3 Interesselærens virkeområde 

4.3.1 Nærmere om kravet til interesse 

Som vist i punkt 4.2.1 innledningsvis går kortversjonen av interesselæren ut på kjøperen bør 

være beskyttet dersom selgeren sitter med løsøret i kjøperens interesse. Utgangspunktet er at 

enhver forskuddsbetaling før overlevering, er å anse som kreditt til selgeren (Brækhus og 

Hærem 1964: 508). Likevel må det vurderes konkret om forskuddsbetalingen representerer en 

kredittytelse til selgeren (von Eyben og Smith 1962: 82). Det er her spørsmålet om interesse 

kommer inn. Det som avgjør om kjøperen har rettsvern og separatistrett, er hva som er 

årsaken til at løsøret er blitt værende igjen hos selgeren: Er løsøret hos selgeren i kjøperens 

eller selgerens interesse? 

 

Når løsøret blir værende hos selgeren i kjøperens interesse – for eksempel hvis selgeren kan 

og vil levere, men kjøperen har midlertidig plassmangel – er det ikke naturlig å si at kjøperen 

har ytt selgeren kreditt (se for øvrig om kredittmomentet i punkt 2.2.4.3 ovenfor). Brækhus og 

Hærem (1964) begrunner dette slik: «Forskuddsbetalingen minner lite om vanlig kreditt» (s. 

509). Det samme er situasjonen når det bare gjenstår transport eller behov for reparasjon. Når 

kredittmomentet ikke er til stede, tilsier det at kjøperen bør ha kreditorvern. I motsatt fall – 

når løsøret står igjen i selgerens interesse, for eksempel at selgeren kan nyttiggjøre seg av det 

– har kjøperen gitt selgeren kreditt. Kjøperen blir da en kreditor på lik linje med andre 

usikrede kreditorer. Isolert sett skulle dette tilsi en kjøper som betaler på forskudd, ikke bør 

kunne oppnå kreditorvern. 

 

Tar man utgangspunktet i denne tilnærmingen, blir spørsmålet om løsøret er blitt igjen hos 

selger i kjøperens eller selgerens interesse (Fleischer 1981: 50). Utover de nevnte situasjonene 

ovenfor gir Brækhus og Hærem (1964) ingen nærmere retningslinjer for vurderingen. I 

juridisk teori er kravet til interesse blitt tolket på ulike måter.  

 

Falkanger og Falkanger (2016) påpeker at det «karakteristiske er at S når som helst kan 

forlange gjenstanden utlevert, uten at A kan motsette seg dette» (s. 767). 

 

Berg (1999: 21) tolker kravet til interesse slik at selgeren må sitte med løsøret utelukkende i 

kjøpers interesse. Trolig ligger dette synspunktet nær Scheels lære om aktuell og eventuell 
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eiendomsoverdragelse. Ifølge Scheel (1905) kunne selgeren ved aktuell eiendomsoverdragelse 

sitte med løsøret og oppnå kreditorvern «hvis Aftalen kun er til fordel for Erhververen» (s. 

348). Bergs tolkning innebærer at selgeren ikke kan ha noen som helst interesse – verken stor 

eller liten – i å beholde løsøret. En fordel med en slik streng tolkning er at det gjør kravet til 

interesse klart: Hvis selgeren sitter med løsøret utelukkende i kjøperens interesse, er det på det 

rene at det ikke foreligger kredittytelse eller kreditorsvik. 

 

Hauge (2016: 138–139) synes å tolke kravet til interesse noe mildere og stiller spørsmålet om 

hvordan man skal vurdere interesselæren når selgeren sitter med løsøret primært i kjøperens 

interesse. Som eksempel viser hun til en båtkjøper som lar båten bli stående igjen hos selgeren 

frem til starten på båtsesongen, men gir selgeren rett til å bruke båten til en utstillingsmesse. 

Legger man til grunn Bergs strenge krav til interesse, vil et slikt arrangement ikke ha 

kreditorvern. Det er neppe uenighet mellom Hauge og Berg om at kjøperens interesse må 

være sterk, men meningsforskjellen synes å være i hvor strengt kravet skal være.  

 

Hauge (2016: 139) viser også til at konkrete avtaler kan inngås etter at gjenstanden er klar til 

levering. Som eksempel viser hun til et salg av en anleggsmaskin som er motivert av at 

selgeren har bestilt en ny maskin. Kjøperen betaler på forskudd, og anleggsmaskinen står klar 

til levering, men like før overlevering viser det seg at selgerens nye maskin er forsinket. 

Partene inngår derfor en avtale om at maskinen kan brukes til et konkret oppdrag. I et slikt 

tilfelle foreligger det ikke en kredittytelse fra kjøperen, men en streng tolkning av interesse vil 

medføre at kjøperen likevel ikke har kreditorvern. Hauge påpeker at slike situasjoner er 

uavklarte etter interesselæren. 

 

Hvis selgeren som sitter igjen med løsøret, bruker det til egen fordel mot kjøperens vilje, 

tilsier det at kjøperen fortsatt må være beskyttet. Et spørsmål som kan stilles, er imidlertid 

noen rolle om kjøperen har forholdt seg passivt eller akseptert bruken gjennom konkludent 

atferd. Et annet spørsmål er om det bør ha betydning om kjøperen har vært uaktsom. Det er 

ikke vanskelig å se at den nærmere grensen for interesse – også der man legger et strengt 

interessekrav til grunn – er krevende. I praksis vil det også kunne oppstå vanskelige 

bevisspørsmål. En innvending mot interesselæren har nettopp vært at kreditorvern vil være 

«heilt avhengig av kva som skjer i kjøparen sitt hovud» (Berg 1999: 21). 

 

4.3.2 Innvendinger mot kravet til interesse 

En streng praktisering av kravet til interesse kan i ytterste konsekvens medføre at kjøperen 

ikke oppnår kreditorvern i situasjoner der det åpenbart ikke foreligger fare for kreditorsvik 

eller kredittgivning, som er regelens bærende hensyn (se Hauge 2016: 140). Interesselæren 

har derfor vært gjenstand for kritikk. For eksempel er doktrinen blitt omtalt som «svävande» i 

svensk juridisk teori (Håstad 1996: 204).  
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Magnussen og Skoghøy (2019: 7.3.5) er kritisk til vilkåret om interesse fordi de mener det er 

for løst formulert og bringer inn et uheldig subjektivt element i vurderingen. De knytter derfor 

heller vurderingen til tre kumulative vilkår:73 (1) om den avtalte leveringstid er kommet, (2) 

om selgeren er klar til å levere, og (3) om det beror på kjøperens forhold at levering ikke har 

funnet sted. Vurderingskriteriet ligger nær opp til den tidligere siterte formuleringen i 

voldgiftsavgjørelsen i RG 1972 s. 53 (se punkt 4.2.3), men uten at kravet til interesse trekkes 

inn. Det er også i samsvar med dommene i Rt. 1910 s. 231 og Rt. 1912 s. 263. For øvrig er det 

ikke tatt med et krav om individualisering (se punkt 4.4 like nedenfor).  

 

4.3.3 Transport, tilleggsarbeider og andre tilleggsytelser 

Innunder interesselæren faller blant annet situasjoner der selgeren blir sittende igjen med et 

ellers leveringsklart løsøre fordi selgeren skal foreta tilleggsytelser på det (Brækhus og 

Hærem 1964: 509–510). Også i slike tilfeller er kjøperen beskyttet ved selgerens konkurs. 

Typiske eksempler på slike tilleggsytelser er at transporten gjenstår, og at løsøret må tilpasses 

eller endres (Falkanger og Falkanger 2016: 768). 

 

Dette innebærer at det må trekkes en grense mellom hovedytelse og tilleggsytelser. Hvis 

arbeidet som gjenstår, er å anse som en hovedytelse, er gjenstanden ikke klar til å leveres før 

den er ferdig. Det er derfor bare i tilfeller der det arbeidet som gjenstår, er å anse som en 

tilleggsytelse, at kjøperen er beskyttet. Som eksempel på grensen mellom hovedytelse og 

tilleggsytelse viser Brækhus og Hærem (1964: 510) til forskjellen på en ferdigsydd og 

skreddersydd dress. En skreddersydd dress er ikke å anse som ferdig før den passer helt, og 

kjøperen har dermed ikke kreditorvern før dette tidspunktet. En ferdigsydd dress er selgeren 

imidlertid klar å levere selv om det gjenstår tilpasninger. Falkanger og Falkanger (2016: 768) 

lar det avgjørende være om selgerens totalinnsats er som et hele eller må deles opp. Dette er 

for øvrig i samsvar med Magnussens og Skooghøy (2019: 7.3.5) vilkår om selgeren er klar til 

å levere løsøret.  

 

Nedenfor i punkt 5 skal det ses nærmere på unntaket for tilvirkningskjøp kan medføre at 

kjøperen oppnår kreditorvern selv om selgeren ikke er klar til å levere løsøret. 

 

                                                 
73  Se også Skoghøy (2018: 77) der de samme vilkårene blir benyttet som et ulovfestet unntak fra 

overleveringskravet ved håndpant. 
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4.3.4 Leasing og sale-and-leaseback-avtaler 

Som et alternativ til å kjøpe et løsøre kan en næringsdrivende eller en privatperson velge å 

leie løsøret gjennom en avtale om leiefinansiering eller leasing. En slik leasingavtale gir 

leietakeren en total bruksrett til løsøret.  

 

Utgangspunktet er at leietakeren er beskyttet mot utleiers kreditorer ved overlevering av 

løsøret. I tilfeller der leietakeren imidlertid har betalt for leien forskuddsvis før overlevering, 

må han – i tråd med det som er sagt om interesselæren ovenfor – være beskyttet mot 

kreditorbeslag hvis den avtalte overleveringstidspunkt er kommet, utleier er klar til å levere 

og det beror på leietakeren at overlevering ikke har funnet sted (Magnussen og Skoghøy 

2019: 7.3.9).  

 

En annen variant av leasing er såkalte sale-and-leaseback. En sale-and-leaseback-avtale er 

kjennetegnet ved at kjøperen umiddelbart etter salget leier ut den samme gjenstanden til 

selgeren. En slik avtale kan være fordelaktig for begge parter: Selgeren (senere leietaker) har 

behov for likvide midler der og da, mens kjøperen (senere utleier) er sikret løpende inntekter 

som avkastning på kapital. En slik avtale kan være tidsbestemt, og ofte er det meningen at 

selgeren skal erverve løsøret tilbake på slutten av leieperioden.  

 

Følges retningslinjene i interesselæren, innebærer det at en slik sale-and-leaseback-avtale i 

norsk rett ikke har vern overfor leietakerens/selgerens kreditorer uten at løsøret (først) er 

overlevert til kjøperen/utleieren (Skoghøy 2018b: 199). Et avgjørende prejudikat for dette 

foreligger ikke, men det fremgår forutsetningsvis av Rt. 1910 s. 231 (Kudommen), der 

leieavtale om kyr (utmelking mot stell og pleie) ble underkjent. I andre tilfeller kan det være 

en glidende overgang mellom sale-and-leaseback-avtaler og sikkerhetsoverdragelser (fordekt 

pant), jf. eksempelvis Rt. 1878 s. 412. Forskjellen er imidlertid at formålet med 

sikkerhetsoverdragelse primært er å skape en sikkerhet for kredittgiverens krav, mens sale-

and-leaseback har som formål å finansiere selgerens forretningsvirksomhet (Lindskoug 

2015b: 324). Dette sistnevnte skillet er imidlertid myntet på næringsvirksomhet og ikke for 

forbrukere. 

 

Selv om det neppe kan være tvil om at løsningen de lege lata er et overleveringskrav for sale-

and-leaseback-avtaler, kan det derimot innvendes at sale-and-leaseback er anerkjent og 

praktisk i det moderne forretningslivet. Hvis notoriteten over avtalen, herunder betaling og 

avtalevilkår, er tilstrekkelig god, kunne hensynet til omsetningslivet derfor tilsi at 

kreditorvernreglene de lege ferenda burde innrettes slik at sale-and-lease-back-avtaler er 

beskyttet gjennom avtale.  
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4.4 Kravet til individualisering 

4.4.1 Artsbestemte og individuelt bestemte forpliktelser 

For kjøp av såkalt artsbestemte ytelser oppstilles i tillegg et vilkår om individualisering for at 

kjøperen skal oppnå vern. Dette innebærer at løsøret må være tilstrekkelig individualisert eller 

spesialisert gjennom ytre markering. På den måten blir det klart hvilken gjenstand suksessor 

har ervervet (Falkanger og Falkanger 2016: 768). Individualiseringskravet springer ut av det 

grunnleggende vilkåret om at kjøpet må gjelde en bestemt vare (Lilleholt 2018: 38 ff). Kravet 

er hovedsakelig begrunnet i et syn om at kjøperen ikke er eier av et løsøre før det er 

identifisert (Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.5). 

