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1 Innledning  

 

1.1 Tema og aktualitet  

 

I dag selges omtrent enhver bruktbolig med et «som den er»-forbehold eller et lignende 

alminnelig forbehold.1 Slike alminnelige forbehold kan enn så lenge få virkning overfor 

forbrukerkjøpere etter den någjeldende avhendingslova2 («avhl.») § 3-9. Stortinget har 

imidlertid vedtatt et nytt andre ledd til avhl. § 3-9.3 Av den nye avhl. § 3-9 andre ledd følger 

det at «som den er»-forbehold, liknende alminnelige forbehold og forbehold som ikke er 

tilstrekkelig spesifiserte, ikke lenger skal få virkning overfor en forbrukerkjøper.4 

Begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd medfører derfor en stor omveltning og vil 

endre måten man selger bruktboliger på. Temaet for masteravhandlingen er den nye avhl. § 3-

9 andre ledd og virkningene av denne bestemmelsen.  

 

Avhendingslova har i all hovedsak stått uendret siden ikrafttredelsen i 1993.5 Den 20. 

desember 2018 avga Justis- og beredskapsdepartementet Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i 

avhendingslova (tryggere bolighandel) med forslag til endringer av loven. Slik det ble sagt 

under stortingsmøtet den 16. mai 2019, ble lovforslaget møtt med sjeldent stor faglig 

motstand.6 Det må likevel trekkes frem at flere markedsaktører også var positive til 

lovforslaget.7 Stortingskomiteens flertall anmodet Stortinget om å sende lovforslaget tilbake 

til regjeringen slik at det blant annet kunne gjennomføres ytterligere utredninger.8 

Lovforslaget ble likevel vedtatt av Stortinget 16. mai 2019.9 

 

Det er foreløpig usikkert når de vedtatte lovendringene vil tre i kraft. Tidspunktet for 

ikrafttredelse vil trolig bli besluttet når forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapport 

og bygningssakkyndige blir vedtatt. Forslag til slik forskrift ble sendt på høring 10. februar 

2020 med høringsfrist 10. mai 2020.10  

 

                                                
1  Prop. 44 L (2018–2019) s. 5. 
2  Lov 3. juli 1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven). 
3  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
4  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
5  Innst. 270 L (2018–2019) s. 25. 
6  S.tid. (2018–2019) s. 3989. 
7  Se høringsuttalelse fra Forbrukerrådet, Huseiernes landsforbund og HELP i Stortinget (2019). 
8  Innst. 270 L (2018–2019) s. 36. 
9  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
10  Høringsdokumentene finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-

avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?expand=horingsnotate. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?expand=horingsnotate.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?expand=horingsnotate.
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1.2 Presisering av problemstillinger og avgrensninger  

 

I avhandlingen skal jeg analysere den nye avhl. § 3-9 andre ledd og forsøke å redegjøre for 

hvilke endringer bestemmelsen vil medføre. Jeg skal særlig vurdere tre overordnede 

problemstillinger knyttet til denne nye bestemmelsen. 

 

For det første skal jeg vurdere når et forbehold er tilstrekkelig spesifisert til å gå klar av 

begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd. For det andre skal jeg vurdere hvordan den 

nye avhl. § 3-9 andre ledd vil påvirke og endre mangelsvurderingen etter avhendingslova.  

 

Til slutt skal jeg vurdere om den nye avhl. § 3-9 andre ledd er en hensiktsmessig regel. Ved 

denne vurderingen vil jeg drøfte om bestemmelsen er egnet til å oppnå formålene med 

lovendringen, og om den nye avhl. § 3-9 andre ledd og virkningene av denne nye 

bestemmelsen gir en bedre løsning enn den någjeldende avhendingslova.   

 

Avhendingslova regulerer hovedsakelig frivillig salg og bytte av fast eiendom.11 Avtaler om 

oppføring av ny bolig reguleres av bustadoppføringslova12 («buofl.»), og faller utenfor 

avhendingslovas anvendelsesområde og dermed også denne oppgaven.13 

 

Masteravhandlingens kjerne er den nye avhl. § 3-9 andre ledd og virkningene av 

bestemmelsen. Andre endringer i avhendingslovas kapittel 3 om mangler vil kun bli behandlet 

i den grad det anses nødvendig for å besvare avhandlingens problemstillinger. Den nye avhl. § 

3-2 første ledd har en nær sammenheng med den nye avhl. § 3-9 andre ledd, og vil derfor bli 

grundigere behandlet enn de øvrige endringene i avhendingslovas kapittel 3. 

 

1.3 Rettskildebildet 

 

De vedtatte lovendringene bygger hovedsakelig på proposisjonen fra 2018. Proposisjonen er 

derfor ytterst relevant for tolkningen av den nye avhl. § 3-9 andre ledd og de øvrige 

lovendringene. Øvrige forarbeider som NOUen fra 2009, komitéinnstillingen fra 2019 og 

høringsinnspill, er likevel også relevante rettskilder for tolkningen av lovendringene. Det 

finnes naturligvis ikke rettsavgjørelser som direkte omhandler den nye avhl. § 3-9 andre ledd. 

Allerede avsagte rettsavgjørelser kan likevel ha en viss relevans for tolkningen av den nye 

avhl. § 3-9 andre ledd og de øvrige lovendringene.  

 

                                                
11  Avhl. § 1-1 første ledd. 
12  Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m (bustadsoppføringslova). 
13  Buofl. § 1, jf. avhl. § 1-1 andre ledd.  
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Forarbeidene som ble utarbeidet før vedtakelsen av avhendingslova i 1992 er sentrale 

rettskilder for tolkningen av den någjeldende avhendingslova. Proposisjonen fra 2018 og de 

øvrige forarbeidene som ledet frem til de vedtatte lovendringene er dessuten relevante 

etterarbeider for tolkningen av avhendingslova slik den gjelder i dag.  

 

Det finnes et mangfold av rettsavgjørelser knyttet til den någjeldende avhendingslova generelt 

og mangelsgrunnlaget i avhl. § 3-9 spesielt. Dette betyr at rettspraksis er en sentral rettskilde 

for tolkningen av avhendingslova slik den gjelder i dag. Hovedvekten i avhandlingen vil 

likevel ligge på den nye avhl. § 3-9 andre ledd og virkningene av denne bestemmelsen. Det er 

derfor ikke nødvendig å foreta dyptgående analyser av rettspraksis knyttet til den någjeldende 

avhendingslova.  

 

Den nye avhl. § 3-9 andre ledd og virkningene av bestemmelsen har i beskjeden grad blitt 

behandlet i juridisk litteratur.14 Det finnes motsetningsvis en rekke juridiske fremstillinger 

knyttet til den någjeldende avhendingslova. Her kan det særlig vises til Harald Benestad 

Anderssen, Mangler ved omsetning av boliger15 og Avhendingsloven16 og Trygve Bergsåker, 

Kjøp av fast eiendom.17  

 

1.4 Fremstillingen videre  

 

I kapittel 2 skal jeg redegjøre for mangelsvurderingen etter den någjeldende avhendingslova 

og fremheve betydningen av den någjeldende avhl. § 3-9. Jeg skal redegjøre kort for de 

vedtatte endringene i avhendingslovas kapittel om mangler i kapittel 3. I kapittel 4 skal jeg 

analysere den nye avhl. § 3-9 andre ledd og forsøke å gi et svar på når et forbehold er 

tilstrekkelig spesifisert til å gå klar av begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd. Videre 

skal jeg vurdere hvordan denne nye bestemmelsen vil påvirke og endre fremtidige 

mangelsvurderinger etter avhendingslova i kapittel 5. Avslutningsvis vil jeg vurdere om den 

nye avhl. § 3-9 andre ledd er en hensiktsmessig regel i kapittel 6.  

 

 

 

 

 

                                                
14  Se Selvig (2019) Vedlegg 3.  
15  Anderssen (2016). 
16  Anderssen (2008). 
17  Bergsåker (2013). 
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2 Mangelsvurderingen etter den någjeldende avhendingslova 

 

2.1 Innledende  

 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for mangelsvurderingen etter den någjeldende 

avhendingslova. I tråd med avhandlingens problemstillinger vil hovedfokuset for 

fremstillingen være mangelsgrunnlaget i avhl. § 3-9. Formålet med kapittelet er å belyse 

hvilken betydning den någjeldende avhl § 3-9 har for mangelsvurderinger etter 

avhendingslova. Dette kapittelet er nødvendig for å kunne vurdere hvilke endringer den nye 

avhl. § 3-9 andre ledd vil medføre (se avhandlingens kapittel 5) og om lovendringen er 

hensiktsmessig (se kapittel 6).  

 

2.2 Partenes avtale 

 

Det følger av avhl. § 3-1 første ledd første punktum at:  

 

«Eigedomen har mangel dersom han ikkje er i samsvar med dei krav til kvalitet, 

utrustning og anna som følgjer av avtala». 

 

«Avtala» partene har inngått er altså utgangspunktet for mangelsvurderingen etter 

avhendingslova. Dersom eiendommen avviker fra «avtala» så vil det foreligge en mangel.18 

Det følger av forarbeidene at ordet «avtala» kan omfatte både skriftlige og muntlige avtaler, 

men også partenes berettigede forventninger i videre forstand.19 Med andre ord må ordet 

«avtala» tolkes vidt. Innholdet i partenes avtale må fastlegges i samsvar med alminnelige 

avtalerettslige tolkningsregler.20 Ordlyden «krav til kvalitet, utrustning og anna» indikerer at 

opplistingen av momenter ikke er uttømmende.21 Også andre elementer kan dermed være 

relevante for mangelsvurderingen.   

 

Hovedregelen etter avhl. § 3-1 andre ledd, jf. § 2-4 andre ledd er at kjøperen overtar risikoen 

for eiendommen idet han overtar bruken av den. Det følger av forarbeidene at kjøperen må 

anses for å ha overtatt bruken av eiendommen dersom han rent fysisk har begynt å bruke den, 

eller dersom selgeren har fraflyttet eiendommen og kjøperen har overtatt nøklene.22 Dette 

                                                
18  Innst.O. nr. 71 (1991–1992) pkt. 4.6.  
19  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 78. 
20  Bergsåker (2013) s. 171. 
21  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 78. 
22  Ot.prp. nr. 66 (1990– 1991) s. 72. 
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betyr at kjøperen i utgangspunktet bærer risikoen for feil og mangler ved eiendommen som 

oppstår etter at bruksovertakelsen har funnet sted.  

 

2.3 Supplerende mangelsgrunnlag  

 

Det følger av avhl. § 1-2 første ledd at avhendingslova i utgangspunktet er fravikelig. I tillegg 

følger det av avhl. § 3-1 første ledd andre punktum at mangelsgrunnlagene i lovens §§ 3-2 til 

3-6 kommer til anvendelse med mindre noe annet kan utledes av partenes avtale. Med andre 

ord er bestemmelsen i avhl. § 3-1 første ledd andre punktum i utgangspunktet en unødvendig 

gjentakelse av lovens § 1-2 første ledd.23 Det kan likevel sies at bestemmelsen i avhl. § 3-1 

første ledd andre punktum har en signalfunksjon da den gir uttrykk for at mangelsgrunnlagene 

i avhl. §§ 3-2 til 3-6 er sekundære mangelsgrunnlag som kun kommer til anvendelse som et 

supplement til avtalen. 

 

Mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-3 og 3-7 til 3-9 er ufravikelige ved forbrukerkjøp, jf. avhl. § 

1-2 andre ledd. Partene kan altså ikke avtale at disse mangelsgrunnlagene ikke skal komme til 

anvendelse dersom fravikelsen vil være til forbrukerkjøperens ugunst. Motsetningsvis er det 

adgang til å fravike mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-2 og 3-4 til 3-6a selv om 

forbrukerkjøperen ikke vil være tjent med en slik fravikelse.  

 

Fravikelsen av mangelsgrunnlagene kan være eksplisitt eller implisitt. Fravikelsen vil være 

eksplisitt dersom det skrives i avtalen at mangelsgrunnlagene ikke skal komme til anvendelse. 

En implisitt fravikelse kan innebære at partene angir en løsning i avtalen som er uforenlig 

med lovens bestemmelser. Å innta et «som den er»-forbehold eller et lignende alminnelig 

forbehold kan fungere som en slik implisitt fravikelse av mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-2 

og 3-4 til 3-6a.24  

 

Praktisk viktige mangelsgrunnlag i avhendingslova er lovens § 3-2 andre ledd om 

forskriftsmangler, § 3-7 om selgerens opplysningsplikt og § 3-8 om uriktige opplysninger.25  

 

Det følger av forarbeidene at avhendingslovas kapittel om mangler ikke er ment å være en 

uttømmende opplisting av potensielle mangelsgrunnlag.26 Dette har blitt forstått slik at det må 

foretas en abstrakt mangelsvurdering dersom verken partenes avtale eller de øvrige 

                                                
23  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 78. 
24  Anderssen (2008) s. 96. 
25  Prop. 44 L (2018–2019) s. 15–16. 
26  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 38. 
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mangelsgrunnlagene i avhendingslova gir tilstrekkelige holdepunkter for å avgjøre om det 

foreligger en mangel ved eiendommen.27 

 

Det abstrakte mangelsgrunnlaget bygger på ideen om at kjøpere har krav på «alminnelig god 

vare» jf. Rt. 1998 s. 774 (Videospillerdommen) side 781. Slik det følger av forarbeidene er 

kravet om «alminnelig god vare» best egnet for sammenlignbare ytelser, altså genuskjøp.28 

Brukte eiendommer er mer eller mindre unike og kan ikke uten videre sammenlignes på 

samme måte som utbyttbare varer.29 Slik det følger av forarbeidene har det derfor blitt oppstilt 

et vurderingstema som bygger på kravet om alminnelig god vare, men som er spesielt tilpasset 

brukte eiendommers unike karakter, nemlig et abstrakt mangelsbegrep.30 I juridisk teori har 

det vært uenighet om hvorvidt det abstrakte mangelsgrunnlaget kan utledes av lovens ordlyd 

eller om det følger av ulovfestet rett.31 Denne uenigheten vil ikke bli behandlet nærmere. Det 

sentrale er at det abstrakte mangelsbegrepets eksistens er uomstridt.  

