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1 Innledning 
 

1.1 Tema og problemstilling  
 

Tema for denne oppgaven er innholdet i og praktiseringen av utmålingsreglene for prisavslag 

etter avhendingslova § 4-12,1 med særlig vekt på hvilket beviskrav som gjelder etter 

paragrafen.  

 

Kjøp og salg av bolig er gjerne en transaksjon av svært stor økonomisk betydning for 

partene.2 Stort sett går denne transaksjonen forholdsvis knirkefritt for seg, og den største 

utfordringen er kanskje at utvasken var litt slurvete utført. Dessverre oppdages det i et ikke 

ubetydelig antall saker mangler i etterkant av boligkjøpet. I slike tilfeller har kjøper ofte rett 

til å kreve prisavslag i henhold til avhl. § 4-12.  

 

Et krav om prisavslag er en objektiv misligholdsbeføyelse som har til formål å gjenopprette 

balansen mellom kontraktspartene.3 Det tradisjonelle prisavslaget brukt i norsk kontraktsrett 

er det relative prisavslaget, som innebærer at prisavslagets størrelse i mangelstilfeller 

beregnes som en forholdsmessig reduksjon sett hen til kontraktsprisen.4 I svært mange 

avhendingstilfeller vil det imidlertid være veldig vanskelig å fastslå en objektiv verdi på 

eiendommen. Boligeiendommer er stort sett unike, og dermed typiske eksempler på 

individuelt bestemte ikke-fungible ytelser.5 De kan ikke bare erstattes av en tilsvarende ytelse, 

for det vil normalt ikke eksistere. Boligpriser er derfor relative summer, og på grunn av dette 

bærer regelen i første ledd preg av å muligens være mest teoretisk.6 Dette påpekes også av 

Høyesterett i Rt. 2000 s. 199, Pelsdyrhalldommen, med henvisning til Bergsåker.7 I praksis er 

det dermed paragrafens andre ledd, som sier at «[m]ed mindre noko anna vert godtgjort, skal 

prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved å få mangelen retta», som anvendes av domstolene i 

de aller fleste tilfeller. Denne oppgaven skal derfor vurdere hvilket beviskrav som gjelder 

etter paragrafen. Når er noe «godtgjort»? Fordrer det kvalifisert sannsynlighetsovervekt, og er 

«godtgjort» i det hele tatt et eget beviskravsnivå? Ikke minst søker oppgaven å finne ut av 

hvilket av paragrafens to ledd som utgjør den egentlig hovedregelen.  

 

Et annet aspekt ved utmåling av prisavslag etter avhl. § 4-12 som jeg ønsker å vurdere, er det 

ulovfestede prinsippet om at det må foretas et såkalt standardhevingsfradrag, primært sett opp 

mot et forbrukersikkerhetsperspektiv.  

 

Oppgavens formål er således å foreta en redegjørelse for og vurdering av utmålingsreglene i 

avhl. § 4-12, og jeg vil i prosessen gjøre bruk av alminnelig juridisk metode i tråd med 

tradisjonen etter Eckhoff. De aktuelle rettskildene jeg vil anvende for å underbygge oppgaven, 

kommer til å vektlegges i henhold til dette. Det er imidlertid verdt å nevne at det på 

obligasjonsrettens område foreligger en del ulovfestede rettskilder, som kanskje i større grad 

enn på andre rettsområder må tillegges en del vekt. Av denne grunn tillegger jeg 

                                                 
1  Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova), heretter avhl. 
2  Prop. 44 L (2018-2019), s. 5. 
3  Rt. 2010 s. 1305, avsnitt 51. 
4  Holdø (2004), s. 35. 
5  Haaskjold (2017), s. 32. 
6  Bergsåker (2013), s. 384. 
7  Rt. 2000 s. 199, s. 210, andre avsnitt. 
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avhendingslovas forarbeider forholdsvis stor vekt, all den tid disse tok utgangspunkt i mye av 

den ulovfestede retten som tidligere gjaldt på avhendingsrettens område. Det samme gjelder 

dommer fra lagmannsretten, som særlig vil gjøre seg gjeldende i forbindelse med vurderingen 

av regelen om det ulovfestede standardhevingsfradraget. 

 

1.2 Rettskildebildet  
 

Rettskildebildet på obligasjonsrettens område har et visst særpreg, og avviker noe fra det som 

gjelder på andre rettsområder. Obligasjonsretten beskrives ofte som læren om skyldforhold,8 

og utgangspunktet vil derfor alltid være kontrakten. Det essensielle er hva som egentlig ble 

avtalt mellom partene, og for å finne ut av dette må man foreta en tolkning av avtalen. 

Deretter kommer kontraktslovgivningen med dens forarbeider inn. Der lovgivningen er 

preseptorisk har ikke kontraktspartene anledning til å avtale seg unna denne. Videre kommer 

også de alminnelige obligasjonsrettslige prinsippene inn som atter en tungtveiende rettskilde. 

Mange er etter hvert kodifisert i kontraktslovene som har trådt i kraft etter 1988, mens andre 

fortsatt er ulovfestede. Disse har allikevel en rettskildemessig betydelig vekt oppnådd etter 

årevis med etterlevelse samt festning i rettspraksis. Reelle hensyn har en viktig plass i 

rettskildebildet også på obligasjonsrettens område. Utgangspunktet vil stort sett være at det er 

hensynet til partenes behov for forutberegnelighet i kontraktsforholdet, og hensynet til en 

rimelig løsning i det enkelte tilfellet som står mot hverandre.9 

  

Den mest sentrale rettskilden for denne oppgaven er avhendingslova og dens forarbeider, samt 

rettsavgjørelser som tar utgangspunkt i loven, forarbeidene og tilhørende ulovfestede 

obligasjonsrettslige prinsipper. Avhendingslova regulerer frivillig salg og bytte av fast 

eiendom,10 at ordet «frivillig» er inntatt slik, viser at tvangssalg faller utenfor lovens 

virkeområde. Loven er i noen oppregnede paragrafer preseptorisk til beskyttelse av kjøper i 

forbrukerkjøp.11 Dette er til en viss grad likt løsningen som er valgt i forbrukerkjøpsloven,12 

hvoretter det kun kan avtales vilkår og rettigheter som er bedre for forbrukeren enn det som 

følger av loven.  

 

Før avhendingslova trådte i kraft, fantes det ingen lovfestede regler for kjøp og salg av fast 

eiendom i Norge.13 Avhendingslovas opphav er Sivillovbokutvalgets kodifikasjonsarbeid på 

det tings- og panterettslige området.14 Først i 1991 fremmet Regjeringen ved justis- og 

politidepartementet sitt lovforslag.15 Arbeidet med lovforslaget hadde nemlig måttet vente på 

den nye loven om løsørekjøp, den vi i dag kjenner som kjøpsloven.16 Etter dette tok det ikke 

lang tid før justiskomiteen avga sin innstilling.17  

 

                                                 
8  Haaskjold (2017), s. 1. 
9  Haaskjold (2017), s. 14. 
10  Avhl. § 1-1 første ledd første punktum. 
11  Avhl. § 1-2 andre ledd, «forbrukerkjøp» slik det er ment i avhendingslova defineres i oppgavens kapittel 1.3.  
12  Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), heretter fkjl, § 3. 
13  Anderssen (2008), s. 19.  
14  Arbeidet resulterte i NOU 1979: 48 Rådesegn 12 – Avhending av fast eigedom. 
15  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) om lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). 
16  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991), s. 10. 
17  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) Innstilling fra justiskomiteen om lov om avhendelse av fast eigedom 

(avhendelseslova). 
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I NOU 1979:48 ble det angående spørsmålet om hvorfor man mente det var på tide med en 

lovfesting av reglene om kjøp og salg av fast eiendom uttalt følgende:  

 

«Avhending av fast eigedom er eit viktig emne i det praktiske rettsliv. Dei fleste handlar 

ikkje med fast eigedom meir enn ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit langt liv, 

men det er som oftast ein svært viktig disposisjon for dei. Difor er det viktig at rettsreg-

lane her må være særleg klåre og oversynlege.» 18 

 

Det er et poeng verdt å merke seg at det er snakk om en NOU fra året 1979, og situasjonen er 

ikke lenger slik at de fleste kjøper en bolig «ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit 

langt liv». Samfunnet har endret seg med tiden. Nordmenn flest har blitt rikere siden den gang 

dette lovforarbeidet ble skrevet, og bolig er for mange ikke lenger kun deres hjem som de skal 

leve og bo i til de dør, men heller en investeringsmulighet og en trygg plassering av 

sparepenger. Dette gjelder både i form av primærboliger, men også gjennom sekundærboliger 

i form av utleieleiligheter, hytter kjøpt til utleieformål med videre. I tredje kvartal av 2019 

alene, ble det ifølge Statistisk Sentralbyrå omsatt 63 401 eiendommer her i landet.19 Dette 

tallet i seg selv sier at avhendingsrett er noe de fleste vil komme borti i løpet av livet. Dette 

forklarer i så måte også aktualiteten ved denne oppgaven og dens problemstilling.  

 

Ettersom avhendingsretten er et rettsområde preget av mange konflikter, store og små, 

foreligger det forholdsvis mye rettspraksis på området. Det er ikke på langt nær alle dommene 

som er aktuelle for oppgavens problemstilling, men jeg kommer til å anvende et utvalg av 

rettspraksis som jeg mener er representativt for å belyse de ulike problemstillingene som 

oppgaven reiser. Av disse utvalgte dommene er det kun de fra Høyesterett som har 

prejudikatsverdi, men denne anses på sedvanlig metodisk vis for forsterket når den følges opp 

i underrettene. Jeg kommer av den grunn til å vise til enkelte lagmannsrettsdommer der disse 

anses for å utfylle rettskildebildet ytterligere.  

 

Obligasjonsrettens regelverk består ikke bare av lover med tilhørende forarbeider, all den tid 

disse lovene i svært stor grad bygger på, og av den grunn må leses i lys av og i sammenheng 

med, alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. Kontrakten står som nevnt i en særstilling 

når obligasjonsrettslige tvister skal løses. Dette er fordi det rettslige utgangspunktet er 

prinsippet om avtalefrihet.20 Det er videre mange av kontraktlovenes bestemmelser som 

bygger på en lojalitetsplikt kontraktspartene imellom. Denne lojalitetsplikten innebærer at 

partene må ta «rimelig hensyn til hverandres interesser».21  

 

Reelle hensyn, eller «verdistandpunkter»,22 gjør seg gjeldende på de fleste rettsområder. 

Tanken bak reelle hensyn er at man skal søke å komme frem til en rimelig rettsregel. Reelle 

hensyn brukes i så måte som juridiske argumenter med hensikt om å komme frem til den 

beste mulige løsningen for rettsspørsmålet. I obligasjonsretten er det enkelte reelle hensyn 

som veier tyngre enn andre. Den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold regnes som et 

slikt særlig tungtveiende hensyn, og dette kravet til lojal opptreden i kontraktsforhold har blitt 

                                                 
18  NOU 1979: 48, s. 23. 
19  Statistisk Sentralbyrå (2019). 
20  Haaskjold (2017), s. 15, se også Rt. 2003 s. 387 avsnitt 44 «utgangspunktet må tas i hva som er avtalt 

mellom partene». 
21  Hallsteinsen (2017), s. 91. 
22  Hagstrøm (2011), s. 77. 
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skjerpet de senere år.23 Prisavslaget er som nevnt en misligholdsbeføyelse som er ment å 

gjenopprette kontraktsbalansen ved kontraktsbrudd fra en av partene, og springer i så måte 

direkte ut fra det underliggende hensynet om lojalitet i kontraktsforhold. Et annet hensyn, som 

gjør seg særlig gjeldene på avhendingsrettens område, og spesielt i forbindelse med 

standardhevingsfradrag ved utmåling av prisavslag, er hensynet til forbrukersikkerhet.  

 

Nok et viktig hensyn på obligasjonsrettens område, er hensynet til sammenheng i regelverket. 

De ulike misligholdsbeføyelsene i de ulike lovene henger tett sammen, men har samtidig 

ganske ulike funksjoner. Av den grunn burde reglene tolkes på en måte som bevarer deres 

naturlige sammenheng. Dette gjelder innad i så vel som på tvers av de forskjellige 

kontraktslovene. Obligasjonsretten er et rettsområde som ved første blikk kan fortone seg som 

en jungel av lovgivning, forarbeider, rettsavgjørelser og obligasjonsrettslige prinsipper, lov- 

så vel som ulovfestede. Kanskje er det nettopp derfor det er skrevet så mange faglitterære 

bøker på rettsområdet. Litteraturen er utførlig og omfattende, og mange av forfatterne sier 

mye av det samme, men med enkelte svært viktige forskjeller. Dette blir spesielt tydelig 

senere i oppgaven når spørsmålet om hvilket ledd i avhl. § 4-12 som egentlig fortoner seg som 

paragrafens hovedregel skal behandles.  

 

1.2.1 Finansklagenemnda 
 

Finansklagenemnda24 ble i sin tid opprettet gjennom en avtale mellom Finans Norge, 

Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke, Verdipapirfondenes forening, Forbrukerrådet og 

Finansieringsselskapenes forening.25 Hovedoppgaven til FinKN er å fungere som et 

utenomrettslig tvisteløsningsorgan for tvister mellom kjøper av fast eiendom og selgers 

eierskifteforsikringsselskap, samt i de tilfeller hvor eierskifteforsikringsselskapet fremmer 

regresskrav mot selger av boligen. Nemnda har ikke myndighet til å avsi avgjørelser med 

bindende virkning for de involverte parter, dens vurderinger er kun rådgivende. Det er 

imidlertid slik at nemnda skal varsles om hvorvidt partene akter å følge nemndas avgjørelse 

eller ei. Dette varselet må sendes innen en satt frist etter at avgjørelsen har blitt tilsendt 

partene, hvis ikke er selskapet bundet av avgjørelsen.26 

 

Så hva er egentlig den rettskildemessige vekten av praksis fra nemnda? Som rettskildefaktor 

havner nemndspraksis forholdsvis langt ned på rangstigen. Det som derimot kan sies å øke 

vekten av nemndspraksis, er dersom denne følger opp et prejudikat fra Høyesterett og dermed 

forsterker vekten av dette. I så måte er det kanskje ikke den enkelte nemndsavgjørelsen som 

veier tyngst, men heller summen av flere avgjørelser som peker i samme retning eller legger 

vekt på samme grunnlag eller lignende.  

 

En rettsavgjørelse veier desidert tyngst dersom denne anses som et prejudikat. Selve ordet 

betyr det samme som presedens, men det er kun rettsavgjørelser som kan anses som 

prejudikater, all den tid forvaltningsvedtak, selv når disse brukes som veiledning i senere 

                                                 
23  Hagstrøm (2011), s. 77 med henvisning til Rt. 2005 s. 268 avsnitt 55: «[i] senere avgjørelser har dessuten 

hensynet til partenes gjensidige lojalitet i kontraktsforhold blitt tillagt økende vekt». 
24  Heretter FinKN eller nemnda. 
25  Finansklagenemnda (u.å.a) 
26  Finansklagenemnda (u.å.b) 
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forvaltningssaker, kun kan kalles presedenser.27 Det antas at det samme må sies å gjelde for 

avgjørelser fra FinKN.  

 

At FinKN avsier avgjørelser på avhendingsrettens område, gjør at rettsapparatet slipper å 

bruke ressurser på å behandle konflikter som tidvis er av noe mindre omfattende karakter. 

Dette må antas å være veldig verdifullt både for boligkjøpere, som kanskje ikke har ressurser 

eller lyst til å ta saken til retten, men også for samfunnet generelt med tanke på de 

økonomiske besparelsene dette medfører. Jeg kommer imidlertid ikke til å anvende praksis fra 

FinKN i oppgaven. Høyesterett, og enkelte dommer fra lagmannsretten, utfyller 

rettskildebildet i en slik grad at det ikke er behov for nemndspraksis for å kartlegge gjeldende 

rett. Når Høyeste- og lagmannsrettspraksis som nevnt har såpass mye større vekt som 

rettskilder, og FinKN ikke gir ytterliggere holdepunkter for hvordan vurderingene skal 

foretas, vil nemndspraksis ikke nevnes i den videre fremstillingen. 

 

1.3 Begrepsavklaringer  
 

Avhendingslova gjelder for fast eiendom. Fast eiendom defineres i loven som «grunn og 

bygningar, og elles andre innretninger som er varig forbundne med grunnen».28 Det presiseres 

videre i første ledd at dette også innbefatter eierseksjoner, selveierleiligheter med videre. I 

tillegg gjelder loven også for borettslagsandeler.29 Aksje- og obligasjonsleiligheter faller 

utenfor lovens virkeområde.30 Begrepet «fast eiendom» kan i denne oppgaven altså referere til 

for eksempel enebolig, rekkehus, leilighet eller fritidsbolig.  