 

Mens artsbestemte ytelser – eller generisk bestemte ytelser eller genusytelser – er ytelser der 

debitor teoretisk har en ubegrenset valgfrihet med hensyn til oppfyllelsesgjenstand som svarer 

til artsbeskrivelsen (Hagstrøm 2011: 130–134), er individuelt bestemte ytelser – eller 

specieytelser – ytelser som bare kan oppfylles med den gjenstanden som er individualisert i 

avtalen. En tredje kategori er mellomformen halvgeneriske ytelser, som har vært behandlet 

som generisk ytelser. 

 

Et individualiseringskrav for genusytelser er også oppstilt i den svenske konsumentköplagen 

49 §, som gjør unntak for overleveringskravet for forbrukerkjøp. Etter konsumentköplagen 49 

§ har kjøperen ikke kreditorvern før det er gjort tiltak  

 

«genom avskiljande eller märkning av varan, anteckning om varan i en 

bokföringshandling eller på något annat sätt så att det framgår att varan är avsedd för 

köparen».  

 

Som eksempler på tilfeller der individualisering er nødvendig, viser forarbeidene til kjøp av 

TV-apparat av bestemt merke og modell eller kjøp av varer av et visst kvantum, som olje eller 

bensin, jf. SOU 1995:11, s. 90. Også i dansk rett, som opererer med et avtaleprinsipp, krever 

individualisering.  

 

Magnussen og Skoghøy (2019: 7.3.5) tar imidlertid til orde for at individualiseringskravet, 

som er knyttet til forestillinger om substansiell eiendomsrett, bør skrotes så lenge utskilling 

ikke utgjør en egen arbeidsprestasjon. Etter deres skjønn er det ikke grunn til å kreve 

individualisering om det bare er tale om å hente løsøret på et varelager (se nærmere om 

innvendinger mot individualiseringskravet i punkt 4.4.3 nedenfor). Forholdet mellom 

forbrukerkjøp og individualisering behandles nærmere i punkt 6.3.3. 

 



 

 

 

65 

4.4.2 Hvilke krav stilles til individualisering? 

I praksis har det ikke vært stilt spesielt strenge krav til individualiseringen. Fra 

høyesterettspraksis kan det vises til den nevnte Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen), som er 

nærmere behandlet i punkt 3.3.2.4 og 4.2.2.2 ovenfor. Høyesterett kom til at 94 tonn 

jernavfall som var lagt i en egen haug, var tilstrekkelig individualisert selv om haugen 

inneholdt vesentlig mer jernavfall (om lag 135,5 tonn).74 I Rt. 1909 s. 734 (Tømmerdommen) 

var tømmeret ansett tilstrekkelig individualisert gjennom markering med kjøpernes merkeøks 

og hugging. 

 

Det er også antatt at det er tilstrekkelig at selgeren individualiserer på egen hånd, slik at det 

ikke kreves at individualiseringen må skje i samråd eller samarbeid med kjøper eller 

tredjeperson (Falkanger og Falkanger 2016: 768). Dette illustreres også i den tidligere nevnte 

voldgiftsdommen i RG 1972 s. 53, der det fremheves at det bør formuleres liberale krav til 

individualisering:  

 

«Retten antar at en ensidig individualisering, dvs. en individualisering uten kjøperens 

medvirkning, i følge eksisterende rettskilder må anerkjennes som tilstrekkelig under 

forutsetning av at den er normal, lojal og klar. Muligens må det også kreves at 

individualiseringen har det moment av å være rettslig bindende, at selgeren enten har 

vært forpliktet til å foreta den eller har fraskrevet seg retten til å omgjøre den» (s. 69). 

 

4.4.3 Innvendinger mot individualiseringskravet 

Som nevnt i punkt 4.4.1 tar Magnussen og Skoghøy (2019) til orde for å gå bort fra 

individualiseringskravet. I dette punktet skal det ses nærmere på noen innvendinger mot 

individualiseringskravet. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om dikotomien species–genus er treffende for spørsmålet om 

kreditorvern i en moderne økonomi. De tingsrettslige fremstillingene bygger fortsatt på et 

skille mellom specie- og genuskjøp selv om skillet er forlatt i obligasjonsretten. Skillet 

mellom genus- og specieytelser lå til grunn for kjøpsloven av 1907, men ble ikke videreført i 

kjøpsloven av 1988, som har vært en rettesnor for annen obligasjonsrettslig lovgivning.75 

 

                                                 
74  I utgangspunktet er jernavfall en generisk bestemt ytelse, men i Rt. 1921 s. 401 la Høyesterett til grunn at 

selgerens årsproduksjon av selskinn må anses som species (Hagstrøm 2011: 131). Trolig er det et liknende 

resonnement som ligger til grunn for Rt. 1912 s. 263. 
75  Et unntak må muligens gjøres for de ulovfestede reglene om kontrollansvaret, jf. mindretallet i Rt. 2008 s. 

357 (Øyelinsedommen). 
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I teorien er det fremholdt at typiske genusytelser er råvarer, penger og energi, mens typiske 

specieytelser er personlig arbeid, fast eiendom og brukte ting. I praksis kan det imidlertid 

være vanskelig å klassifisere en forpliktelse. Dette gjelder også for tilvirkningskjøp, der man 

enten kan velge å legge vekt på produktutforming eller innsatsfaktorene. Trolig er det mer 

treffende å snakke om ulike grader av specie og genus. Halvgeneriske ytelser – slik som kjøp 

av en viss mengde av et bestemt lager eller annet vareparti av generisk generisk bestemte 

gjenstander – som mellomform er vanligvis blitt behandlet som genusytelser (Hagstrøm 2011: 

131–132).  

 

Som eksempel på et tilfelle med usikker løsning viser Hauge (2016: 65) til en situasjon der en 

butikk selger restbeholdningen av ti PC-er, og det er en kjøper til hver av PC-ene, uten at hver 

enkelt PC er markert. Kjøperne har betalt for PC-ene på forskudd. Spørsmålet om PC-ene er 

tilstrekkelig individualisert, må etter Hauges oppfatning bero på relevante rettskildefaktorer, 

herunder legislative hensyn. En streng anvendelse av individualiseringskravet medfører at PC-

kjøperne ikke nyter vern i disse tilfellene uten ytterligere markering.  

 

PC-eksemplet illustrerer noen uklarheter ved individualiseringskravet. I praksis vil de fleste 

elektrobutikker ha datasystemer med oversikt over lageret, slik at kjøpet blir registrert og 

koblet til en enkelt kunde, men uten at den enkelte PC-en blir markert fysisk på lageret. Man 

kan også vri på problemstillingen ved å forutsette at det foreligger færre eller flere PC-er på 

lageret enn det antallet som er solgt. Som regel vil oversikt over lageret gjøre det vanskelig å 

selge flere PC-er enn tilgjengelig. Unntak kan imidlertid tenkes om varelagerbeholdningen 

skulle være feil eller noen av varene er defektive. Er det flere kjøpere enn datamaskiner, må 

man trolig gå tilbake til utgangspunktet om at den som er først i tid, har best rett. Om butikken 

faktisk har flere PC-er på lageret enn det som er solgt når den går konkurs, kan det fra 

kjøperens side fremstå som urimelig at kreditorene skal kunne ta beslag i både forskuddet og 

PC-en. Hvis butikken uansett har tilstrekkelig med PC-er på lageret, vil den heller ikke ha 

noen umiddelbar oppfordring til å markere datamaskinen med kundens navn, slik 

individualiseringskravet tradisjonelt krever. I situasjoner der kjøperen er forbrukere, kan det 

argumenteres med at det bør gjøres unntak for både overleveringskravet og 

individualiseringskravet, se punkt 6.3.3.  

 

I den norske tingsrettslige litteraturen som behandler individualiseringskravet for varelager, 

blir betydningen av innretningen på lageret ikke problematisert i særlig stor grad. Bare det 

seneste tiåret har man sett en massiv utvikling i hvordan varelagre blir drevet. Moderne 
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varelagre kan i betydelig grad være styrt av datamaskiner og robotisering.76 Det klassiske 

kravet om at lapp eller påskrift på varepartiet er tilstrekkelig for individualisering (Falkanger 

og Falkanger 2016: 768), kan derfor i enkelte tilfeller fremstå som en anakronisme. Dette er et 

vektig argument for at individualiseringskravet bør forlates, slik Skoghøy og Magnussen 

(2019) tar til orde for.  

 

4.5 Avsluttende betraktninger 

Det blir gjerne sagt at man i norsk rett opererer med et modifisert overleveringskrav (Berg 

1999: 29; Magnussen og Skoghøy 2019: 7.3.3), som en betegnelse på en mellomform mellom 

avtaleprinsippet og overleveringskravet. Den rådende oppfatningen er at det gjelder en 

hovedregel om overleveringskrav, men at det gjelder et unntak dersom selgeren sitter med 

gjenstanden i kjøperens interesse. Denne doktrinen, som er kalt interesselæren, medfører at en 

kjøper oppnår kreditorvern i egenskap av avtalen.  

 

Tidlig på 1800-tallet ble den romerrettslige doktrinen om constitutum possessorium (avtalt 

besittelse) i tråd med Ørsteds (1831) teorier ansett som gjeldende rett i både norsk og dansk 

rett (Lilleholt 2018: 301).77 Dette innebar at besittelsen gikk over på kjøperen, mens selgeren 

ble ansett som ihendehaver (detentor) (Brækhus og Hærem 1964: 500). I praksis kunne det 

oppstå problemer med å fastsette rekkevidden av regelen. Lilleholt (2018) påpeker at «di 

lenger ein gjekk i å godta denne forma for innehaving, di mindre skilnad vart det mellom å 

seie at avtalen om overføring var nok, og det å seie at overlevering trongs i tillegg» (s. 301).  

 

I norsk rett oppstilte Scheel (1905) nærmere vilkår for avtalt besittelse for eiendomsrettens 

overgang i teorier om eventuell og aktuell eiendomsoverdragelse, som ble lagt til grunn i 

høyesterettspraksis i Rt. 1910 s. 231 (Kudommen) og Rt. 1912 s. 263 (Jernskrapdommen). 

Selv om constitutum possessorium i dag er forlatt i norsk rett (Berg 1999: 25), kan Brækhus’ 

og Hærems (1964) interesselære langt på vei ses på som en videreføring og nyansering av 

både Ørsted (1831) og Scheel (1905). Mens læren om eventuell og aktuell 

eiendomsoverdragelse bygger på et substansielt eiendomsrettsbegrep og spørsmål om 

eiendomsrettens overgang, bygger interesselæren på et funksjonelt eiendomsrettsbegrep og 

spørsmål om rettsvern, der det også tas hensyn til kredittmoment og faren for kreditorsvik. 

 

                                                 
76  Som et eksempel på problemstillingen kan det vises til denne artikkelen fra Bring: 

https://www.bring.no/magasinet/ehandel-og-logistikk/slik-kan-moderne-teknologi-revolusjonere-din-

logistikk 
77  I svensk rett, der det gjelder et strengt overleveringskrav, fikk constitutum possessorium derimot aldri 

gjennomslag (Lindskoug 2015a: 194). 
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En innvending mot interesselæren har vært at den er for løst formulert og bringer inn et 

subjektivt element i vurderingen. Magnussen og Skoghøy (2019) har argumentert for at man 

for det første bør droppe kravet til interesse til fordelen for en vurdering om den avtalte 

leveringstid er kommet, selgeren er klar til å levere og det beror på kjøperen at levering ikke 

er gjennomført. For det andre er det blitt argumentert med at man bør gå vekk fra 

individualiseringskravet for generiske ytelser.  