 

Etter forarbeidene, som siterer Hagstrøm, er vurderingstemaet for det abstrakte 

mangelsgrunnlaget om eiendommen: 

 

«under hensyn til eiendommens type, alder, innretning, synlige vedlikeholdstilstand og 

andre konkrete omstendigheter er dårligere enn det man normalt kan forvente».32 

 

Den abstrakte mangelsvurderingen tar altså utgangspunkt i kjøperens berettigede 

forventninger til eiendommen. Ethvert avvik fra disse berettigede forventningene vil i 

utgangspunktet utgjøre en mangel. Forarbeidsuttalelsen angir en rekke momenter som kan 

være relevante for å fastslå hvilke forventninger kjøperen med rimelighet kan ha til 

eiendommen. Samtlige av disse angitte momentene kan beskrives som «observerbare 

faktorer» da de angir synlige forhold ved eiendommen. Dersom en eiendom for eksempel 

fremstår som svært slitt, så vil denne synlige observasjonen selvsagt kunne påvirke kjøperens 

berettigede forventninger til eiendommen. Selv om det ikke fremgår av den ovennevnte 

forarbeidsuttalelsen må det være klart at også de opplysninger som kjøperen har fått om 

eiendommen vil kunne spille en rolle for hvilke forventninger kjøperen med rimelighet kan ha 

                                                
27  Prop. 44 L (2018–2019) s. 17. 
28  Prop. 44 L (2018–2019) s. 17. 
29  Prop. 44 L (2018–2019) s. 17. 
30  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
31  Se Krüger (1999) s. 201-202 og Anderssen (2016) s. 289. 
32  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
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til eiendommen.33 Dersom det er opplyst at «boligen har behov for en del renovering» så vil 

kjøperen ikke nødvendigvis kunne forvente en plettfri bolig.34     

 

2.4 Mangelsgrunnlaget i avhendingslova § 3-9  

 

2.4.1 Generelt om avhendingslova § 3-9  

 

Mangelsgrunnlaget som følger av avhl. § 3-9 er av en annen karakter enn de øvrige 

mangelsgrunnlagene i avhendingslova. Det følger av avhl. § 3-9 at:  

 

«Endå om eigedomen er selt ‘som han er’ eller med liknande allment atterhald, har 

eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også en 

mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne 

med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles» 

 

Etter avhl. § 3-9 vil det altså foreligge en mangel ved en eiendom som er solgt «som han er» 

eller med «liknande allment atterhald» i tre tilfeller.35 For det første vil det foreligge en 

mangel dersom selgeren har brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. For det andre vil det 

foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen etter avhl. § 3-

8. For det tredje vil det foreligge en mangel dersom eiendommen er i «vesentleg ringare stand 

enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles». I punkt 2.4.2 

skal jeg vurdere om også andre mangelsgrunnlag enn disse tre kan komme til anvendelse der 

en eiendom er solgt med et alminnelig forbehold. Videre skal jeg redegjøre for innholdet i 

vesentlighetsvurderingen etter avhl. § 3-9 andre punktum i punkt 2.4.3.  

 

Ordlyden «liknande allmenne atterhald» skal etter forarbeidene forstås som en henvisning til 

andre generelt utformede forbehold som gjerne formuleres som at eiendommen selges «i 

besiktiga stand» eller «utan ansvar for skjulte feil og manglar».36 Andre varianter av slike 

alminnelige forbehold kan være at eiendommen selges «slik den står og er besiktiget»,37 i 

«foreliggende stand»,38 eller «i den stand den var ved kjøperens besiktigelse».39  

 

                                                
33  Prop. 44 L (2018–2019) s. 60. 
34  Se lignende eksempel inntatt i Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
35  NU 1984: 5 s. 234-235. 
36  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92. 
37  Rt. 2005 s. 1281 avsn. 38. 
38  Rt. 1982 s. 1357, på s. 1365. 
39  Rt. 2002 s. 1425.  
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Et interessant poeng er at et «som den er»-forbehold er bestemmende for hvilke 

omstendigheter som kan utgjøre en mangel, altså mangelsdefinisjonen.40 Slik Hilde Hauge 

skriver innebærer et «som den er»-forbehold etter sin ordlyd at «kontraktsgjenstanden skal ha 

de egenskaper den faktisk har».41 Motsetningsvis er et forbehold om at selgeren skal være 

«utan ansvar for skjulte feil og manglar» bestemmende for hva rettsvirkningene av en mangel 

skal være.42 Uavhengig av hvordan det alminnelige forbeholdet utformes vil selgerens formål 

med disse forbeholdene være det samme; nemlig å fraskrive seg ansvar for potensielle skjulte 

feil ved eiendommen.43 

 

Det følger av forarbeidene at avtaleloven44 («avtl.») § 36 kan utgjøre et grunnlag for å 

tilsidesette et vidtrekkende alminnelig forbehold.45 Terskelen for tilsidesettelse etter avtl. § 36 

er likevel høy.46 Det følger av proposisjonen fra 1991 at det trolig er mer nærliggende å tolke 

det alminnelige forbeholdet innskrenkende enn å sette forbeholdet til side som ugyldig etter 

avtl. § 36.47 I Rt. 2002 s. 696 (NEBB) vurderte Høyesterett blant annet om det forelå grunnlag 

for å tolke et alminnelig forbehold innskrenkende, noe Høyesterett besvarte benektende. I 

juridisk teori har 2002-avgjørelsen blitt forstått slik at ikke foreligger noen generell adgang til 

å tolke et alminnelig forbehold innskrenkende.48 

 

Et aktuelt spørsmål er om enhver skade på eiendommen vil være dekket av et alminnelig 

forbehold uavhengig av når skaden oppstår. Her er Høyesteretts avgjørelse inntatt i HR-2017-

345-A helt sentral. Saken gjaldt en leilighet som var solgt «i den stand den var ved kjøperes 

besiktigelse».49 Det oppstod fuktskader i leiligheten etter at kjøperen hadde besiktiget 

leiligheten, men før bruksovertakelsen fant sted. Det følger av avgjørelsen at «eventuelle 

skjulte feil og mangler som var til stede ved besiktigelsen» i utgangspunktet er kjøperens 

risiko.50 Videre følger det av avgjørelsen at «[n]ye skader som ikke var til stede ved 

besiktigelsen, er […] ikke dekket av selgerens ansvarsbegrensning, ettersom slike skader 

                                                
40  Bergsåker (2013) s. 224–225.  
41  Hauge (2010) s. 268. 
42  Tverberg (2008) s. 284. 
43  Prop. 44 L (2018–2019) s. 17.  
44  Lov 31. mai 1918 nr. 4 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtale-

loven). 
45  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92.  
46  Rt. 2013 s. 338 avsn. 37. 
47  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92. 
48  Anderssen (2008) s. 179. 
49  HR 2017-345-A avsn. 25. 
50  HR-2017-345-A avsn. 25. 
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innebærer at eiendommen ikke lenger er ‘i den stand den var ved kjøpers besiktigelse’».51 

Fuktskaden, som hadde oppstått etter besiktigelsen, var altså ikke omfattet av det alminnelige 

forbeholdet. Høyesterett vurderte derfor om den aktuelle vannskaden utgjorde en mangel etter 

avhl. § 3-1 første ledd.  

 

Etter HR-2017-345-A må det være klart at nye skader som oppstår etter 

besiktigelsestidspunktet, men før bruksovertakelsen, ikke vil være omfattet av et forbehold 

om at eiendommen selges «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse». På bakgrunn av HR-

2017-345-A har Bergsåker antatt at også andre alminnelige forbehold skal anses for å henvise 

til besiktigelsestidspunktet.52 I utgangspunktet må det altså trekkes et skarpt skille mellom de 

skader som forelå på besiktigelsestidspunktet og som derfor vil være omfattet av det 

alminnelige forbeholdet, og de skader som har oppstått på et senere tidspunkt. Slik Bergsåker 

har fremhevet kan det imidlertid være vanskelig å fastslå hva som er en ny skade og hva som 

er en videreutvikling av en allerede foreliggende skade.53 Med andre ord er det ikke 

nødvendigvis så enkelt å avgjøre om en skade skal vurderes opp mot mangelsgrunnlaget i 

avhl. § 3-9 eller lovens § 3-1 første ledd. 

 

2.4.2 Forholdet til de øvrige mangelsgrunnlagene i avhendingslova 

 

I dag er alminnelige forbehold en naturlig del av de standardkontrakter som benyttes ved 

bruktboligsalg.54 Et sentralt spørsmål er derfor hvilken betydning disse alminnelige 

forbeholdene får for anvendelsen av de øvrige mangelsgrunnlagene i avhendingslova. 

 

Slik jeg beskrev i punkt 2.4.1 følger det eksplisitt av avhl. § 3-9 første punkt at 

mangelsgrunnlagene i lovens §§ 3-7 og 3-8 kommer til anvendelse selv om en eiendom er 

solgt med et alminnelig forbehold. Ordlyden i avhl. § 3-9 gir imidlertid inntrykk av at det kun 

er disse mangelsgrunnlagene som kan komme til anvendelse der en eiendom er solgt med et 

alminnelig forbehold.55  

 

Det følger av proposisjonen fra 1991 at avhl. § 3-9 første ledd kan «innebere ei 

innskrenkning» av mangelsgrunnlag i avhendingslova der en eiendom er solgt med et 

alminnelig forbehold.56 En liknende uttalelse er også inntatt i proposisjonen fra 2018.57 I tråd 

                                                
51  HR-2017-345-A avsn. 27. 
52  Bergsåker (2017a) s. 19. 
53  Bergsåker (2017a) s. 19.  
54  Anderssen (2016) s. 145. 
55  Selvig (2019) s. 425. 
56  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92. 
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med disse forarbeidsuttalelsene er den herskende oppfatning i juridisk teori at avhl. § 3-9 

innskrenker omtrent ethvert annet mangelsgrunnlag når en eiendom er solgt med et alminnelig 

forbehold.58 På bakgrunn av disse rettskildene kan det ikke være tvil om at avhl. § 3-9 andre 

punktum innskrenker de aller fleste mangelsgrunnlagene i avhendingslova i de tilfeller der en 

eiendom er solgt med et alminnelig forbehold.  

 

Det følger av Rt. 2005 s. 1281 (Baderom) at mangelsgrunnlaget i avhl. § 3-2 andre ledd, om 

forskriftsmangler, innskrenkes av avhl. § 3-9 der en eiendom er solgt med et alminnelig 

forbehold. Dette betyr at et forskriftsavvik i utgangspunktet må oppfylle vesentlighetskravet i 

avhl. § 3-9 andre punktum for at det skal foreligge en forskriftsmangel.59 Et forskriftsavvik vil 

likevel også utgjøre en mangel dersom et av mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-1, 3-7 eller 3-8 

kommer til anvendelse.   

 

Videre må det være slik at mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-4 til 3-6a til en viss grad vil bli 

innskrenket av avhl. § 3-9 der en eiendom er solgt med et alminnelig forbehold. 

Mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-4 til 3-6a forplikter selgere til å overlevere eiendommen 

med et visst tilbehør. Etter avhl. § 3-5 vil en selger for eksempel være forpliktet til å 

overlevere en eiendom med kjøleskap dersom dette kjøleskapet er innebygd i 

kjøkkeninnredningen. Det følger av forarbeidene at «når det er snakk om eigedomen sin 

tilstand, så er det her som elles også snakk om hva for stand eventuelle tilhøyrsleting er i».60 

Dette betyr at det vil foreligge en mangel ved tilbehør som selgeren er forpliktet til å 

overlevere sammen med eiendommen, dersom dette tilbehøret er i vesentlig dårligere tilstand 

enn det kjøperen kunne forvente.61 Med andre ord må det være slik at selgerens plikt etter 

avhl. § 3-5 til å levere eiendommen med kjøleskapet gjelder fullt ut og uavhengig av om 

eiendommen er solgt med et alminnelig forbehold. Når eiendommen er solgt med et 

alminnelig forbehold vil det likevel foreligge en mangel ved kjøleskapet dersom det er i 

vesentlig dårligere tilstand enn det kjøperen kunne forvente. 

 

Inntakelsen av et alminnelig forbehold medfører likevel ikke at ethvert annet 

mangelsgrunnlag enn de nevnte i avhl. § 3-9 vil bli innskrenket. Det følger av forarbeidene at 

mangelsgrunnlaget i avhl. § 3-3 om arealsvikt ikke innskrenkes av et alminnelig forbehold.62 

Det følger også av avhl. § 1-2 andre ledd at lovens § 3-3 er ufravikelig i forbrukerforhold. 

                                                                                                                                                   
57  Prop. 44 L (2018–2019) s. 18. 
58  Se Selvig (2019) s. 425, Anderssen (2008) s. 177-178 og Hagstrøm (2011) s. 342. 
59  Bergsåker (2013) s. 318. 
60  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92. 
61  Bergsåker (2013) s. 224. 
62  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92. 
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Bakgrunnen for reguleringen kan være at avhl. § 3-3 inneholder et eget vesentlighetskrav slik 

at det er unødvendig å anvende vesentlighetsterskelen i avhl. § 3-9 andre punktum ved 

arealavvik.63 Utenfor forbrukerkjøpstilfellene vil i teorien både vesentlighetskravet i avhl. § 3-

9 andre punktum og vesentlighetskravet i avhl. § 3-3 imidlertid komme til anvendelse.64 

 

Forholdet mellom avhl. §§ 3-1 og 3-9 er særlig interessant. Som beskrevet i punkt 2.4.1 er en 

eiendom som er solgt med et alminnelig forbehold i utgangspunktet i samsvar med avtalen når 

den har de egenskaper den hadde på besiktigelsestidspunktet. Dette er likevel bare et 

utgangspunkt. Dersom eiendommen avviker fra eksplisitt avtalte egenskaper så vil det 

foreligge en mangel ved eiendommen uavhengig av om den er solgt med et alminnelig 

forbehold.65 Med andre ord innskrenkes ikke mangelsgrunnlaget i avhl. § 3-1 første ledd og 

partenes avtale av et alminnelig forbehold.   

 

Et siste spørsmål er hvilken rekkevidde det abstrakte mangelsgrunnlaget får i de tilfellene der 

en eiendom er solgt med et alminnelig forbehold. Jeg kan ikke se at dette spørsmålet har blitt 

behandlet i forarbeidene. Slik jeg vil komme tilbake til i punkt 5.5.2 er vurderingstemaet for 

den abstrakte mangelsvurderingen og mangelsvurderingen etter avhl. § 3-9 andre punktum 

langt på vei sammenfallende, slik at det i all hovedsak er vesentlighetskriteriet i avhl. § 3-9 

andre punktum som skiller disse to mangelsgrunnlagene fra hverandre. På grunn av den 

utbredte bruken av alminnelige forbehold kan det derfor sies at det abstrakte 

mangelsgrunnlaget har en liten selvstendig betydning på nåværende tidspunkt.  

 

2.4.3 Vesentlighetsvurderingen i avhendingslova § 3-9 andre punktum  

 

Domstolene vil vurdere om det foreligger en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum dersom 

en eiendom er solgt med et alminnelig forbehold og det verken foreligger en mangel etter 

avhl. §§ 3-1 første ledd, 3-3, 3-7 eller 3-8. Det følger som nevnt i punkt 2.4.1 av avhl. § 3-9 

andre punktum at: 

 

«Eigedomen har også en mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn 

kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles». 

 

Vurderingstemaet etter avhl. § 3-9 andre punktum er altså om eiendommen avviker 

«vesentleg» fra kjøperens berettigede forventninger. Ordet «vesentleg» indikerer at terskelen 

for mangel er høy. Det følger av forarbeidene at misforholdet mellom kjøperens berettigede 

                                                
63  Anderssen (2008) s. 178. 
64  Bang (2010) pkt. 3.1. 
65  Hauge (2010) s. 268. 
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forventninger til eiendommens faktiske tilstand må være «utvilsomt» for at avviket skal 

utgjøre en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum.66 Det at man ved vurderingen skal se hen 

til «kjøpesummen» og «tilhøva elles», betyr at opplistingen ikke er uttømmende og at også 

andre elementer kan være relevante for mangelsvurderingen.  