      

Vanlig terminologi på obligasjonsrettens område er «realkreditor», «realdebitor» og 

«realytelse». Realkreditor henviser til den som har krav på realytelsen, altså ytelsen som ikke 

er pengeytelsen, i et gjensidig bebyrdende kontraktsforhold. Realdebitor er den som skal stå 

for oppfyllelsen av realytelsen.31 Eksempler er blant annet kjøper og selger av en fast 

eiendom, hvilket er begrepene som det stort sett vil gjøres bruk av i denne oppgaven. 

Realkreditor og -debitor vil bli brukt der oppgaven behandler prisavslagsinstituttet i 

kontraktsretten, hvor det altså ikke er tale kun om avhending av fast eiendom, men prisavslag 

generelt. Samme prinsipp anvendes for begrepene «realytelse» og «pengeytelse». I 

avhendingsrettslig sammenheng vil for eksempel «bolig», «boligeiendom», «fast eiendom» og 

så videre svare til «realytelse», mens «pengeytelse» stort sett vil omtales som 

«kjøpesummen».  

 

I oppgavens kapittel 5 anvender jeg begrepet «forbrukersikkerhet» i forbindelse med det som 

antageligvis også kunne blitt referert til som «kjøper og selgers rettssikkerhet i 

kontraktsforholdet». Grunnen til at jeg heller gjør bruk av «forbrukersikkerhet» er imidlertid 

fordi «forbrukerkjøp» i avhendingslova defineres som kjøp av eiendom når kjøperen er en 

fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 32 Forholdene på 

selgers side, det vil si hvorvidt selger opererer som privatperson eller hovedsakelig handler 

                                                 
27  Eckhoff (2001), s. 159. 
28  Avhl § 1-1 første ledd [min kursivering]. 
29  Borettslagsleiligheter falt opprinnelig utenfor loven, men ble inntatt ved lovendring i form av avhl. § 1-1a i 

forbindelse med vedtakelse av burettslagslova (Lov av 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)).  
30  Anderssen (2008), s. 37 jf. Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 24. 
31  Holdø (2004), s. 35. 
32  Avhl. § 1-2 tredje ledd. 
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som ledd i næringsvirksomhet, er altså irrelevante for hvorvidt man taler om forbrukerkjøp 

eller ei. Altså vil det dreie seg om et forbrukerkjøp i henhold til loven også når både kjøper og 

selger er privatpersoner. Videre vil både kjøper og selger være forbrukere i sine forhold til 

aktørene som involveres i salget, henholdsvis eiendomsmeglere, boligkjøper- og 

eierskifteforsikringsselskap, takstmenn og så videre.  

 
Det er et tankekors, ifølge Bergsåker, at det etter avhendingslovas regler kun er kjøper som er beskyttet mot 

avvikende avtaler, mens selger ikke nyter noen slik beskyttelse. Dette et standpunkt som synes å ha gode grunner 

for seg. Forbrukerbeskyttelsen i loven gjelder jo selv i de tilfeller hvor selger er en privatperson, at loven da ikke 

har noen tilsvarende beskyttelse for selger ved avvikende avtaler, er betenkelig.33 Med tanke på at for eksempel 

bestemmelsen om prisavslag i avhl. § 4-12 springer ut av en tanke om gjensidighet og lojalitet i kontraktsforhold, 

burde beskyttelsen vært mer likestilt for begge kontraktsparter. 

 

1.4 Fremstillingen videre 
 

Først og fremst anses det som metodisk hensiktsmessig å gi en kort presentasjon av 

prisavslagsinstituttet i norsk kontraktsrett. Denne vil gis i oppgavens kapittel 2. Hovedvekten 

av oppgaven vil ligge i kapittel 3, hvor de ulike sidene ved utmålingsreglene for prisavslag 

etter avhl. § 4-12 vil gjennomgås. Paragrafens historie, vilkårene for prisavslag, paragrafens 

to svært forskjellige ledd samt hvilket beviskrav som gjelder for anvendelsen av disse, er 

temaer som vil bli behandlet der. Det anses videre som formålstjenlig å kort behandle 

forholdet mellom prisavslag og erstatning. Dette behandles i kapittel 4. 

 

Kapittel 5 er dedikert til prisavslagets side til forbrukersikkerhet, og hvordan denne muligens 

trues av det ulovfestede standardhevingsprinsippet, det vil si prinsippet om at det skal gjøres 

fradrag i prisavslaget for henholdsvis forlenget levetid og forbedret standard. De vedtatte 

lovendringene i avhendingslova behandles også så vidt, i den forstand at oppgaven vurderer 

hvorvidt kanskje også reglene for utmåling av prisavslag burde blitt revidert samtidig, og 

hvilken effekt dette har eller kan komme til å ha for forbrukersikkerheten.  

 

 

                                                 
33  Bergsåker (2013), s. 82. 
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2 Prisavslagsinstituttet i norsk kontraktslovgivning34 
 

2.1 Prisavslaget før 1988 
 

Prisavslaget ble lovfestet i norsk rett som en ny type mangelsbeføyelse for første gang i 

kjøpsloven av 1907.35 Regelen baserte seg allerede den gang på et forholdsmessig prisavslag 

ved mangel, inspirert av tysk, sveitsisk og fransk rett, som igjen baserte seg på det 

romerrettslige prisavslagsinstituttet actio quanti minoris.36 Muligheten til å kreve prisavslag 

ble også lovfestet i husleieloven av 1939,37 men allerede på den tiden ble prisavslag tilkjent av 

domstolene også i tilfeller utenfor det lovfestede området. For eksempel ble utmålingsreglene 

for prisavslag i kjøpsloven av 1907 anvendt analogisk på tilfeller av mangel ved avhending av 

fast eiendom.38  

 

Det er mange likhetstrekk mellom de daværende kjøps- og husleielovene og dagens 

lovgivning hva gjelder vilkårene for samt utmålingen av prisavslag. Vilkåret for å kreve 

prisavslag etter kjøpsloven av 1907 var at det forelå en verdireduserende mangel, mens det 

etter husleieloven forelå krav om at mangelen ikke var uvesentlig.39 

 

2.2 Prisavslaget etter 1988 
 

Kontraktsretten bygger i stor grad på obligasjonsrettslige prinsipper, lov- så vel som 

ulovfestede. Prisavslag er et av disse prinsippene, derfor finnes det regler om prisavslag i 

mangelstilfeller i samtlige av kontraktslovene som er gitt etter 1988.40 Eksempler på dette er 

kjøpsloven § 38, håndverkertjenesteloven § 25, bustadoppføringslova § 33, 

forbrukerkjøpsloven § 31 og husleieloven § 31.41 Videre er det også slik, i henhold til den 

tradisjonelle lære, at de alminnelige obligasjonsrettslige prinsippene kan anvendes analogisk 

også på avtaletilfeller som ikke faller inn under noen kontraktslovgivning.42 

 

At de obligasjonsrettslige prinsippene gjennomsyrer samtlige av de kontraktsrettslige lovene 

og på denne måten binder kontraktsretten sammen, følger blant annet av rettspraksis. Et 

eksempel på at disse prinsippene lå til grunn for avhendingslova finner vi i det som ofte 

omtales som Ekte hussopp-dommen fra 1998.43 Spørsmålet i saken var hvorvidt skade på 

grunn av ekte hussopp i en selveierleilighet ga kjøperne krav på heving, eller om de måtte ta 

til takke med prisavslag. Avhendingslova kom ikke direkte til anvendelse på tilfellet, siden 

                                                 
34  Strukturen og redegjørelsen i dette kapittelet er inspirert av Holdø (2004). 
35  Lov av 24. mai 1907 nr. 2 om kjøb (opphevet). 
36  Simonsen (2019), s. 21 og Holdø (2004) s. 36. 
37  Lov av 16. juni 1939 nr. 6 om husleie (opphevet, men gjelder fortsatt for enkelte unntak, jf. lov av 26. mars 

1999 nr. 17 om husleieavtaler, heretter husll, § 13-2 fjerde og femte ledd). 
38  Holdø (2004), s. 36. 
39  Holdø (2004), s. 36. 
40  Holdø (2004), s. 37. 
41  Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven), heretter kjl., lov av 16. juni 1989 nr. 63 om 

håndverkertjenester m.m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven), heretter hvtjl., lov av 13. juni 1997 nr. 

43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova), heretter buofl.   
42  Hagstrøm (2011), s. 413. 
43  Rt. 1998 s. 1510. 
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den kun gjelder for avtaler som har blitt inngått etter lovens ikrafttredelse,44 hvilket skjedde 

den 1. januar 1993, mens avtale om kjøp av boligen som denne saken gjaldt var blitt inngått i 

1985. Førstvoterende uttalte at tvisten måtte «løses etter ulovfestet eldre rett om mislighold av 

kontrakter om eiendomskjøp». Det ble imidlertid påpekt at det allikevel ville bli sett hen til 

reglene i avhendingslova, ettersom disse «langt på vei lovfester alminnelige 

rettsgrunnsetninger vedrørende slikt mislighold».45 

 

Et annet eksempel på rettspraksis som tydeliggjør at kjøpsloven av 1988 er uttrykk for 

obligasjonsrettslige prinsipper, er Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1999 s. 408, Garasjedommen. 

Saken omhandlet et tilfelle der en borettslagsleilighet var blitt solgt med medfølgende garasje 

som kjøperen skulle ha eksklusiv disposisjonsrett over. Da det imidlertid viste seg at det 

allikevel ikke fulgte noen slik garasje med, ønsket kjøper å heve. Avhendingslova kom ikke 

direkte til anvendelse på tilfellet, ettersom borettslagsleiligheter opprinnelig ikke ble omfattet 

av loven.46 Førstvoterende uttrykte imidlertid at det ikke hadde noen større betydning at heller 

ikke kjøpsloven kom direkte til anvendelse på saken, all den tid «de sentrale bestemmelser i 

loven i stor grad er uttrykk for alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper».47 Av den grunn 

ble det derfor videre uttalt at kjøpslovens bestemmelser om misligholdsbeføyelser for mangler 

ved salgsgjenstanden «langt på vei [vil] få tilsvarende anvendelse for slike overdragelser som 

denne saken gjelder», altså eiendomsoverdragelser.48 

 

Ved mangelfull ytelse har realkreditor et ubetinget krav på prisavslag. Denne retten er 

uavhengig av mangelens størrelse og omfang, og er ikke avhengig av ond tro eller subjektiv 

skyld hos realdebitor. 49 Hagstrøm beskriver prisavslaget som «en regel om objektivt ansvar 

begrenset til det verdiminus mangelen utgjør».50 Man kan ikke kreve prisavslag for forsinket 

ytelse.51 Riktignok kan en forsinkelse ha negative økonomiske følger, men den vil som oftest 

ikke forårsake noen verdireduksjon ved selve realytelsen. I slike tilfeller kan realkreditor i 

stedet søke sitt økonomiske tap dekket gjennom et erstatningskrav.52  

 

Prisavslag som misligholdsbeføyelse anses for å være noe lettere tilgjengelig enn heving og 

erstatning. Heving av en kontrakt innebærer at partene trer fullstendig ut av 

kontraktsforholdet, og det som har blitt ytt skal tilbakeføres.53 Slik sett er heving en mye mer 

inngripende misligholdsbeføyelse enn prisavslag. At erstatning også regnes for å være noe 

vanskeligere tilgjengelig, kommer av at man for å kunne kreve erstatning må bevise at det 

foreligger et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng samt et økonomisk tap. Vilkåret for å 

kreve prisavslag er følgelig litt enklere å bevise at er oppfylt, nemlig at det foreligger en 

verdireduserende mangel. Det er i forbindelse med mangler ved fast eiendom at 

prisavslagsinstituttet har spesielt stor praktisk betydning.54  

                                                 
44  Avhl. § 8-1 andre ledd. 
45  Rt. 1998 s. 1510, s. 1517 
46  Jf. oppgavens kapittel 1.2, fotnote 14. 
47  Rt. 1999 s. 408, s. 420. 
48  Rt. 1999 s. 408, s. 420. 
49  Hagstrøm (2011), s. 413. 
50  Hagstrøm (2011), s. 413. 
51  Hov (2016), s. 190. 
52  Hallsteinsen (2017), s. 363. 
53  Hallsteinsen (2017), s. 362. 
54  Haaskjold (2017), s. 148. 
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Retten til prisavslag regnes som en misligholdsbeføyelse av typen 

«gjensidighetsvirkninger».55 Prisavslagets formål er som nevnt å gjenopprette balansen i 

kontraktsforholdet mellom kjøper og selger. På en måte kan man si at reglene om prisavslag 

bidrar til en slags effektivisering av prinsippet om at avtaler skal holdes, all den tid partene 

ikke burde ha mulighet til å levere dårligere enn det som var avtalt, og samtidig motta full 

betaling.56  

 

Prisavslag kan kun kreves der det ikke er tale om hverken retting eller omlevering, det følger 

blant annet av kjl. § 37 første ledd, som sier at «dersom retting eller omlevering ikke kommer 

på tale […] kan kjøperen kreve prisavslag». Slik sett er altså retting og omlevering de 

primære mangelsbeføyelsene, mens prisavslaget som sådan må sies å være en subsidiær 

mangelsbeføyelse.57 Tilsvarende regler er for øvrig også å finne i blant annet 

håndverkertjenesteloven, avhendingslova og husleieloven58, hvilket taler for at også dette må 

sies å være et obligasjonsrettslig prinsipp. 

 

Det fremgår ikke klart av ordlyden verken i avhl. § 4-12 eller de andre kontraktsrettslovenes 

bestemmelser om prisavslag, men ifølge Holdø er det sikker rett at prisavslag kan kreves både 

før og etter at kjøpesummen er betalt.59 Holdø utrykker videre at dersom prisavslaget kreves i 

forkant av at kjøpesummen betales, kan prisavslaget motregnes i denne. Det blir imidlertid en 

litt gal formulering, etter mitt skjønn. Selve definisjonen på et prisavslag er at kjøpesummen 

som selvstendig størrelse reduseres, dermed er ikke et prisavslag et selvstendig krav som kan 

motregnes slik Holdø antyder. Er det imidlertid snakk om et erstatningskrav blir saken noe 

annerledes. Et erstatningskrav er jo ment å dekke et økonomisk tap, og skal som sådan ikke 

trekkes fra selve kjøpesummen, men er ment å fungere som en kompensasjon for et 

økonomisk tap pådratt i forbindelse med kontraktsforholdet. Dette synspunktet underbygges 

av Simonsen i hans bok, der han uttaler at etter tradisjonell lære blir prisavslaget ansett for å 

være så nært tilknyttet hovedkravet at det regnes som samme rettsforhold, mens krav om 

erstatning må anses som selvstendige krav.60 Krav om prisavslag kan videre fremmes i 

kombinasjon med erstatningskrav, såfremt disse ikke dekker samme tap. Forholdet mellom 

prisavslag og erstatning i avhendingssammenheng vil behandles nærmere i kapittel 4.  

 

  

                                                 
55  Hov (2016), s. 190. 
56  Hallsteinsen (2017), s. 362. 
57  Holdø (2004), s. 37, Anderssen (2008), s. 275 og Haaskjold (2017), s. 149. 
58  Hvtjl. § 25, avhl. § 4-10 fjerde ledd og husll. § 2-11 andre ledd. 
59  Holdø (2004), s. 39. 
60  Simonsen (2019), s. 62. 
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3 Avhendingslova § 4-12 
 

3.1 Historien bak paragrafen 
 

Avhendingslova § 4-12 lyder som følger:  

 

«Har eigedomen mangel, kan kjøparen krevje eit forholdsmessig prisavslag. 

Med mindre noko anna vert godtgjort, skal prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved å 

få mangelen retta.» 

 

I NOU 1979:48 fantes ingen bestemmelse lik den vi i dag finner i avhl. § 4-12. Denne kom 

først inn via Odelstingsproposisjonen,61 og er skåret over samme lest som kjøpslovens § 38.62 

Avhendingslova er som nevnt innledningsvis en av mange lover som i svært stor grad er skapt 

i kjøpslovens bilde. På grunn av dette var ikke det vi i dag kjenner som avhl. § 4-12 andre 

ledd med i Odelstingsproposisjonen da denne ble fremlagt. Lovforslaget lød i stedet slik: 

 

«§ 4-12 Prisavslag 

Har eigedomen mangel, kan kjøparen krevje eit forholdsmessig prisavslag.» 