 

 

 

69 

5 Tilvirkningskjøp 

5.1 Innledning 

Et annet mulig unntak fra overleveringskravet er unntak for tilvirkningskjøp. Med 

tilvirkningskjøp menes at en kjøper (bestiller) bestiller et løsøre som skal tilvirkes av selgeren 

(tilvirkeren), jf. kjøpsloven § 2 (1) og forbrukerkjøpsloven § 2 første ledd bokstav a78. Det 

karakteristiske ved tilvirkningskjøp er at tilvirkeren først skal produsere løsøret og deretter 

overdra den til bestilleren. En forutsetning ved tilvirkningskjøp er gjerne at bestilleren har 

betalt for løsøret på forskudd helt eller delvis (se for øvrig om betydningen av at hele 

kjøpesummen ikke er betalt, i punkt 3.6.4 ovenfor).  

 

Tilvirkningskjøp må avgrenses mot tjenester og tilvirkninger som ikke er kjøp. Eksempler på 

slike tjenester er reparasjoner, vedlikehold og modifikasjoner av løsøre. Tilvirkninger som 

ikke er kjøp, er typisk når bestilleren skaffer materialet selv, jf. kjøpsloven § 2 (1) første 

punktum. Det er da mer naturlig å kalle dette kjøp av tjeneste fremfor kjøp av løsøre. Felles 

for disse situasjonene er at den som bestiller tjenesten, har eiendomsretten til løsøret fra før 

av. Overfor tilvirkerens kreditorer vil vedkommende være en hjemmelsperson med 

separatistrett (Berg 1999: 23). Kreditorbeslag kommer derfor ikke på tale.  

 

I dagliglivet er tilvirkning av løsøre både praktisk og utbredt. Både privatpersoner og 

næringsdrivende benytter tilvirkningskjøp til alt fra små bestillinger som bursdagskaker, 

blomsterbuketter og gifteringer til større bestillinger som produksjonsmaskiner, skip, 

bygninger og oljerigger. Fra tilvirkerens perspektiv kan forskuddsbetaling eller andre former 

for avdragsbetaling være helt nødvendig for at han i det hele tatt skal kunne få finansiert 

tilvirkningen. Om muligheten for tilvirkningskjøp ikke hadde eksistert, ville mange 

transaksjoner trolig ikke ha funnet sted. Når tilvirkningskjøp er en ordning som 

omsetningslivet har behov for, medfører dette også behov for reguleringer i tilfelle konkurs. 

 

Partene kan ha avtalt at bestilleren blir eier av arbeidet eller tingen hvert som det blir tilvirket, 

når materialene blir betalt eller kommer til byggeplassen, osv. (Berg 1999: 22; Falkanger og 

Falkanger 2016: 306). Det oppstår et problem for bestilleren om tilvirkeren skulle gå konkurs 

før løsøret er ferdig og overlevert. Innenfor skipsbygging er insolvens hos selgeren en ikke 

altfor fjern mulighet (Brækhus og Hærem 1964: 510). For bestilleren som har betalt for og 

bestilt løsøret, blir det et spørsmål i hvilken utstrekning vedkommende kan oppnå 

kreditorvern og separatistrett overfor tilvirkerens kreditorer. Om tilvirkeren er klar til å levere, 

vil bestilleren etter omstendighetene være beskyttet gjennom unntaket for interesselæren (se 

                                                 
78  Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 
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nærmere om tilleggsarbeid i punkt 4.3.3 ovenfor). Likevel kan det være behov for beskyttelse 

før løsøret er ferdig.  

 

Ofte vil kjøperen ikke ha noen interesse i å motta en halvferdig ting. Den som har bestilt en 

bursdagskake, vil neppe ha mye glede i å motta en halvferdig vare, og formentlig vil selgerens 

konkurs ikke medføre andre ulemper enn en redusert feiring. Vesentlig annerledes stiller det 

seg ved bygningsentrepriser og bygging av skip, der entreprenørens eller verftets konkurs kan 

få betydelige konsekvenser for bestilleren. I slike tilfeller vil kjøperen ha interesse i å beholde 

løsøret, slik at han kan få noen andre til å fullføre det påbegynte arbeidet. Det er derfor antatt 

at større tilvirkningskjøp er beskyttet mot tilvirkerens konkurs uten overlevering. 

 

5.2 Hvilke hensyn tilsier unntak ved tilvirkningskjøp? 

Unntaket for tilvirkningskjøp er hovedsakelig begrunnet i at faren for kreditorsvik er liten, og 

hensynet til omsetningslivet (Falkanger og Falkanger 2016: 770).  

 

I tilvirkningskontrakter vil det som regel være mange parter involvert, slik at det vil være 

vanskelig å arrangere antedateringer eller forfalskninger (Brækhus og Hærem 1964: 510). Det 

er derfor lite trolig at tilvirkeren vil bruke tilvirkningskjøp som ledd i å unndra midler fra 

kreditorene på en urettmessig måte.  

 

Når det gjelder hensynet til omsetningslivet, er det særlig fremhevet at avdragsbetaling, 

akontobetaling osv. anses som fornuftige finansieringsordninger som er både positive og 

fordelaktige i næringslivet, i tillegg til at kreditorbeslag vil kunne få store negative 

konsekvenser for bestilleren (Falkanger og Falkanger 2016: 769–770). Et annet moment er at 

løsøre som blir til gjennom tilvirkningskjøp, ofte vil være så tilpasset bestillerens behov at 

andre ikke vil kunne ha spesielt stor glede eller nytte av løsøret.  

 

Når bestilleren står for materiale til tilvirkningen på egen hånd, vil det som nevnt ikke være 

tale om noe kreditorbeslag. Situasjonen er derimot annerledes når tilvirkeren tilveiebringer 

materialene. En rettsøkonomisk innvending mot dette er at det bør det være uten betydning 

hvem av partene som står fremskaffer materiale.79 Dette tilsier at den som billigst kan skaffe 

materiale, bør gjøre det.80 En profesjonell tilvirker kan ha bedre forutsetninger til å foreta 

                                                 
79  Hvis man legger til grunn at det er et mål å etterstrebe samfunnsøkonomisk effektivitet, følger det av det 

betingede normative Coase-teoremet at reglene bør utformes slik at man reduserer hindringer for private 

avtaler (Eide og Stavang 2018: 146).  
80  Et utslag av det betingede normative Coase-teoremet nevnt i forrige fotnote er minstekostnadsprinsippet, 

som innebærer at den som kan avverge eller avhjelpe en risiko til lavest kostnader, bør bære ansvaret (Eide 

og Stavang 2018: 353). 
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faglige vurderinger om hvilke materialer som skal benyttes til et tilvirkningskjøp, og kan ofte 

foreta billigere innkjøp av materialer enn bestilleren selv.  

 

5.3 Hvordan kan bestilleren beskytte seg ved tilvirkningskjøp? 

Den som bestiller et løsøre, kan oppnå kreditorvern på ulike måter. Det er av pedagogiske 

grunner hensiktsmessig å dele inn dette i lovfestet (punkt 5.3.1), avtalefestet (punkt 5.3.2) og 

ulovfestet kreditorvern (punkt 5.3.3). 

 

5.3.1 Lovfestet kreditorvern 

Spørsmålet om kreditorvern ved tilvirkningskjøp er lovfestet for visse typer løsøre. For 

oppføring av boliger følger det forutsetningsvis av bustadoppføringslova81 § 47 første ledd 

bokstav a at byggherren (forbrukeren) får vern mot kreditorene til entreprenørene når 

vedkommende har betalt og fått materialene overført til sin eiendom (Lilleholt 2018: 301). Et 

skip med en lengde på 10 meter eller mer som er under tilvirkning av et verft her i riket, kan 

registreres i skipsbyggingsregisteret med bestilleren som eier, jf. sjøloven § 31. Ved 

registrering får bestillerens rett kreditorvern når byggingen påbegynnes, jf. sjøloven § 31 

første ledd fjerde punktum. 

 

5.3.2 Avtalefestet kreditorvern 

Utenfor de lovregulerte tilfellene er det stor enighet i juridisk teori om at kreditorvern også 

kan være avtalefestet (Brækhus og Hærem 1964: 510–513; Andenæs 2009: 266 ff.; Lilleholt 

2018: 306; Falkanger og Falkanger 2016: 769–770; Kaasen 2018: 567–568). Magnussen og 

Skoghøy (2019: 7.3.7) viser til at det ved bygningsentreprise er vanlig at partene avtaler at 

byggherren skal betale à konto-avdrag etter hvert som arbeidene utføres, og at han får 

eiendomsretten til materiale som inkorporeres i bygningen eller bringes til byggeplassen. 

Slike avtaler er vanlig i fabrikasjonskontrakter og var tidligere vanlig som standardvilkår for 

bygging av skip (Lilleholt 2018: 306). Avtalefestet kreditorvern innebærer dermed at 

tilvirkerens kreditorer må respektere avtaler mellom bestilleren og tilvirkeren som regulerer 

eiendomsrettens overgang.  

 

Som nevnt i punkt 5.3.1 kan enkelte tilvirkningskjøp av realregistrerbart løsøre oppnå 

kreditorvern ved registrering. En problemstilling er om en bestiller som ikke har benyttet seg 

av den valgfrie, men lovregulerte metoden for kreditorvern, likevel kan oppnå kreditorvern 

gjennom avtale. Et mulig argument er at bestilleren som ikke har benyttet seg av de 

                                                 
81  Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). 



 

 

 

72 

lovregulerte mulighetene til å skaffe seg kreditorvern, ikke bør ha vern på andre måter.82 I 

juridisk teori er det imidlertid hevdet at det ikke kan oppstilles et slikt krav. Bestilleren som 

har avtalt kreditorvern, men ikke benyttet registreringsadgang, må derfor være beskyttet i 

egenskap av avtalen (Kaasen 2018: 569 ff.; Skoghøy og Magnussen 2019: 7.3.7). 

 

5.3.3 Ulovfestet kreditorvern 

Tilbake står tilvirkningskjøp der bestilleren har verken registrert tilvirkningen eller inngått en 

egen avtale om eiendomsoverdragelse med tilvirkeren. Som nevnt vil partene som oftest ha 

uttrykkelig avtalt eiendomsoverdragelse, og det hører derfor trolig til sjeldenhetene at dette 

ikke gjøres. Uttalelser i Rt. 1990 s. 59 (Myra Båt) kan likevel gi holdepunkter for at slik 

uttrykkelig avtale ikke er nødvendig for at bestilleren skal oppnå kreditorvern. 

 

I saken tok Høyesterett blant annet stilling til spørsmålet om en byggherre – Byggelementer 

A/S – hadde oppnådd kreditorvern for stålplater som skulle inkorporeres i et lagerbygg, 

overfor konkursboet til entreprenøren Myra Båt A/S. Avtalen mellom partene gikk ut på at 

Byggelementer skulle bli eier til stålplatene ved betaling. Førstvoterende viser til at 

avdragsordninger spiller en betydelig rolle for entreprisekontrakter, og at dette skulle tilsi at 

det måtte være  

 

«naturlig at byggherren får en sikkerhet for de utbetalinger som finner sted – ikke bare i 

byggeproduktet, men også i de materialer som blir innkjøpt og etter hvert bragt frem til 

byggeplassen. Det kan derfor reises spørsmål om det ikke bør gjelde som en alminnelig 

regel ved tilvirkningskontrakter – selv om det ikke foreligger uttrykkelig avtale om dette 

– at byggherren får eiendomsretten til materialer som er tilkjørt byggeplass, når verdien 

av disse materialer, sammen med det arbeid som er utført, ligger innenfor summen av de 

avdrag som byggherren har betalt» (s. 63–64). 

 

Høyesterett legger til grunn at det ikke er nødvendig med «uttrykkelig avtale» for å oppnå 

kreditorvern. Selv om saken konkret gjaldt en byggekontrakt om lagerbygg, er det ikke 

utenkelig at dette kan anvendes analogisk også på andre områder.  

 

5.4 Rekkevidden av et ulovfestet unntak for tilvirkningskjøp 

5.4.1 Materialer og bruksrett 

Når materialer blir innlemmet i det løsøret som skal tilvirkes, er det reglene for dette løsøret 

som gjelder. Et spørsmål for seg er om bestilleren også har vern for materialer som ikke er 

                                                 
82  En slik logikk følger av de lovfestede reglene i godtroervervloven. Godtroervervloven gjelder ikke for 

realregistrerbart løsøre, jf. godtroervervloven § 4 første ledd. Se nærmere om skillet mellom vanlig løsøre og 

realregistrerbart løsøre i punkt 1.3.2 ovenfor.  
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inkorporert, for eksempel kommet til byggeplassen. Hvis partene har avtalt at materiale som 

ikke inkorporert i løsøret, skal eies av bestilleren, vil det ikke være noe problem med 

kreditorvern, men derimot kan det oppstå et problem med identifikasjon. I slike tilfeller mener 

Falkanger og Falkanger (2016: 770) at den løsningen som sjøloven § 43 andre ledd anviser 

om panterett, det vil si at materialet må være merket eller tydelig identifisert på annen 

betryggende måte, bør være tilstrekkelig. 