 

Etter min vurdering er det naturlig å lese ordlyden i avhl. § 3-9 andre punktum slik at det skal 

foretas en todelt vurdering: For det første må det avgjøres hva kjøperen med rimelighet kunne 

forvente av eiendommen. Som nevnt i punkt 2.3 vil kjøperens berettigede forventninger i all 

hovedsak styres av hvilken informasjon kjøperen har fått om eiendommen og hva kjøperen 

selv har hatt anledning til å observere. Når kjøperens berettigede forventninger til 

eiendommen er klarlagt, skal det etter ordlyden i avhl. § 3-9 andre punktum vurderes om 

eiendommens faktiske tilstand avviker vesentlig fra disse forventningene.  

 

I det videre vil jeg trekke frem noen utvalgte høyesterettsavgjørelser for å illustrere hvordan 

Høyesterett har vurdert mangelsspørsmål knyttet til avhl. § 3-9 andre punktum. Avgjørelsene 

vil først bli kort presentert. Deretter vil jeg sammenfatte noen trekk ved Høyesteretts 

fremgangsmåte ved mangelsvurderingen etter avhl. § 3-9. 

 

I Rt. 2002 s. 1425 (Bukkebo) vurderte Høyesterett for første gang om det forelå en mangel 

etter avhl. § 3-9 andre punktum. Spørsmålet for Høyesterett var om en vanninntregning 

utgjorde en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum. Det følger av avgjørelsen at det ved 

mangelsspørsmålet måtte foretas en «skjønnsmessig helhetsvurdering».67 I saken utgjorde 

utbedringskostnadene omkring seks prosent av kjøpesummen. Rent «kvantitativt» var dette 

tilstrekkelig til at det kunne foreligge en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum.68 

Høyesterett kom likevel til at det ikke forelå en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum. Dette 

ble begrunnet i at vannskaden ikke var mer betydelig enn det kjøperne måtte regne med på 

bakgrunn av de opplysninger som var gitt.   

 

I Rt. 2007 s. 1581 (Avvisningsdom) bygger Høyesterett på Bukkebo-dommen. Det følger av 

avgjørelsen at spørsmålet om det foreligger en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum må 

bero på en «helhetsvurdering».69 Saken gjaldt en «nesten ny leilighet av høy standard».70 Det 

var utført to mislykkede forsøk på å utbedre en lekkasje i leilighetens tak. 

Utbedringskostnadene utgjorde omtrent tre prosent av kjøpesummen. Høyesterett kom til at 

                                                
66  Ot.prp. nr. 66 (1990–1991) s. 92. 
67  Rt. 2002 s. 1425, på s. 1429. 
68  Rt. 2002 s. 1425, på s. 1429. 
69  Rt. 2007 s. 1581 avsn. 45. 
70  Rt. 2007 s. 1587 avsn. 47. 
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det forelå en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum da det på bakgrunn av leilighetens alder 

og standard måtte være en «klar og sentral forutsetning at taket er tett».71 

 

Den neste avgjørelsen jeg vil trekke frem er Rt. 2010 s. 103 (Kistbakkane). Også av denne 

avgjørelsen følger det at mangelsspørsmål knyttet til avhl. § 3-9 andre punktum må avgjøres 

på bakgrunn av en «skjønnsmessig helhetsvurdering».72 Det følger av dommen at «forholdet 

mellom kjøpesummen og kostnadene til å utbedre feilene [kan] gi en viss veiledning»73 for 

mangelsvurderingen etter avhl. § 3-9 andre punktum, men at prosentberegningen kun er et 

«utgangspunkt»74 for helhetsvurderingen. I juridisk litteratur har avgjørelsen blitt forstått slik 

at utbedringskostnadene må tilsvare omtrent seks prosent av kjøpesummen for at det skal 

foreligge en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum.75 Dette har blitt omtalt som 

«prosentlæren».76 

 

Til slutt vil jeg vise til HR-2017-1073-A. Det følger igjen av denne dommen at 

mangelsspørsmål knyttet til avhl. § 3-9 andre punktum må avgjøres på bakgrunn av en 

«samlet helhetsvurdering».77 Høyesterett avviser den såkalte «prosentlæren», og fastslår at det 

ikke er avgjørende for mangelsspørsmålet om utbedringskostnadene tilsvarer fem eller seks 

prosent av kjøpesummen. Det følger av avgjørelsen at man ved mangelsvurderingen etter 

avhl. § 3-9 andre punktum skal: 

 

«ta utgangspunkt i forskjellen mellom berettiget forventede stand og faktisk stand på 

eiendommen.»78 

 

Dette sitatet synliggjør etter min vurdering at kjøperens berettigede forventninger til 

eiendommen må kartlegges før det vurderes om eiendommen avviker vesentlig fra disse 

forventningene. Høyesterett foretar likevel ikke en todelt vurdering av mangelsspørsmålet. 

Høyesterett kommer «[e]tter en samlet vurdering» til at det foreligger en mangel etter avhl. § 

3-9 andre punktum.79   

 

                                                
71  Rt. 2007 s. 1587 avsn. 47. 
72  Rt. 2010 s. 103 avsn. 42.  
73  Rt. 2010 s. 103 avsn. 43. 
74  Rt. 2010 s. 103 avsn. 51. 
75  Bergsåker (2017b) s. 23. 
76  Bergsåker (2013) s. 206. 
77  HR-2017-1073-A avsn. 29. 
78  HR-2017-1073-A avsn. 37. 
79  HR-2017- 1073-A avsn. 42. 
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Samlet illustrerer de ovennevnte avgjørelsene og proposisjonen at Høyesterett har foretatt en 

samlet helhetsvurdering ved mangelsspørsmål etter avhl. § 3-9 andre punktum.80 Dette betyr 

at Høyesterett ikke har foretatt en slik klart todelt vurdering av mangelsspørsmålet som jeg 

har utledet av ordlyden i avhl. § 3-9 andre punktum. Etter min vurdering kan dette vitne om at 

det er vanskelig å foreta en helt konkret vurdering av hva partene i det enkelte tilfellet kunne 

forvente av eiendommen, løsrevet fra juridiske målestokker som vesentlighetskriteriet.  

 

I et notat til Stortinget fremholdt Anderssen at vesentlighetskravet i avhl. § 3-9 andre punktum 

har blitt bortfortolket av domstolene.81 Dette er jeg enig i. De ovennevnte avgjørelsene, 

Kistbakkane og Bukkebo, gir inntrykk av at vesentlighetskravet vil være oppfylt dersom 

utbedringskostnadene utgjør omtrent seks prosent av kjøpesummen. Videre er den ovennevnte 

Avvisningsdommen et eksempel på at en utbedringskostnad som tilsvarte omtrent tre prosent 

av kjøpesummen utgjorde en mangel etter avhl. § 3-9. At utbedringskostnadene utgjør mellom 

tre og seks prosent av kjøpesummen kan neppe sies å utgjøre et slikt «utvilsomt» avvik fra 

kjøperens berettigede forventninger til eiendommen som forarbeidene forutsetter.82 Med 

andre ord kan det fremholdes at vesentlighetskravet i avhl. § 3-9 andre punktum ikke 

praktiseres som en reell vesentlighetsterskel. 

 

3 Kort om endringene i avhendingslovas kapittel om mangler 

 

3.1 Innledende om de vedtatte lovendringene  

 

I dette kapittelet vil jeg presentere den nye avhl. § 3-9 andre ledd og redegjøre kort for 

hovedelementene i bestemmelsen. Slik det har blitt illustrert i kapittel 2 er det en nær 

sammenheng mellom de ulike mangelsgrunnlagene i avhendingslova. Den videre analysen og 

vurderingen av den nye avhl. § 3-9 andre ledd forutsetter derfor at bestemmelsen tolkes i lys 

av de øvrige endringene i avhendingslovas kapittel 3 om mangler. Disse endringene vil bli 

kort presentert i punkt 3.3. 

 

Det grunnleggende formålet med de vedtatte endringene i avhendingslova er «å sikre at det 

ved salg av bolig i forbrukerforhold som omfattes av avhendingslova, foreligger tilstrekkelig 

informasjon om boligen».83 Det følger av proposisjonen at tilstandsrapporter kan være et 

                                                
80  Se også prop. 44 L (2018–2019) s. 18. 
81  Anderssen (2019) s. 33.  
82  Anderssen (2019) s 33–34. 
83  Prop. 44 L (2018–2019) s. 5. 
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egnet virkemiddel for å sikre slik nødvendig informasjon om eiendommer som skal selges.84 

Et annet sentralt formål med lovendringene er å redusere risikoen for tvister etter boligsalg.85  

 

3.2 Presentasjon av den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd 

 

Den største materielle lovendringen, som er kjernen i denne masteravhandlingen, følger av 

den nye avhl. § 3-9 andre ledd.86 Det følger av bestemmelsen at:  

 

«Ved forbrukarkjøp som nemt i § 1-2 tredje ledd har ‘som han er’-atterhald og 

liknande allmenne atterhald ingen verknad. Det same gjeld for atterhald som ikkje er 

spesifiserte nok til å kunne verke inn på vurderinga kjøparen gjer av eigedomen».87 

 

Dette betyr at forbehold som omfattes av tre ulike kategorier ikke vil få virkning ved 

forbrukerkjøp: For det første gjelder dette «som han er»-forbehold. For det andre gjelder dette 

«liknande allmenne atterhald». For det tredje vil heller ikke «atterhald som ikkje er 

spesifiserte nok til å kunne verke inn på vurderinga kjøparen gjer av eigedomen» få virkning 

overfor en forbrukerkjøper. I kapittel 4 vil jeg foreta en nærmere vurdering av hvilke 

forbehold som omfattes av disse tre kategoriene.  

 

Det følger av forarbeidene at selgere fremdeles kan ta spesifiserte forbehold ved 

forbrukerkjøp.88 I visse tilfeller kan det likevel tenkes at et vidtrekkende spesifisert forbehold 

kan bli satt til side som ugyldig etter avtl. § 36.89 Som beskrevet i punkt 2.4.1 er terskelen for 

ugyldighet etter avtl. § 36 imidlertid høy.   

 

Begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd ble for første gang foreslått i proposisjonen fra 

2018.90 I NOUen fra 2009 foreslo seks av utvalgets medlemmer at selgerens rett til å ta 

alminnelige forbehold skulle være betinget av at det samtidig ble fremlagt tilstandsrapport.91 

Forslaget i NOUen ble altså ikke fulgt opp i proposisjonen. Begrensningen i den nye avhl. § 

3-9 andre ledd er nærmere begrunnet i et notat fra Justis- og beredskapsdepartementet fra 

2018.92 Notatet er i sin helhet inntatt i proposisjonen.93 

                                                
84  Prop. 44 L (2018–2019) s. 26. 
85  Prop. 44 L (2018–2019) s. 26. 
86  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56. 
87  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
88  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56. 
89  Bergem (2020) s. 124. 
90  Prop. 44 L (2018–2019) s. 50. 
91  NOU 2009: 6 s. 33. 
92  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56. 



16 

 

 

Det følger av notatet fra Justis- og beredskapsdepartementet at formålet med den nye avhl. § 

3-9 andre ledd er å gi selgere sterkere insentiver til å fremlegge tilstandsrapport, og ellers så 

mye som mulig informasjon om eiendommer som skal selges.94 Bestemmelsen vil være 

ufravikelig i forbrukerforhold, jf. avhl. § 1-2 andre ledd andre punktum. Begrensningen i den 

nye avhl. § 3-9 andre ledd er generelt utformet og vil gjelde for alle typer eiendommer.95 

 

Det følger av forarbeidene at den nye avhl. § 3-9 andre ledd skal forstås som en 

ugyldighetsregel.96 Bestemmelsen skal altså ikke forstås som et formelt forbud mot å ta 

alminnelige forbehold.97 Ordlyden «ingen verknad» skal derfor leses som «er ugyldige». 

Uavhengig av hva regelen omtales som, vil virkningen av regelen være den samme: 

Alminnelige forbehold vil ikke lengre få virkning etter sitt innhold overfor forbrukerkjøpere. 

Forarbeidet må forstås slik at ugyldigheten kun rammer det aktuelle forbeholdet og ikke 

kjøpsavtalen som sådan.98  

 

Den nye avhl. § 3-9 andre ledd kommer til anvendelse ved «forbrukarkjøp som nemt i § 1-2 

tredje ledd».99 Det følger av avhl. § 1-2 tredje ledd at:  

 

«Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som 

ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd». 

 

Definisjonen i avhl. § 1-2 tredje ledd stiller dermed krav til at kjøperen av eiendommen ikke 

hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Motsetningsvis oppstilles det ikke noe 

krav om at selgeren av eiendommen må opptre i næringsvirksomhet. Et salg etter 

avhendingslova kan altså være et forbrukerkjøp enten selgeren er en privatperson som skal 

selge sin første bolig, eller et selskap som har salg av eiendom som sin næring.100 På dette 

punktet avviker forbrukerdefinisjonen i avhendingslova fra de øvrige kontraktslovene, som 

gjennom ulike formuleringer oppstiller krav om at selgeren må handle i næringsvirksomhet.101 

                                                                                                                                                   
93  Se Prop. 44 L (2018-2019) s. 51–53.  
94  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 1–2. 
95  Prop. 44 L (2018–2019) s. 88. 
96  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56. 
97  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56. 
98  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56. 
99  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
100  Prop. 44 L (2018–2018) s. 14. 
101  Se buofl. § 1 første ledd, Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 1 andre ledd, 

Lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven) § 1 første 

ledd og Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) § 1 første ledd andre punktum. 
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Forbrukerkjøpsdefinisjonen i avhendingslova er altså vid og har som konsekvens at den nye 

avhl. § 3-9 andre ledd får et tilsvarende vidt anvendelsesområde. Begrensningen vil derfor 

gjelde for det klare flertall av landets boligsalg.  

 

3.3 Kort om de øvrige endringene i avhendingslovas kapittel om mangler  

 

Det lovfestes en minsteterskel for kjøperes mangelskrav i den nye avhl. § 3-1 fjerde ledd.102 

Etter bestemmelsen må kjøperen selv dekke tap og kostnader som er en følge av mangler ved 

eiendommen opp til 10 000 kroner. Bestemmelsen fungerer altså som en slags egenandels-

grense for kjøperen.103 Formålet med regelen er å forhindre tvister om bagatellmessige feil 

ved eiendommen.104 

 

I den nye avhl. § 3-2 første ledd lovfestes det abstrakte mangelsbegrepet.105 Lovfestingen er 

ment å videreføre gjeldende rett.106 Et formål med lovfestingen er å synliggjøre at kjøpere 

ikke kan forvente feilfrie bruktboliger.107 På den måten tar bestemmelsen sikte på å være 

konfliktdempende.108  

 

Det lovfestes også en egen bestemmelse om innendørs arealsvikt i avhl. § 3-3 andre ledd.109 

 

Til slutt presiseres kjøperens undersøkelsesplikt i den nye avhl. § 3-10 første ledd andre 

punktum.110 Dette innebærer at kjøperen skal anses for å kjenne til omstendigheter som 

fremgår tydelig av salgsdokumentasjonen og som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn 

i.111 Den nye avhl. § 3-10 første ledd tredje punktum gir departementet forskriftshjemmel til å 

fastsette krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige.112  

 

 

                                                
102  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
103  Prop. 44 L (2018–2019) s. 62. 
104  Prop. 44 L (2018–2019) s. 64. 
105  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
106  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
107  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
108  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
109  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
110  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
111  Prop. 44 L (2018–2019) s. 89. 
112  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
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4 Hva er et spesifisert forbehold etter den nye reguleringen i 

avhendingslova?  