 

Det ble uttalt av departementet at prinsippet om forholdsmessig prisavslag ikke hadde vært 

festnet i rettspraksis på avhendingsrettens område, og at prisavslaget tradisjonelt sett gjerne 

hadde blitt utmålt ut i fra utbedringskostnadene. Departementet mente likevel at prinsippet 

som ble lovfestet i kjøpsloven, som jo har vært en viktig premissleverandør og et forbilde for 

kontraktslovene etter 1988,63 i størst grad ville sikre formålet med prisavslaget, nemlig 

ivaretakelse av kontraktsbalansen.   

 

Det var ikke før justiskomiteen kom med sin innstilling til loven64 at ordlyden i andre ledd ble 

foreslått vedtatt. Komiteen begrunnet forslaget med at det var ment å lette bevisbyrden for 

kjøper, og tok utgangspunkt i at praksis før lovfestingen hadde vært at man tok utgangspunkt i 

utbedringskostnadene.65  

 

Andre ledd var ifølge komiteen ment å være en presumsjonsregel, i så måte at prisavslaget var 

ment å settes til de beregnede utbedringskostnadene med mindre man stod overfor «rimelig 

sikre opplysninger om eiendommens markedsverdi i henholdsvis mangelfull og 

kontraktsmessig stand».66 Komiteen opplyste videre om at man i tråd med norsk og nordisk 

rettspraksis tradisjonelt har falt ned på utbedringskostnadene ved fastsettelsen av 

forholdsmessig prisavslag. Avslutningsvis bemerket komiteen at betydningen av 

presumpsjonsregelen som nå ligger i andre ledd, var ment å anvendes som «indisium for 

prisavslaget hvis eiendommen ikke har noen klar markedsverdi henholdsvis med og uten 

mangelen».67  

                                                 
61  Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 136. 
62  Anderssen (2008), s. 273. 
63  Hagstrøm (2011), s. 30. 
64  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) Innstilling fra justiskomiteen om lov om avhendelse av fast eigedom 

(avhendelseslova). 
65  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) punkt 4.8. 
66  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) punkt 4.8. 
67  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) punkt 4.8. 
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Det kommer også tydelig frem at komiteen støttet arbeidet som var gjort med å tilpasse seg 

kjøpsloven og dens bestemmelser, og slik sett skape en koherens i kontraktslovgivningen. 

Dette ble uttrykt som at de hadde «merket seg at lovutkastets bestemmelser om 

misligholdsvirkninger er søkt samordnet med de tilsvarende bestemmelser i kjøpsloven.»68 

Komiteen var enig i at «en slik formell samordning kan være hensiktsmessig.»69 

 

Forarbeidene tillegges kanskje tilsynelatende uforholdsmessig stor vekt i oppgaven, men 

deres rettskildemessige vekt anses styrket av at de refereres til i rettspraksis i svært stor grad. 

Både i Rt. 2000 s. 199 og i Rt. 2010 s. 1395 trekkes store deler av ordlyden i forarbeidene 

frem, og førstvoterende lener seg i begge tilfeller på disse i forholdsvis stor grad. Dette 

kommer antagelig delvis av at disse, i hvert fall Pelsdyrhalldommen, er noen av de første 

prejudikatene på området, og at dommene dermed måtte støtte seg på forarbeidene i større 

grad enn hva man kanskje må på andre rettsområder eller i etterfølgende dommer. Det er 

dessuten et poeng at formålet med avhendingslova var å lovfeste gjeldene rett, loven var ikke 

ment som noen endring av rettstilstanden på området. Forarbeidene til avhendingslova må 

dermed kunne sies å være et uttrykk for det som har vært gjeldende rett på avhendingsrettens 

område i svært lang tid, hvilket antas å tillegge dem en viss rettskildemessig tyngde. 

 

3.2 De overordnede vilkår for å kunne kreve prisavslag 
 

3.2.1 Mangel 
 

Et av kontraktsrettens grunnprinsipper er det som på latin heter pacta sunt servanda, bedre 

kjent som prinsippet om at avtaler skal holdes. Vilkåret for å kunne kreve enhver 

misligholdsbeføyelse i kontraktsretten er derfor at det foreligger et kontraktsbrudd. 

Kontraktsbrudd refereres ofte også til som mislighold av kontraktsforpliktelsene, og kan for 

eksempel bestå av en mangel. Med begrepet mangel menes at realytelsen ikke svarer til de 

innholdsmessige kravene som følger av kontrakten.70 I forbindelse med avhending av fast 

eiendom kan typiske mangler være blant annet fukt og råte i bygningsdeler, ufaglært utført 

arbeid på det elektriske anlegget, funksjonssvikt i bygningsdeler som for eksempel 

varmekabler med videre. Forarbeidene sier at vilkåret for at kjøper skal kunne kreve 

prisavslag i avhendingstilfeller, er at det foreligger en mangel ved eiendommen, og at denne 

mangelen utgjør et verdiminus.71  

 

Avhendingslovas tredje kapittel tar for seg «tilstand og tilhøyrsle», altså regler om 

eiendommenes tilstand og om når det foreligger mangler. Eiendommen som avhendes har 

etter loven en mangel dersom den ikke er i samsvar med «dei krav til kvalitet, utrustning og 

anna som følgjer av avtala».72 Det er med andre ord her, som ellers i kontraktslovgivning, slik 

at man tar utgangspunkt i det avtalte, og så er det de objektive avvikene fra dette som utgjør 

mangler. Dette utgangspunktet gis det uttrykk for blant annet i Ekte hussopp-dommen. Der 

uttalte førstvoterende i forbindelse med vurderingen av hvorvidt kontraktsbruddet i det 

tilfellet var å regne som vesentlig, at «utgangspunktet og det sentrale moment i vurderingen er 

                                                 
68  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) punkt 4.8. 
69  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) punkt 4.8. 
70  Haaskjold (2017), s. 126. 
71  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991), s. 107. 
72  Avhl. § 3-1 første ledd [min kursivering]. 
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det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse – dvs den objektive mangelen ved 

eiendommen».73 Dette er påpekt også i senere praksis.74 Det følger av dette at regelen om å ta 

utgangspunkt i det avtalte for å finne ut hvorvidt det foreligger en mangel, henger tett sammen 

med prinsippet om at avtaler skal holdes. I så måte kan regelen også sies å være med på å 

sikre partenes forutberegnelighet i kontraktsforholdet.  

 

Eiendommen kan for øvrig også ha en mangel dersom den ikke oppfyller «generelle krav til 

tilstanden» som oppstilt i avhl. § 3-2. Dette poengteres blant annet i Rt. 2006 s. 1076.75 

Paragrafen svarer til kjøpslovens § 17, og det er antageligvis dens andre ledd som er mest 

praktisk i avhendingstilfeller. Andre ledd slår fast at eiendommen skal være i samsvar med 

offentligrettslige krav som er stilt til den i medhold av lov, og som gjaldt for den på det 

tidspunktet hvor avtale om kjøp ble inngått.76 Mangler etter avhl. § 3-2 andre ledd omtales 

ofte som «lovlighetsmangler»,77 og det fremgår av forarbeidene at andre ledd først og fremst 

vil komme til anvendelse i forbindelse med sikkerhet og standard i medhold av lov. Som 

eksempler trekkes frem pålegg om tilkobling til offentlig vann og kloakk, krav til det 

elektriske anlegget samt brannsikring.78  

 

Tidspunktet for vurderingen av hvorvidt det foreligger en mangel ved boligen, er ved kjøpers 

bruksovertagelse av boligeiendommen.79 Det er altså irrelevant for denne vurderingen 

hvorvidt for eksempel skjøtet har blitt tinglyst tidligere eller skal tinglyses senere. For å ha 

fullstendig klarhet i når kjøper kan sies å ha «overteke bruken av eigedomen»,80 er det fast 

praksis at kjøper og selger signerer en såkalt overtagelsesprotokoll. Dette er helt i tråd med 

obligasjonsretten ellers, og svarer for eksempel til kjøpslovens bestemmelse omhandlende 

risikoens overgang ved løsørekjøp,81 som forarbeidene mente kunne anvendes også på 

avhendingstilfeller.82 En lagmannsrettsdom fra 2012 gir uttrykk for den samme forståelsen for 

utgangspunktet for mangelsvurderingen som forklart her:  

 

«Etter avhendingslova § 3-1 har en eiendom en mangel dersom den ikke er i samsvar 

med de krav til kvalitet, utrustning eller annet som følger av avtalen. Ved vurderingen 

av om det foreligger en mangel, må det ses hen til forholdene ved overtakelse av eien-

dommen, jf. avhendingslova § 2-4 om risikoens overgang. Det er på det rene at det vil 

være en mangel dersom denne først viser seg noe senere såfremt den faktisk forelå da 

risikoen gikk over på kjøper.»83 

                                                 
73  Rt. 1998 s. 1510, s. 1518 
74  Se blant annet Rt. 2003 s. 387 avsnitt 24: «[u]tgangspunktet må tas i hva som var avtalt mellom partene», og 

Rt. 2010 s. 1305 avsnitt 52 «[d]et avgjørende er hvorvidt eiendommen ved overtakelsen på grunn av redusert 

teknisk stand har en lavere verdi enn lagt til grunn i kjøpekontrakten».  
75  Rt. 2006 s. 1076 avsnitt 44: «[e]n eiendom har etter avhendingsloven § 3-1 første ledd en mangel dersom 

den ikke er i samsvar med de krav til «kvalitet, utrusting og anna» som følger av avtalen, jf. også § 3-2 første 

ledd, som stiller krav om funksjonsdyktighet». 
76  Avhl. § 3-2 andre ledd. 
77  Bergsåker (2013), s. 285- 
78  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991), s. 80. 
79  Avhl. § 3-1 andre ledd jf. § 2-4 andre ledd. 
80  Avhl. § 2-4 andre ledd. 
81  Kjl. § 13 første ledd. 
82  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991), s. 108. 
83  LB-2012-73859. 
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Det kreves videre ingen subjektiv skyld hos selger for at det skal foreligge rett til å kreve 

prisavslag. Kjøpers rett til å kreve prisavslag gjelder også dersom mangelen ved den faste 

eiendommen skyldes forhold utenfor selgers kontroll.84 Forarbeidene uttrykker dette som at 

det ikke må foreligge «noko krav om at mangelen skal vere vesentleg, eller ha si årsak i noka 

form for aktløyse eller anna klanderverdig åtferd frå seljarens side».85 Det er altså snakk om 

en objektiv regel.86 

 

3.2.2 Selgers utbedringsrett  
 

Det kan ikke leses direkte ut av avhl. § 4-12, men på grunn av systemet i loven må kjøpers rett 

til prisavslag vike for selgers rett til å utbedre, jf. § 4-10. Det samme gjelder også for krav om 

heving. Denne retten er en forlengelse av selgers plikt til naturaloppfyllelse,87 og prisavslag 

blir med andre ord først aktuelt der selger har sagt fra seg utbedringsretten, eller det på annet 

vis er klart at mangelen ikke vil bli rettet. Det er imidlertid ikke fritt fram for selger 

fullstendig på bekostning av kjøper, all den tid vilkåret for at selger skal ha anledning til å 

rette er at rettingen ikke vil medføre en «urimeleg ulempe for kjøparen». Dessuten må ikke 

kjøperen ha «særleg grunn til å motsetje seg rettinga». Bergsåker formulerer dette som at 

kjøper må godta retting innenfor visse grenser.88 Kjøper kan for øvrig ikke kreve at selger 

utbedrer, all den tid det er snakk om selgers utbedringsrett, ikke utbedringsplikt. 89   

 

Det følger av avhl. § 4-10 tredje ledd at retting må skje innen rimelig tid. Dette innebærer at 

selger mister sin rett til å utbedre dersom han først avslår kjøpers reklamasjon.90 Det samme 

gjelder dersom det tar urimelig lang tid før det fremsettes tilbud om retting. Rimelig tid-fristen 

gjelder fra kjøpers reklamasjon.91 Disse vilkårene må sies å springe ut av prinsippet om 

lojalitet i kontraktsforhold, et synspunkt som bekreftes i rettspraksis: «[s]elgerens rett etter 

§ 4-10 til å møte et krav om prisavslag eller heving med retting må utøves under hensyntagen 

til den gjensidige lojalitetsplikten i kontraktsforhold».92 Dette har videre blitt fulgt opp og 

utdypet i senere praksis,93 hvor det også ble uttalt at dette innebærer at selgeren må få «en viss 

tid til å områ seg». Samtidig vil kjøper ha et behov for avklaring av hvorvidt selger vil benytte 

seg av sin utbedringsrett eller ei, all den tid et eventuelt tilbud om retting i så måte 

suspenderer kjøpers krav om prisavslag.94 Hvor lang tid som kreves, må i alle tilfeller bero på 

en konkret vurdering. I rettspraksis har det for eksempel blitt vektlagt at kjøper hadde solgt 

boligen videre, og nå stod i en selgerposisjon overfor hans kjøpere igjen. I nevnte tilfelle 

                                                 
84  Hov (2016) s. 190. 
85  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 107. 
86  Se Rt. 2000 s. 199, s. 205 og Rt. 2006 s. 1076 avsnitt 79. 
87  Hr-2017-515-A avsnitt 34. 
88  Bergsåker (2013), s. 378. 
89  Slik plikt følger imidlertid av avhl. § 4-10 andre ledd, hvoretter kjøper, på visse vilkår, kan kreve utbedring i 

de tilfeller hvor selger har «ført opp hus eller anna innretning for sal».  
90  Bergsåker (2013), s. 382. 
91  Rt. 2006 s. 999, avsnitt 44 jf. NOU 1979:48 s. 47. 
92  Rt. 2006 s. 999, avsnitt 46. 
93  Rt. 2006 s. 1076, avsnitt 71. 
94  Rt. 2006 s. 1076, avsnitt 72. 
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mente retten at dette innebar at det forelå en viss aktivitetsplikt for den opprinnelige 

selgeren.95  

 

Et unntak fra regelen om at selgers utbedringsrett ikke må krenkes, er i de mer akutte 

tilfellene. Kjøper har selvfølgelig lov til å utbedre for eksempel en vannlekkasje, en mangel 

med stort skadepotensial som bare blir større og større jo lenger den får herje, uten at hennes 

rett til å kreve etterfølgende prisavslag faller bort.96 Det samme burde gjelde i tilfeller hvor 

mangler avdekkes i forbindelse med andre byggearbeider på boligen. I slike tilfeller 

argumenterer Bergsåker for at kjøper burde ha anledning til å utbedre de avdekkede manglene 

fortløpende, uten å måtte avvente selgers reaksjon på en reklamasjon.97 Det antas at disse 

unntakene kan sees på som et utslag av kjøpers tapsbegrensningsplikt. Denne gjelder i 

utgangspunktet kun på det erstatningsrettslige området, men hertil kommer det Simonsen 

poengterer om at på grunn av kompleksiteten i det avhendingsrettslige regelverket, burde man 

betrakte lovens system som en helhet og se de enkelte reglene i sammenheng.98 

Tapsbegrensningsplikten springer for øvrig ut av den gjensidige lojalitetsplikten i 

kontraktsforhold, et utgangspunkt som har blitt uttrykkelig presisert i rettspraksis: «[u]t fra 

den lojalitetsplikt som gjelder generelt i kontraktsforhold, har en kjøper plikt til å begrense sitt 

tap når selgeren misligholder.»99 Dette igjen taler for at plikten burde anses som gjeldende 

også i tilfeller med akutte mangler som hjemler krav om prisavslag. 

 

 

                                                 
95  Rt. 2006 s. 1076, avsnitt 73. 
96  Bergsåker (2013), s. 380. 
97  Bergsåker (2013), s. 380. 
98  Simonsen (2019), s. 11, med henvisning til HR-2016-901-A avsnitt 27 og HR-2017-515-A avsnitt 42. 
99  Rt. 2002 s. 173, s. 179. 
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3.3 Forholdsmessig prisavslag  
 

Dersom kjøper avdekker en mangel ved boligen hun har kjøpt som ikke utbedres av selger, og 

avtalen heller ikke heves av kjøper, kommer regelen om forholdsmessig prisavslag i avhl. § 4-

12 første ledd til anvendelse. Det ligger tilsvarende bestemmelser i alle andre kontraktslover 

gitt etter 1988.100 Etter avhl. § 4-12 kreves ikke at mangelen er vesentlig, at selger har vært 

uaktsom eller på annen måte utvist skyld eller klanderverdig atferd.101  

 

Som nevnt innledningsvis har det forholdsmessige prisavslaget tradisjonelt blitt anvendt i 

norsk kontraktsrett, hvilket antageligvis er grunnen til at det er denne utmålingsregelen som 

ble vedtatt i kjøpsloven.102 Det forholdsmessige prisavslaget omtales også som det relative 

prisavslaget, ettersom prisavslagets størrelse beregnes som en forholdsmessig eller relativ 

reduksjon i kontraktsprisen.103 Prisavslag beregnet forholdsmessig er oppad begrenset til 

kjøpesummen, utenom det er det ingen begrensning i dets størrelse.104 Regelen bærer 

imidlertid preg av å muligens være en mer teoretisk regel. Avhl. § 4-12 første ledd har blant 

annet blitt omtalt i teorien som den formelle eller prinsipielle hovedregelen,105 hvilket 

muligens stemmer, ettersom vi skal se at det nok oftest er andre ledd som kommer til 

anvendelse.  