 

I juridisk teori er det også hevdet at avtaler om bruksrett – det vil si at bestilleren skal kunne 

få benytte seg av tilvirkerens utstyr i tilfelle tilvirkeren går konkurs, for å ferdigstille løsøret – 

bør stå seg overfor kreditorene (Falkanger og Falkanger 2016: 770). Dette er vanlig praksis 

for entrepriseavtaler og er ellers lovfestet i bustadoppføringslova § 21 andre ledd (se Lilleholt 

2018: 310). Risikoen for kreditorsvik anses liten, og det vises til at utstyret blir benyttet på en 

hensiktsmessig måte.  

 

5.4.2 Større tilvirkningskjøp 

Da Brækhus og Hærem (1964: 510 ff.) argumenterte for at tilvirkningskjøp burde unntas fra 

overleveringskravet, tok de utgangspunktet i skipsbyggingskontrakter. Den vanlige 

oppfatningen er at et unntak for tilvirkningskjøp er begrenset til større tilvirkningskontrakter 

som skip og arbeid på fast eiendom (se Falkanger og Falkanger 2016: 769).  

 

Det er neppe tvil om at en slik avgrensning til større tilvirkningskjøp er plausibel, blant annet 

for å begrense omfanget av antall tvister. En innvending kan imidlertid være at avgrensningen 

gir lite veiledning (Berg 1999: 23). Størrelse kan gå på både kjøpesum for tilvirkningskjøpet 

og tilvirkningskjøpets betydning for bestilleren og samfunnet ellers.  

 

Selv om det nok kan hevdes at det bare er av teoretisk interesse at en forbruker foretar 

tilvirkningskjøp – og unntaket først og fremst har sitt praktiske virkeområde innenfor 

næringsvirksomhet, der behovet er størst – er det vanskelig å finne gode argumenter for at 

forbrukeren skal stille dårligere enn den næringsdrivende. Sagt annerledes bør det være uten 

betydning om bestilleren er næringsdrivende eller forbruker. Det lovfestede kravet for 

oppføringer av boliger i bustadoppføringslova § 47 underbygger at også forbrukere etter 

omstendighetene kan ha behov for beskyttelse ved tilvirkningskontrakter.  

 

Riktignok hører det til sjeldenhetene at en vanlig forbruker vil foreta et slikt «større» 

tilvirkningskjøp av løsøre som Brækhus og Hærem trolig tok sikte på da de argumenterte for 

unntaket. Tilvirkningskjøp av løsøre som kan være av økonomisk og praktisk betydning for 

en forbruker, kan for eksempel være bestilling av bunad eller forlovelses- eller gifteringer. 

Som regel er det ikke materialene, men selve utførselen av tjenesten, som utgjør den 
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vesentligste delen av kjøpesummen. Det kan derfor hevdes at det er til liten hjelp at 

forbrukeren skulle få en separatistrett til materiale i slike tilfeller. 

 

En annen sak er imidlertid at forbrukere som har betalt for tilvirkningskjøpet med kredittkort, 

vil være fullt ut beskyttet gjennom finansavtaleloven § 54 b. Ved tilvirkerens konkurs vil 

forbrukeren kunne kreve tilbake kjøpesummen i sin helhet av kredittkortutstederen. 

Finansavtaleloven § 54 b blir behandlet nærmere i punkt 6.4 nedenfor. 

 

5.5 Avsluttende betraktninger 

Utgangspunktet etter interesselæren, slik den ble beskrevet i punkt 4 ovenfor, er at 

separatistretten til løsøre er begrenset til en leveringsklar ytelse. Hvis det gjenstår arbeid på et 

løsøre som må anses å være en del av en hovedytelse, har kjøperen ikke beskyttelse. Som 

regel vil en kjøper ha liten glede av å motta en halvferdig ting. Likevel kan unntaket for 

tilvirkningskjøp gjøre at kjøperen også er beskyttet før leveringsklar vare.  

  

Unntaket for tilvirkningskjøp er hovedsakelig begrunnet i at faren for kreditorsvik er liten, og 

at finansieringsordninger som akontobetalinger og betaling på forskudd er fordelaktig for 

næringslivet. I tillegg vil en eventuell konkurs kunne ha store ringvirkninger. Foruten 

separatistrett til selve løsøret som skal tilvirkes, omfatter unntaket for tilvirkningskjøp også 

separatistrett for løsøre som ikke er inkorporert i hovedtingen. Det er da en forutsetning at 

løsøret kan identifiseres. Videre gir unntaket for tilvirkningskjøp beskyttelse for avtaler om 

bestillerens bruksrett til utstyr for å ferdiggjøre tingen i tilfelle tilvirkeren går konkurs. 

 

Regelens nærmere rekkevidde er derimot noe uklar. Det er neppe tvil om at unntaket er 

forbeholdt de større tilvirkningskjøpene som eksempelvis tilvirkningskontrakter innenfor skip 

og fast eiendom. Likevel er det ikke lett å trekke en nærmere grense på grunnlag av størrelse. 

Selv om det neppe er særlig praktisk, foreligger det ikke avgjørende argumenter for at en 

forbruker som bestiller et større tilvirkningskjøp, ikke skal være omfattet av regelen. 

Forbrukeren vil kunne være beskyttet på andre måter (se punkt 6 nedenfor). 
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6 Forbrukerkjøp 

6.1 Innledning 

Fra hovedregelen om overlevering er forbrukerkjøp et tredje mulig unntak. En grunnleggende 

definisjon av en forbruker er at det er en fysisk person hvis formål med avtalen ikke er 

hovedsakelig knyttet til næringsvirksomhet.83 Enkelte lover setter også krav til at motparten 

må være næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven legger til grunn at forbrukerkjøp er «salg av 

ting til en forbruker når selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet», jf. 

forbrukerkjøpsloven § 1 andre ledd. Verken avhendingslova eller finansavtaleloven oppstiller 

et slikt krav, jf. avhendingslova § 1-2 (3). I tråd med sistnevnte lover vil forbrukerkjøp i det 

følgende defineres som salg av ting til en forbruker, uavhengig om selgeren er 

næringsdrivende eller en annen forbruker. Denne forbrukerdefinisjonen gir forbrukerunntaket 

et videre anvendelsesområde og medfører at kjøp og salg av løsøre forbrukere seg imellom er 

omfattet. 

 

I løpet av det siste tiåret har norsk økonomi sett en tilnærmet eksplosiv vekst i netthandel –

 kjøp av varer og tjenester over Internett – for forbrukere. I perioden 2007–2017 økte den 

samlede verdien av betalinger over Internett fra 19,6 milliarder til 110 milliarder kroner. Det 

tilsvarer en prosentuell økning på 461,2 %. Internettbetalingene utgjorde 13,4 %84 av alle 

korttransaksjoner foretatt i 2017 (Norges Bank 2018: 10–11). Det faktum at stadig flere kjøp 

foregår ved at betaling skjer før overlevering, tilsier at det er behov for forutsigbare regler, 

særlig for forbrukere.  

 

Forskuddsbetaling er ofte nødvendig hvis forbrukeren ønsker å sikre seg et fremtidig produkt 

utenfor tilvirkningskjøp, for eksempel bok eller elbil. Ved netthandel hører det til 

normalsituasjonen at kjøperen betaler før overlevering, og ofte er det også en nødvendig 

forutsetning for kjøpet. I praksis vil et forbrukerunntak være særlig aktuelt for netthandel og 

ved bestilling av varer.  

 

Mens unntakene for interesselæren (punkt 4) og tilvirkningskjøp (punkt 5) mer eller mindre er 

å regne som etablert oppfatning og kan legges til grunn som gjeldende rett, er 

forbrukerunntaket av forholdsvis nyere dato. I nordisk rettsvitenskap ble forbrukerunntaket 

introdusert av Göransson (1985: 666 ff.), som i sin doktoravhandling om overleveringskravet 

                                                 
83  Se forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd, bustadoppføringslova § 2 første ledd, lov 9. januar 2009 nr. 2 om 

kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 5 første ledd bokstav a og 

finansavtaleloven § 2 (1) andre punktum. Enkelte lover benytter forbrukerbegrepet uten at det blir definert, 

se lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 1-2 og lov 17. desember 1976 

om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 4. 
84  I statistikken er mobile betalingsløsninger og andre løsninger som PayPal, Apple Pay osv. ikke inkludert, 

slik at tallene i realiteten er større. 
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la frem ulike lovforslag for å styrke forbrukeres kreditorvern. I Sverige – som til da hadde 

operert med et strengt overleveringskrav – ga forslagene opphav til et lovfestet avtaleprinsipp 

for forbrukere i konsumentköplagen 4985 § i 2002, jf. SOU 1995:11. 

 

Også i norsk teori har forbrukerunntaket – trolig inspirert av Göransson – vært debattert. 

Lilleholt (2018), Berg (1999) og Magnussen og Skoghøy (2019: 7.3.5) har alle tatt til orde for 

at det bør eller må gjøres et unntak fra overleveringskravet ved forbrukerkjøp også i norsk 

rett. Selv om forfatterne trolig har ulike synspunkter på rekkevidden av forbrukerunntaket,86 

er det i stor grad enighet om begrunnelsen for et slikt unntak. Lilleholt (2018) og Hauge 

(2016) synes å argumentere for unntaket ut fra de lege ferenda, og sistnevnte fastslår at det er 

«neppe rettskildemessig grunnlag for å oppstille en særregel for forbrukerkjøpene de lege 

lata» (s. 187).87 Berg (1999) kan imidlertid «ikkje sjå at det er noko i vegen for å gje ein 

forbrukarkjøpar av lausøyre vern mot ein yrkesseljar sine kreditorar utan overlevering – også 

de lege lata» (s. 24).  

 

Spørsmålene i det følgende er om det de lege lata kan oppstilles et unntak fra 

overleveringskravet ved forbrukerkjøp (punkt 9.2), og eventuelt hvilken rekkevidde et slikt 

forbrukerunntak skal ha (punkt 9.3).  

 

6.2 Hva begrunner unntak for forbrukerkjøp 

Det foreligger verken autoritative rettskilder, som lov og rettspraksis, eller sedvaner som 

regulerer et mulig forbrukerunntak. Et spørsmål er derfor om et forbrukerunntak vil være en 

god og hensiktsmessig regel (Skoghøy 2018a: 43). Forbrukerunntaket er ofte begrunnet med 

at faren for kreditorsvik er liten, og at det ikke foreligger noe tilsiktet kreditt fra forbrukerens 

side. I tillegg vises det til spesielle hensyn som at det gjerne dreier seg om beskjedne verdier, 

og at det er i tråd med forbrukerlovgivningen for øvrig.  

 

6.2.1 Faren for kreditorsvik 

Generelt er faren for kreditorsvik ved forbrukerkjøp svært beskjeden. For det første vil 

tilknytningen mellom kjøper og selger som regel være upersonlig og fjern. Det er sjelden 

                                                 
85  Konsumentköplagen 49 § legger til grunn samme definisjon om forbrukerkjøp som forbrukerkjøpsloven § 1 

andre ledd. Dette innebærer at forbrukerbeskyttelsen bare gjelder der motparten er næringsdrivende 

(forbrukerkjøp i snever forstand). 
86  Lilleholt (2018: 307) argumenterer med at privatpersoner og forbrukere bør være unntatt fra 

overleveringskravet, og synes å legge til grunn et snevert forbrukerbegrep som krever en næringsdrivende 

motpart. Det samme gjelder Berg (1999: 24). Magnussen og Skoghøy (2019) tar imidlertid utgangspunktet i 

finansavtalelovens forbrukerdefinisjon. 
87  Forarbeidene til den norske forbrukerkjøpsloven, Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) Om lov om forbrukerkjøp 

(forbrukerkjøpsloven), nevner ikke problemstillingen overhodet, selv om det må ha vært kjent at man i 

Sverige diskuterte et forbrukerunntak på dette tidspunktet. 
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snakk om transaksjoner mellom nærstående som venner og familiemedlemmer, som faren for 

kreditorsvik særlig tar sikte på å ramme (se særlig om faren for kreditorsvik i punkt 2.2.4.2 

ovenfor). For det andre vil kjøpesummene som regel være beskjedne, slik at det vil være lite 

attraktivt og vanskelig for debitor å inngå avtaler som urettmessig unndrar midler fra 

kreditorene i et stort omfang (se Berg 1999: 24). Til illustrasjon kan det vises til at 

forarbeidene som lå til grunn for den svenske konsumentköplagen, antok at overgangen fra et 

overleveringsprinsipp til avtaleprinsipp for forbrukerkjøp i Sverige ikke ville lede til noen 

bemerkelsesverdig økning i kreditorsvik, jf. Prop. 2001/02:134, s. 75.  