 

4.1 Innledende om problematikken knyttet til den nye avhendingslova § 3-9 

andre ledd 

 

I dette kapittelet skal jeg forsøke å besvare det overordnede spørsmålet som den nye avhl. § 3-

9 andre ledd reiser; nemlig når et forbehold er tilstrekkelig spesifisert til å kunne få virkning 

overfor en forbrukerkjøper etter den nye reguleringen i avhendingslova.  

 

Det er klart at det allerede i dag gjelder ulike rettsvirkninger for alminnelige og spesifiserte 

forbehold. Som skrevet i punkt 2.4.1 fungerer et alminnelig forbehold som en generell 

ansvarsfraskrivelse for eiendommens tilstand eller følgen av at det foreligger en mangel. I 

juridisk litteratur synes det å være enighet om at også et spesifisert forbehold medfører en 

ansvarsfraskrivelse, men for noe mer avgrenset ved eiendommen.113 Etter mitt skjønn 

overskygges betydningen av de spesifiserte forbeholdene per dags dato av den svært utbredte 

bruken av alminnelige forbehold. Dette vil forandre seg når den nye avhl. § 3-9 andre ledd 

trer i kraft, og grensedragningen mellom alminnelige og spesifiserte forbehold vil få en ny og 

mye større betydning. Slik jeg har beskrevet i punkt 3.2 vil tre ulike typer forbehold ikke 

lenger få virkning overfor forbrukerkjøpere etter den nye avhl. § 3-9 andre ledd. Når selgere 

motsetningsvis vil kunne ta spesifiserte forbehold oppstår en helt sentral problemstilling: Hva 

skiller et spesifisert forbehold fra de forbeholdene som ikke lenger skal få virkning overfor 

forbrukerkjøpere. 

 

Den nye avhl. § 3-9 andre ledd aktualiserer også et annet sentralt spørsmål: Hva skiller en 

opplysning om eiendommen fra et spesifisert forbehold. Det følger av forarbeidene at:  

 

«Også mer allmenne opplysninger om eiendommen må fortsatt kunne få betydning for 

mangelsvurderingen, forutsatt at opplysningene kommuniseres tydelig og er forankret 

i virkeligheten».114   

 

Dette betyr at opplysninger om eiendommen som beskriver dens reelle tilstand, fremdeles kan 

få betydning for mangelsvurderinger etter avhendingslova. Slik jeg har poengtert i punkt 2.3 

og 2.4.3 vil opplysninger om eiendommen kunne påvirke kjøperens berettigede forventninger 

til eiendommen. Kjøperens berettigede forventninger til eiendommen er utgangspunktet for 

                                                
113  Anderssen (2016) s. 295 og Hagstrøm (2011) s. 312. 
114  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
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mangelsvurderingen etter både den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum og den abstrakte 

mangelsvurderingen som nå lovfestes i den nye avhl. § 3-2 første ledd. Selgeren kan altså gi 

opplysninger om eiendommen for å forsøke å begrense sitt fremtidige mangelsansvar, men 

ikke ta alminnelige forbehold. 

 

I punkt 4.2 skal jeg vurdere hva som skiller et spesifisert forbehold fra et alminnelig 

forbehold. Videre skal jeg behandle grensedragningen mellom opplysninger om eiendommen 

og spesifiserte forbehold i punkt 4.3. I punkt 4.4 vil grensedragningen mellom forbehold og 

opplysninger bli belyst gjennom typetilfeller. Deretter skal jeg vurdere om det gjelder 

formkrav for spesifiserte forbehold i punkt 4.5. Til slutt følger en kort konklusjon i punkt 4.6. 

 

4.2 Grensedragningen mellom alminnelige og spesifiserte forbehold  

 

4.2.1 De klare tilfellene: Forbehold som angir en generell ansvarsfraskrivelse  

 

I dette delkapittelet skal jeg først behandle begrensningen som følger av den nye avhl. § 3-9 

andre ledd første punktum. Deretter skal jeg behandle begrensningen i bestemmelsens første 

ledd andre punktum i punkt 4.2.2.  

 

Det følger av den nye avhl. § 3-9 andre ledd første punktum at: «[v]ed forbrukarkjøp som 

nemt i § 1-2 tredje ledd har ‘som han er’-atterhald og liknande alminnelige atterhald ingen 

verknad».115 Som skrevet i punkt 2.4.1 vil slike lignende alminnelige forbehold være 

forbehold som fungerer som en generell ansvarsfraskrivelse for eiendommens tilstand, eller 

rettsvirkningen av at det foreligger en mangel.  

 

Etter forarbeidene kan det sies at de spesifiserte forbehold som en motsetning til de 

alminnelige forbeholdene, «gjelder bestemte forhold ved eiendommen».116 Altså kjennetegnes 

spesifiserte forbehold ved at de er mer avgrenset og konkrete enn de alminnelige 

forbeholdene. Slik Anderssen skriver kan et spesifisert forbehold beskrives som en 

ansvarsfraskrivelse for «bestemte omstendigheter» ved eiendommen.117 En slik bestemt 

omstendighet ved eiendommen kan for eksempel være kvaliteten på en drenering.  

 

Det må etter dette være klart at generelt utformede forbehold, som ikke peker på noe konkret 

ved eiendommen, ikke får virkning overfor forbrukerkjøpere etter den nye avhl. § 3-9 andre 

ledd første punktum.  

                                                
115  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
116  Prop. 44 L (2018–2019) s. 17. 
117  Anderssen (2016) s. 295.  
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4.2.2 De vanskeligere tilfellene: Forbehold som fremstår som spesifiserte 

 

En vanskeligere grensedragning følger av den nye avhl. § 3-9 andre ledd andre punktum. Det 

følger av bestemmelsen at heller ikke de «atterhald som ikkje er spesifiserte nok til å kunne 

verke inn på vurderinga kjøparen gjer av eigedomen» skal få virkning overfor en 

forbrukerkjøper.118 Bestemmelsen må forstås slik at de forbehold som derimot er «spesifiserte 

nok […]» fremdeles kan få virkning overfor en forbrukerkjøper.  

 

Ordlyden «spesifisert nok» antyder at forbeholdet må være tilstrekkelig bestemt og avgrenset. 

Utover dette er betegnelsen «spesifisert nok» svært skjønnsmessig,119 slik at den isolert sett 

ikke gir noe klart svar på hva slags forbehold som omfattes. Etter min vurdering er det 

naturlig å forstå ordlyden «spesifisert nok til å kunne verke inn på vurderinga kjøparen gjer av 

eigedomen» som et krav om at forbeholdet må kunne påvirke kjøperens oppfatning av den 

bestemte delen av eiendommen.  

 

Det følger av forarbeidene at begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd andre punktum 

skal ramme de «forbehold som i og for seg er spesifiserte («det tas forbehold om fukt på 

badet»), men som samtidig ikke ledsages av konkrete risikoopplysninger».120 Av forarbeidene 

følger det at slike forbehold «reelt sett fungerer som alminnelige forbehold».121 Formålet med 

begrensningen i den nye avhl § 3-9 andre ledd andre punktum er derfor å forhindre at selgere 

skal ta forbehold mot vanlige mangler som ikke kan begrunnes i faktisk foreliggende 

usikkerheter ved eiendommen, for å begrense sitt mangelsansvar.122   

 

Etter min vurdering er det naturlig å forstå de ovennevnte forarbeidsuttalelsene slik at et 

spesifisert forbehold må gjelde en eksisterende og begrunnet usikkerhet ved eiendommen for 

å få virkning overfor en forbrukerkjøper etter den nye avhl. § 3-9 andre ledd andre punktum. 

Forbehold som ikke kan begrunnes i en slik foreliggende risiko eller usikkerhet ved 

eiendommen og som derfor ikke kan få virkning overfor forbrukerkjøpere, kan etter mitt 

skjønn omtales som «tilslørte alminnelige forbehold».  

 

Problemstillingen videre er derfor hvordan man skal skille de «tilslørte alminnelige 

forbeholdene» fra de forbeholdene som gjenspeiler en eksisterende usikkerhet ved 

                                                
118  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
119  Anderssen (2019) s. 31. 
120  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
121  Prop. 44 L (2018–2019) s. 88. 
122  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57.  
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eiendommen. Dette er et spørsmål om hvordan domstolene vil gå frem ved vurderingen av om 

det i og for seg spesifiserte forbeholdet kan «verke inn på vurderinga kjøparen gjer av 

eigedomen».123 I det videre vil jeg behandle to forhold som etter forarbeidene er av betydning 

for denne vurderingen, nemlig risikoopplysninger og forbeholdets innvirkning på pris og 

undersøkelser.  

 

4.2.2.1 Synliggjøring av en risiko: Risikoopplysninger  

 

Det følger av forarbeidene at: 

 

«[h]vis et forbehold om fuktskader suppleres med tydelige opplysninger om hvorfor 

selgeren mistenker slike skader, fremstår risikoen ikke lenger bare som teoretisk, og 

forbeholdet vil lettere kunne gå klar av begrensningene i § 3-9 andre ledd.» 124  

 

Slik jeg leser denne forarbeidsuttalelsen kan et spesifisert forbehold som går klar av den nye 

avhl. § 3-9 andre ledd andre punktum kjennetegnes ved at det synliggjør en konkret risiko ved 

eiendommen for kjøperen. Risikoen for en bestemt skade eller feil på eiendommen 

synliggjøres ved at forbeholdet gis en nærmere begrunnelse, altså en forklaring, som angir 

hvorfor selgeren har hatt et behov for å ta det aktuelle forbeholdet. For eksempel vil et 

forbehold om fuktskader i kjelleren synliggjøre en risiko for kjøperen dersom selgeren 

informerer om at han har vært plaget med vanninntrengning og mugglukt i kjelleren.125 

 

Etter forarbeidene gir et alminnelig forbehold «en så vag og generell indikasjon på risiko at 

det vanligvis i liten grad blir tatt hensyn til av kjøperen».126 Også denne forarbeidsuttalelsen 

antyder at spesifiserte forbehold synliggjør en konkret risiko, i motsetning til de alminnelige 

forbeholdene.  

 

Det krav om aktualisering av en risiko som jeg nå har utledet av de ovennevnte 

forarbeidsuttalelsene har gode grunner for seg. Ettersom det spesifiserte forbeholdet medfører 

at selgeren går fri for mangelsansvar for en bestemt usikkerhet, så må det være rett og rimelig 

at kjøperen på forhånd gjøres oppmerksom på hvilken risiko han overtar.  

 

Rt. 2006 s. 963 (Rottedom) kan trekkes frem som et eksempel på at Høyesterett ikke har latt 

vage bemerkninger om bestemte forhold ved eiendommen lede til ansvarsfraskrivelse fra 

                                                
123  Lovvedtak 57 (2018–2019).  
124  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
125  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
126  Prop. 44 L (2018–2019) s. 18. 
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selgerens side. Saken gjaldt en eiendom som var solgt med et alminnelig forbehold. Da 

kjøperne hadde bodd på eiendommen i tre år ble det oppdaget rotter i boligen. Det viste seg at 

boligen led av konstruksjonssvakheter som hadde gitt rottene adgang til boligen. Av 

takstrapporten fulgte det at «ikke utgravd kjeller er ikke inspisert».127 Slik det følger av 

dommen ga bemerkningen i taksten «ikke noen indikasjon på at det var spesiell grunn til å 

være bekymret for krypkjelleren».128 Bemerkningen aktualiserte altså ikke en risiko for 

konstruksjonsmessige feil for kjøperen. Selgerne hadde derfor ikke fraskrevet seg 

mangelsansvaret for potensielle feil ved krypkjelleren gjennom bemerkningen i 

takstrapporten.  

 

Videre kan det vises til Rt. 1987 s. 1486. Saken gjaldt en tomt som var solgt fra kommunen til 

en privatperson. Det viste seg at grunnforholdene på eiendommen var uegnet for bebyggelse 

og at boligen derfor måtte fundamenteres på en armert betongplate. Kjøperen krevde 

erstatning og subsidiært prisavslag for tomten. I saken kom Høyesterett til at det var tatt 

forbehold om tomtens beskaffenhet og at kommunen derfor hadde fraskrevet seg 

mangelsansvaret for grunnforholdene på tomten. Det fremgikk av tomteanalysen for den 

aktuelle eiendommen at «[d]et er ikke foretatt geotekniske undersøkelser på tomtene. 

Nærmere undersøkelser av disse forhold vil kunne endre forutsetningene for den foreslåtte 

utnyttelsen av enkelte tomter».129 Videre fulgte det av tomteanalysen at «[f]ør endelig 

plassering av hus bestemmes bør fundamenteringsforholdene på tomta vurderes nøye. Det kan 

være aktuelt å pelefundamentere huset til fjell».130  

 

På bakgrunn av den informasjon som var gitt om tomten i tomteanalysen måtte kjøperen i 

1987-avgjørelsen «være forberedt på at fundamenteringen på tomta kunne reise særlige 

problemer, også av det omfang som har realisert seg i denne saken».131 Med andre ord hadde 

tomteanalysen forespeilet en konkret risiko ved eiendommen for kjøperen. Da risikoen ved 

grunnforholdene slo til, kunne kjøperen altså ikke gjøre gjeldende mangelskrav mot 

kommunen. 

 

Etter dette må det være klart at et forbehold som angir en bestemt usikkerhet ved eiendommen 

og som angir hvorfor denne usikkerheten eksisterer, i utgangspunktet vil kunne få virkning 

overfor en forbrukerkjøper.  

 

                                                
127  Rt. 2008 s. 963 avsn. 34. 
128  Rt. 2008 s. 963 avsn. 35. 
129  Rt. 1987 s. 1487, på s. 1489.  
130  Rt. 1987 s. 1487, på s. 1489. 
131  Rt. 1987 s. 1487, på s. 1489. 
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4.2.2.2 Synliggjøring av en risiko: Betydningen av undersøkelser og pris 

 

Det følger av forarbeidene at vurderingstemaet etter den nye avhl. § 3-9 andre ledd andre 

punktum:  

 

«bør være om forbeholdet er utformet slik at kjøpere flest vil få en oppfordring til å 

undersøke nærmere eller å ta høyde for mulige skader i prisen».132 

 

Etter min forståelse bør også denne forarbeidsuttalelsen leses som en angivelse av kjennetegn 

på et spesifisert forbehold. Følgelig vil et spesifisert forbehold ofte gi en kjøper insentiver til å 

foreta nærmere undersøkelser av den bestemte usikkerheten ved eiendommen som 

forbeholdet viser til. Et spesifisert forbehold vil dessuten synliggjøre at kjøperen overtar en 

økonomisk risiko for en konkret usikkerhet ved eiendommen. Det kan sies at et forbehold som 

verken gir kjøperen insentiver til å foreta slike undersøkelser, eller ta høyde for den 

økonomiske risikoen som overtas, ikke synliggjør en bestemt risiko for kjøperen. 