 

For å ha rett til å kreve prisavslag må mangelen det reklameres over som nevnt utgjøre et 

verdiminus. Å kvantifisere dette verdiminuset på en måte som gjør at man kan kreve et 

forholdsmessig prisavslag etter avhl. § 4-12 første ledd er imidlertid vanskelig. Slik Simonsen 

uttrykker det, krever «formelen for utregning av prisavslag» at man kan fastlegge to 

beregningsfaktorer.106 For det første må ytelsens, i avhendingstilfeller boligens, verdi i 

kontraktsmessig stand kunne fastlegges. For det andre må verdiminuset som mangelen 

representerer kunne kvantifiseres. En ikke så altfor enkel øvelse i praksis, viser det seg.  

 

Med eiendommens verdi menes ifølge teorien boligens markedspris.107 Boligens verdi i 

kontraktsmessig stand har i enkelte rettsavgjørelser blitt ansett for å tilsvare kjøpesummen,108 

og er i så måte forholdsvis enkel å fastslå. Hagstrøm uttrykker dette som at «[r]ettspraksis 

synes å ha bygget på en formodning om at det er kjøpt til markedspris, slik at det motsatte 

krever bevis».109 Det har etter mitt skjønn gode grunner for seg når domstolene anser 

kjøpesummen for å være den enkelte boligs markedspris. Taksering av boligeiendommer er 

ikke noen nøyaktig vitenskap. Spør du fem eiendomsmegler hva et hus er verdt kan du fort 

risikere å få fem forskjellige svar. Om dette har det i rettspraksis blitt uttalt at «[v]ed 

vurdering av markedsverdien med mangel vil man regelmessig måtte basere seg på uttalelser 

fra aktører på takst- og eiendomsmarkedet. Slike verdivurderinger vil kunne sprike. For å 

                                                 
100  Herunder kjl. § 38, hvtjl. § 25, buofl. § 33, fkjl. § 31 og husll. § 31. 
101  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991), s. 107. 
102  Kjl. § 38. 
103  Holdø (2004), s. 35. 
104  Bergsåker (2013), s. 386. 
105  Anderssen (2008), s. 274 og Hagstrøm (2011), s. 419. 
106  Simonsen (2019), s. 22. 
107  Anderssen (2008), s. 276. 
108  Rt. 2000 s. 199, s. 206 og HR-2017-515-A, avsnitt 39. 
109  Hagstrøm (2011), s. 419. 
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fastsette prisavslaget etter § 4-12 første ledd, må retten normalt anvende skjønn».110 Med 

tanke på dette, og at det ikke finnes noen mer nøyaktig måte å anslå en boligs verdi på, har det 

tilsynelatende gode grunner for seg at kjøpesummen i de aller fleste tilfeller burde regnes som 

boligens markedsverdi. Det er tross alt markedet som rår, og kjøpesummen må anses å være 

nettopp et skjønnsomt uttrykk for nettopp hva markedet var villig til å gi for boligen på et gitt 

tidspunkt.  

 

Å fastsette en objektiv eller markedsmessig verdi for boliger er altså en vanskelig affære, noe 

departementet var klar over da de la frem sitt lovforslag som kun inneholdt regelen om 

forholdsmessig prisavslag. Det ble der uttalt om problemstillingen at «der det vil vere 

vanskeleg å finne fram til ein marknadsverdi, må ein kunne fastsetje prisavslaget ut frå eit 

meir skjønnsmessig grunnlag.»111 Dette stemmer godt overens med det man senere kom til i 

Pelsdyrhalldommen, som ovenfor nevnt. Det interessante er imidlertid hvilke momenter 

departementet mente man skulle kunne legge vekt på ved en slik skjønnsmessig vurdering: 

«[v]ed denne fastsetjinga må det t d kunne leggjast vekt på kva det vil koste å rette mangelen. 

I alle fall gjeld dette der ein må tru at skilnaden i marknadsverdi ville verte mykje påverka 

nettopp av forventa rettingskostnader.»112 Her mente altså departementet at man skulle 

skjønnsmessig vektlegge momenter som i dag utgjør utmålingsmetoden etter avhl. § 4-12 

andre ledd. Departementet visste selvfølgelig ikke på den tiden at justiskomiteen senere skulle 

komme til å innføre paragrafens andre ledd. Men det gjør allikevel at man kan undre over i 

hvilke tilfeller man nå skal kunne utmåle prisavslag etter første ledd, all den tid man har fått 

en egen utmålingsregel basert på momentene man i de opprinnelige forarbeidene mente at 

skulle vektlegges ved utmålingen av forholdsmessig prisavslag.  

 

Et forholdsmessig prisavslag innebærer altså at kjøpesummen skal reduseres med samme 

prosent som mangelen reduserer eiendommens verdi med. Simonsen illustrerer dette med at 

dersom man har gjort et godt kjøp, og betalt under markedspris, vil prisavslaget bli lavere enn 

om man hadde betalt tilsvarende boligens markedsverdi.113 Et tenkt eksempel kan være en 

mangelfri bolig til en verdi av kroner 5 500 000, som blir solgt for kroner 5 000 000. Etter 

salget viser boligen seg å ha en mangel som reduserer dens verdi til kroner 4 950 000, altså 

reduserer mangelen boligens verdi med 10 %. I et slikt tilfelle vil prisavslaget utgjøre kroner 

500 000, en sum som tilsvarer 10 % av kjøpesummen.114 Dette 

«forholdsmessighetsprinsippet» slår altså kun inn dersom kjøpesummen avviker fra det som 

anses å være den egentlige markedsverdien.115  

 

I mange tilfeller vil det imidlertid være svært vanskelig å fastslå i hvilken grad en mangel vil 

påvirke boligens verdi, altså å kvantifisere mangelens verdireduserende effekt. Det vil ganske 

utvilsomt påvirke kjøpesummen negativt dersom potensielle nye kjøpere får vite om at 

boligen har vært infisert av for eksempel rotter eller skjeggkre. Begge er skadedyr som det er 

svært vanskelig å bli kvitt. Særlig skjeggkre har man i realiteten ingen måte å kvitte seg 

100 % med per nå. Det er derfor rimelig å si at det hefter et kjøpsmessig lyte ved boligen som 

forårsaker et verdiminus, ettersom man ikke kan forvente å oppnå samme kjøpesum som man 

                                                 
110  Rt. 2000 s. 199, s. 206. 
111  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 108. 
112  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 108 [min kursivering]. 
113  Simonsen (2019), s. 22. 
114  Inspirert av Bergsåker (2013), s. 384 og Anderssen (2008), s. 276-277. 
115  Simonsen (2019), s. 22, se også Rt. 2000 s. 199, s. 206. 
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ville kunne fått dersom boligen var i kontraktsmessig stand. Men til hvilken prosent eller sum 

i kroner og øre verdiminuset skal utmåles, vil bero på svært skjønnsmessige momenter som 

må legges til grunn i en helhetsvurdering i den enkelte sak.  

 

I hvilke tilfeller vil man så kunne kreve et forholdsmessig prisavslag fremfor 

utbedringskostnadene? Dette vil også diskuteres nærmere i kapittelet omhandlende beviskrav. 

Det følger for eksempel av Høyesterett at «[p]risavslaget skal fastsettes til 

utbedringskostnadene, med mindre det godtgjøres at mangelen har ført til verdireduksjon som 

klart atskiller seg fra kostnadene ved utbedring, jf. Rt-2000-199.»116 Og hva ligger egentlig i 

det? Hva kreves for at verdireduksjonen klart atskiller seg fra utbedringskostnadene?  

 

3.4 Prisavslag utmålt etter utbedringskostnadene 
 

3.4.1 «Godtgjort» 
 

Det følger av avhl. § 4-12 andre ledd at med mindre «noko anna vert godtgjort», skal 

prisavslaget utmåles på bakgrunn av «kostnadene ved å få mangelen retta». Disse kostnadene 

omtales oftest som utbedringskostnadene, og for at leddet skal komme til anvendelse må 

mangelen nettopp kunne utbedres.117 «Utbedringskostnadene» refererer til den totale summen 

av utgiftene som kjøper må ut med for å sette eiendommen tilbake til kontraktsmessig stand, 

riktignok med billigste forsvarlige utbedringsmåte lagt til grunn.118 Det ligger i dette en 

presumsjon om at utbedringskostnadene som sådan reflekterer det verdiminuset som 

mangelen medfører.119 Prisavslag etter andre ledd er imidlertid fullstendig begrenset til 

utbedringskostnadene, hvilket innebærer at det for eksempel ikke kan kreves noe tillegg for 

påviselig «kjøpelyte», altså den negative priseffekten som en tidligere reparasjon eller 

utbedret mangel kan vise seg å ha ved et senere salg av eiendommen.120 

 

En alminnelig ordlydstolkning av begrepet «godtgjort» peker i retning av å dokumentere eller 

å bevise noe, altså å bringe noe på det rene. Synonymer kan være «bekreftet», «stadfestet», 

«konstatert» med videre. «Godtgjort» slik det er ment i avhendingslova er imidlertid en noe 

mer komplisert sak, slik det gjerne er i jussen.  

 

Andre ledd om prisavslag utmålt etter utbedringskostnadene svarer i stor grad til regelen i 

håndverkertjenesteloven,121 og kom som nevnt inn i loven gjennom justiskomiteens innstilling 

til Stortinget. Komiteen uttrykte følgende om forståelsen av leddet og dets formål:  

 

«Rettslig sett er det her tale om en presumpsjonsregel. Prisavslaget settes lik de anslåtte 

reparasjonskostnader med mindre formodningen svekkes av rimelig sikre opplysninger 

om eiendommens markedsverdi i henholdsvis mangelfull og kontraktsmessig stand. […] 

Betydningen av den foreslåtte presumpsjonsregel ligger således først og fremst i at 

utgiftene ved å få mangelen rettet nå skal anvendes som indisium for prisavslaget hvis 

eiendommen ikke har noen klar markedsverdi henholdsvis med og uten mangelen. Etter 

                                                 
116  Rt. 2006 s. 1076 avsnitt 79 
117  Anderssen (2008), s. 281. 
118  Bergsåker (2913), s. 388. 
119  Anderssen (2008), s. 280. 
120  Bergsåker (2013), s. 394. 
121  Hvtjl. § 25 andre ledd. 
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komiteens oppfatning harmonerer denne løsning også godt med lovutkastets § 4-10 om 

retting av mangler.»122  

 

Det kan være svært vanskelig å fastsette noen slik «klar markedsverdi» som forarbeidene 

nevner, for en eiendom med og uten mangel. Dette begrunner for så vidt andre ledds formål, 

nemlig å lette kjøpers bevisbyrde.123 Det vil stort sett være svært mye enklere for en kjøper å 

bevise hva det vil koste å utbedre en mangel, fremfor å bevise hvilken negativ prismessig 

effekt en mangel har hatt eller vil komme til å få på en eiendoms markedsverdi. Domstolene 

har påpekt at det må utvises skjønn, og antageligvis en viss varsomhet, ved bruk at uttalelser 

fra eiendomsmeglere og verditakster utarbeidet av disse i forbindelse med vurderinger av 

markedsverdi og verdiminus.124 I den utstrekning kan det spørres hvorvidt en kjøper i praksis 

vil være nødt til å selge boligen for å kunne vise til et reelt verdiminus. Nærmere om dette i 

forbindelse med gjennomgangen av Rt. 2010 s. 1395 i kapittel 3.6.  

 

I følge Haaskjold innebærer «noko anna vert godtgjort» at det må påvises at mangelen 

medfører en verdireduksjon som avviker fra utbedringskostnadene.125 Dette skal vi senere se 

at er i tråd med det Høyesterett kom frem til i Pelsdyrhalldommen. Simonsen uttrykker det 

som at «[s]pørsmålet er hva som skal til for å velte presumsjonen»,126 altså presumsjonen om 

at det er andre ledd som skal legges til grunn for utmålingen.  

 

Det store spørsmålet som åpenbarer seg når man forsøker å finne ut av hva som kreves for å 

«velte presumsjonen» om at andre ledd skal legges til grunn for utmåling av prisavslag, er hva 

som ligger i «godtgjort». Det er delte meninger i teorien angående nøyaktig hva som ligger i 

begrepet. Enkelte mener at det fordrer kvalifisert sannsynlighetsovervekt, og begrunner dette i 

rettspraksis.127 Andre mener derimot at «godtgjort» er et eget beviskravsnivå.128 Andre igjen 

mener at «godtgjort» muligens heller kan tolkes som å være et uttrykk for beviskravet 

sannsynlighetsovervekt. Hvilket beviskrav som gjelder vil drøftes nærmere i det følgende, 

men for å fastlegge dette på mest mulig presist grunnlag, anses det som hensiktsmessig først å 

gi en kort og noe overfladisk fremstilling av norsk beviskravsteori. 

 

3.4.2 Beviskrav og bevisbyrde 
 

Norsk rett baserer seg på en fri bevisvurdering.129 Dette vil si at det er retten selv som velger 

hva som kan trekkes ut av de forskjellige bevisene som er lagt frem for den, samt hvilken vekt 

disse bevisene skal tillegges.130 I de tilfeller hvor partene er enige om et faktum, legges dette 

uten videre til grunn. Der hvor partene er uenige om faktum, må retten anvende det såkalte 

overvektsprinsippet for å komme til en konklusjon. Dette prinsippet vil forklares nærmere 

nedenfor. Hvilken grad av sannsynlighet som kreves for at retten skal legge et faktum til 

grunn fremfor et andre, kalles beviskrav.  

                                                 
122  Innst.O. nr. 71 (1991-1992) punkt 4.8 [mine uthevinger]. 
123  Innst.O. nr. 71 (1991-1992), punkt 4.8. 
124  Rt. 2010 s. 1395, avsnitt 48. 
125  Haaskjold (2017), s. 151. 
126  Simonsen (2019), s.  
127  Anderssen (2008), s. 281 jf. Rt. 2000 s. 199, s. 206. 
128  Skoghøy (2017), s. 913. 
129  Lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 21-2 første ledd. 
130  Skoghøy (2017), s. 895. 
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«Den objektive bevisbyrden» er et uttrykk som gjerne brukes om de regler som angir hvilken 

grad av sannsynlighet som må foreligge for at man skal legge et faktum til grunn for en 

rettslig avgjørelse.131 Den som bærer bevisbyrden, eller i så måte risikoen for hvorvidt et 

anført faktum anses bevist eller ikke, er den parten som hevder at det har «inntrådt en 

rettsstiftende eller rettsendrende omstendighet».132 Avhl. § 4-12 andre ledd ble tatt inn i loven 

med hensikt om å lette kjøpers bevisbyrde,133 siden det jo er den som krever prisavslaget som 

må bære bevisbyrden for at det foreligger en mangel ved boligen, og ikke minst at mangelen 

lå der ved risikoens overgang.  

 

3.4.3 Overvektsprinsippet 
 

I en sivil sak står partenes interesser mot hverandre, og retten må derfor legge til grunn det 

faktum som den finner mest sannsynlig, med mindre det foreligger særskilte hensyn som 

skulle tilsi noe annet. Det er dette som kalles «overvektsprinsippet».134 Begrunnelsen for at 

overvektsprinsippet er det alminnelige utgangspunktet i sivile saker, er at et krav om 

sannsynlighetsovervekt statistisk sett gir flest riktige avgjørelser.135 

 

De norske beviskravsreglene har, som så mange andre norske rettsregler, blitt til gjennom et 

samspill mellom norsk rettspraksis og norsk juridisk teori.136 Skoghøy, inspirert av svensk 

rett, skiller mellom seks ulike nivåer av beviskrav, henholdsvis «mulig», «sannsynlig», 

«godtgjort», «klar overvekt», «åpenbart» og «sikkert».137 Beviskravenes skjematiske 

plassering i forhold til hverandre, illustrerer han slik: 

 

 
Mulig                     Sannsynlig    Godtgjort           Klar overvekt       Åpenbart     Sikkert 

0 % sannsynlighet    50 %    100 % sannsynlighet 

 

 

I strafferetten anvendes gjerne det mer absolutte «bevis utover enhver rimelig tvil». Dette 

strenge beviskravet er grunnen til at man har tilfeller der tiltalte blir frikjent i straffesaken, 

men fortsatt kan dømmes til å betale erstatning i en sivil sak, ettersom det sivilrettslige 

beviskravet for et slikt erstatningskrav er lavere. Dette er en juridisk finurlighet som nok kan 

virke usedvanlig vanskelig å forstå for ikke-jurister.  