 

I den grad debitor kan bedrive kreditorsvik i et så stort omfang at det kan være gunstig, må det 

trolig kreves organisert virksomhet. Annen lovgivning, som reglene i straffeloven kapittel 31 

om kreditorvern, jf. straffeloven § 15, vil kunne virke som et ris bak speil for den som 

medvirker. I tillegg kommer at de fleste transaksjoner i forbrukerkjøp ved moderne 

datasystemer vil ha notoritet i form av kontoutskrifter, betalingshistorikk o.l. hos både selger 

og forbruker. Selv om man neppe kan unngå fingerte avtaler og skinntransaksjoner, vil det ut 

fra det nevnte være forholdsvis krevende å antedatere kjøpsavtaler. I det hele må 

konklusjonen være at forbrukerkjøp i det hele er et lite egnet som middel for debitor å unndra 

midler fra kreditorene.  

 

6.2.2 Kredittmomentet og omsetningslivet 

Generelt er kreditt og tilgang til kapital essensielt for et velfungerende næringsliv. Bedrifter 

tilføres kapital gjennom både lån til større investeringsprosjekter og kassekreditt til løpende 

drift. Når kjøpesummen er betalt forskuddsvis, må det vurderes konkret om betalingen 

virkelig representerer en kredittytelse til kjøperen (von Eyben og Smith 1962: 82). 

Forbrukeres forskuddsbetalinger til kjøperen vil som regel dreie seg om beskjedne verdier88 

og er som oftest ikke tilsiktet. Når kredittytelsen er utilsiktig fra forbrukerens side, kan 

rettferdighetshensyn tilsi at kjøperen bør beskyttes (se nærmere Magnussen og Skoghøy 2019: 

7.3.5). Mer teoretisk kan det uttrykkes slik at kredittmomentet er fraværende.  

 

I mange tilfeller kan forskuddsbetaling også være «tvungen» i form av at det er en 

forutsetning for kjøpet at forbrukeren må betale for løsøret på forskudd (Lilleholt 2018: 307). 

Dette er som regel tilfellet ved netthandel og også gjerne ved ulike forhåndsbestillinger av 

kommende varer. Ved obligatorisk forskuddsbetaling har selgeren kanalisert en risiko over på 

forbrukeren, som forbrukeren kanskje ikke er klar over. For eksempel påviste forarbeidene til 

den svenske konsumentköplagen at forbrukere flest hadde liten eller ingen kjennskap til 

                                                 
88  En indikator på størrelsen kan være statistikken for kortbruk i 2017 som viser at den gjennomsnittlige 

verdien av en korttransaksjon var på 397 kr (Norges Bank 2018: 8). 
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overleveringskravet og forutsatte at kjøpet var beskyttet allerede ved betaling, jf. Prop. 

2001/02:134, s. 75. Situasjonen er trolig ikke annerledes for norske forbrukere. Selv om det 

klare utgangspunktet er at rettsvillfarelse normalt ikke fritar (se Berg 1999: 15), kan det 

hevdes at den alminnelige rettsfølelsen tilsier at forbrukeren bør være beskyttet ved betaling. 

 

Et viktigere argument for å innføre et unntak for forbrukerkjøp er at forbrukeren heller ikke 

har noen praktisk mulighet til å beskytte seg mot selgers konkurs ved forskuddsbetaling. En 

selger som gir kjøperen kreditt ved løsørekjøp, kan beskytte seg mot kjøperens kreditorer 

gjennom å benytte seg av salgspant, jf. panteloven § 3-14 ff., og oppnår rettsvern gjennom 

registrering av løsøre i Løsøreregisteret. En tilsvarende ordning foreligger ikke for en kjøper 

som gir selgeren kreditt.  

 

Under utarbeidelsen av forbrukerkjøpsloven drøftet lovgiver om det skulle innføres et generelt 

forbud mot å avtale forskuddsbetaling ved forbrukerkjøp, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001–2002), s. 

104 ff. Utvalgte viste riktignok til en kredittgivende kjøper ikke kunne beskytte seg, men 

konkluderte likevel med at behovet for og praksisen rundt forskuddsbetaling var såpass 

utbredt at et forbud ikke kunne tilrås. Sagt på en annen måte tilsa hensynet til omsetningslivet 

den gangen at det måtte gjøres unntak fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Tatt i betraktning 

den massive veksten i netthandel som man har sett de siste tiårene, der prinsippet om ytelse 

mot ytelse snarere blir et unntak enn et utgangspunkt, kunne hensynet til omsetningslivet tilsi 

at det er rimelig at en forbruker – som ikke har muligheten til å beskytte seg mot konkurs – er 

beskyttet mot kreditorbeslag. 

 

6.2.3 Forbrukerhensyn 

Det klare utgangspunktet for kontraktsfriheten er at enhver står fritt med hensyn til om han vil 

inngå en avtale, hvem han vil inngå avtalen, og hva han vil inngå avtale om (Woxholth 2017: 

449 ff.).  

 

Høye kostnader forbundet med at avtalen inngås (transaksjonskostnader), kan føre til at parter 

ikke inngår avtaler som de ellers ville ha blitt inngått (se Eide og Stavang 2018: 131 ff.). Det 

er derfor samfunnsøkonomisk gunstig at den næringsdrivende i en moderne økonomi benytter 

seg av masseavtaler og standardvilkår overfor kunden. Når transaksjonskostnadene går ned, 

vil dette som regel ha positive ringvirkninger for økonomien i form av raskere og økt handel 

og lavere priser for kjøperen. For den enkelte forbrukeren kan dette imidlertid ha ulemper. 

Forbrukeren vil ha lite rom for å forhandle i den enkelte avtalen og kan anses som en svakere 

part i møte med en (antatt) ressurssterk og profesjonell næringsdrivende part. I tillegg vil at 

forbrukeren som nevnt ikke ha praktiske muligheter til å beskytte seg mot selgers kreditorer 

(se punkt 6.2.3 ovenfor). Det kan derfor argumenteres med at det er behov for lovgivning som 

sikrer og opprettholder balansen mellom avtaleparter som ikke er likevektige.  
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I moderne lovgivning er forbrukerens interesse styrket på flere måter. I punkt 6.1 ovenfor ble 

det vist til flere kontraktsrettslige lover som ivaretar forbrukeren i møte med en 

næringsdrivende motpart. I tillegg foreligger det avtalerettslige regler der forbrukerstatus 

tillegges betydning, jf. eksempelvis avtaleloven89 § 36 og § 37. Prioritetsregelen i 

dekningsloven § 9-2 andre ledd nr. 3 gir fordringer ved forbrukerkjøp og andre avtaler med 

forbrukere prioritet ut fra at det eksisterer et særlig beskyttelsesbehov for slike transaksjoner 

(se Ot.prp. nr. 50 (1980–81), s. 37–38; Andenæs 2006b: 389–390). Et annet eksempel på 

lovgivning som har som formål å beskytte forbrukere, er finansavtaleloven § 54 b, som 

behandles i punkt 6.4 nedenfor. Det er derfor «i takt med tiden» at forbrukeren får særskilt 

beskyttelse.  

 

En vanlig forbruker vil sjelden ha oversikt over en næringsdrivendes økonomi, og det vil 

heller ikke være rimelig å kreve det. Den næringsdrivende har ingen opplysningsplikt om at 

bedriften står i fare for å gå konkurs. Tvert imot kunne en slik hypotetisk opplysningsplikt ha 

ført til kundeflukt som kan ramme en bedrift meget hardt på toppen av en allerede vanskelig 

økonomisk situasjon. En parallell kan kanskje trekkes til bankkriser og såkalte bank runs, det 

vil si tilfeller der kundene i stor skala tar ut pengene sine i banken fordi de er redde for at 

banken skal gå konkurs. Bankenes sikringsfond, som garanterer et beløp på inntil 2 millioner 

kroner for hver konto, er innført for å forhindre slike tilfeller. Et forbrukerunntak som 

beskytter forbrukere ved selgers konkurs, kan derfor – i likhet med tanken bak sikringsfond – 

dempe noen av de uheldige effektene for en næringsdrivende. 

 

6.2.4 Hensyn mot unntak for forbrukerkjøp 

Mot å gjøre unntak for forbrukerkjøp står i første rekke kreditorenes interesse. En panthaver 

som har pant i næringsdrivendes varelager, jf. panteloven § 3-11, og dermed er en sikret 

kreditor, har en særlig beskyttelsesverdig interesse fordi den næringsdrivende er avhengig av 

kreditt for å kunne betale løpende kostnader. Et forbrukerunntak vil kunne gjøre et vesentlig 

innhugg i rettighetene til panthaveren som har innrettet seg på å være beskyttet ved konkurs. 

Spesielt hardt kan det ramme panthaver hvis det dreier seg om en netthandel for forbrukere. 

Når utsiktene for panthaver blir dårligere, kan dette gi seg utslag i høyere rente for den 

næringsdrivende.  

 

Et annet argument mot unntak for forbrukerkjøp er at det i praksis er svært mange konkursbo i 

Norge som er såkalte nullbo, hvilket innebærer at bobehandlingen blir innstilt etter 

konkursloven § 135 på grunn av manglende midler i konkursboet (Børresen 2013: 24). Et 

                                                 
89  Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning om avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer. 
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forbrukerunntak vil medføre at boet tappes ytterligere, noe som kan være til skade for 

kreditorene og samfunnet for øvrig. Særlig skadelig er dette for bedrifter som hovedsakelig 

selger varer til forbrukere. 

 

Endelig kan det fra forbrukerens perspektiv bero på tilfeldigheter og formalisme hvem som 

får beskyttelse eller ikke. For eksempel benytter mange butikker seg i utstrakt grad av 

gavekort eller tilgodelapper. Ved konkurs er slike instrumenter å regne som usikrede 

fordringer. Forbrukeren som tilfeldigvis valgte en tilgodelapp i stedet for å vente på en 

erstatning for den defekte varen han krevde omlevert, vil ikke være beskyttet (se om 

skjæringspunkt i punkt 6.3.2 nedenfor). 

 

Forbrukerhensynet har også begrensninger. Det er ikke gitt at forbrukerlovgivningen som 

bygger på et kontraktsrettslig topartsforhold, skal være aktuelt i tredjepersonkonflikter 

mellom kjøperen og selgerens kreditorer. Som nevnt bygger ekstinksjonsreglene på en 

interesseavveining mellom suksessor og dekningssøkende kreditorer (se punkt 2.2.1 ovenfor). 

Kreditorene, som kan være banker, leverandører, offentlige myndigheter og andre, kan ha vel 

så mye behov for beskyttelse som forbrukere.  

 

6.3 Rekkevidden av unntak for forbrukerkjøp 

Under forutsetning av at det gjelder et unntak fra overleveringskravet for forbrukerkjøp, blir 

det et spørsmål hvilken rekkevidde dette unntaket skal ha, og hvilke vilkår som skal stilles for 

at forbrukeren skal være beskyttet. Først må det gjøres noen presiseringer av 

forbrukerunntakets anvendelsesområde sammenliknet med andre mulige unntak fra 

overleveringskravet (punkt 6.3.1). Deretter gjøres det rede for skjæringstidspunktet for 

kreditorvern (punkt 6.3.2). Endelig diskuteres individualiseringskravet ved forbrukerkjøp 

(punkt 6.3.3). 

 

6.3.1 Forholdet til unntaket for tilvirkningskjøp og interesselæren 

Overleveringskravet gjør – som det klare utgangspunkt – ikke noen forskjell på om partene er 

næringsdrivende eller forbrukere. Etter hovedregelen vil forbrukeren derfor ikke stilles noe 

bedre enn en næringsdrivende.  