Forarbeidsuttalelsen må derfor leses som en tenkt øvelse, fremfor et faktisk krav om at 

kjøperen vil foreta ytterligere undersøkelser eller gi en lavere pris for eiendommen. Dette vil 

jeg utdype litt nærmere. 

 

Som skrevet i et representantforslag fra 2017 er «tiden i bolighandelen ofte […] veldig 

knapp».133 I de fleste tilfeller har potensielle kjøpere ikke anledning til å gjennomføre 

inngående undersøkelser av eiendommen forut for salget. Det kan være mange deltakere på 

tidsbegrensede visninger. Dessuten er det selvsagt ikke anledning til å bryte opp 

konstruksjoner under visning. Det sentrale må altså være at forbeholdet gir kjøperen 

insentiver til å foreta ytterligere undersøkelser av den angitte usikkerheten ved eiendommen, 

og ikke om slike undersøkelser faktisk blir gjennomført. 

 

I dag er det som oftest en eiendomsmegler som setter prisantydningen for privateiendommer 

som skal selges. Kjøpere kan legge inn et bud som er høyere eller lavere enn prisantydningen, 

men en kjøper får vanligvis ikke forhandle om prisen for eiendommen direkte med selgeren. 

Det motsatte var tilfellet i Rt. 2002 s. 696 (NEBB). Det følger av dommen at kjøperen som 

var en profesjonell investor, hadde «full tilgang til faglig bistand når det gjelder 

verdifastsettelse av eiendommen.»134 Kjøperens forhandlingsposisjon i NEBB-avgjørelsen vil 

stort sett ikke ha overføringsverdi til forbrukerkjøp etter avhendingslova der kjøpere forholder 

seg til eiendomsmegleres prisantydning. Poenget må derfor være at et spesifisert forbehold 

                                                
132  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
133  Dokument 8:123 S (2016-2017). 
134  Rt. 2002 s. 696, på s. 702. 
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synliggjør en økonomisk risiko for kjøperen, og ikke om kjøperen faktisk får anledning til å 

forhandle prisen for eiendommen.   

 

4.2.3 Grensedragningen etter den nye avhl. § 3-9 andre ledd kort oppsummert  

 

Drøftelsene i dette kapittelet har vist at spørsmålet om hvilke forbehold som er tilstrekkelig 

spesifiserte til å gå klar av den nye avhl. § 3-9 andre ledd, er komplekst. Jeg vil derfor kort 

oppsummere mine funn, før jeg går videre til å vurdere hva som skiller et spesifisert forbehold 

fra opplysninger om eiendommen.  

 

For det første vil generelt utformede forbehold som ikke peker på en konkret og avgrenset 

risiko ved en eiendom ikke få virkning overfor en forbrukerkjøper etter den nye avhl. § 3-9 

andre ledd første punktum.  

 

For det andre følger det av den nye avhl. § 3-9 andre ledd andre punktum at forbehold som 

fremstår som spesifiserte idet de angir en konkret og avgrenset risiko, men som ikke kan 

begrunnes i en eksisterende og begrunnet usikkerhet ved eiendommen, heller ikke skal få 

virkning overfor en forbrukerkjøper. Ved vurderingen av om et tilsynelatende spesifisert 

forbehold skal gå klar av begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd andre punktum, må 

det vurderes om forbeholdet synliggjør risikoen for den bestemte skaden for kjøperen. Den 

konkrete usikkerheten synliggjøres i all hovedsak gjennom forklaringer som begrunner 

usikkerhetens eksistens.  

 

4.3 Grensedragningen mellom opplysninger om eiendommen og 

spesifiserte forbehold  

 

4.3.1 En beskrivelse av tilstand versus risiko  

 

I denne delen av oppgaven vil jeg undersøke hva som skiller et forbehold fra en opplysning 

om eiendommen. Som nevnt i punkt 4.1 er dette en sentral problemstilling ettersom selgere 

ikke lenger kan ta alminnelige forbehold for å begrense sitt mangelsansvar, men fremdeles 

kan gi opplysninger om eiendommen som kan påvirke kjøperens berettigede forventninger. 

Det følger av forarbeidende at det fra beskrivelser av eiendommen er en: 

 

 «glidende overgang til de typiske spesifiserte forbeholdene, altså forbehold om at det 

ikke skal være en mangel hvis eiendommen har bestemte skader eller svakheter» 135.  

                                                
135  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
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Etter forarbeidene er det altså en nær sammenheng mellom spesifiserte forbehold og andre 

opplysninger om eiendommen. Det samme følger også av forarbeidene til 

forbrukerkjøpsloven.136 Videre følger det av proposisjonen fra 2018 at: 

 

«Selgeren skal altså i utgangspunktet fremdeles kunne ta spesifiserte forbehold, se 

punkt 3.5 om de to typene forbehold og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende. 

Lovforslaget vil heller ikke stå i veien for at partene mer generelt definerer 

kontraktsgjenstanden gjennom avtalen. Med andre ord er det normalt ikke 

problematisk at kjøperen aksepterer bestemte forhold ved eiendommen som ellers ville 

ha blitt ansett som mangler»137 (min understrekning).  

 

For det første indikerer bruken av ordene «heller ikke» at det er en forskjell på det som har 

blitt nevnt i den forutgående setningen om spesifiserte forbehold, og det som skal beskrives 

videre. Videre leser jeg forarbeidsuttalelsen slik at opplysninger kan beskrives som 

informasjon som «definerer» eiendommen. Det vil si at opplysninger om eiendommen er noe 

som beskriver eiendommens faktiske tilstand. Motsetningsvis angir de spesifiserte 

forbeholdene som skrevet i punkt 4.2, en konkret risiko ved eiendommen. 

 

Slik det ovennevnte sitatet antyder, vil en beskrivelse av eiendommens reelle tilstand kunne 

påvirke kjøperens berettigede forventninger til eiendommen.138 Dette er i utgangspunktet en 

selvfølge fordi slike opplysninger som oftest vil henvise til noe som er synlig eller som på en 

annen måte kan konstateres ved eiendommen. Det samme gjelder ikke nødvendigvis for de 

spesifiserte forbeholdene. Det følger av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at: 

 

«[s]like spesifiserte forbehold kan i noen tilfeller være egnet til å gi forbrukeren et 

varsel om hva han eller hun har grunn til å vente av tingen» 139 (min understrekning). 

 

Forarbeidene til forbrukerkjøpslova er riktig nok ikke direkte relevante for tolkningen av de 

vedtatte endringene av avhendingslova. Forarbeidsuttalelsen må likevel antas å ha 

overføringsverdi, da den kun angir en potensiell virkning av et spesifisert forbehold. 

Forarbeidsuttalelsen illustrerer at et spesifisert forbehold til en viss grad kan påvirke 

kjøperens berettigede forventninger til eiendommen. Dette kan også beskrives som at et 

                                                
136  Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 99. 
137  Prop. 44 L (2018–2019) s. 56.  
138  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
139  Ot.prp. nr. 44 (2001–2002) s. 99. 
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spesifisert forbehold gir kjøperen et varsel om hva han i «verste fall» kan forvente av den 

konkrete delen av eiendommen.140  

 

I dette delkapittelet har jeg så langt vurdert hva som helt generelt skiller en opplysning om 

eiendommen fra et spesifisert forbehold. I punkt 4.3.2 skal jeg drøfte hva som skiller en 

generell beskrivelse av eiendommen fra et spesifisert forbehold. Deretter skal jeg vurdere hva 

som skiller et spesifisert forbehold fra en beskrivelse av et konkret forhold ved eiendommen i 

punkt 4.3.3.  

 

4.3.2 Generelle opplysninger om eiendommen versus spesifiserte forbehold 

 

Generelle beskrivelser av eiendommen har lite til felles med de spesifiserte forbeholdene. En 

generell beskrivelse av eiendommen peker ikke på en bestemt risiko ved eiendommen, men 

omtaler eiendommens tilstand som sådan. Slike generelle beskrivelser av eiendommen har 

derfor større likheter med alminnelige forbehold enn spesifiserte forbehold. For eksempel vil 

en opplysning om at det foreligger et «behov for modernisering og noe renovering» kunne 

dempe kjøperens berettigede forventinger til eiendommen.141 Kjøperen må da forvente at det 

vil påløpe visse kostnader til oppussing av boligen, uten at dette vil utgjøre en mangel.142 Det 

vil likevel kunne foreligge en mangel ved eiendommen dersom boligen viser seg å være i så 

dårlig tilstand at den må rives.143 Den nevnte opplysningen fungerer altså ikke som en 

generell ansvarsfraskrivelse for eiendommens tilstand.  

 

4.3.3 Konkrete opplysninger om eiendommen versus spesifiserte forbehold 

 

I det videre vil jeg vurdere hva som skiller et spesifisert forbehold fra en beskrivelse av et 

konkret forhold ved eiendommen. For eksempel vil det å skrive at «dreneringen er fra 1950» 

være en beskrivelse av en konkret omstendighet ved eiendommen. Denne opplysningen gjør 

kjøperen oppmerksom på en svakhet ved eiendommen og har derfor klare paralleller til de 

spesifiserte forbeholdene.  

 

I tråd med redegjørelsen i punkt 4.3.1 kan det sies at denne konkrete opplysningen om 

dreneringen skiller seg fra et spesifisert forbehold ved at den beskriver den faktiske tilstanden 

til en avgrenset del av eiendommen, og ikke en usikkerhet ved eiendommen. Dersom vi 

endrer dreneringseksempelet noe og sier at det stod skrevet at «selger er usikker på om det er 

                                                
140  Hagstrøm (2011) s. 340. 
141  Se liknende eksempel inntatt i Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
142  Se liknende eksempel inntatt i Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
143  Se liknende eksempel inntatt i Prop. 44 L (2018–2019) s. 60. 
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drenert rundt eiendommen, men mistenker at drenering ikke foreligger», så vil dette etter min 

vurdering være en angivelse av en konkret risiko og noe usikkert ved eiendommen, som 

derfor kan utgjøre et spesifisert forbehold.    

 

Det kan i utgangspunktet virke rart at et spesifisert forbehold som kun angir en usikkerhet ved 

eiendommen kan få virkning som en ansvarsfraskrivelse fra selgerens side, mens en 

beskrivelse av eiendommens faktiske tilstand kun kan påvirke kjøperens berettigede 

forventninger til eiendommen. Likevel kan en beskrivelse av et konkret forhold ved 

eiendommen påvirke kjøperens berettigede forventninger i så stor grad at selgeren i realiteten 

vil gå fri for mangelsansvar for dette forholdet. Dette kan forklares med et eksempel: Selger 

har opplyst om at det er fukt i baderomsgulvet og at det må legges ny membran i 

baderomsgulvet og nye fliser. Tilstandsrapporten underbygger denne opplysningen. Fukten i 

baderomsgulvet vil da være omfattet av de forventninger kjøperen med rimelighet kan ha til 

baderomsgulvet. Dette betyr at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende krav mot selgeren for 

fuktskader i baderomsgulvet.  

 

Drøftelsen ovenfor viser at det er en meget nær sammenheng mellom beskrivelser av konkrete 

forhold ved eiendommen og spesifiserte forbehold. Forarbeidsuttalelsen som er inntatt 

innledningsvis i punkt 4.3.1 bør derfor leses slik at det er en «glidende overgang» mellom 

beskrivelser av konkrete forhold ved eiendommen og spesifiserte forbehold.144 

 

4.4 Grensedragningen mellom forbehold og opplysninger belyst ved 

typetilfeller 

 

I det videre skal jeg trekke frem noen eksempler for å illustrere grensedragningen mellom 

forbehold og opplysninger. 

 

I proposisjonen angis det tre eksempler på opplysninger om eiendommen som fremdeles kan 

få betydning for mangelsvurderingen etter den nye reguleringen i avhendingslova. For det 

første følger det av forarbeidet at det å selge en eiendom som et «oppussingsobjekt» har som 

konsekvens at «kjøperen klart nok [må] finne seg i at boligen er utidsmessig og har flere mer 

eller mindre overfladiske feil».145 Mindre feil og skader på eiendommen kan i slike tilfeller 

ligge innenfor det kjøperen med rimelighet kunne forvente av eiendommen.146 Svært 

betydelige feil, som for eksempel at boligen er helt råtten og må rives, vil imidlertid ligge 

                                                
144  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
145  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
146  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57 
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utenfor det kjøperen med rimelighet måtte forvente på bakgrunn av beskrivelsen 

«oppussingsobjekt».147  

 

Dersom eiendommen derimot hadde vært solgt som et «totalrenoveringsobjekt», kan det 

tenkes at mer fundamentale feil ved eiendommen vil ligge innenfor kjøperens berettigede 

forventninger. Etter min vurdering vil en slik beskrivelse, i likhet med et «som den er»-

forbehold eller et liknende alminnelig forbehold, omtrent fungere som en ansvarsfraskrivelse 

for alle tenkelige skjulte feil ved eiendommen. Med første øyekast kan det derfor fremstå som 

betenkelig at slike generelle beskrivelser fremdeles kan få virkning overfor forbrukerkjøpere, 

mens selgere ikke lenger kan ta alminnelige forbehold. En helt sentral forskjell er likevel at 

opplysningen må være en beskrivelse av eiendommens reelle tilstand dersom den etter 

forarbeidene skal kunne tillegges vekt ved mangelsvurderingen.148 Dette betyr at 

opplysningen om at eiendommen er et «totalrenoveringsobjekt» kun kan tillegges vekt dersom 

eiendommen faktisk er i svært dårlig tilstand og totalrenovering er nødvendig. Motsetningsvis 

fungerer et alminnelig forbehold som beskrevet i punkt 2.4.1 som en generell 

ansvarsfraskrivelse for eiendommens tilstand, som ikke indikerer noe om eiendommens 

tilstand.  

 

Det andre eksempelet som følger av forarbeidet, er å opplyse om at «bebyggelsen – typisk en 

fritidsbolig – ikke har vært i bruk over en viss periode».149 Det følger av forarbeidet at en slik 

opplysning «kan tillegges en viss vekt i mangelsvurderingen. Jo lenger eiendommen har stått 

ubrukt, desto flere skader og feil må normalt forventes som følge av manglende tilsyn og 

vedlikehold».150 Manglende tilsyn kan etter min vurdering først og fremst vitne om at 

selgeren av eiendommen har begrenset kunnskap om eiendommen som skal selges. Det kan 

fremstå som underlig at en slik opplysning skal kunne få betydning for mangelsvurderingen 

etter avhendingslova. En slik opplysning beskriver ikke tilstanden til eiendommen. Å tillegge 

en slik opplysning en viss vekt ved mangelsvurderinger har derfor etter min vurdering 

paralleller til de generelle ansvarsfraskrivelsene som ikke lenger kan få virkning overfor 

forbrukerkjøpere. Når det følger av forarbeidet at opplysningen om manglende tilsyn kan 

tillegges en «viss vekt» må det antas at slike opplysninger kun bør tillegges en liten, om i det 

hele tatt noen betydning ved mangelsvurderingen. 