 

Et spørsmål som reiser seg når man skal orientere seg i beviskravslæren, er hvorvidt «klar» 

sannsynlighetsovervekt er det samme som «kvalifisert» sannsynlighetsovervekt. Noe 

fullstendig entydig svar synes ikke å foreligge, men det uttales i dommen inntatt i Rt. 2015 s. 

24 at «formuleringene «overveidende sannsynlig» og «klar sannsynlighetsovervekt» taler med 

                                                 
131  Hov (2017), s. 249. 
132  Skoghøy (2017), s. 916. 
133  Innst. O. nr. 71 (1991-1992), pkt. 4.8. 
134  Skoghøy (2017) s. 914. 
135  HR-2016-2579-A, avsnitt 33. 
136  HR-2016-2579-A, avsnitt 41. 
137  Skoghøy (2017), s. 913. 
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tyngde i retning av kvalifisert sannsynlighet».138 Riktignok er dette en uttalelse omhandlende 

skatteregler, men den må antas å ha i alle fall en viss overføringsverdi på spørsmål om 

beviskrav generelt. Spesielt siden førstvoterende senere i samme avsnitt uttaler at det «med 

formuleringen ‘klar sannsynlighetsovervekt’ gjerne menes en sannsynlighetsgrad mellom 

‘godtgjort’, det vil si noe mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, og ‘åpenbart’, det vil si 

tilnærmet sikkerhet».139 Dette standpunktet forankret førstvoterende i Skoghøys 

«Tvisteløsning».  

 

Jerkø argumenterer for at «beviskrav som ‘klar sannsynlighetsovervekt’ og ‘bevis utover 

enhver rimelig tvil’» er vage, og mener at dette «nettopp betyr at de ikke lar seg tallfeste på en 

entydig måte.»140 Han mener videre at beviskravene «ikke bare [er] uklart formulert, de er 

også et produkt av uklar tenkning – de er ikke designet, om de i det hele tatt er designet, for å 

være presise.»141 Til en viss grad må nok dette medføre riktighet, all den tid det tross alt 

gjerne er slik at lovskrav formuleres på en ikke helt entydig måte, med mer eller mindre 

skjønnsmessige begreper. Dette vil stort sett være ett bevisst grep fra lovgivers side, gjort på 

bakgrunn av at lovteksten skal kunne anvendes på et svært stort antall forskjellige tilfeller. Da 

kan ikke lovteksten være for rigid, ellers ville mange tilfeller falt utenfor lovens virkeområde. 

Visshet om dette gjør det imidlertid ikke noe enklere å fastlegge det enkelte beviskravs 

meningsinnhold. 

 

3.4.4 Kvalifisert sannsynlighetsovervekt? 
 

Spørsmålet, basert på det foregående, er hvorvidt dette innebærer at beviskravet for at noe er 

«godtgjort» er kvalifisert sannsynlighetsovervekt, eller om «godtgjort» er et eget 

beviskravsnivå.   

 

Spørsmålet om hvilket beviskrav som gjelder etter avhl. § 4-12, ble første gang behandlet i 

dommen omtalt som Pelsdyrhalldommen. Etter overdragelse av en eiendom hvor det stod 

oppført tre pelsdyrhaller og en driftsbolig, ble det etter hvert avdekket mangler ved 

pelsdyrhallene i form av konstruksjonsfeil. Kjøper reklamerte over manglene omlag ett år 

etter kjøpet av eiendommen. Kjøpesummen hadde utgjort kroner 500 000, og kjøper krevde et 

prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene, som var estimert til kroner 180 000. Både 

byretten og lagmannsretten dømte i kjøpers favør. Under behandling i Høyesterett ble saken 

imidlertid en annen.  

 

Førstvoterende gikk først grundig igjennom forarbeidene, og utledet av disse at prisavslagets 

formål er å sikre kontraktsbalansen. Det ble pekt på at det ofte vil være et problem i praksis å 

fastsette en markedsverdi på fast eiendom, og at dette var grunnlaget for innføringen av avhl. 

§ 4-12 andre ledd. Videre ble det uttalt at regelen i andre ledd om at prisavslaget skal utmåles 

etter utbedringskostnadene «etter sin ordlyd» skal anvendes med mindre «noko anna» blir 

«godtgjort».142 Dette må kunne sies å langt på vei være det samme som å si at andre ledd er 

hovedregelen.  

 

                                                 
138  Rt. 2015 s. 24, avsnitt 48. 
139  Rt. 2015 s. 24, avsnitt 24. 
140  Jerkø (2017), s. 268. 
141  Jerkø (2017), s. 269. 
142  Rt. 2000 s. 199, s. 206. 
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Om hvilket beviskrav som gjelder, ble det i dommen uttalt at «[s]lik uttrykket godtgjort er 

brukt her – og på bakgrunn av komiteens merknader – finner jeg det ikke tvilsomt at det ligger 

noe mer i dette enn vanlig sannsynlighetsovervekt». Dette standpunktet ble videre utdypet i 

uttalelsen om at det kravet til sannsynlighet som andre ledd oppstiller, oppfylles ved at 

«verdireduksjonen beløpsmessig klart atskiller seg fra kostnadene ved utbedring». 143 Denne 

forståelsen ble senere fulgt opp i Rt. 2006 s. 1076, hvor det ble sagt at prisavslag etter § 4-12 

skal fastsettes til utbedringskostnadene «med mindre det godgjøres at mangelen har ført til 

verdireduksjon som klart atskiller seg fra kostnadene ved utbedring».144  

 

Pelsdyrhalldommen ble avsagt under dissens (3-2), hvor flertallet kom til at prisavslaget måtte 

utmåles etter første ledd basert på skjønn, ettersom det ble funnet «godtgjort at et 

forholdsmessig prisavslag i dette tilfellet vil utgjøre et klart lavere beløp enn 

utbedringskostnadene.»145 Denne konklusjonen kom man til på bakgrunn av at reduksjonen i 

markedsverdi, basert på uttalelser fra eiendomsmeglere, ble ansatt å maksimalt beløpe seg til 

kroner 100 000. Ved den skjønnsmessige fastsettelsen av prisavslaget vektla førstvoterende 

«den usikkerhet som regelmessig foreligger ved anslag over markedsverdien», samt «de 

meget særegne forhold ved eiendommen».146 På bakgrunn av dette ble prisavslaget utmålt til 

kroner 75 000. 

 

I juridisk litteratur har dommen av enkelte blitt tatt til inntekt for at det ved utmåling av 

prisavslag må foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at første ledd kan anvendes. 

Anderssen uttrykker for eksempel at det ikke er tvilsomt at ordlyden «godtgjort» betyr at det 

«innebærer mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt», og henviser til Pelsdyrhalldommen.147 

Videre skriver han at dette betyr at det kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt for å fravike 

utbedringskostnadene ved utmåling av prisavslag i avhendingstilfeller. Spørsmålet er om dette 

harmonerer uttalelsene i dommen. Hallsteinsen uttrykker seg litt annerledes, og sier om 

Pelsdyrhalldommen at denne «etablerte et skjerpet beviskrav sammenlignet med den 

alminnelige hovedregelen om sannsynlighetsovervekt».148 Han er altså ikke like kategorisk i 

sin uttalelse, og kanskje nærmere den forståelsen av «godtgjort» som etableres av Skoghøy. 

Dette fordrer allikevel at man ikke anser begrepet «skjerpet beviskrav» for å være et uttrykk 

for kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Det fremgår ikke klart hvorvidt dette er Hallsteinsens 

forståelse av begrepet. 

 

I relasjon til den ovenfor nevnte modellen over sannsynlighetsgradene, uttaler Skoghøy: «I 

norsk rett er det […] siden midten av 1990-tallet blitt vanlig å operere med «klar 

sannsynlighetsovervekt» som en egen kategori. Jeg oppfatter denne sannsynlighetsgraden å 

ligge mellom «godtgjort» og «åpenbart».»149 Skoghøy mener altså at «godtgjort» er et eget 

beviskravsnivå. Videre uttaler han at med «godtgjort» mener han «noe, men ikke vesentlig 

mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt». Med «åpenbart» sikter han til «tilfeller hvor det 

foreligger så sterk grad av sannsynlighet at det nærmer seg sikkert.» Mellom «godtgjort» og 

                                                 
143  Rt. 2000 s. 199, s. 206 
144  Rt. 2006 s. 1076, avsnitt 79 [min kursivering]. 
145  Rt. 2000 s. 199, s. 207. 
146  Rt. 2000 s. 199, s. 207. 
147  Anderssen (2008), s. 281. 
148  Hallsteinsen (2017) s. 367. 
149  Skoghøy (2017), s. 912. 
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«åpenbart» kommer ifølge ham «klar sannsynlighetsovervekt».150  Hvis man legger til grunn 

at denne forståelsen stemmer, og videre at klar og kvalifisert sannsynlighetsovervekt i 

realiteten er det samme, så ligger ikke «godtgjort» og «kvalifisert sannsynlighetsovervekt» 

særlig langt fra hverandre på skalaen. I så måte stemmer uttalensene fra Pelsdyrhalldommen 

godt, all den tid begge beviskrav må sies å være noe mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.  

 

På tross av at Pelsdyrhalldommen anses som et prejudikat på området, finnes det allikevel 

også kritikk av dommen i teorien. Hagstrøm mener for eksempel at dommen ikke avgjør 

forholdet mellom første og andre ledd.151 Simonsen på sin side, angriper førstvoterendes bruk 

at uttrykket «beløpsmessig klart atskiller seg fra kostnadene ved utbedring», og mener at 

utsagnets meningsinnhold er tvetydig. Han begrunner dette med at «klart atskiller» kan peke 

på både styrken i beviset, men også på styrken i verdiforskjellene.152 Problemet med denne 

tvetydigheten inntreffer ifølge ham dersom fastleggelsen av verdiminuset i det enkelte tilfelle 

beror på utstrakt bruk av skjønn, for i slike tilfeller vil temaene «smelte sammen».153  

 

Det følger av Schei at «[s]trengere krav til bevis kan følge av lovregler eller rettspraksis på 

bestemte områder.»154 Videre uttales i den forbindelse at «[o]rdet ‘godtgjør’ brukes ofte i 

lovgivningen for å markere et strengere beviskrav.»155 Som eksempel på en regel med et slikt 

«strengere beviskrav», blir det vist til nettopp avhl. § 4-12 og Pelsdyrhalldommen. Det uttales 

imidlertid at dommen ikke gir noen konkrete holdepunkter for hvor mye mer enn alminnelig 

sannsynlighetsovervekt som kreves. For å komme frem til hvilket krav til 

sannsynlighetsovervekt som gjelder, må man derfor tolke den «aktuelle materiellrettslige 

regel» eller støtte seg på fastleggelsen av beviskravet «som følger av rettspraksis på 

området».156 

 

Basert på det foregående foreligger det altså ikke helt klare holdepunkter for hvilket beviskrav 

som gjelder for «godtgjort», ei heller for å si hvorvidt «godtgjort» utgjør et eget 

beviskravsnivå.  

 

3.4.5 «Godtgjort» på et annet rettsområde 
 

Dommen inntatt i HR-2016-2579-A omhandlet et annet rettsområde enn avhendingsretten, 

men kan allikevel brukes som en illustrasjon på hva som ligger i «godtgjort». Saken 

omhandlet først og fremst hvilket beviskrav som gjelder når et forsikringsselskap påstår at et 

forsikringstilfelle har blitt frembrakt ved selvmord. Høyesterett kom enstemmig til at det var 

beviskravet «sannsynlighetsovervekt» som skulle legges til grunn. I behandlingen av dette 

spørsmålet gikk Høyesterett inn på mer generelle betraktninger rundt beviskravslæren i sivile 

saker, samt hva som ligger i «godtgjort».  

 

Et forsikringsselskap hadde etter et dødsfall nektet å utbetale ulykkesforsikring til den 

avdødes pårørende. Årsaken til nektelsen var at selskapet mente dødsfallet skyldtes selvmord, 

                                                 
150  Skoghøy (2017), s. 913. 
151  Hagstrøm (2011), s. 421. 
152  Simonsen (2019), s. 26. 
153  Simonsen (2019), s. 26. 
154  Schei (2013), s. 777. 
155  Schei (2013), s. 777. 
156  Schei (2013), s. 777. 
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hvilket var inntatt i forsikringsvilkårene som en begrensning av selskapets ansvar. Hjemmelen 

for en slik begrensning ligger i forsikringsavtaleloven § 13-8 første ledd.157 Det var imidlertid 

uklart hvorvidt avdøde faktisk hadde ment å ta sitt eget liv, og på den måten forsettlig 

fremkalle forsikringstilfellet. Saken for Høyesterett gjaldt derfor hvilket beviskrav som 

gjelder for å konstatere selvmord i tilfeller hvor det er fremsatt forsikringskrav om utbetaling 

etter ulykkesforsikring.  

 

Ordlyden i fal. § 13-8 ga ikke noen holdepunkter for at det i slike tilfeller skal oppstilles noe 

særskilt beviskrav.158 Forarbeidene til fal. tilbød heller ingen løsning. Rt. 1969 s. 980 ble 

trukket frem som et eksempel på problemstillingen. I den avgjørelsen hadde Høyesterett 

kommet til at det var «godtgjort» at dødsfallet skyldtes selvmord. I HR-2016-2579-A ble 

denne formuleringen ansett for å trekke i retning av det alminnelige kravet til 

sannsynlighetsovervekt, uten at dommen ble ansett for avgjørende for spørsmålet i saken.   

 

Strandberg har kritisert denne tolkningen.159 Han trekker frem de ovenfor nevnte uttalelsene 

fra Rt. 2015 s. 24, og mener at det i de to dommene har blitt gitt «innbyrdes motstridende svar 

på» spørsmålet om hvor mange beviskrav vi har i norsk rett. For å redegjøre for hvorvidt det 

eksisterer et beviskrav mellom sannsynlighetsovervekt og klar sannsynlighetsovervekt, 

trekker Strandberg blant annet inn Skoghøys redegjørelse for beviskravslæren. Han vektlegger 

videre det Schei skriver om «godtgjør», og konklusjonen i Pelsdyrhalldommen om at det 

krevdes noe mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt.160 Han påpeker etter dette at 

Høyesterett i dommen om selvmord tilsynelatende trekker i retning av «godtgjort» ikke er et 

eget beviskravsnivå, men konkluderer med at domspremissene ikke er klare nok til at 

spørsmålet kan anses fullt ut avklart.161 

 

At «godtgjort» skal tolkes på en bestemt måte i én lov eller på ett bestemt rettsområde, trenger 

ikke å bety at begrepet har samme meningsinnhold i en annen lov, det er ikke slik jussen 

fungerer. Det mer riktige blir nok heller å si at det at «godtgjort» betyr X i en lov, kan gi oss 

en pekepinn om hva det kan bety i en annen lov, følgelig i en annen kontekst. Hver lov må 

leses i lys av sitt formål, og med tanke på hvilket rettsområde man er innenfor. I tilfeller hvor 

det skal utmåles prisavslag etter avhl. § 4-12 vil saken som oftest stå mellom to 

privatpersoner, begge med begrenset økonomi. Et uforholdsmessig høyt prisavslag vil kunne 

ha en svært stor innvirkning på selgers privatøkonomi, og dette er absolutt et hensyn som 

burde tas med i vurderingen av hvilket beviskrav som skal gjelde, og ikke minst hvor strengt 

dette skal være.  

 

3.4.6 Mangler som ikke kan utbedres  
 

For at avhl. § 4-12 andre ledd skal komme til anvendelse må mangelen som foreligger kunne 

utbedres, men enkelte mangler lar seg simpelthen ikke utbedre. I slike tilfeller er utmåling 

etter første ledd eneste mulighet. Et klassisk eksempel på en slik mangel, er arealsvikt. 

Arealsvikt kan forekomme innen- eller utendørs. Innendørs arealsvikt reguleres av avhl. 

                                                 
157  Lov av 16. juni 1986 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven), heretter fal. 
158  HR-2016-2579-A, avsnitt 31. 
159  Strandberg (2017), s. 54. 
160  Strandberg (2017), s. 54. 
161  Strandberg (2017), s. 55. 
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§ 3-8,162 som gir kjøper krav på prisavslag i de tilfeller hvor selger har gitt uriktige 

opplysninger om eiendommen. Utendørs arealsvikt reguleres i stedet av avhl. § 3-3, som sier 

at slikt arealsvikt ikke utgjør noen mangel med mindre avviket er vesentlig mindre enn det 

som ble opplyst, eller selger har oppført seg særlig klanderverdig.  