 

Forbrukeren kan også etter omstendighetene være beskyttet ved større tilvirkningskjøp. Heller 

ikke her gjøres det forskjell på om bestilleren er forbruker eller næringsdrivende (se punkt 

5.4.2 ovenfor). Forbrukeren som bestiller en vare som skal tilvirkes, jf. forbrukerkjøpsloven § 

2 første ledd bokstav b, kan altså være beskyttet gjennom unntaket for tilvirkningskjøp. Det 

kan være en smakssak om man velger å se dette som et unntak for tilvirkningskjøp eller 

forbrukerkjøp. Det vesentlige er at det foreligger et overlapp mellom regelsettene med samme 

rettsvirkning: separatistrett til uferdig løsøre. For øvrig er unntaket for tilvirkningskjøp 
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begrenset til de større tilvirkningskjøpene. Et annet forhold er at finansavtaleloven § 54 b 

etter omstendighetene kan gi forbrukeren bedre beskyttelse, fordi den vil gi forbrukeren en 

rett til å få tilbake hele kjøpesummen (se nærmere om finansavtaleloven § 54 b i punkt 6.4). 

 

Unntaket for interesselæren gjelder når den avtalte leveringstid er kommet, selgeren er klar til 

å levere og det beror på kjøperen at levering ikke er gjennomført (se punkt 4.3.2). 

Forbrukeren er derfor beskyttet av interesselæren når bare transporten av løsøret gjenstår (se 

punkt 4.3.3).  

 

6.3.2 Skjæringstidspunkt for beskyttelse 

Det neste spørsmålet er når og under hvilke omstendigheter forbrukeren er beskyttet mot 

kreditorbeslag. Selv om det ved forbrukerkjøp bør gjelde et avtaleprinsipp for forbrukere, er 

det ikke dermed klargjort hvilket skjæringstidspunkt forbrukeren bør ha beskyttelse. Juridisk 

teori som behandler forbrukerunntak, drøfter ikke inngående spørsmålet fra hvilket 

skjæringstidspunkt forbrukeren bør være beskyttet, foruten å vise til avtalen.  

 

Det kan tenkes flere mulige skjæringstidspunkter for når forbrukere bør være beskyttet. For 

ordens skyld minnes det på om at forutsetningen fortsatt er at forbrukeren har betalt på 

forskudd. Forbrukerkjøp kan teoretisk foregå i faser:  

 

(a) forbrukeren betaler 

(b) varen individualiseres 

(c) varen transporteres  

(d) varen ankommer bestemmelsessted  

(e) forbrukeren får varen overlevert 

 

Hvis overlevering skal forstås strengt, som at kjøperen er beskyttet idet han får løsøret i 

hende, er det tidspunktet for når forbrukeren får løsøret fysisk overlevert (e) som er 

avgjørende. Hvis overlevering forstås som at selger fratas rådigheten over løsøret, skjer 

overlevering når løsøret er transportert (c) eller når løsøret ankommer bestemmelsessted (d). 

Hvis selgeren transporterer løsøret, har overlevering skjedd når løsøret har ankommet 

bestemmelsessted (d). Hvis uavhengig tredjeperson transporterer løsøret, og selgeren har 

bestemmelsesrett over tingen, vil tingen anses overlevert først når den er utlevert til kjøperen. 

Likevel kan kjøperen være beskyttet før transport etter interesselæren (c) (se nærmere om 

vilkårene i punkt 4.3.2 ovenfor). 

 

Igjen står alternativ (a)–(b), altså betaling og individualisering. Ved kjøp av bestemte varer, 

som specieytelser, vil tidspunktet for betaling og individualisering være uten betydning. Den 

som har kjøpt en bestemt vare, er beskyttet fra tidspunktet ved betaling. Annerledes stiller det 
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seg om kjøpet gjelder en såkalt generisk vare. Den tradisjonelle oppfatningen har vært at 

individualisering, som er et utslag av kravet om bestemt vare, er nødvendig i slike tilfeller.  

 

Slik er også vilkåret etter den svenske konsumentköplagen 49 §: 

 

49 § Köp enligt denna lag gäller mot säljarens borgenärer i och med avtalet. När köp 

inte avser en bestämd vara, blir köpet dock inte gällande mot borgenärerna förrän åtgärd 

har vidtagits genom avskiljande eller märkning av varan, anteckning om varan i en 

bokföringshandling eller på något annat sätt så att det framgår att varan är avsedd för 

köparen. 

 

Utgangspunktet etter denne bestemmelsen er altså at forbrukeren oppnår kreditorvern ved 

avtalen (a). Det er da en underliggende forutsetning at det gjelder kjøp av en bestemt vare –

 en specieytelse – som alltid vil oppfylle kravet til individualisering. En generisk vare 

(genusytelse) oppnår derimot ikke kreditorvern før den er individualisert (b), det vil si at den 

må avskilles eller merkes. Som vi skal se nedenfor i punkt 6.3.3, er det i nyere juridisk teori 

drøftet om man ikke bør gå bort fra individualiseringskravet. Dette innebærer med andre ord 

at forbrukeren oppnår kreditorvern allerede ved avtalen (a) uavhengig av hvilken type ytelse 

det er snakk om. 

  

6.3.3 Innvendinger mot individualiseringskravet for forbrukerkjøp 

Forbrukerkjøp vil svært ofte dreie seg om masseproduserte varer som har karakter av å være 

det som blir kalt generiske varer. Som vist i punkt 4.4.2 ovenfor har det ved generiske varer 

tradisjonelt vært oppstilt et krav om individualisering, det vil si et krav om ytre markering. I 

praksis er det ikke blitt satt særlig strenge krav til individualiseringen, og eksempelvis er det 

en oppfatning at fysisk merking med en lapp på varebeholdningen er å anse som tilstrekkelig. 

Ved moderne lagerdrift som i stor grad benytter seg av digitale datasystemer og 

automatisering, er det imidlertid ikke lett å avklare hva som skal menes med individualisering.  

 

Det går for langt å gå i dybden på lagerproblematikken i denne avhandlingen, men som vist i 

punkt 4.4.3 om innvendinger mot individualiseringskravet har juridisk teori i liten grad 

problematisert spørsmålet om hva slags krav som bør stilles til individualisering i en moderne 

økonomi. Som eksempel på krav til individualisering viser Lilleholt (2018: 258) til at en 

kunde som kjøper og betaler forskudd for en papirutgave av Peer Gynt i en bokhandel, bare er 

beskyttet ved bokhandelens konkurs om det er skilt ut et eksemplar til kunden. For en fysisk 

bokhandel er tidspunktet for individualisering altså når boken er skilt ut, for eksempel 

markert. Om kunden derimot bestiller boken direkte fra en bokhandel på Internett, vil 
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nettbokhandelen som regel benytte seg av lagre. Som regel er disse lagrene svært store og 

automatiserte, og en individuell markering er neppe realistisk å kreve.90 

 

Ovenfor i punkt 4.4.3 ble det vist til at Magnussen og Skoghøy (2019: 7.3.5) har argumentert 

for at individualiseringskravet bør skrotes. Dette hensynet gjør seg særlig gjeldende ved 

forbrukerkjøp, der det ofte er snakk om masseproduserte varer. Som regel er det bare snakk 

om å hente en gjenstand på et varelager. Om individualiseringskravet faller bort, innebærer 

det som nevnt at forbrukeren oppnår beskyttelse allerede ved betaling. 

 

6.4 Forholdet til finansavtaleloven § 54  b 

Ved forbrukerkjøp vil forbrukere som betaler med kredittkort, være beskyttet mot utelatt 

levering ved selgers konkurs gjennom finansavtaleloven § 54 b. Dette er særlig praktisk ved 

netthandel. Siden svært mange kjøp på Internett betales med kredittkort, vil kreditorvern ikke 

bli satt på spissen. 

 

En behandling av bestemmelsen i finansavtaleloven § 54 b faller strengt tatt utenfor 

spørsmålet om kreditorvern, men siden bestemmelsen vil kunne ha stor betydning for 

forbrukere i praksis og har overlappende anvendelsesområde, vil den gjennomgås kort (se om 

dette Magnussen og Skoghøy 2019: punkt 7.3.5). Som nevnt krever ikke finansavtalelovens 

legaldefinisjon av forbruker at motparten er næringsdrivende, jf. finansavtaleloven § 2 (1) 

andre punktum. 

 

Finansavtaleloven § 54 b første ledd første punktum gir en forbruker en adgang til å gjøre 

gjeldende de «samme innsigelser og pengekrav» som han har mot selgeren, overfor en annen 

kredittgiver enn selgeren. Bestemmelsen er identisk med kredittkjøpsloven91 § 8, som den 

viderefører, og implementerer samtidig EUs forbrukerkredittdirektiv92 art. 15 nr. 2 og 3. 

Bestemmelsen er tolket slik at den gir en forbruker som har betalt for løsøre for kredittkort, 

krav på å få hele beløpet tilbakebetalt fra kortutstederen i tilfelle selgeren går konkurs før 

løsøret er overlevert. Bestemmelsen gjelder ikke for kreditt mellom næringsdrivende, jf. 

finansavtaleloven § 1 (5) andre punktum. 

 

                                                 
90  Som et eksempel benytter Sentraldistribusjon, som står for lagerholdet til over en tredjedel av samtlige bøker 

i Norge, seg i stor grad av robotisering og automatisering: https://www.advania.no/om-

advania/aktuelt/artikler/article/2016/04/20/SentralDistribusjon/ 
91  Lov om kredittkjøp m.m. 21. juni 1985 nr. 82 (opphevet). 
92  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om 

oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF. 
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At bestemmelsen gir en forbruker krav på å få refundert hele kjøpesummen, er ikke 

nødvendigvis forenlig med en naturlig språklig forståelse av ordlyden. «Samme krav» kan 

også referere til det dividendekravet en forbruker måtte ha hvis kjøperen skulle gå konkurs. 

Bankklagenemndas uttalelse av 19. mai 1992 (BKN-1992-35)93 tolket imidlertid den 

likelydende bestemmelsen i kredittkjøpsloven § 8 presiserende slik at den forutsatte at 

kjøperen skulle beholde sitt fulle krav mot kredittyter. Tolkningen ble gjort basert på uklare 

forarbeidsuttalelser, jf. NOU 1977: 12, s. 65, lovens forhistorie med henvisning til 

rettspraksis, jf. Rt. 1959 s. 76. I tillegg ble det lagt vekt på konsekvenshensyn:  

 

«Selv om belastning av kjøpekort for varer som ikke blir utlevert, står i en noe annen 

stilling p.g.a. risikoen for unnlatt levering, er det vanskelig å begrunne at kjøperen i 

disse misligholdstilfellene bare skal ha et begrenset krav mot kredittyteren, når det ellers 

gis full beskyttelse.» 

 

Argumentet går altså på at kredittkjøpsloven § 8 ikke bør gi beskyttelse bare når forbrukeren 

har et misligholdskrav overfor selgeren, men også når varen overhodet ikke er levert. Det kan 

innvendes at en slik tolkning av kredittkjøpsloven § 8 kunne være diskutabel tatt i betraktning 

av at forarbeidene ikke behandlet problemstillingen. For kredittgiveren kan det være betydelig 

forskjell i konkurstilfeller mellom å hefte bare for et pengekrav med opphav i 

misligholdsbeføyelser og å hefte for hele kjøpesummen. Bankklagenemndas tolkning er 

likevel forutsatt som gjeldende rett i forarbeidene til finansavtaleloven, jf. NOU 2009: 11, s. 

101 og Prop. 65 L (2009–2010), s. 155 og s. 147 ff.  