 

Et lignende tilfelle vil være å opplyse om at selgeren har arvet en eiendom som han aldri har 

bodd på selv. Også i et slikt tilfelle må det forventes at selgeren har begrenset kjennskap til 

                                                
147  Prop. 44 L (2018–2019) s. 60. 
148  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
149  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
150  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
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eiendommen som skal selges. Heller ikke denne opplysningen beskriver eiendommens 

tilstand. I tråd med den ovennevnte forarbeidsuttalelsen kan det likevel stilles spørsmål ved 

om denne opplysningen kan påvirke kjøperens berettigede forventninger til eiendommen. 

Opplysningen om at selgeren aldri har bebodd eiendommen er likevel i enda større grad 

løsrevet fra eiendommens tilstand enn opplysningen om at eiendommen har vært ubrukt over 

en viss tid. Opplysningen vil av den grunn trolig få størst betydning for selgerens 

opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. 

 

Det siste eksempelet som følger av forarbeidet er at «visse opplysninger ved eiendommen 

angis som usikre, slik at kjøperen ikke kan gjøre krav gjeldende hvis opplysningene viser seg 

å være uriktige. Men her, som ellers, er det en forutsetning at det er hold i selgerens 

usikkerhet».151 Etter min mening er det mest nærliggende å forstå dette sitatet som en 

beskrivelse av et spesifisert forbehold. Dette eksempelet illustrerer dermed, og igjen, at det er 

en svært nær sammenheng mellom de spesifiserte forbeholdene og beskrivelser av tilstanden 

til konkrete deler av eiendommen.  

 

Et interessant spørsmål er om det å opplyse om at selgeren har utført «egenarbeider» på 

eiendommen kan utgjøre et spesifisert forbehold. Med «egenarbeider» sikter jeg til oppussing 

eller vedlikehold på eiendommen som er utført av en privatperson uten byggeteknisk 

kompetanse.152 I denne sammenhengen vil jeg se hen til praksis knyttet til avhl. § 3-7 om 

selgerens opplysningsplikt. Selv om avhl. § 3-7 gjelder omstendigheter som selgeren har plikt 

til å opplyse om, har praksis knyttet til bestemmelsen etter min vurdering overføringsverdi for 

angivelsen av hvilke usikkerheter ved eiendommen en selger kan ta spesifiserte forbehold om.  

 

I LA-1997-159 kom lagmannsretten til at avhl. § 3-7 ikke forpliktet selgeren av en eiendom til 

å opplyse om at han selv hadde oppført et påbygg til boligen da dette ikke var en «uvanlig»153 

egeninnsats. Av LA-2001-806 følger det at «[h]ellelegging er et arbeid som ofte foretas av 

huseiere uten å engasjere fagfolk».154 Selgeren i 2001-avgjørelsen var derfor ikke forpliktet til 

å opplyse om dette egenarbeidet etter avhl. § 3-7. Disse avgjørelsene forstås samlet sett slik at 

en selger ikke er forpliktet til å opplyse om «vanlige» egenarbeider etter avhl. § 3-7. Det 

samme standpunktet er lagt til grunn av Bergsåker.155 Dette indikerer etter min mening at 

vanlige egenarbeider, som for eksempel det å male boligen selv, vanligvis ikke utgjøre noen 

risiko. Selgere kan derfor ikke ta spesifiserte forbehold om slike vanlige egenarbeider.  

                                                
151  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
152  Sml. Anderssen (2008) s. 147. 
153  LA-1997-159. 
154  LA-2001-806. 
155  Bergsåker (2013) s. 247. 
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Motsetningsvis må det være slik at selgere i visse tilfeller kan ta spesifiserte forbehold om 

egenarbeider som ikke holder mål. Slik Bergsåker skriver kan selgeren også ha en 

opplysningsplikt om slike egenarbeider etter avhl. § 3-7.156 Her kan LA-2014-166475 trekkes 

frem som et eksempel. På 80-tallet hadde selgeren av eiendommen lagt plast under 

kledningen på en yttervegg som et forsøk på en fuktsikring. Plasten hadde imidlertid motsatt 

effekt og stengte fukten inne i veggene. Det følger av avgjørelsen at selgeren «i ettertid har 

forstått at leggingen av plast ikke medførte fuktsikring, men hadde motsatt virkning».157 

Eiendommen ble solgt omkring 30 år etter at selgeren hadde lagt plasten under kledningen. På 

dette tidspunktet hadde fuktskaden materialisert seg i skader på ytterveggen. Lagmannsretten 

kom til at selgeren skulle ha opplyst om dette mislykkede egenarbeidet og at det derfor forelå 

en mangel etter avhl. § 3-7.  

 

Dersom selgeren i 2014-avgjørelsen derimot hadde solgt eiendommen på et tidligere 

tidspunkt før fuktskaden hadde materialisert seg, så ville selgeren etter min vurdering kunne 

tatt et spesifisert forbehold om sitt egenarbeid, på grunn av den risiko arbeidet var forbundet 

med. Dette eksempelet viser at det er en glidende overgang fra spesifiserte forbehold til 

konkrete opplysninger om eiendommen. Så lenge det foreligger en konkret risiko ved 

eiendommen som ikke har materialisert seg i en skade, så kan selgeren ta et spesifisert 

forbehold om usikkerheten. Idet risikoen derimot har materialisert seg i en faktisk skade, vil 

dette være en konkret opplysning om eiendommen som selgeren kan være forpliktet til å gi 

etter avhl. § 3-7.  

 

Et annet spørsmål er om det å informere om materialvalg kan utgjøre et spesifisert forbehold. 

Her kan det vises til RG 2001 s. 56. Saken gjaldt en eiendom solgt «i den stand den var ved 

besiktigelse».158 Det viste seg å være muggsopp i en av boligens yttervegger. Et av 

spørsmålene lagmannsretten vurderte var om dette soppangrepet lå innenfor det kjøperne 

måtte forvente etter avhl. § 3-9. Det var opplyst om at eiendommen var oppført på leire og at 

boligen var satt opp med såkalt «multimur».159 Det følger av avgjørelsen at disse 

opplysningene ville gitt en fagkyndig person signal om at det kunne oppstå muggsopp i 

ytterveggen dersom denne ble tilført vann. Verken selgeren eller kjøperen av eiendommen 

hadde imidlertid slik byggeteknisk kompetanse. Lagmannsretten kom likevel til at selgeren 

ved å gi disse opplysningene hadde overført risikoen for potensielle soppskader til kjøperen 

                                                
156  Bergsåker (2013) s. 247.  
157  LA-2014-166475. 
158  RG 2001 s. 56. 
159  RG 2001 s. 56. 
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og at det derfor ikke forelå en mangel etter avhl. § 3-9. Det kan nevnes at Anderssen har 

kritisert avgjørelsen for å stille «for strenge krav til en forbrukerkjøper».160 

 

På bakgrunn av RG 2001 s. 56 kan det stilles spørsmål ved om det å opplyse om at en bolig er 

oppført med «multimur» kan utgjøre et spesifisert forbehold som går klar av begrensningen i 

den nye avhl. § 3-9 andre ledd. Etter min vurdering kan dette neppe være tilfellet. Slik jeg har 

poengtert i punkt 4.2.2 må et forbehold synliggjøre en konkret risiko for kjøperen for at det 

skal få virkning overfor en forbrukerkjøper når den nye avhl. § 3-9 andre ledd trer i kraft. Som 

diskutert i punkt 4.2.2.1 synliggjøres en slik risiko for kjøperen gjennom risikoopplysninger 

som begrunner selgerens behov for å innta det spesifiserte forbeholdet. Etter min vurdering vil 

det kunne foreligge et spesifisert forbehold dersom det opplyses om at eiendommen er oppført 

med «multimur», og det i tillegg forklares hvorfor denne byggemetoden medfører en risiko 

for fuktskade.  

 

4.5 Gjelder det formkrav for spesifiserte forbehold?  

 

I punkt 4.2 og 4.3 av avhandlingen har jeg redegjort for innholdet i et spesifisert forbehold. I 

dette delkapittelet vil jeg drøfte om et spesifisert forbehold må oppfylle visse formkrav for å 

få virkning overfor en forbrukerkjøper. Det sentrale spørsmålet er om et spesifisert forbehold 

må være skriftlig for å få virkning overfor en forbrukerkjøper.  

 

For det første kan det ikke utledes noe formkrav for spesifiserte forbehold av ordlyden i den 

nye avhl. § 3-9 andre ledd. Det kan heller ikke utledes noe eksplisitt formkrav for spesifiserte 

forbehold fra forarbeidene. At det ikke er inntatt slike formkrav i verken lovens ordlyd eller 

forarbeidene tilsier dermed at det ikke kan gjelde formkrav for spesifiserte forbehold.  

 

Slik jeg har beskrevet i punkt 2.2 vil ordlyden «avtala» i avhl. § 3-1 første ledd første 

punktum omfatte partenes skriftlige så vel som muntlige avtaler. Dette betyr at både skriftlig 

og muntlig avtalte spesifiserte forbehold, vil inngå som en del av partenes «avtala» etter avhl. 

§ 3-1 første ledd første punktum. Også dette tilsier at det ikke kan gjelde noe formkrav for 

spesifiserte forbehold.  

 

Til slutt følger det også av Hagstrøms Obligasjonsrett at «[e]t forbehold kan være uttrykkelig, 

men det kan også fremgå av omstendighetene, jf. Rt. 1985 s. 1066».161 Med andre ord kan 

også juridisk teori tas til inntekt for at det ikke gjelder formkrav for spesifiserte forbehold. 

                                                
160  Anderssen (2008) s. 194–195. 
161  Hagstrøm (2011) s. 340-341. 
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På bakgrunn av den ovennevnte rettskildegjennomgangen må det derfor være klart at det i 

utgangspunktet ikke gjelder et skriftlighetskrav, eller andre formkrav for spesifiserte 

forbehold. Både muntlige og skriftlige spesifiserte forbehold vil altså kunne få virkning 

overfor en forbrukerkjøper. I det videre vil jeg likevel argumentere for at et spesifisert 

forbehold bør angis skriftlig for at selgeren skal være forsikret om at forbeholdet får virkning 

overfor en forbrukerkjøper.  

 

Avhl. § 3-10 kan i korthet beskrives som en regel som angir når kjøperen taper sitt 

mangelskrav.162 Det er dermed en nær sammenheng mellom de spesifiserte forbeholdenes 

ansvarsfraskrivende virkning og avhl. § 3-10.  

 

Det følger av den någjeldende avhl. § 3-10 første ledd at: 

 

«[k]jøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte 

kjenne til då avtala vart inngått» 

 

Kjøperen taper altså sitt mangelskrav for forhold som han «kjente til» eller som han «måtte 

kjenne til» på avtaletidspunktet. Videre følger av den nye avhl. § 3-10 første ledd andre 

punktum at:  

 

«Kjøparen skal reknast for å kjenne til omstende som går tydeleg fram av ein 

tilstandsrapport eller andre salsdokument som kjøparen er gitt høve til å setje seg inn 

i.»163  

 

Det innføres altså et tydelighetskrav i den nye avhl. § 3-10 første ledd andre punktum. Følgen 

av at en omstendighet fremgår «tydeleg» av salgsdokumentene er at kjøperen ikke kan gjøre 

gjeldende den aktuelle omstendigheten som en mangel.164 Formålet med tydelighetskravet er 

å forhindre at kjøpere taper mangelsinnsigelser på grunn av «vage» opplysninger i 

salgsdokumentene.165 Lovendringen er ment å videreføre gjeldende rett.166 Anderssen har 

hevdet at innføringen av tydelighetskravet innebærer en svekkelse av kjøperens 

                                                
162  Anderssen (2008) s. 203. 
163  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
164  Prop. 44 L (2018–2019) s. 89. 
165  Prop. 44 L (2018–2019) s. 71. 
166  Prop. 44 L (2018–2019) s. 89. 
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undersøkelsesplikt.167 Jeg skal ikke gå nærmere inn på denne problemstillingen, men nøyer 

meg med å vise til at det foreligger en uenighet. 

 

Etter mitt skjønn er det naturlig å lese den nye avhl. § 3-10 første ledd andre punktum som en 

regel som først kommer til anvendelse der det er usikkert om en kjøper «kjente» eller «måtte 

kjenne til» et forhold ved eiendommen. I disse tilfellene tillegges kjøperen fiktiv kunnskap for 

de forhold som oppfyller det nye tydelighetskravet.168 I alle tilfeller vil kjøperen altså tape sitt 

mangelskrav for de forbehold som er tilstrekkelig spesifiserte til å gå klar av begrensningen i 

den nye avhl. § 3-9 andre ledd, dersom forbeholdet samtidig oppfyller tydelighetskravet i 

avhl. § 3-10 første ledd andre punktum. Med andre ord vil selgere være tjent med at et 

spesifisert forbehold faktisk oppfyller tydelighetskravet i den nye avhl. § 3-10 første ledd 

andre punktum. 

 

Et videre spørsmål er derfor hva som skal til for at tydelighetskravet i den nye avhl. § 3-10 

første ledd andre punktum skal være oppfylt. Det følger av forarbeidene at:  

 

«Tydelighetskravet er ment å legge visse føringer for både opplysningenes form og 

innhold. At opplysningene må ha en viss form, kan innebære at spesielt viktige 

opplysninger om risiko bør stå klart frem i forhold til den øvrige teksten, for eksempel 

ved å oppstille et eget punkt eller avsnitt, eller ved typografisk fremhevelse i teksten. 

Kravet til innhold kan innebære at det ikke vil være tilstrekkelig med ‘nakne’ 

opplysninger i salgsdokumentasjonen i tilfeller hvor en nærmere forklaring ville ha 

vært naturlig.»169 

 

Tydelighetskravet innebærer altså både et innholdsmessig krav og et krav om at opplysningen 

må ha en bestemt form. Etter min vurdering er det innholdsmessige kravet som oppstilles her 

ikke mer omfattende enn det jeg allerede har poengtert i punkt 4.2. Essensen er at et 

spesifisert forbehold må synliggjøre en konkret risiko eller usikkerhet ved eiendommen for 

kjøperen.  