 

Hallsteinsen anvender et eksempel på en mangel som i mange tilfeller vil være tilnærmet 

umulig å utbedre. Hvis en en leilighet sentralt i Oslo skal selges, og det medfølger 

parkeringsplass i bakgården, vil dette gjerne fremheves særlig i boligsalgsmateriellet. Viser 

deg seg derimot i etterkant av salget at slik plass faktisk ikke medfulgte, vil det være uhyre 

vanskelig, i de fleste tilfeller tilnærmet umulig, å få utbedret denne mangelen. I slike tilfeller 

vil det imidlertid være mulig å utmåle et skjønnsmessig prisavslag. Dette underbygges ved å 

foreta et eiendomssøk på www.finn.no avgrenset til Oslo, og en prisantydning mellom kroner 

0 og kroner 600 000. Søkeresultatene man da får, er utelukkende parkeringsplasser, og disse 

koster alt mellom kroner 290 000 til 550 000.163 Basert på dette vil det i et tilfelle som det 

Hallsteinsen oppstiller være mulig å utmåle et skjønnsmessig prisavslag, selv om mangelen 

som sådan ikke lar seg utbedre. 

 

3.5 Hovedregelen 
 

Hvilket ledd i avhl. § 4-12 som utgjør paragrafens hovedregel og utgangspunktet når et krav 

om prisavslag skal fremmes, er tilsynelatende noe de lærde strides om. Enkelte forfattere 

skriver at det ved kjøp og salg av fast eiendom er det forholdsmessige prisavslaget som utgjør 

hovedregelen,164 hvilket stemmer godt overens med departementets synspunkt. I 

odelstingsproposisjonen står det nemlig om det forholdsmessige prisavslaget at «[e]in slik 

berekningsmåte sikrar i størst grad det føremålet prisavslaget skal fremje, nemleg balansen 

mellom seljaren og kjøparen si yting.»165 Andre forfattere igjen konkluderer enkelt og greit 

med at utgangspunktet etter avhl. § 4-12 er at prisavslaget skal utmåles på bakgrunn av 

utbedringskostnadene,166 eller at den reelle hovedregelen i paragrafen ligger i andre ledd.167 

 

Hagstrøm uttrykker at det er første ledd med prinsippet om forholdsmessig prisavslag som er 

den formelle hovedregelen.168 Han mener videre at Pelsdyrhalldommen ikke avklarte 

forholdet mellom avhl. § 4-12 første og andre ledd, mens Rt. 2010 s. 1395 innebærer at 

prisavslag skal utmåles etter første ledd når det godtgjøres at prisavslag utmålt etter dette 

avviker fra prisavslag utmålt etter andre ledd.169 Hallsteinsen på sin side, tar til orde for at 

Pelsdyrhalldommen innebærer at kjøper, i tilfeller der utbedringskostnadene klart overstiger 

verdireduksjonen, må nøye seg med et forholdsmessig prisavslag i form av kompensasjon for 

verdireduksjonen.170 

 

                                                 
162  Bergsåker (2013), s. 325.  
163  FINN.no (u.å). 
164  Se blant annet Hov (2016), s. 191 og Haaskjold (2017), s. 149. 
165  Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 109. 
166  Hallsteinsen (2017), s. 366. 
167  Holdø (2004), s. 41. 
168  Hagstrøm (2011), s. 419. 
169  Hagstrøm (2001), s. 421. 
170  Hallsteinsen (2017), s. 367. 
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Rt. 2010 s. 1395 omhandlet så å si det omvendte av spørsmålet som gjaldt i 

Pelsdyrhalldommen. Saken gjaldt et krav om prisavslag etter at det kort tid etter overtakelse 

ble avdekket fuktskader med fare for muggsopp i husets kjeller. Årsaken til skadene var en 

sviktende drenering. Huset ble i utgangspunktet solgt til kjøper for kroner 2 740 000. 

Utbedring av mangelen ville ha kostet kroner 322 500, denne summen var partene enige om. 

Kjøper krevde imidlertid et forholdsmessig prisavslag tilsvarende kroner 664 000, hvorav 

kroner 590 000 utgjorde det påståtte verdiminuset ved boligen. Grunnen til at kjøper kunne 

kreve dette såpass spesifikt, var at hun solgte boligen videre under ett år etter det opprinnelige 

kjøpet, med informasjon om mangelen og til en sum på kroner 2 150 000. Spørsmålet for 

Høyesterett var altså hvorvidt et prisavslag kan settes til et høyere beløp enn 

utbedringskostnadene når differansen i boligens verdi med og uten mangel er større enn disse.  

 

Høyesterett kom enstemmig til at kjøpers krav utgjorde et forholdsmessig prisavslag i lovens 

forstand. Førstvoterende siterte først forarbeidene i utstrakt grad, før det ble konstatert at 

«lovens oppbygning [taler] for at den overordnete regelen er at kjøperen kan kreve et 

forholdsmessig avslag i kjøpesummen, og for at prisavslaget ikke er begrenset til hva en 

utbedring av manglene ville beløpe seg til.»171 Dette standpunktet ble ansett styrket «når 

proposisjonen og justiskomiteens innstilling leses i sammenheng».172 Prisavslagets formål, å 

gjenopprette kontraktsbalansen, ble ansett som et moment til tale for at et forholdsmessig 

prisavslag kan overstige utbedringskostnadene. Beviskravet for at det høyere beløpet er 

«godtgjort» ble som nevnt ansett å være «kvalifisert sannsynlighetsovervekt». Videre ble det 

det alminnelige lojalitetsprinsippet vektlagt som en faktor, i den forstand at kjøper må ha 

opptrådt lojalt overfor selger ved for eksempel å begrense sitt tap. Denne lojalitetsplikten ble 

ansett oppfylt ved at kjøper solgte boligen i et svakt stigende marked, «slik at prisdifferansen 

gir tilnærmet sikkerhet for verdiforskjellen med og uten mangelen».173 

 

Bergsåker konkluderer etter en gjennomgang av henholdsvis Pelsdyrhalldommen og 

Rt. 2010 s. 1395 med at det er avhl. § 4-12 første ledd som er hovedregelen. Han mener 

imidlertid at regelen i andre ledd «praktisk sett» vil være utgangspunktet, all den tid det er 

denne regelen som skal brukes «med mindre det godtgjøres at regelen i første ledd vil føre til 

et større eller mindre prisavslag».174 Dette synes å være en balansert konklusjon på bakgrunn 

av de to styrende dommene, men boken er imidlertid fra 2013, og det har siden den gang 

kommet flere dommer som inntar et annet standpunkt enn det Bergsåker legger til grunn. 

 

Et eksempel er HR-2016-901-A. Saken omhandlet et krav om prisavslag etter salg av en 

leilighet i et boligsameie, hvor det etter hvert ble avdekket omfattende fuktskader. I dommen 

uttales at «det følger av bestemmelsens andre ledd at hovedregelen for prisavslag, medmindre 

annet er avtalt, er at det skal settes til kostnadene ved å få mangelen retta».175  

 

Atter et eksempel finnes i HR-2017-1834-A. Denne saken omhandlet i utgangspunktet 

rekkevidden av erstatningsvernet når dette bygger på reglene om erstatning utenfor 

kontrakt.176 Saken har et noe komplekst forløp, men aktualiteten for denne oppgaven ligger i 

                                                 
171  Rt. 2010 s. 1395, avsnitt 37 [min kursivering]. 
172  Rt. 2010 s. 1395, avsnitt 38. 
173  Rt. 2010 s. 1395, avsnitt 51. 
174  Bergsåker (2013), s. 394. 
175  HR-2016-901-A, avsnitt 24. 
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at et eierskifteforsikringsselskap hadde utbetalt et krav om prisavslag, som de deretter søkte 

erstattet av den som hadde vært kontrollansvarlig for oppføringen av boligen. I den 

forbindelse uttalte førstvoterende om prisavslag at «det følger av avhendingslova § 4-12 andre 

ledd at et prisavslag ved kjøp av fast eiendom normalt skal fastsettes til kostnadene ved å få 

mangelen rettet». Det legges altså til grunn også her at det er paragrafens andre ledd som er 

utgangspunktet, og dermed den implisitte hovedregelen. Dette ser ut til å være en forståelse 

noenlunde i samsvar med hva Bergsåker kommer til basert på hans tolkning av 

Rt. 2000 s. 199 og Rt. 2010 s. 1395.177 

 

I en dom avsagt av Borgarting i 2018 uttalte lagmannsretten om avhl. § 4-12 at «[a]nnet ledd 

er en presumsjonsregel for beregningen av prisavslaget størrelse. Dersom det imidlertid kan 

godtgjøres at forskjellen i eiendommens verdi med og uten mangelen er større, er det likevel 

denne verdiforringelsen som følge av mangelen som skal kompenseres.»178 Det ble altså 

fastslått at dersom verdiminuset overgår utbedringskostnadene i størrelse, så er det denne 

summen som skal fastsettes som et forholdsmessig prisavslag jf. avhl. § 4-12 første ledd. 

Dette strider både mot det som ble antydet i Pelsdyrhalldommen samt det Hallsteinsen skriver 

om temaet,179 men stemmer godt overens konklusjonen i Rt. 2010 s. 1395.180 Det er imidlertid 

grunn til å poengtere at førstvoterende i Rt. 2010 s. 1395 var noe mer tilbakeholden i sine 

uttalelser enn hva lagmannsretten var i ovenfor nevnte sak. I konklusjonen uttalte 

førstvoterende nemlig om avhl. § 4-12 at den «må forstås slik at kjøperen etter 

omstendighetene ikke er avskåret fra å kreve et prisavslag som overstiger utgiftene ved å 

utbedre mangelen».181 Dette var altså en konklusjon man kom til etter de spesifikke 

omstendigheten i den saken, og den kan nok derfor ikke sies å ha direkte overføringsverdi til 

alle etterfølgende prisavslagssaker. 

 

I nyere lagmannsrettspraksis har enkelte standpunkter fra Rt. 2010 s. 1395 blitt fraveket. 

LG-2019-28493 gjaldt en sak hvor det var blitt fremmet krav om prisavslag på bakgrunn av 

omfattende mus- og rotteproblemer i boligen. Lagmannsretten kom til at prisavslaget måtte 

utmåles skjønnsmessig etter avhl. § 4-12 første ledd, hvor utbedringskostnadene og et 

verditap beregnet til kroner 550 000 inngikk.  

 

Det ble vist til uttalelsene i Rt. 2010 s. 1395 om at det «vanskelig [kan] tenkes tilfeller hvor 

det utelukkende på grunnlag av fremlagte takster, som ofte kan sprike betydelig, kan legges til 

grunn at det er «godtgjort» at verdireduksjonen overstiger kostnadene ved utbedring». Og det 

ble konkludert med at man her stod overfor nettopp et slikt tilfelle som «vanskelig kan 

tenkes». Høyesteretts restriktivitet med henhold til å bygge på takster for å utmåle prisavslag 

ble kritisert. Lagmannsretten mente at slik tilbakeholdenhet i enkelte tilfeller vil føre til at 

selger kan «spekulere i å holde tilbake opplysninger, og slik oppnå en høyere pris enn 

markedet egentlig er villig til å gi. Deretter kan han under henvisning til kravet om kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt for lavere markedsverdi, kreve at prisavslaget skal begrenses til 

reparasjonskostnadene.»182 Det derfor lagt vekt på fremlagte takster, samt uttalelser fra 

eiendomsmegler om at kjøpere av et hus i denne prisklassen ville være «meget sensitive 

                                                 
177  Bergsåker (2013), s. 394. 
178  LA-2018-144683. 
179  Hallsteinsen (2017) s. 367. 
180  Dommens konklusjon og premisser redegjøres nærmere for i kapittel 3.6. 
181  Rt. 2010 s. 1395, avsnitt 50 [min kursivering]. 
182  LG-2019-28493. 
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overfor mus- og rotteproblemer». Det ble poengtert at kjøpernes utbedringskostnader ville bli 

dekket, men at de også ville sitte igjen med «et hus med egenskaper de ikke ønsket da de 

gjorde kjøpet». Det ble funnet bevist med kvalifisert sannsynlighetsovervekt at dette ville lede 

til et verditap for kjøperne dersom de skulle solgt huset på domstidspunktet, all den tid de da 

hadde vært pliktige til å opplyse om pågående problemer med mus og rotter.  

 

Det ble også vist til LB-2012-73859 og uttalt at man i sammenlignbare saker har valgt å 

supplere prisavslag for utbedringskostnadene med et skjønnsmessig tillegg for verditap. På 

bakgrunn av dette ble det utmålt et skjønnsmessig prisavslag pålydende kroner 550 000, som 

ble ansett «godtgjort» med kvalifisert sannsynlighetsovervekt. 

 

Basert på den foregående drøftelsen kan det se ut til at justiskomiteens formål med å innføre 

andre ledd, å lette kjøpers bevisbyrde, har blitt oppnådd. Det vil nok i de fleste tilfeller være 

enklere for kjøper å bevise hvilke utbedringskostnader som skal til for å sette boligen i 

kontraktsmessig stand, fremfor å godtgjøre at regelen i første ledd vil føre til et prisavslag 

som «beløpsmessig klart atskiller seg» fra disse. Det vil også avhenge av type mangel hvilken 

type prisavslag som fremstår som den mest hensiktsmessige å kreve. I enkelte tilfeller, slik 

som i LG-2019-28493, vil kanskje en slags hybrid av de to utmålingsmetodene være mest 

nærliggende for å komme frem til et prisavslag som dekker kjøpers fulle tap.  

 

Forarbeidene utpekte opprinnelig første ledd som paragrafens hovedregel. Men så er det 

engang slik at lovtekst anvendt i praksis ikke nødvendigvis er fullt ut forenelig med 

lovgiverviljen. Av nettopp denne årsak synes det samlet sett å være paragrafens andre ledd 

som er utgangspunktet, eller den primære utmålingsregelen og dermed de facto hovedregelen.  
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4 Forholdet mellom prisavslag og erstatning 
 

Også erstatningsansvar i kontraktsforhold bygger på det grunnleggende prinsippet om at 

avtaler skal holdes.183 Aktualiteten av temaet med tanke på oppgaven og dens problemstilling 

bunner i at prisavslag og erstatning etter avhendingslova er to «nært beslektede 

kompensasjonssystemer».184 Simonsen tar som tidligere nevnt til orde for at man på grunn av 

kompleksiteten i det avhendingsrettslige regelverket burde betrakte lovens system som en 

helhet og se de enkelte reglene i sammenheng.185  Dette er et standpunkt også Høyesterett har 

inntatt.186 

 

Poenget med erstatning er å kompensere et økonomisk tap. Prisavslag, derimot, er som nevnt 

en objektiv misligholdsbeføyelse som er ment å gjenopprette balansen mellom 

kontraktspartene, av den grunn gjelder det ved prisavslag ikke noe krav om at kjøperen må ha 

lidt et tap.187  

 

Grunnvilkårene for å kunne kreve erstatning i kontraktsforhold er at det foreligger 

kontraktsbrudd, ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng.188 Det er 

videre verdt å merke at det som nevnt kun er de økonomiske tap som kan kreves dekket 

gjennom erstatning. Ulemper, stressmomenter eller følelsesmessige upraktiskheter kan man 

ikke få erstattet.189 Hva gjelder beviskravet for at erstatning kan kreves, uttaler Skoghøy 

følgende: «[d]et at kravet om sannsynlighetsovervekt som hovedregel refererer seg til det 

rettsstiftende eller rettendrende alternativ, medfører at det for idømmelse av erstatning må 

stilles krav om sannsynlighetsovervekt for at vilkårene for erstatning er oppfylt.»190 Dette 

fremtoner seg som naturlig, all den tid det er kjøper som krever økonomisk kompensasjon fra 

selger. Da skulle det bare mangle om ikke det var kjøper som satt med bevisbyrden for at 

rettsgrunnlaget for erstatning forelå.  

 

Ifølge Hallsteinsen bygger erstatningsansvar utenfor kontrakt blant annet på et hensyn om 

prevensjon. Bak dette ligger en tanke om at trusselen om erstatningsansvar kanskje kan hindre 

mennesker fra å foreta handlinger som kan påføre dem et slikt ansvar. Dette 

«oppmuntringshensynet» effektiviserer ifølge ham også prinsippet om at avtaler skal holdes, 

og «gir partene   insentiver til å opptre lojalt overfor hverandre».191 Av dette følger at 

prisavslag og erstatning i kontraktsforhold langt på vei bygger på de samme hensynene.  