 

Et spørsmål er om finansavtaleloven § 54 b første ledd gjør et eventuelt forbrukerunntak 

overflødig (se om diskusjonen i svensk rett Andreasson mfl. 2015: 731, note 64). For det 

første er det forskjeller i anvendelsesområde. Mens forbrukerunntaket ikke skiller mellom 

måter forbrukeren har betalt for varen på (kontant, bankkort, byttelapp osv.), gjelder 

finansavtaleloven § 54 b første ledd bare hvis forbrukeren har betalt med kredittkort. Det 

sistnevnte kan synes rimelig fordi kredittutstederen kan pulverisere risikoen gjennom høyere 

rente til forbrukeren, slik at det blir en slags forsikringsordning. Selv om svært mange 

forbrukerkjøp betales med kredittkort i praksis, vil andre forbrukere altså ikke være beskyttet 

ved andre betalingsmåter.94  

 

                                                 
93  Bankklagenemndas formann var professor Viggo Hagstrøm. 
94  For ordens skyld kan det også nevnes at mens retten til tilbakebetaling ved bruk av kredittkort er lovbestemt, 

kan en tilbakebetaling også være avtalebestemt. For eksempel er det flere betalingsløsninger, som for 

eksempel Paypal, som tilbyr samme eller liknende vilkår i sine brukeravtaler. 
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For det andre er det forskjeller i rettsvirkning. Mens forbrukerunntaket gir forbrukeren en 

separatistrett, er retten i finansavtaleloven § 54 b første ledd begrenset til et pengebeløp, slik 

at forbrukeren får refundert hele kjøpesummen. Dette vil ikke ha særlig praktisk betydning for 

forbrukeren ved kjøp av varer som kan kjøpes til liknende betingelser andre steder, typisk for 

genuskjøp. Det kan selvsagt være en ulempe for forbrukeren at han må bruke tid på å finne 

tilsvarende vare, men finansavtaleloven § 54 b stiller ham som om kjøpet ikke har skjedd, og 

gir ham tilsvarende rettigheter som ved heving. Annerledes stiller det seg dersom forbrukeren 

har fått en særlig gunstig pris for varen (for eksempel tilbudsvare), eller dersom varen er 

sjelden (for eksempel samleobjekt), typisk for speciekjøp. Da vil en refusjon av kjøpesummen 

bare kunne oppleves som en trøst for forbrukeren, mens et forbrukerunntak med separatistrett 

vil gi forbrukeren bedre rettigheter. Finansavtaleloven § 54 b vil også kunne gi forbrukeren 

bedre rettigheter ved tilvirkningskjøp, fordi forbrukeren kan få refundert hele kjøpesummen 

og ikke separatistrett til et uferdig løsøre. 

 

For øvrig må det presiseres at et forbrukerunntak ikke gir forbrukeren noen valgfrihet til å 

velge mellom hele kjøpesummen eller varen. Forbrukerunntaket vil alltid være prinsipalt, 

mens rettighetene etter finansavtaleloven § 54 b vil være subsidiære. I de tilfellene 

forbrukeren ikke får sine rettigheter, vil bestemmelsen altså virke som en forsikring.  

 

6.5 Avsluttende betraktninger 

Forbrukerunntaket utgjør et mulig tredje unntak for overleveringskravet i norsk rett. Et slikt 

unntak kan neppe utledes av autoritative rettskilder eller sedvane, men reelle hensyn – det vil 

si de relevante hensyn som ekstinksjonsregler bygger på, og spesielle forbrukerhensyn for 

øvrig – tilsier at forbrukere bør få kreditorvern ved avtale.  

 

Ved forbrukerkjøp er faren for kreditorsvik under normale omstendigheter liten. For selgeren 

er det lite kurant å benytte forbrukerkjøp som en måte å unndra midler fra kreditorene på. 

Som regel vil forholdet mellom den næringsdrivende kjøperen og forbrukerkjøperen være 

upersonlige – i motsetning til transaksjoner mellom familie og venner, der faren for 

kreditorsvik er særlig stor – og kjøpene har gjerne beskjedne verdier. Det å oppstille en 

hovedregel for kjøperen ved forbrukerkjøp kan derfor gi kreditorene en uberettiget vinning.  

 

Et viktig argument for å oppstille et forbrukerunntak er at forbrukere – i motsetning til 

kreditorer – ikke har noen praktisk mulighet for å beskytte seg mot konkurs. Det kan sies å 

være «i takt med tiden» at forbrukere gis beskyttelse, eksempelvis gjennom 

forbrukerlovgivning som skal sikre balansen mellom næringsdrivende og forbrukere. Et 

forbrukerunntak er lovfestet i den svenske konsumentköplagen 49 §, som tilsvarer den norske 

forbrukerkjøpsloven.  
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Den store økningen i handel over Internett har ført til et ytterligere behov for beskyttelse. Et 

forbrukerunntak vil være særlig praktisk ved netthandel, der forskuddsbetaling gjerne er en 

forutsetning for i det hele tatt å få foreta kjøp. Når netthandel utgjør en stadig viktigere del av 

økonomien, tilsier også hensynet til omsetningslivet at forbrukeren må være beskyttet mot 

kreditorvern. 

 

Hvordan man definerer begrepet forbruker, har konsekvenser for rekkevidden. I denne 

avhandlingen er forbruker definert som en fysisk person hvis formål med avtalen ikke er 

hovedsakelig knyttet til næringsvirksomhet. Dette medfører at det ikke oppstilles et krav om 

at motparten er næringsdrivende, og forbrukeren er dermed beskyttet også ved kjøp og salg av 

løsøre med andre forbrukere. Dette gjør at virkeområdet blir større enn bestemmelsen i den 

konsumentköplagen 49 §. 

 

Det er også blitt argumentert med at individualisering ikke er nødvendig, fordi forbrukerkjøp 

ofte vil dreie seg om masseproduserte varer der kjøperen som regel bare må hente en vare på 

et lager. Det å kreve individualisering i form av markering i slike tilfeller vil ofte kunne stille 

forbrukeren dårligere. I tillegg kan det være krevende å oppstille et slikt krav om lageret i høy 

grad er automatisert. 

 

I praksis vil det være et overlapp mellom et mulig forbrukerunntak og finansavtaleloven § 54 

b. Finansavtaleloven § 54 b gir en forbruker som har betalt med kredittkort, rett til å få 

tilbakebetalt hele kjøpesummen i tilfelle selgeren går konkurs. Bestemmelsen medfører at 

forbrukeren blir stilt som om kjøpet ikke ble foretatt, men gir likevel ingen rett for 

forbrukeren til å få en separatistrett i betydning av at han kan få utlevert løsøret. En slik rett 

vil følge av et forbrukerunntak. For eksempel vil en forbruker som har fått en særlig gunstig 

særlig pris eller kjøpt en sjelden vare, være mer interessert i varen enn kjøpesummen. 

Rettighetene i finansavtaleloven § 54 b gjør dermed ikke et generelt unntak fra overlevering 

for forbrukerkjøp overflødig. 

 

Tvistelovens ordning med gruppesøksmål vil kunne føre til at usikrede kreditorer i en tenkt 

situasjon retter krav mot konkursboet i fellesskap, jf. tvisteloven § 35 (1) bokstav a. Dette kan 

tenkes å være praktisk i en konkurssituasjon der flere usikrede kreditorer, eksempelvis 

forbrukere, hver for seg har kjøpt løsøre av beskjedne beløp, men som samlet sett utgjør et 

stort beløp. Konkursregisterets statistikk for 2018 viste ny rekord i antall konkurser i Norge.95 

Det høye antallet konkurser henger sammen med et høyt antall aksjeselskaper, men en viktig 

drivkraft er trolig at fysiske butikker får større konkurranse fra nettopp netthandel.  

                                                 
95  Se https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/statistikk-fra-konkursregisteret/. 
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7 Generelle og avsluttende bemerkninger 

7.1 Oppsummering 

7.1.1 Overleveringskravet i norsk rett 

Denne avhandlingen har drøftet spørsmålet om hva som skal til for at kjøp av løsøre skal være 

beskyttet overfor kreditorbeslag fra enkeltforfølgende (utleggstaker) eller fellesforfølgende 

kreditorer (konkursbo).  

 

I grove trekk er det blitt konkludert med at det gjelder en hovedregel om at overlevering er 

tilstrekkelig, men at dette overleveringskravet ikke er nødvendig. Overleveringskravet står 

gjerne i motsetning til avtaleprinsippet, det vil si at avtale alene er tilstrekkelig for 

kreditorvern. Med overlevering menes at debitor blir fratatt besittelsen av løsøret. Det er 

dermed ikke et krav at kjøperen må ha fått løsøret fysisk overlevert.  

 

Siden overlevering ikke er praktisk i alle tilfeller, må man supplere overleveringskravet med 

visse overleveringssurrogater. Når noen kjøper et løsøre som vedkommende allerede besitter, 

kreves det ikke ytterligere overlevering (korthåndstradisjon). Når løsøret befinner seg hos en 

tredjeperson, er det trolig tilstrekkelig at kjøperen eller selgeren notifiserer denne 

tredjepersonen (korthåndstradisjon). Videre må overleveringskravet i enkelte tilfeller 

likestilles med liknende tiltak. Som eksempel kan det vises til nøkler til låst rom eller 

dokument som representerer løsøret. Er det tilnærmet umulig at selgeren fratas besittelsen, 

eksempelvis fordi selgeren må regnes som nærstående eller liknende, bør det muligens være 

tilstrekkelig med gode bevis (notoritet) for avtalen. 

 

7.1.2 Avtaleprinsippet i norsk rett 

Under forutsetning av at det gjelder en hovedregel om overlevering i norsk rett, blir det neste 

spørsmålet hvor langt det skal gjøres unntak, og hvordan unntakene skal begrunnes. De 

unntakene som er drøftet i denne avhandlingen, har vært interesselæren, tilvirkningskjøp og 

forbrukerkjøp. 

 

Selv om overlevering er antatt å gjelde som en hovedregel, gjelder den bare som et 

utgangspunkt. I praksis vil unntakene fra overlevering utgjøre såpass store skår i 

hovedregelen, at det muligens er mer treffende å si at man i norsk rett har et modifisert 

overleveringskrav.  

 

I gammel norsk rett fra middelalderen og iallfall frem til slutten av 1700-tallet rådet det et 

avtaleprinsipp for løsøre. Det var dermed ikke noe rettslig krav at et løsøre måtte overleveres 

til kjøperen for å ha beskyttelse mot selgerens kreditorer. Et skifte kom imidlertid med 

Nørregaard (1784), som etter inspirasjon fra blant andre Kant hevdet at det i dansk og norsk 

rett kunne utledes et overleveringskrav analogisk på bakgrunn av Danske og Norske Lov. 
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Nørregaards syn fikk straks støtte fra andre ledende teoretikere. I likhet med det 

romerrettslige utgangspunktet om overlevering, kunne ikke overleveringskravet gjelde 

absolutt.  

 

Ørsted (1831) tok til orde for at regelen med constitutum possessorium (avtalt besittelse) 

måtte gjelde i dansk og norsk rett. Dette innebar at avtaleprinsippet måtte gjelde hvis partene 

avtalte at besittelsen skulle gå over til kjøperen, men likevel slik at selgeren satt på 

gjenstanden på kjøperens vegne som ihendehaver. Det var imidlertid uklart hvor langt denne 

regelen strakk seg. Scheel (1905) presiserte derfor at kjøperen bare kunne anses beskyttet ved 

avtalen når den var endelig og ubetinget (såkalt aktuell eiendomsoverdragelse). Scheels 

synspunkter ligger til grunn for høyesterettsdommene i Rt. 1910 s. 231 (Kudommen) og Rt. 

1912 s. 263 (Jernskrapdommen). Den moderne varianten av dette er mer kjent som Brækhus’ 

og Hærems (1964) interesselære. 

 

Interesselæren går i korte trekk ut på at kjøperen har kreditorvern dersom selgeren sitter med 

gjenstanden i kjøperens interesse. Som eksempler på situasjoner der kjøperen er beskyttet, blir 

det vist til tilfeller der selgeren har stilt løsøret til disposisjon for kjøperen, der det bare beror 

på kjøperen når han skal få det i sin besittelse, der løsøret ellers er ferdig, men blir værende 

igjen hos selgeren fordi selgeren skal foreta tilleggsarbeider, og der bare transporten av 

løsøret står igjen. For såkalte generiske ytelser er det i tillegg et krav at løsøret må 

individualiseres for å få kreditorvern. 

 

En innvending mot interesselæren har imidlertid vært at den kan være vag og bringe inn 

uheldige subjektive elementer. I nyere norsk teori er det derfor tatt til orde for at vurderingen 

bør gjøres etter tre kumulative vilkår: (1) om den avtalte leveringstid er kommet, (2) om 

selgeren er klar til å levere, og (3) om det beror på kjøperens forhold at levering ikke har 

funnet sted. I nyere norsk teori er det også tatt til orde for at individualiseringskravet bør 

skrotes. 