 

Et spesifisert forbehold vil ikke nødvendigvis oppfylle de formkravene som følger av det 

ovennevnte sitatet. For det første forutsettes det i forarbeidsuttalelsen at informasjonen 

fremgår av «teksten». Med andre ord er skriftlighet et grunnvilkår for at tydelighetskravet skal 

være oppfylt. At det gjelder et slikt skriftlighetskrav følger også direkte av ordlyden i den nye 

                                                
167  Anderssen (2019) s. 26. 
168  Prop. 44 L (2018–2019) s. 89. 
169  Prop. 44 L (2018–2019) s. 71. 
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avhl. § 3-10 første ledd andre punktum der det står skrevet at forbeholdet må fremgå av «ein 

tilstandsrapport eller andre salsdokument som kjøparen er gitt høve til å setje seg inn i».170 

 

Det følger av forarbeidene at «andre salsdokumenter» typisk vil være «selgerens 

egenerklæringsskjema og meglerens salgsoppgave», men at også andre dokumenter «som 

typisk utarbeides og fremlegges i forbindelse med salg av fast eiendom» kan være omfattet av 

ordlyden.171 Dette betyr at ordet «salsdokumenter» skal tolkes vidt. I utgangspunktet kan altså 

et spesifisert forbehold fremgå av et hvilket som helst dokument som er utarbeidet i 

sammenheng med eiendomssalget. Det praktiske vil nok være at slike spesifiserte forbehold 

inntas i eiendomsmeglerens salgsoppgave, og potensielt også i tilstandsrapporten og selgerens 

egenerklæringsskjema. 

 

Av den ovennevnte forarbeidsuttalelsen følger det at «spesielt viktige opplysninger om risiko 

bør stå klart frem i forhold til den øvrige teksten».172 Det må være klart at spesifiserte 

forbehold etter sin art normalt vil være å regne som særskilt viktig informasjon på grunn av 

sin ansvarsfraskrivende virkning. Dette betyr at spesifiserte forbehold bør fremheves på en 

tydelig måte i teksten. Bruken av ordet «bør» indikerer likevel en anbefaling. Altså kan det 

ikke utledes et krav fra forarbeidet om at et spesifisert forbehold må fremheves på en tydelig 

måte i salgsdokumentasjonen for å oppfylle tydelighetskravet i den nye avhl. § 3-10 første 

ledd andre punktum.  

 

Et spesifisert forbehold kan for eksempel fremheves ved bruk av fet skrift eller kulepunkter. 

Dessuten vil det å omtale forbeholdet som et «forbehold» eller et «spesifisert forbehold» i 

salgsdokumentasjonen synliggjøre at selgeren fraskriver seg mangelsansvar for en bestemt del 

av eiendommen. Men det å omtale noe som et «forbehold» eller et «spesifisert forbehold» er 

ikke ensbetydende med at det faktisk foreligger et spesifisert forbehold som vil gå klar av 

begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd: Et forbehold må i alle tilfeller oppfylle de 

innholdsmessige kravene som jeg har behandlet i punkt 4.2 for å få virkning overfor en 

forbrukerkjøper etter den nye avhl. § 3-9 andre ledd.  

 

Oppsummert gjelder det ikke eksplisitte formkrav for spesifiserte forbehold. Et forbehold som 

går klar av den nye avhl. § 3-9 andre ledd vil i utgangspunktet utgjøre en del av partenes 

avtale og dermed få virkning overfor en forbrukerkjøper. En selger vil likevel være tjent med 

å innta og fremheve det spesifiserte forbeholdet i salgsdokumentasjonen, slik at forbeholdet 

                                                
170  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
171  Prop. 44 L (2018–2019) s. 70. 
172  Prop. 44 L (2018–2019) s. 71. 
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oppfyller tydelighetskravet i den nye avhl. § 3-10 første ledd andre punktum og kjøperen 

anses for å ha kunnskap om den aktuelle usikkerheten ved eiendommen. 

 

4.6 Konklusjon: Hva er et spesifisert forbehold etter den nye reguleringen i 

avhendingslova? 

 

På bakgrunn av drøftelsene i dette kapittelet kan et spesifisert forbehold forklares som en 

angivelse av en bestemt og eksisterende risiko ved eiendommen som har blitt synliggjort for 

kjøperen gjennom beskrivelser som begrunner den foreliggende usikkerheten.  

 

Mens et spesifisert forbehold angir en risiko ved eiendommen, så beskriver en opplysning 

eiendommens tilstand. Drøftelsene i dette kapittelet har likevel vist at det er en nær 

sammenheng mellom opplysninger om eiendommen og de spesifiserte forbeholdene. Både et 

spesifisert forbehold og en opplysning om eiendommen kan få virkning som en 

ansvarsfraskrivelse fra selgerens side.  

 

Det gjelder ikke noe formkrav for spesifiserte forbehold. Et spesifisert forbehold bør likevel 

inntas skriftlig i salgsdokumentasjonen for å oppfylle tydelighetskravet i den nye avhl. § 3-10 

første ledd andre punktum. 

 

5 Virkninger av den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd: Den 

fremtidige mangelsvurderingen etter avhendingslova 

 

5.1 Innledende om betydningen av den nye avhendingslova § 3-9 andre 

ledd 

 

I denne delen av oppgaven vil jeg vurdere hvordan den nye avhl. § 3-9 andre ledd vil påvirke 

og endre mangelsvurderingen etter avhendingslova.  

 

Den umiddelbare konsekvensen av den nye avhl. § 3-9 andre ledd er at den någjeldende avhl. 

§ 3-9 ikke lenger vil være den praktiske hovedregelen for selgerens mangelsansvar.173 

Ettersom selgere ikke lenger kan ta alminnelige forbehold i forbrukerkjøp vil 

mangelsgrunnlaget i den någjeldende avhl. § 3-9 kun komme til anvendelse utenfor 

forbrukerkjøpstilfellene. Slik jeg har beskrevet i punkt 3.2 er forbrukerkjøpsdefinisjonen i 

avhl. § 1-2 tredje ledd svært vid. Konsekvensen av den vide forbrukerkjøpsdefinisjonen er at 

mangelsgrunnlaget i den någjeldende avhl. § 3-9 vil få en meget liten betydning i fremtiden. 

                                                
173  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 3.  
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Den videre konsekvensen av den nye avhl. § 3-9 andre ledd er at vesentlighetsterskelen i den 

någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum ikke lenger vil være den reelle terskelen for selgers 

mangelsansvar etter avhendingslova.174 Den veletablerte prosentlæren mister derfor sin 

betydning.   

 

Den abstrakte mangelsvurderingen som nå lovfestes i den nye avhl. § 3-2 første ledd vil bli 

den nye praktiske hovedregelen for selgerens mangelsansvar etter avhendingslova.175 I punkt 

5.4 skal jeg redegjøre for mangelsvurderingen etter den nye avhl. § 3-2 første ledd. Jeg skal 

deretter sammenligne mangelsgrunnlaget i den nye avhl. § 3-2 første ledd med den 

någjeldende praktiske hovedregelen i den någjeldende avhl. § 3-9 i punkt 5.5. 

 

5.2 Partenes avtale 

 

Partenes avtale vil fremdeles være utgangspunktet for mangelsvurderingen etter 

avhendingslova.176 Dette betyr at det vil foreligge en mangel dersom eiendommen avviker fra 

eksplisitt avtalte krav.177 De spesifiserte forbeholdene som går klar av begrensningen i den 

nye avhl. § 3-9 andre ledd er å anse som en del av partenes avtale.  

 

5.3 Supplerende mangelsgrunnlag 

 

Slik jeg har redegjort for i punkt 2.4.2 innskrenkes mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-2 og 3-4 

til 3-6a per dags dato av den någjeldende avhl. § 3-9 dersom den aktuelle eiendommen er 

solgt med et alminnelig forbehold. Dette endres når den nye reguleringen i avhendingslova 

trer i kraft. Ethvert avvik fra disse mangelsgrunnlagene vil da utgjøre en mangel. 

 

For det første betyr dette at ethvert forskriftsavvik vil utgjøre en mangel etter det som nå blir 

den nye avhl. § 3-2 tredje ledd,178 med mindre det er tatt et gyldig, spesifisert forbehold. 

Anderssen har fremholdt at den senkede terskelen for forskriftsmangel vil få store 

konsekvenser da det «alltid vil foreligge en rekke avvik fra den teknisk korrekte 

byggemåten».179 Jeg har ingen forutsetninger for å vurdere om eiendommer faktisk avviker 

fra forskriftsfestede krav med så stor hyppighet som Anderssen antyder. Jeg vil imidlertid 

bemerke at en eiendom som et utgangspunkt vil være forskriftsmessig dersom den oppfyller 

                                                
174  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 2. 
175  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59 og Selvig (2019) s. 425–426. 
176  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59.  
177  Prop. 44 L (2018–2019) s. 60. 
178  Anderssen (2019) s. 21. 
179  Anderssen (2019) s. 21.  



37 

 

de offentligrettslige krav som gjaldt da eiendommen ble oppført.180 Med andre ord er det ikke 

sikkert at senkningen av terskel for forskriftsmangler vil få så store følger som Anderssen 

antyder. Uansett må det være klart at det vil bli flere forskriftsmangler når lovendringene trer i 

kraft.  

 

En videre konsekvens av den nye avhl. § 3-9 andre ledd er at tilbehøret som selgeren etter 

avhl. §§ 3-4 til 3-6a plikter å la bli på eiendommen, ikke lenger må være i vesentlig dårligere 

tilstand enn det kjøperen kunne forvente for at det skal foreligge en mangel. Ethvert avvik fra 

den tilstanden kjøperen med rimelighet kunne forvente vil utgjøre en mangel, med mindre 

selgeren har tatt et gyldig, spesifisert forbehold.  

 

5.4 Den nye avhendingslova § 3-2 første ledd som ny praktisk hovedregel  

 

Slik jeg har redegjort for i punkt 2.3 er det klart at det også i dag eksisterer et abstrakt 

mangelsgrunnlag. I punkt 2.4.2 har jeg likevel fremholdt at dette mangelsgrunnlaget har liten 

selvstendig betydning på grunn av den utbredte bruken av alminnelige forbehold. Dette endrer 

seg når den nye reguleringen i avhendingslova trer i kraft. Det abstrakte mangelsgrunnlaget 

vil få en ny og mye større betydning for fremtidige mangelsvurderinger etter avhendingslova.  

 

Det følger av den nye avhl. § 3-2 første ledd at:  

 

«[e]igedomen har ein mangel dersom han ikkje er i samsvar med det kjøparen kunne 

forvente ut frå mellom anna eigedomens type, alder og synlege tilstand.»181  

 

Slik det følger av ordlyden i den nye avhl. § 3-2 første ledd og slik jeg også har poengtert i 

punkt 2.3, vil ethvert avvik fra kjøperens berettigede forventninger utgjøre en mangel etter det 

abstrakte mangelsgrunnlaget.182  

 

Ved vurderingen av hva kjøperen kunne forvente, skal det etter den nye avhl. § 3-2 første ledd 

tas utgangspunkt i «mellom anna eigedomens type, alder og synlege tilstand».183 Ordlyden 

«mellom anna» viser at oppregningen ikke er uttømmende.184 Det må foretas en 

helhetsvurdering der også andre momenter kan være relevante. 

 

                                                
180  Innst. O. nr. 71 (1991–1992) punkt 4.6. 
181  Lovvedtak 57 (2018–2019). 
182  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
183  Lovvedtak 57 (2018–2019).  
184  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
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Slik det følger av forarbeidene vil eiendommens «synlege tilstand» kunne påvirke kjøperens 

berettigede forventninger. Kjøpere vil i de fleste tilfeller kunne ha høyere forventninger til en 

bolig som fremstår som nyoppusset og velholdt, enn til en eldre bolig som åpenbart ikke har 

blitt modernisert i løpet av de siste tiårene.185 

 

At det skal tas hensyn til eiendommens «type» innebærer at blant annet materialvalg kan være 

av betydning for hvilke forventninger kjøperen kan ha til eiendommen.186 For eksempel vil 

murhus generelt være mindre utsatt for råte enn trehus.  

 

Det følger av forarbeidene at boligens «alder» kan være styrende for hvor mye slitasje og 

skader som må forventes.187 Videre følger det av forarbeidene at boligens alder og dens type 

kan være styrende for hvilken byggeteknisk kvalitet som kan forventes.188 Det må likevel tas 

med i betraktningen at den gjennomsnittlige kjøperen ikke har særskilt byggeteknisk 

kompetanse.189 Det kan derfor ikke forventes at enhver kjøper er kjent med hvilke perioder 

som potensielt sett har vært preget av dårligere byggeskikk.  

 

Prisen for eiendommen er ikke nevnt som et relevant moment i den nye avhl. § 3-2 første 

ledd. Bakgrunnen for dette er at eiendommens beliggenhet kan være vel så styrende for prisen 

som eiendommens tilstand. En høy pris er ikke ensbetydende med en høy standard. Det følger 

av forarbeidet at prisen likevel kan være et relevant moment i helhetsvurderingen etter den 

nye avhl. § 3-2 første ledd.190   

 

Etter min vurdering kan det tenkes at prisen ikke er inntatt som et moment i den nye avhl. § 3-

2 første ledd for å forhindre at det skal utvikles en ny «prosentlære» knyttet til denne 

bestemmelsen.  

 

Slik jeg har skrevet i punkt 5.2 vil partenes avtale fremdeles være utgangspunktet for 

mangelsvurderingen etter avhendingslova når lovendringene trer i kraft. Det abstrakte 

mangelsgrunnlaget vil i utgangspunktet først komme til anvendelse dersom partenes avtale 

ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det foreligger en mangel ved eiendommen.191 

                                                
185  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
186  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
187  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
188  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
189  Prop. 44 L (2018–2019) s. 85. 
190  Prop. 44 L (2018–2019) s. 86. 
191  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
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Dette er likevel bare et utgangspunkt.192 De opplysninger som er inntatt i partenes avtale kan 

påvirke kjøperens berettigede forventninger til eiendommen.193 Med andre ord er det en tett 

sammenheng mellom mangelsgrunnlagene i avhl. §§ 3-1 første ledd og 3-2 første ledd.  

 

Det abstrakte mangelsgrunnlaget har dessuten en nær sammenheng med den nye avhl. § 3-1 

fjerde ledd.194 Som beskrevet i punkt 3.3. må utbedringskostnadene for en mangel overstige 

10 000 kroner for å kunne gjøres gjeldende overfor selgeren. Ethvert avvik fra kjøperens 

berettigede forventninger vil altså ikke lede til et mangelsansvar for selgeren. Likevel er 10 

000 kroners-grensen meget lav,195 noe jeg skal komme tilbake til i punkt 5.5.3 og 6.4.2. 

 

5.5 En sammenligning av den «gamle» og den «nye» hovedregelen om 

selgers mangelsansvar 

 

5.5.1 Innledende om sammenligningen 

 

I dette delkapittelet vil jeg sammenligne den någjeldende praktiske hovedregelen for selgers 

mangelsansvar i den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum med den «nye» praktiske 

hovedregelen i den nye avhl. § 3-2 første ledd. I punkt 2.4.3 har jeg redegjort for innholdet i 

mangelsvurderingen etter den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum. Jeg foretok den samme 

kortfattede vurderingen av den nye avhl. § 3-2 første ledd i punkt 5.4. Jeg vil først 

sammenligne innholdet i de to mangelsvurderingene i punkt 5.5.2. Deretter vil jeg 

sammenligne tersklene for mangel i punkt 5.5.3.  