 

I NOU 1979:48 fantes som nevnt ingen bestemmelse om prisavslag lik den som i dag ligger i 

avhl. § 4-12, i stedet ble det foreslått et «kombinert skadebotansvar». Dette kombinerte 

erstatningsansvaret skulle gi selger objektivt ansvar for såkalt normaltap, altså 

verdireduksjonen på grunn av mangelen sett opp mot en tenkt normalverdi for eiendommen. 

Kjøper ville i slike erstatningstilfeller ha krav på erstatning for «den verdimink mangelen etter 

                                                 
183  Hallsteinsen (2017), s. 390. 
184  Simonsen (2019), s. 32. 
185  Simonsen (2019), s. 11.  
186  HR-2016-901-A avsnitt 27, jf. HR-2017-515-A avsnitt 42. 
187  Simonsen (2019), s. 53, se også Rt. 2010 s. 1305 avsnitt 52 jf. HR-2016-901-A avsnitt 31. 
188  Hallsteinsen (2017), s. 391. 
189  Bergsåker (2013), s. 405. 
190  Skoghøy (2017), s. 916. 
191  Hallsteinsen (2017), s. 390. 
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vanleg vurdering fører med seg». For tap utover dette, såkalt konsekvenstap, skulle selger ha 

vanlig skyldansvar slik vil kjenner reglene om erstatning i dag.192  Dette sier noe om det nære 

forholdet mellom prisavslag og erstatning som misligholdsbeføyelser, all den tid begge 

løsninger ble ansett for å kunne brukes som kompensasjon for mislighold av denne typen.  

 

I Pelsdyrhalldommen ble det uttalt at «[k]rav om prisavslag og om erstatning etter 

avhendingsloven er ikke kvalitativt ulike, men det er en vesentlig forskjell mellom de vilkår 

som må være til stede for at kravene skal kunne tas til følge, og det er forskjell i 

beregningsmåten for kravene.»193 Samtidig, i den senere dommen Rt. 2010 s. 1395 krevde 

kjøper dokumentavgiften som en del av prisavslaget. Dette på tross av at dokumentavgift i 

utgangspunktet regnes som direkte tap etter avhl. § 7-1, og følgelig skal kreves som 

erstatning. I dommen ble følgende uttalt om problemstillingen:  

 

«De ankende partene har stilt spørsmål ved om prisavslaget også kan omfatte utgiftene 

til dokumentavgift mv. ved Olsens kjøp av eiendommen. Til dette bemerker jeg at det i 

Ot.prp.nr.66 (1990–1991) side 128 første spalte uttales at utgifter av denne karakter 

regnes som direkte tap etter avhendingsloven § 7-1 slik at Olsen etter § 4-14 første ledd 

kunne ha krevd erstatning også for denne utgiftsposten. Jeg er likevel kommet til at hun, 

slik denne saken ligger an, ikke kan være avskåret fra også å kreve dette beløpet dekket 

som prisavslag.»194 

 

Det foreligger basert på det foregående altså ikke noe knivskarpt skille mellom de to 

misligholdsbeføyelsene. Et standpunkt som for også øvrig har blitt tilsluttet i nyere 

rettspraksis. Det ble for eksempel uttalt av førstvoterende i HR-2016-901-A at «[e]tter min 

oppfatning følger det av dette at de ulike beføyelsene i større grad enn opprinnelig tilsiktet må 

ses i sammenheng».195  

 

Det «rettspolitiske fundamentet for prisavslag» er imidlertid et annet enn for erstatning, ifølge 

Simonsen.196 Han mener videre at man, ved å trekke inn den sannsynlige negative effekten 

mangelen vil ha i boligmarkedet, har «krysset over grensen til erstatningsregimet». Dessuten 

mener han at den fastleggelsen av en boligs verdiminus som man foretar etter avhl. § 4-12 

første ledd, har utgangspunkt i «en differansebetraktning som er karakteristisk for utregning 

av tapt markedsverdi etter § 4-14.»197  

 

Det er altså avhl. § 4-14198 som regulerer selgers erstatningsansvar overfor kjøper for mangel 

ved eiendommen.199 Kontrollansvarsreglene i avhl. § 4-5 første ledd og § 4-14 første ledd 

bygger på kjøpslovens kontrollansvarsregler i henholdsvis § 27 første ledd og § 40 første 

ledd.200 Det foreligger imidlertid holdepunkter, ifølge Bergsåker, for å si at avhendingslovas 

                                                 
192  NOU 1979:48, s. 46. 
193  Rt. 2000 s. 199, s. 203. 
194  Rt. 2010 s. 1395, avsnitt 52. 
195  HR-2016-901-A, avsnitt 27. 
196  Simonsen (2019), s. 54. 
197  Simonsen (2019), s. 54. 
198  Supplert med avhl. §§ 7-1 og 7-2. 
199  Anderssen (2008), s. 302. 
200  Bergsåker (2013), s. 408. 
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kontrollansvar ikke er like strengt overfor selgeren som det er etter kjøpsloven.201 Avhl. 

§ 4-14 må videre sees i sammenheng med bestemmelsen i § 4-10 fjerde ledd, som gir 

kjøperen rett til å kreve erstatning for utbedringskostnadene der selger har en plikt til å rette 

mangelen. Forskjellen mellom paragrafene er at det i § 4-10 fjerde ledd ikke ligger noe unntak 

for hindringer utenfor selgers kontroll.202  

 

Det følger videre av avhl. § 4-10 fjerde ledd at dersom kjøperen har krenket selgers 

utbedringsrett, faller kjøpers rett til å kreve prisavslag eller heving bort. I henhold til en 

uttalelse i forarbeidene omfatter derimot fjerde ledd ikke kjøpers rett til erstatning.203 Kjøper 

vil altså allikevel kunne ha rett til å kreve erstatning selv om hun har krenket selgers 

utbedringsrett. Forarbeidene påpeker riktignok at dette kan komme til å spille inn ved 

erstatningsutmålingen, hvilket synes helt i tråd med prinsippet om lojalitet kontraktspartene 

imellom. Det er nå vedtatt lovendringer i avhendingslova, hvor det blant annet er tatt inn et 

nytt tredje punktum i avhl. § 4-10 fjerde ledd. Leddet innebærer ingen lovendring, men utgjør 

heller en presisering og tydeliggjøring av det som allerede har vært ansett som gjeldende rett. 

I så måte er denne lovendringen absolutt i tråd med det som var lovgivers opprinnelige formål 

med avhl., nemlig en klar og tydelig synliggjøring av gjeldende rett. Leddet skal lyde som 

følger: «[k]renking av retten etter fyrste ledd hindrar ikkje eit krav frå kjøparen om skadebot, 

men kjøparen kan måtte bere delar av tapet etter § 7-2 fyrste ledd.»  

 

Man kan fint kreve både prisavslag og erstatning samtidig, så lenge disse 

misligholdsbeføyelsene ikke kompenserer samme tap. Man kan for eksempel kreve prisavslag 

for en mangel i form av skadedyr, samtidig som man krever erstatning for kostnader til 

midlertidig bosted mens ens egen bolig saneres. Dette følger blant annet av dommen inntatt i 

HR-2016-901-A, hvor det ble uttalt at det «[v]ed mangler er utgangspunktet etter 

avhendingslova § 4-8 at kjøperen blant annet kan kreve retting etter § 4-10, heving etter 

§ 4-13, prisavslag etter § 4-12 eller erstatning etter § 4-14. Tiltakene kan dels kreves samtidig, 

dels som alternativer.»204  

 

Det ligger også et visst prosessøkonomisk hensyn bak anledning til å kreve prisavslag og 

erstatning samtidig. Skulle man ikke evne å komme til en minnelig løsning i form av et forlik, 

men i stedet må benytte seg av rettssystemet for å komme til enighet, er det mye mer 

prosessøkonomisk, og dermed hensiktsmessig for samfunnet generelt å behandle de to 

kravene i fellesskap, heller enn å gjennomføre to nesten identiske rettssaker.  

 

En sak som på en god måte illustrerer forholdet mellom prisavslag og erstatning i 

avhendingslova, er saken omtalt som Hybeldommen.205 Etter salg av en eierseksjon i en 

tomannsbolig til 3,15 millioner kroner, ble det avdekket at seksjonens to tilhørende hybler 

ikke var godkjent for varig opphold, en såkalt lovlighetsmangel. Hyblenes inntektsgenerende 

funksjon hadde blitt særlig fremhevet i markedsføringen av boligen.    

 

Det var enighet mellom partene om at lovlighetsmangelen ga kjøperne et rettmessig krav på 

erstatning for sitt direkte tap, og at utbedringskostnadene, med et fratrekk for standardheving, 

                                                 
201  Bergsåker (2013), s. 408, med henvisning til blant annet avhendingslovas forarbeider. 
202  Bergsåker (2013), s. 404. 
203  Bergsåker (2013), s. 383 jf. Ot.prp.66. (1990-1991) s. 107. 
204  HR-2016-901-A avsnitt 22 [min kursivering]. 
205  HR-2017-515-A. 
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ville beløpe seg til 1,6 millioner kroner. Kjøperne krevde å få erstattet kostnadene ved å 

bringe hyblene til kontraktsmessig stand, altså utbedringskostnadene, på bakgrunn av avhl. 

§ 4-14 første ledd. Selgerne ønsket imidlertid kun å betale for verdiminuset. Om verdiminuset 

ble det uttalt av førstvoterende at det var «på det rene at prisen på kroner 3,15 millioner var 

markedsmessig, og at verdireduksjonen ved at loftet ikke kan benyttes til beboelse, utgjør 

kroner 650 000.»206  

 

I dommens avsnitt 32 blir det uttalt at det ikke er grunnlag for å anse prisavslag som noen 

«primærsanksjon» som setter § 4-14 ut av spill med hensyn til kjøpers direkte tap. Videre 

taler førstvoterende for, basert på blant annet avhendingslovas system og alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper, at selgers erstatningsansvar for mangler «står på egne ben med 

hensyn til formål, vilkår og utmåling». Dette underbygges av at lovgiver valgte å separere de 

to misligholdsbeføyelsene, og at de nå er ment å dekke forskjellige typer tap og delvis 

springer ut av forskjellige hensyn. Riktignok kan man kreve utbedringskostnader også som 

erstatning, men med tanke på vilkårene som må oppfylles for å kunne ha krav på erstatning, er 

prisavslag en misligholdsbeføyelse som ligger noe enklere til for kjøper, rett og slett. Det blir 

imidlertid påpekt at det er et behov for å se avhendingslovas regler i sammenheng, med 

henvisning til rettspraksis.207 Saken ble ansett for å bekrefte dette behovet.  

 

Det vises i dommen til en artikkel omhandlende innendørs arealsvikt.208 I artikkelen uttales 

det at «[r]egelen om forholdsmessig beregning av prisavslaget innebærer at det vil lønne seg å 

kreve prisavslag ved et dårlig kjøp, mens ved et godt kjøp vil det heller lønne seg å kreve 

erstatning. Sistnevnte beregnes jo ikke forholdsmessig og skal fastsettes til hele det tap 

arealsvikten har medført.»209 Dette er et synspunkt også Anderssen trekker fram. Han mener 

at i forbindelse med de tilfeller hvor kjøper har gjort et såkalt «dårlig kjøp», altså betalt mer 

enn markedsverdien, burde kjøper kunne «kreve forholdsmessig prisavslag for mangelens 

direkte pristrykkende effekt.»210 Løsningen i dommen ble imidlertid ikke helt i tråd med det 

Brøndbo skriver i sin artikkel. 

 

Dommen ble avsagt under dissens (3-2). Det var førstvoterendes votum som fikk flertallet, og 

dette kom til at kjøperne ikke kunne få medhold i sitt krav. Dette ble begrunnet med at 

«erstatningen under kontrollansvaret i § 4-14, jf. § 7-1 første ledd ikke beregnes ut fra 

kostnadene ved å utbedre, når disse klart overstiger mangelens betydning for eiendommens 

markedsmessige verdi.»211 Basert på mangelens karakter mente flertallet at etter «hensynet til 

hva som er økonomisk forsvarlig, berikelsessynspunkter og sammenhengen i 

avhendingslovens regler»212 så er det «verdireduksjonen som gir det mest treffende uttrykket 

for kjøpernes direkte økonomiske tap i et tilfelle som det foreliggende».213 

 

Erik Monsen er en av flere som har kritisert HR-2017-515-A. Etter hans mening har 

Høyesterett med denne avgjørelsen gått for langt i å begrense selgers erstatningsansvar for 

                                                 
206  HR-2017-515-A, avsnitt 39. 
207  HR-2016-901 avsnitt 27. 
208  Brøndbo (2005). 
209  Brøndbo (2005), s. 489. 
210  Anderssen (2008), s. 311. 
211  HR-2017-515-A, avsnitt 45. 
212  HR-2017-515-A, avsnitt 45. 
213  HR-2017-515-A, avsnitt 36. 
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utbedringskostnader.214 Monsen tar til orde for at avgjørelsen er et prejudikat for en regel han 

oppstiller som følger: «[d]ersom kostnadene ved å utbedre en mangelfull kontraktsgjenstand 

klart overstiger mangelens betydning for gjenstandens markedsverdi, må naturalkreditor nøye 

seg med å få erstattet verdireduksjonen». 

 

Kåre Lilleholt er kanskje den som er skarpest i sin kritikk av dommen, all den tid han mener 

at avgjørelsen «illustrerer ei allmenn røynsle: Domstolane er ofte meir treffsikre i resultatet 

enn i grunngjevinga».215 

 

Dommen er også kritisert av Lasse Simonsen. I hans bok Prisavslag og erstatning for 

mangler ved fast eiendom skriver Simonsen i forordet at hans opprinnelige formål var å 

forfatte en kritisk artikkel om avgjørelsen i dommen, men at han oppdaget så mange 

problemstillinger på området som han følte måtte behandles, at resultatet i stedet ble en bok. 

Forholdet mellom prisavslag og erstatning er innviklet. Simonsens bok om temaet gir en god 

oversikt, men dens eksistens i seg selv viser at en utførlig utgreiing om temaet er altfor 

omfattende til å kunne behandles i sin helhet i en oppgave med utmålingsreglene for 

prisavslag som hovedtema.  

 

 

 

                                                 
214  Monsen (2017), s. 243. 
215  Lilleholt (2017). 
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5 Forbrukersikkerhet 
 

5.1 Det ulovfestede standardhevingsfradraget 
 

En utbedring av for eksempel et mangelfullt bad vil ofte sette dette i bedre stand samt gi de 

forskjellige bygningsdelene lenger levetid enn hva kjøper i utgangspunktet hadde krav på etter 

avtalen. Dette innebære altså en urettmessig fordel for kjøper. Det er i slike tilfeller sikker rett 

at det skal foretas et såkalt «standardhevingsfradrag» ved utmålingen av prisavslaget.216 Det 

følger av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper at en kontraktspart ikke skal profitere på 

den andre partens mislighold, standardhevingsfradraget kan slik sett anses som et utslag av 

berikelseslæren. 