 

Et andre mulig unntak fra overleveringskravet er et unntak for større tilvirkningskjøp, som er 

aktuelt for tilvirkning av skip og fast eiendom. Som utgangspunkt kommer unntaket for 

interesselæren til kort der løsøret ikke er å anse som ferdig i henhold til avtalen. Det er derfor 

behov for ytterligere beskyttelse for tilvirkningskjøp. Unntaket for tilvirkningskjøp innebærer 

for eksempel at kreditorene må respektere eventuelle avtaler mellom partene som går ut på at 

bestilleren skal eie løsøret etter hvert som det kjøpes eller kommer til byggeplassen. Dette 

gjelder for både løsøret som skal tilvirkes, materialer som ennå ikke er inkorporert i løsøret og 

eventuelle avtaler om bruksrett til utstyr. Rettspraksis gir også holdepunkter for at det ikke er 

et krav at partene må ha inngått avtale, men at det kan gjelde som ulovfestet rett. Det er 
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imidlertid uklart hvilken rekkevidde regelen har. Det er ikke tvil om at det må gjelde en 

begrensning til større tilvirkningskjøp, men hvor grensen går, er det ikke lett å si. 

 

Både unntaket for interesselæren og unntaket for tilvirkningskjøp må anses å være rådende 

rett i Norge i dag. Mer usikkert er det imidlertid om man kan gjøre unntak for 

overleveringskravet for forbrukerkjøp, slik man har gjort i svensk rett gjennom 

konsumentköplagen 49 §, og som nyere juridisk teori har argumentert for. Det er på det rene 

at det ikke foreligger et slikt forbrukerunntak på grunnlag av autoritative rettskilder.  

 

I denne avhandlingen er det imidlertid argumentert for at man kan utlede en slik regel basert 

utelukkende på de reelle hensynene og formålsbetraktningene som kreditorvernreglene 

generelt bygger på, i tillegg til forbrukerbeskyttelse for øvrig. Bare det siste tiåret har det 

skjedd en nærmest eksplosiv vekst innenfor handel av løsøre på Internett. Forbrukerne har 

ingen muligheter til å beskytte seg mot selgers konkurs i slike tilfeller, noe som kan tilsi at 

forbrukerkjøp derfor bør unntas. Som eksempel kan det vises til at finansavtaleloven § 54 b er 

blitt tolket slik at den gir en forbruker som har handlet med kredittkort, krav på å få tilbake 

hele kjøpesummen av kredittutsteder i tilfelle selgeren går konkurs før varen er levert. Selv 

om bestemmelsen vil ha betydelig overlapp med et forbrukerunntak, vil både 

anvendelsesområde og rettsvirkning være ulikt. 

 

7.2 Overleveringskravet – quo vadis? 

Om norsk rett etter en snart 250 år gammel debatt endelig skulle få et autoritativt uttrykk for 

hvordan en kjøper av vanlig løsøre skal beskyttes mot kreditorbeslag fra selgerens kreditorer, 

er det trolig at det skjer gjennom en høyesterettsdom og ikke ved lovgivning. Et slikt 

avgjørende prejudikat har vært etterlyst iallfall omtrent like lenge som debatten har pågått. 

Dette punktet drøfter noen betraktninger rundt mulige autoritative uttrykk for 

overleveringskravet. 

 

7.2.1 Overleveringskravet som lovgiveroppgave 

Som nevnt foreligger det for tiden et lovforslag i svensk rett om hvorvidt man skal gå over til 

et generelt avtaleprinsipp, men SOU 2015:13 har ennå ikke blitt fulgt opp i Riksdagen. Dette 

kan populært sagt være en viktig påminner om at rettsvernsregler neppe er det som vinner 

politiske valg og velgere. Norsk rett har med visse unntak lovregulert kreditorvern for de 

fleste formuesgoder, men løsøre glimter med sitt unntak.  

 

Selv om det er lite sannsynlig at lovgiver vil ta initiativ til lovfestede kreditorvernregler for 

løsøre, er det enkelte hensyn som må tas. Hauge (2016: 37 og 39) argumenterer med at man 

bør ta hensyn til proporsjonalitet mellom faregrad og virkemiddel når man vurderer hvilken 

gjennomslagskraft hensynet til å motvirke kreditorsvik skal ha, og at reglene bør utformes slik 
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at de blir mest mulig treffsikre. Dette er en viktig påminnelse om at kreditorvernreglene ikke 

befinner seg i et vakuum. Kreditorene kan – foruten rettsvernsregler – påberope seg 

ugyldighetsregler (se punkt 3.6.2) og omstøtelsesregler (se punkt 3.2.2) for å ta beslag i 

løsøre. I tillegg vil faren mot kreditorvern i større eller mindre grad også kunne ivaretas 

gjennom bevispresumpsjoner, alminnelige bevisregler, straffebestemmelser og 

erstatningsregler (se Hauge 2016: 45–49).  

 

Det kan vises til at våre nordiske naboer Finland og Danmark har avtaleprinsipper, mens 

Sverige som nevnt har ønsket å innføre et generelt avtaleprinsipp. I SOU 2015:13 er det 

eksplisitt vist til at det er en «fördel om svenska regler om rätten til köpt lösöre inte avviker i 

alltför hög grad från vad som gäller i andra jämförbara länder» (s. 10). I juridisk teori har 

Lilleholt (2018: 309) argumentert for at om dette lovforslaget skulle vinne frem i Sverige, bør 

tilsvarende lov vurderes i Norge. Selv om overleveringskravet har hatt en sterk tradisjon i 

Norge i mange år, har avtaleprinsippet formentlig fungert godt i de rettstradisjonene som står 

nærmest norsk rett.  

 

7.2.2 Hvorfor har ikke norsk rett fått et avgjørende prejudikat? 

Det kan synes underlig at norsk rett ikke har avgjørende prejudikater om hvordan kjøperen 

oppnår kreditorvern, all den tid man har rettspraksis om dette i Danmark og Sverige.  

 

Brækhus og Hærem (1964) skriver at «[v]i har ikke mange dommer om dette tilsynelatende 

ganske viktige spørsmål» (s. 503). Berg (1999) stiller spørsmålet: «Kvifor har ingen gått til 

sak for å få slått fast ein eventuell hovudregel?» (s. 15).96 Årsaken til dette er ifølge Brækhus 

og Hærem at konkursboene i stor grad har godtatt ufullbyrdede salg fra tiden før 

konkursåpningen. Imidlertid foreligger det ikke dokumenterte opplysninger om bostyreres og 

namsmyndighetenes praksis som kan slå fast dette (Andenæs 2009: 262).  

 

Berg (1999: 22) hevder forklaringen til manglende rettspraksis trolig skyldes at overlevering 

ikke er praktisk siden «alt» løsøre som regel vil være pantsatt, jf. panteloven § 3-11 (1) og § 

3-4 (1). Næringsdrivendes panterett oppnår rettsvern overfor kreditorene97 ved registrering i 

Løsøreregisteret, jf. § 3-6 og § 3-12 (1). De praktiske rettsvernsaktene for løsøre er dermed 

ikke overlevering, men tinglysing, jf. panteloven § 3-7 (3) (se også Hauge 2016: 14).  

 

                                                 
96  Det er naturligvis ikke slik at antallet forekomster i rettspraksis nødvendigvis er avgjørende for om en regel 

er viktig eller praktisk. 
97  En godtroende erverver vil imidlertid kunne ekstingvere pantet etter godtroervervloven § 1 første ledd, jf. 

panteloven § 1-2 (4), selv om formuesgodet er registrert i Løsøreregisteret. 
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De ovennevnte forklaringene kan suppleres med rettsøkonomiske betraktninger. I praksis vil 

en rasjonell part som vurderer å gå til sak eller anke, vurdere både fordeler og ulemper ved 

søksmål (Eide og Stavang 2018: 50 og 527 ff.). Søksmål vil være utelukket hvis forventet 

ulempe er større enn forventet gevinst. De aller fleste løsørekjøp vil være av beskjeden verdi. 

Selvsagt kan det tenkes unntak, for eksempel kjøp av dyre kunstobjekter. Likevel tilsier dette 

at de fleste saker om løsørekjøp vil ha en lavere tvistesum enn tvistelovens beløpsgrense på 

125 000 kroner. Saken må dermed behandles i forliksrådet, jf. tvl. § 6-2 (2) bokstav a, og en 

eventuell behandling i tingretten vil foregå etter småkravsprosess98, jf. tvl. § 10-1 (2) § 17-1. 

Anke av tingrettens dom etter småkravsprosess krever samtykke fra lagmannsretten, jf. tvl. § 

29-13 (1).  

 

Foruten selve kravet vil potensielle sakskostnader og transaksjonskostnader tilsi at det neppe 

vil være prosessøkonomisk forsvarlig å gå til sak. Det vil rett og slett ikke «lønne» seg for en 

kjøper å gå til rettssak mot konkursboet. Terskelen for å behandle en slik sak i alle instanser 

og få et prejudikat blir dermed svært høy.  

 

Det er også mulig manglende rettspraksis kan ha en rettssosiologisk forklaring. Fra 

rettssosiologiske undersøkelser er det vist at en persons mangelfulle kjennskap om regler kan 

innvirke på bruken av reglene (Mathiesen 2011: 77 ff.). De få rettskildene som foreligger om 

kreditorvern for løsørekjøp, er først og fremst juridisk teori, noe som gjør at tilgjengeligheten 

er mindre enn om reglene var lovregulert. 

 

Et selvsagt, men likevel underkommunisert, forhold er at spørsmålet om overlevering aldri vil 

bli satt på spissen der overlevering faktisk har skjedd. Dette vil utgjøre situasjonen i de aller 

fleste saker der debitor går konkurs. I de sakene som har gått for domstolene, er 

fellesnevneren at overlevering ikke har funnet sted, og da blir det et spørsmål om hvilke 

tilfeller overlevering ikke er nødvendig.  

 

Likevel er det også forhold som kan trekke i retning av at spørsmålet om kreditorvern kan 

komme opp for Høyesterett. Som nevnt kan kombinasjonen av økt netthandel, hyppige 

konkurser innenfor varehandelen og prosessuelle regler om gruppesøksmål, potensielt utgjøre 

et velkomment brekkjern for et prejudikat. 

 

Om det skulle komme et prejudikat som utvetydig slår fast et eventuelt overleveringskrav, er 

det som vist i denne avhandlingen, historiske og praktiske grunner til at overleveringskravet 

                                                 
98  Etter Representantforslag 153 S (2016–2017) er spørsmålet om å øke beløpsgrensen for småkravsprosess for 

tiden (våren 2019) under behandling som et ledd i å «styrke vanlige folks rettssikkerhet og motvirke økte 

forskjeller». 
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ikke kan praktiseres i sin rene og absolutte form. I praksis vil derfor et overleveringskrav 

kunne uthules av et avtaleprinsipp som i større grad vil kunne ta hensyn til de generelle 

legislative hensynene som kreditorekstinksjonsreglene bygger på. Når unntakene er såpass 

vide, kan det derfor sies at det er av underordnet betydning hvilken hovedregel – overlevering 

eller avtale – som gjelder. Det vesentlige er om reglene samlet sett ivaretar de hensynene som 

kreditorvernregler skal beskytte.  

 

Det må også legges til at høyesterettspraksis som nevnt har hatt en svært restriktiv linje når 

det gjelder unntak i lovbestemte rettsvernsregler basert på reelle hensyn. Denne rettspraksisen 

har antakelig begrenset vekt for ulovfestede rettsområder slik som løsørekjøp. Grunnen til det 

er at lovgiver ved å gi lover allerede har foretatt en interesseavveining mellom kjøper og 

konkursbo. Når reglene er ulovfestede, må man i større grad kunne ty til formålsbetraktninger: 

Er reglenes formål ivaretatt? Som nevnt ovenfor i punkt 2.2 om legislative hensyn, er det i 

stor grad enighet om de grunnleggende reelle hensynene som en eventuell regel skal 

inneholde. Likevel kan den nærmere vektingen av de ulike hensynene få ulikt utslag. 

 

Selv om man i norsk rett ikke har en regel tilsvarende sveitsisk sivillovbok art. 1, vil 

domstolene måtte ta stilling til spørsmålet om det blir satt på spissen. Det er mulig at 

domstolene – om spørsmålet om kreditorvern blir satt på spissen – vil fremvise en viss 

tilbakeholdenhet hva gjelder en eventuell regels rekkevidde og for eksempel vise til at dette er 

en nærmere lovgiveroppgave å utbrodere detaljene, slik det nylig gjort i Sverige, jf. NJA 2008 

s. 684, som foranlediget lovforslaget om et generelt avtaleprinsipp. Imidlertid har 

overleveringskravet i Sverige hatt en betydelig sterkere posisjon enn i Norge, slik at det trolig 

står fritt frem for domstolene å avgjøre spørsmålet på egen hånd. 
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