 

Hensynet bak standardhevingsfradraget er forholdsvis enkelt å forstå. Når 

prisavslagsinstituttet i seg selv springer ut av en idé om å gjenopprette kontraktsbalansen der 

denne er blitt forskjøvet, så ville det blitt galt dersom kjøper skulle ende opp med en bedre 

eiendom enn det som i utgangspunktet fulgte av kontrakten. Det er imidlertid et tankekors at 

det ulovfestede standardhevingsprinsippet med tiden og rettsutviklingen har blitt sikker rett, 

all den tid målsettingen med avhendingslova var å gjøre reglene for kjøp og salg av fast 

eiendom «særleg klåre og oversynlege».217 Ulovfestet rett kan vanskelig sies å være særlig 

klar og oversiktlig for en alminnelig forbruker uten inngående juridisk kompetanse. Dette 

fremstår som særlig tvilsomt når man vet at lovgivers intensjon med avhendingslova var å 

lovfeste gjeldende rett, og at det var «eit siktemål å få samla reglane, slik at dei kan vere lett 

tilgjengelege for folk som har bruk for dei.»218 

 

Enkelte teoretikere stiller seg kritiske til standardhevingsfradraget og den utstrekningen dette 

praktiseres i. Blant annet Tønsberg har forfattet en artikkel219 om fordelen av forlenget 

levetid, hvor han vurderer om domstolene kanskje har gått for langt i å gjøre fradrag for 

standardheving. Artikkelen poengterer at spørsmålet om levetidsfradrag ved utmåling av 

prisavslag er svært praktisk, all den tid antallet eiendomsoverdragelser er stort, og partene i 

saker omhandlende mangler gjerne er uenige om det anførte kravets størrelse.220  

 

Fradrag for standardheving kan bli aktuelt både der det dreier seg om at bygningsdeler som er 

reparert eller byttet ut får en forlenget levetid, eller at boligen som sådan får en «forbedret 

standard i egentlig forstand».221 Begrepene «standardheving» og «fordel for forlenget levetid» 

brukes gjerne om hverandre. Dette poengteres blant annet i en lagmannsrettsdom fra 2018, 

hvor lagmannsretten uttalte at: «[b]egrepet ‘standardhevingsfradrag’ benyttes i rettspraksis i 

en vid forstand og omfatter i prinsippet ofte både et fradrag fordi en teknisk løsning erstattes 

med en bedre og et fradrag for den forlengede levetiden man normalt oppnår ved at gammelt 

                                                 
216  Se for eksempel Rt. 1998 s. 1510, s. 1520: «[d]et må gjøres fradrag for standardforbedring i forbindelse med 

utbedringen av skaden, jf. blant annet uttalelser i Rt-1935-669». Se også Rt. 2006 s. 1076, avsnitt 81: 

«[u]tbedringen kan ikke sies å innebære en slik standardheving som det kan kreves fradrag for», samt 

LB-2018-192311.  
217  NOU 1979: 48 s. 23. 
218  NOU 1979: 48 s. 23. 
219  Tønsberg (2017). 
220  Tønsberg (2017), s. 459. 
221  Bergsåker (2013), s. 396. 
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erstattes med nytt.»222 Denne forståelsen av fordelen som gir grunnlag for 

standardhevingsfradrag, er den samme som legges til grunn i HR-2017-1073-A. I sistnevnte 

dom var partene i saken enige om at utbedring av skaden ville innebære en fordel for kjøperne 

«ved at de får et bad med lengre levetid og av bedre kvalitet som følge av nye tekniske 

forskrifter, såkalt ‘nytt for gammelt’».223 

 

Nøyaktig hva som utgjør den konkrete fordelen ved at en bygningsdel får forlenget levetid 

problematiseres av Tønsberg.224 Som han påpeker, så er det nok gjerne slik at eiere av fast 

eiendom på generell basis ønsker å utsette utbedrings- og vedlikeholdskostnader så langt dette 

lar seg gjøre. Tønsberg konkluderer derfor med at det faktum at utbedringen må skje i dag 

fremfor i år X, ikke utgjør noen fordel for kjøper. Fordelen består heller i at kostnadene til 

neste utskiftning utsettes fra år X til Y. Dette refererer han til som «fremtidig 

kostnadsutsettelse», hvilket skiller seg fra tilfeller hvor eiendommen får en «forbedret 

standard i egentlig forstand».225 Tønsberg er forøvrig uenig i domstolenes bruk av begrepet 

«nytt for gammelt». Han mener at denne begrepsbruken kan «tilsløre at den konkrete fordelen 

først oppstår i fremtiden», og at «forlenget levetid» er et mer presist alternativ.226 Nøyaktig 

hvilken terminologi som anvendes er nok ikke av avgjørende betydning for 

forbrukersikkerheten i det hele, men det er allikevel et interessant poeng. Ikke minst kan det 

nok være en fordel å være så presis som mulig i terminologien når man er inne på et 

ulovfestet område som dette, idet domsavsigelser angående problemstillingen vil ha stor 

rettskildemessig vekt ved avgjørelsen av etterfølgende tilfeller. 

 

Tønsberg trekker for øvrig frem det faktum at forlenget levetid i og for seg er en slags 

påtvunget fordel for kjøper. Fradrag for forlenget levetid utgjør på denne måten et inngrep i 

kjøpers private autonomi, og kan i så måte sies å være et motargument mot praksisen med at 

det foretas fradrag for forlenget levetid for å hindre at kjøper skal tjene på mangelen.227 Det 

må antas at samme argument kan anvendes på fradrag for forbedret standard i egentlig 

forstand.  

 

Når standardhevingsfradrag skal foretas må eiendommens standard før og etter utbedringen 

sammenlignes. Det er ifølge Anderssen slik at eiendommens faktiske alder eller tilstand ikke 

er relevant i vurderingen av eiendommens standard før utbedring. Det relevante, mener han, 

er hva kjøper trodde at standarden var, basert på informasjonen som ble gitt av selger i forkant 

av salg.228 Eksempelet Anderssen bruker for å belyse problemstillingen er at det blir opplyst i 

salgsoppgaven at en eiendom har et nytt drenssystem, men at dette deretter viser seg å være 

80 år gammelt. I et slikt tilfelle mener han at det ikke skal foretas noe standardhevingsfradrag 

når den gamle dreneringen byttes ut.229 Denne forståelsen synes å harmonere godt med 

prinsippene og hensynene i kontraktsretten ellers, både lojalitetshensynet og berikelseslæren 

som sådan.   

 

                                                 
222  LE-2018-139580. 
223  HR-2017-1073-A, avsnitt 25. 
224  Tønsberg (2017), s. 460. 
225  Tønsberg (2017), s. 461. 
226  Tønsberg (2017), s. 461. 
227  Tønsberg (2017), s. 462. 
228  Anderssen (2008), s. 290. 
229  Anderssen (2008), s. 290. 
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I dommen inntatt i HR-2017-1073-A var spørsmålet hvorvidt det skal gjøres 

standardhevingsfradrag før vesentlighetsvurderingen etter avhl. § 3-9 andre punktum. Saken 

omhandlet en 12 år gammel boligeiendom som var solgt med et «som han er»-forbehold.230 

Det viste seg etter overtakelse at det forelå en skjult mangel i form av fuktskader på badet, og 

de nødvendige utbedringene innebar en standardheving som beløp seg til anslagsvis 40 % av 

de samlede utbedringskostnadene. Partene var som sagt enige om at utbedringene ville 

innebære en fordel for kjøper utover det som var avtalt, uenigheten dreide seg om hvordan 

denne standardhevingen skulle hensyntas. Dersom det ikke ble gjort standardhevingsfradrag 

før vesentlighetsvurderingen, ville utbedringskostnadene utgjøre omlag 5,5 % av 

kjøpesummen. Med fradrag før vurderingen ville kostnadene utgjøre 3,6 %.  

 

Førstvoterende pekte først på at verken lovteksten eller høyesterettspraksis løste spørsmålet. 

Etter en vurdering av reelle hensyn ble konklusjonen førstvoterende kom til at «når 

utbedringskostnadene skal fungere som et uttrykk for alvorligheten og omfanget av avviket, 

kan jeg ikke se at det bør gjøres et fradrag for standardheving før det foretas en 

prosentberegning». Høyesterett kom derfor enstemmig til at vurderingen av 

standardhevingsfradragets størrelse ikke skal foretas før vesentlighetsvurderingen, men at 

dette først skal trekkes fra ved utmålingen av prisavslaget.  

 

På bakgrunn av denne dommen, og spesielt sitatet inntatt ovenfor, kan man stille spørsmålet 

om man ved vurderingen av om utbedringskostnadene «beløpsmessig klart atskiller seg» fra 

et eventuelt forholdsmessig prisavslag skal trekke standardhevingsfradraget fra før eller etter 

denne vurderingen. I lys av domsresultatet fremstår det imidlertid som den riktigste løsningen 

dersom standardhevingsfradraget trekkes fra først etter at denne vurderingen har blitt gjort. 

Det er imidlertid viktig å presisere at dette er en slutning trukket uten rettskildemessige 

holdepunkter, og det er derfor tvilsomt hvorvidt dette er et standpunkt som medfører riktighet. 

 

Bergsåker reiser problemstillingen om hvorvidt det skal foretas standardhevingsfradrag også i 

de tilfeller hvor selger benytter seg av sin rett til å utbedre mangelen. I følge forarbeidene 

skulle det i slike situasjoner ikke foretas noe standardhevingsfradrag. Bergsåker mener 

allikevel at det virker naturlig å godta et slikt fradrag, all den tid det stemmer bedre overens 

med de alminnelige kontrakts- og erstatningsrettslige prinsipper.231  

 

Praksisen med å foreta standardhevingsfradrag ved utmåling av prisavslag må etter dette 

kunne sies å i stor utstrekning være i samsvar med obligasjonsrettslige prinsipper. Det finnes 

imidlertid tilfeller der standardhevingsfradrag ikke kan sies å være riktig løsning. I RG 1996 

s. 890 Drammen ble det gjort et skjønnsmessig fradrag i prisavslaget som skulle utmåles på 

grunn av en mangel ved eiendommen fordi den på et annet punkt hadde vist seg bedre enn 

slik det var beskrevet i salgsoppgaven. Bergsåker mener at dette ikke kan være riktig 

løsning,232 en konklusjon som ser ut til å ha gode grunner for seg. Risikoopplysninger om 

defekte deler av en bolig kan anses som et slags forbehold i kontrakten som er ment å beskytte 

selger mot krav fra kjøper. I så måte fremstår det som nærliggende å anta at selger også har 

risikoen for slike opplysninger, selv når disse skulle vise seg å telle i kjøpers favør.  

 

                                                 
230  Jf. avhl. § 3-9 første punktum. 
231  Bergsåker (2013), s. 381-382. 
232  Bergsåker (2013), s. 396. 
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I sin artikkel konkluderer Tønsberg med at det kun skal gjøres fradrag for klare fordeler av 

forlenget levetid, og at fradragets størrelse skal begrenses til den økningen i markedsverdi 

som den forlengede levetiden fører til. Videre mener han at domstolene i mange tilfeller har 

gjort fradrag i prisavslag som langt på vei overstiger hva det er «økonomisk og rettslig 

grunnlag for». Sett opp mot et forbrukersikkerhetsperspektiv er nok dette standpunkter flere 

kan tilslutte seg. 

 

Avslutningsvis nevnes at verken Hov eller Haaskjold233 behandler standardhevingsfradraget. 

Riktignok er Haaskjolds bok ment kun som en innføring til obligasjonsretten, og kan som 

sådan ikke forventes å behandle alle problemstillinger på området, men kanskje sier deres 

utelatelse av standardhevingsfradraget noe om temaets kompleksitet.  

 

5.2 De vedtatte lovendringene i avhendingslova 
 

Det har nylig blitt vedtatt en rekke endringer i avhendingslova. Disse har ennå ikke trådt i 

kraft. Status på skrivende tidspunkt er at Stortinget har vedtatt endringer i avhendingslova på 

bakgrunn av justis- og beredskapsdepartementets proposisjon med det svært passende navnet 

«tryggere bolighandel»,234 samt kommunal- og forvaltningskomiteens påfølgende 

innstilling.235 Endringene innebærer blant annet at det alminnelige mangelsbegrepet 

presiseres, og at det innføres en egenandel på kroner 10 000 ved mangelskrav.  

 

Lovendringene har altså som mål å sørge for en tryggere bolighandel, blant annet med et 

bedre informasjonsgrunnlag for kjøper. Det er også en målsetting å dempe konfliktnivået på 

avhendingsrettens område. Dette er nemlig på et «stabilt høyt nivå», på tross av at man gjerne 

forventet at tvistenivået på området ville gå ned etter at loven hadde vært praktisert over 

lengre tid.236 

 

Det foretas kun en mindre endring i § 4-12 første ledd, som får inn ordet «ein» før «mangel». 

Denne endringen er utelukkende av språklig og pedagogisk art.237 Spørsmålet er hvorvidt også 

avhl. § 4-12 burde vært vurdert endret, sett i et lys av hensynet til forbrukersikkerhet? Burde 

for eksempel beviskravet vært tydeliggjort? Det er vanskelig å komme med noe klart svar på 

dette. Denne oppgaven har vist at det foretas mange ulike tolkninger av beviskravet, og det 

tilpasses tilsynelatende det enkelte sakskompleks, hvilket kanskje ikke er så dumt med tanke 

på forbrukersikkerheten. Det ville nok uansett ha vært en noe vanskelig lovteknisk øvelse å 

foreta en slik presisering av beviskravet, all den tid man som nevnt helst ikke burde være for 

presis i lovtekst, ettersom den da vil kunne komme til å dekke over for få tilfeller og slik sett 

ikke ha den bredden som trengs.  

 

Alt i alt er nok den beste at beviskravet fortsetter å tolkes slik det gjør i dag, tilpasset den 

enkelte sak, eller eventuelt å vente tålmodig på at Høyesterett klarlegge dette en gang for alle. 

I alle fall frem til neste eventuelle lovendring. 

 

                                                 
233  Hov (2016) og Haaskjold (2017) 
234  Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel). 
235  Innst. 270 L (2018-2019) Om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel). 
236  Innst. 270 L (2018-2019), s. 28, basert på en rapport frå Forbrukerrådet i mars 2017. 
237  Prop. 44 L (2018-2019), s. 90. 
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Sett i lys av formålet om at avhendingslova var ment å være særlig klar og oversiktlig, 

fremstår det imidlertid som merkelig å ikke også vurdere å lovfeste den faste praksisen med å 

foreta standardhevingsfradrag. Siden dette har til forbrukersikkerhet ligger nettopp i at det er 

forbrukerne loven er ment å være særlig klar og oversiktlig for. Spesielt siden avhendingslova 

skulle lovfeste gjeldende rett, burde dette nå vært inntatt i lovteksten. At 

standardhevingsfradraget blir ansett for å være et utslag av berikelseslæren og prinsippet om 

at kontraktsbalansen skal ivaretas, er ytterligere argumenter til fordel for en lovfesting.  
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6 Avsluttende bemerkninger 
 

Det overordnede formålet med oppgaven har vært å foreta en redegjørelse for reglene om 

utmåling av prisavslag etter avhl. § 4-12, og en vurdering av hvilket beviskrav som gjelder for 

paragrafen. 

 

Det er et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp at realkreditor kan kreve prisavslag der det 

foreligger en mangel ved realytelsen. Prisavslagsinstituttets formål og hensynet bak er å 

gjenopprette kontraktsbalansen partene imellom.  

 

Hva som ligger i «godtgjort», og nøyaktig hvor på beviskravskalaen det ligger, synes etter en 

vurdering av teori og rettspraksis å være noe de lærde strides om. Dette inntrykket forsterkes 

all den tid rettspraksis tilsynelatende også problematiserer hvorvidt «godtgjort» i det hele tatt 

er et eget beviskravsnivå, eller bare et uttrykk for sannsynlighetsovervekt. Ettersom dette ikke 

synes klarlagt verken i rettspraksis eller i teorien, kan ikke noe klart svar gis heller i denne 

oppgaven, men de ulike synspunktene om temaet har blitt forsøkt klarlagt.  

 

Spørsmålet om hvilket ledd i avhl. § 4-12 som utgjør hovedregelen, har ikke nødvendigvis 

noe klart svar. Situasjonen synes imidlertid å være slik at det forholdsmessige prisavslaget 

etter første ledd er den formelle hovedregelen, mens presumsjonsregelen i andre ledd stort sett 

vil være utgangspunktet i praksis. Valg av type prisavslag vil også avhenge av hvilken type 

mangel som foreligger. Kan mangelen for eksempel ikke utbedres, kan naturligvis ikke 

prisavslaget utmåles etter utbedringskostnadene, og presumsjonen om at disse skal legges til 

grunn, må i så måte anses for å være veltet. 

 

En boligkjøper vil nok gjerne føle på et slags svik ved oppdagelse av mangler etter det hun 

trodde var en redelig handel, og derfor ha et ønske om å kreve selger for så mye som mulig. I 

slike situasjoner er det som jurist viktig å kunne forklare prisavslagets formål på en enkel og 

pedagogisk måte: det skal gjenopprette balansen kontraktspartene imellom, det har ikke til 

hensikt å straffe selger.  

 

Basert på den rettspraksisen som er gjennomgått i oppgaven, må anvendelsen av prisavslag 

etter avhl. § 4-12 både første og andre ledd sies å ivareta de fundamentale hensynene bak 

prisavslagsinstituttet på kontraktsrettens område. Kontraktsbalansen synes ytterligere sikret 

gjennom samspillet mellom prisavslag og erstatning. 

 

For å ytterligere sikre forbrukersikkerheten, og i lys av ønsket om særlig klare og oversiktlige 

regler på avhendingsrettens området, burde antageligvis prinsippet om at det skal foretas et 

standardhevingsfradrag ved utmåling av prisavslag vært lovfestet i forbindelse med 

endringene som nå foretas i avhendingslova. Enn så lenge er prinsippet imidlertid godt 

forankret i rettspraksis samt i berikelseslæren. 
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0061&price_from=0&price_to=600000&q=parkeringsplass 

(Hentet 21.11.19) 

Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) [2019] 

Statistisk Sentralbyrå «Eiendomsomsetning». [2019] 

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-

eiendom/statistikker/eiendomsoms (Hentet 25.10.2019)  
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