 

5.5.2 Innholdet i mangelsvurderingene  

 

Kjøperens berettigede forventninger til eiendommen er utgangspunktet for 

mangelsvurderingen etter både den nye avhl. § 3-2 første ledd og den någjeldende avhl. § 3-9 

andre punktum. Mens det må foreligge et vesentlig avvik fra kjøperens berettigede 

forventninger for at det skal foreligge en mangel etter den någjeldende avhl. § 3-9 andre 

punktum, er det imidlertid tilstrekkelig at det i det hele tatt foreligger et avvik etter den nye 

avhl. § 3-2 første ledd. Dette skal jeg straks komme tilbake til. 

 

Slik jeg har fremhevet i punkt 2.4.3 og 5.4. er de angitte momentene i den någjeldende avhl. § 

3-9 andre punktum og den nye avhl. § 3-2 første ledd ikke ment å være en uttømmende 

                                                
192  Prop. 44 L (2018–2019) s. 60. 
193  Prop. 44 L (2018–2019) s. 60. 
194  Prop. 44 L (2018–2019) s. 61–62. 
195  Anderssen (2019) s. 29. 
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opplisting av relevante momenter. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av hva 

kjøperen i det aktuelle tilfellet kunne forvente av eiendommen etter begge bestemmelsene. 

Med andre ord vil de eksakt samme momentene kunne gjøre seg gjeldende for de to 

mangelsvurderingene.  

 

I punkt 2.4.3 har jeg fremholdt at domstolene i dag foretar en samlet vurdering etter den 

någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum av om eiendommen avviker fra kjøperens berettigede 

forventninger og om vesentlighetskravet er oppfylt. Ved mangelsvurderinger etter den nye 

avhl. § 3-2 første ledd må domstolene derimot foreta en helt konkret vurdering, løsrevet fra 

juridiske målestokker som vesentlighetskravet for å avgjøre om det foreligger en mangel. 

Dette betyr at domstolene må foreta en litt annen, og enda mer konkret mangelsvurdering etter 

den nye avhl. § 3-2 første ledd.  

 

5.5.3 Terskelen for mangel 

 

En sammenligning av ordlyden i de to mangelsgrunnlagene gir inntrykk av at det gjelder en 

betydelig høyere terskel for mangel etter den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum enn etter 

den nye avhl. § 3-2 første ledd. Det følger også av forarbeidene at mangelsterskelen etter den 

nye avhl. § 3-2 første ledd «skal ligge betraktelig lavere» enn terskelen for mangel etter den 

någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum.196 Det kan stilles spørsmål ved om det i det hele tatt 

kan sies å foreligge en terskel for mangel etter den nye avhl. § 3-2 første ledd da ethvert avvik 

fra kjøperens berettigede forventninger vil utgjøre en mangel. Dette er likevel et 

definisjonsspørsmål som ikke vil bli nærmere behandlet.  

 

Følgen av at terskelen for mangel senkes er at forhold ved eiendommen som per dags dato 

ikke er å regne som en mangel, vil kunne utgjøre en mangel når lovendringen trer i kraft.197 

Konsekvensen av dette er at kjøperens rettigheter styrkes på bekostning av selgeren. Selgeren 

overtar altså en større del av risikoen for feil ved eiendommen sammenlignet med dagens 

ordning. 

 

Etter min vurdering er det likevel ikke sikkert at lovendringen vil medføre en så betydelig 

senkning av den generelle terskelen for mangel som forarbeidene antyder. For det første har 

jeg i punkt 2.4.3 poengtert at domstolspraksis knyttet til den någjeldende avhl. § 3-9 andre 

punktum gir uttrykk for en lavere terskel for mangel enn lovens ordlyd og forarbeidene. Altså 

praktiseres ikke terskelen i den någjeldende avhl. § 3-9 som en særlig høy mangelsterskel.  

                                                
196  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 3. Se også Prop. 44 L (2018–2019) s. 6. 
197  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 3. 
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Som skrevet i punkt 5.4 vil ikke enhver bagatellmessig feil ved en eiendom være å regne som 

en mangel etter den nye avhl. § 3-2 første ledd. Det må foretas en helt konkret vurdering av 

hva kjøperen i det aktuelle tilfellet kunne forvente av eiendommen. Slik det følger av 

forarbeidene må kjøpere i visse tilfeller forvente større feil ved eiendommen.198 I motsetning 

til departementets oppfatning er terskelen for mangel etter den nye avhl. § 3-2 første ledd etter 

min vurdering ikke nødvendigvis så «betraktelig» mye lavere enn terskelen for mangel etter 

den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum.199 Dessuten medfører minsteterskelen for mangel 

i den nye avhl. § 3-1 fjerde ledd at kjøpere ikke kan gjøre gjeldende helt ubetydelige 

mangelskrav mot selgere. Grensen på 10 000 kroner er likevel så lav at den ikke utgjør noen 

reell begrensning for selgerens mangelsansvar.200 

 

Likheter og ulikheter mellom mangelsterskelen i den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum 

og den nye avhl. § 3-2 første ledd kan forklares med et eksempel: En eldre eiendom har blitt 

solgt før lovendringene trer i kraft, for 10 millioner kroner og med et «som den er»-forbehold. 

Under oppussing av boligens bad, som så ut til å være i god stand, viser det seg at det flisene 

skjuler et omfattende fuktproblem som må utbedres. Det legges til grunn at selgeren ikke har 

brutt sine plikter etter avhl. §§ 3-7 og 3-8. Det koster 400 000 kroner å utbedre fuktproblemet. 

Utbedringskostnadene tilsvarer altså 4 prosent av kjøpesummen. Som skrevet i punkt 2.4.3 vil 

forholdet mellom kjøpesummen og utbedringskostnadene kun være et utgangspunkt for 

helhetsvurderingen etter den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum, jf. HR-2017-1073-A 

avsnitt 27 og 29. Domstolene vil trolig komme til at dette fuktproblemet ikke utgjør en 

mangel etter den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum på bakgrunn av eiendommens alder.  

 

Dersom eiendommen derimot selges dagen etter at lovendringen er trådt i kraft vil «som den 

er»-forbeholdet ikke få virkning. Domstolene vil trolig komme til at det omfattende 

fuktproblemet utgjør et avvik fra det kjøperen kunne forvente av det tilsynelatende velholdte 

badet. Fuktproblemet vil derfor være en mangel etter den nye avhl. § 3-2 første ledd.  

 

Samlet sett må det være helt klart at terskelen for mangel etter avhendingslova senkes idet den 

nye avhl. § 3-2 første ledd overtar som praktisk hovedregel for den någjeldende avhl. § 3-9 

andre punktum. Drøftelsen har likevel vist at senkningen av mangelsterskelen ikke er så 

betydelig som forarbeidene antyder.201  

 

                                                
198  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
199  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 3. Se også Prop. 44 L (2018–2019) s. 6. 
200  Anderssen (2019) s. 29. 
201  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 3. Se også Prop. 44 L (2018–2019) s. 6. 



42 

 

6 Er den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd en 

hensiktsmessig regel?  

 

6.1 Innledende  

 

I kapittel 4 og 5 av denne avhandlingen har jeg redegjort for innholdet i den nye avhl. § 3-9 

andre ledd og virkningene av denne bestemmelsen. I dette avsluttende kapittelet vil jeg 

vurdere om den nye avhl. § 3-9 andre ledd er hensiktsmessig. 

 

Ved hensiktsmessighetsvurderingen vil jeg særlig belyse to spørsmål: For det første vil jeg 

vurdere om den nye avhl. § 3-9 andre ledd er egnet til å oppnå de overordnede formålene med 

lovendringen som benevnt i kapittel 3. For det andre vil jeg vurdere om den nye avhl. § 3-9 

andre ledd og virkningene av denne bestemmelsen gir en bedre løsning for de involverte 

parter enn den någjeldende avhendingslova. Avslutningsvis vil jeg antyde noen 

forbedringsmuligheter.  

 

6.2 Var det nødvendig å begrense selgerens adgang til å ta alminnelige 

forbehold?  

 

Et grunnleggende spørsmål er om det var nødvendig å begrense selgerens adgang til å ta 

alminnelige forbehold ved forbrukerkjøp. Det har vært bred enighet blant de politiske partiene 

om at man må ha en avhendingslov som sikrer en tryggere bolighandel.202 Det følger av 

innstillingen at stortingskomiteen generelt var positiv til å begrense selgerens adgang til å ta 

alminnelige forbehold, for å få flere selgere til å fremlegge tilstandsrapport og mer 

informasjon om eiendommer som skal selges.203 En rekke markedsaktører har imidlertid 

kritisert den nye avhl. § 3-9 andre ledd og fremholdt at bestemmelsen vil medføre et forhøyet 

konfliktnivå og et uforholdsmessig stort selgeransvar.204 

 

Etter min vurdering tilsier praktiseringen av mangelsgrunnlaget i den någjeldende avhl. § 3-9 

andre punktum at det var nødvendig å vedta en lovendring. Slik det følger av NOUen 

medfører den såkalte «prosentlæren» at terskelen for mangel blir høyere jo dyrere eiendom 

det er snakk om.205 Samtidig er eiendommens beliggenhet i hvert fall like styrende for 

                                                
202  S.tid. (2018–2019) s. 3989. 
203  Innst. 270 L (2018–2019) s. 29. 
204  Se høringsuttalelse fra Norsk eiendom, Norsk eiendomsmeglerforbund m.fl., Eiendom Norge, Norsk Bolig-

byggelag, Claims link og Handelshøyskolen BI ved Harald B. Anderssen i Stortinget (2019). 
205  NOU 2009: 6 s. 33. 
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prisantydningen som eiendommens tilstand.206 Den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum 

praktiseres altså som et «upresist» mangelsgrunnlag. 

 

Et sentralt poeng er likevel at selgere som belyst i punkt 4.3.2 og 4.4 fremdeles kan gi 

generelle opplysninger om eiendommen for å begrense sitt selgeransvar. Etter min vurdering 

er det som redegjort for i punkt 4.3.2 og 4.4 klare likhetstrekk mellom en slik generell 

opplysning om eiendommen og de alminnelige forbeholdene som selgere nå blir avskåret fra å 

anvende. Selv om en slik generell beskrivelse av eiendommen må være i samsvar med dens 

reelle tilstand for å få virkning overfor en forbrukerkjøper,207 så er det vanskelig å avgjøre hva 

som er et «oppussingsobjekt» eller lignende. Det må etter mitt skjønn forventes at selgere i 

fremtiden vil øke bruken av slike generelle beskrivelser for å forsøke å begrense sitt ansvar 

for skjulte feil og mangler ved eiendommen.  

 

Slik det følger av forarbeidene er jeg enig i at «som den er»-forbehold og andre alminnelige 

forbehold ikke virkeliggjør noen risiko for kjøpere.208 Etter min vurdering var det derfor 

hensiktsmessig å vedta endringer i avhendingslova som i større grad skal oppmuntre selgere 

til å fremlegge mer informasjon om eiendommer som skal selges. Et videre spørsmål er 

imidlertid om den nye avhl. § 3-9 andre ledd faktisk vil resultere i et slikt økt 

informasjonsgrunnlag om eiendommer som skal selges.209  

 

6.3 Vil den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd medføre et økt 

informasjonsgrunnlag? 

 

Etter min vurdering vil begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd trolig medføre at det 

fremlegges mer informasjon om eiendommer som skal selges sammenlignet med situasjonen 

under den någjeldende avhendingslova. 

 

For det første kan det forventes at selgere vil ta spesifiserte forbehold for å begrense sitt 

mangelsansvar for konkrete risikoer ved eiendommen. Slike spesifiserte forbehold som vil 

synliggjøre en risiko ved eiendommen og på den måten styrke kjøperens 

informasjonsgrunnlag.210 

 

                                                
206  Prop. 44 L (2018–2019) s. 86. 
207  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
208  Prop. 44 L (2018–2019) s. 18. 
209  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 1–2. 
210  Prop. 44 L (2018–2019) s. 57. 
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For det andre kan det forventes at selgere vil gjennomføre ytterligere undersøkelser av 

eiendommer som skal selges for å kunne fremlegge så mye informasjon om eiendommens 

tilstand som mulig, og dermed påvirke kjøperens berettigede forventninger til eiendommen. 

Det kan da forventes at selgere ved disse undersøkelsene vil avdekke flere feil ved 

eiendommene som ellers ville ha forblitt skjulte mangler.  

 

Dessuten kan det også forventes at selgere i enda større grad enn på nåværende tidspunkt vil 

innhente og fremlegge tilstandsrapport for å begrense sitt mangelsansvar etter avhl. § 3-10 

første ledd andre punktum.211  

 

Et sentralt poeng er likevel at det på nåværende tidspunkt fremlegges tilstandsrapport ved de 

aller fleste eiendomssalg.212 Med andre ord vil lovendringen ikke kunne medføre noen radikal 

økning i bruken av tilstandsrapporter. Slik det følger av forarbeidene må man dessuten ha et 

«realistisk syn» på hva man kan oppnå med tilstandsrapporter.213 En tilstandsrapport er ikke et 

ufeilbarlig dokument  som sikrer at alle relevante forhold ved en eiendom avdekkes.214 Selv 

om det utarbeides strenge forskriftsfestede krav for utarbeidelse av tilstandsrapporter, så skal 

rapportene utarbeides av mennesker som naturligvis preges av sitt eget skjønn. I alle tilfeller 

vil en tilstandsrapport aldri kunne avdekke enhver feil ved en eiendom fordi man selvsagt 

ikke kan bryte opp konstruksjoner.   

 

I tillegg er det grenser for hvor mye informasjon kjøpere klarer å konsumere før man kjøper 

en eiendom. Etter min vurdering vil de vedtatte lovendringene muligens medføre at selgere vil 

fremlegge svært mye informasjon om eiendommen for å begrense sitt selgeransvar. Det må da 

forventes at kjøpere verken leser eller forstår all informasjonen som fremlegges, slik at 

kjøpere fremdeles kan oppleve å kjøpe «katta i sekken».  

 

6.4 Vil den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd senke tvistenivået? 

 

6.4.1 Den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd isolert sett 

 

Et aktuelt spørsmål er om den nye avhl. § 3-9 andre ledd er egnet til å oppfylle formålet om å 

redusere tvistenivået i etterkant av boligsalg.215 Det vil først bli vurdert om den nye avhl. § 3-

9 andre ledd isolert sett kan medføre en slik senkning av tvistenivået. I punkt 6.4.2 skal jeg 

                                                
211  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 1–2. 
212  Se Anderssen (2019) s. 15.  
213  Prop. 44 L (2018–2019) s. 26.  
214  Anderssen (2016) s. 737–738. 
215  Prop. 44 L (2018–2019) s. 26. 
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vurdere om de videre virkningene av avhl. § 3-9 andre ledd kan bidra til et slikt senket 

konfliktnivå. 

 

Skillet mellom alminnelige og spesifiserte forbehold får som skrevet i punkt 4.1 en ny og 

større betydning når lovendringene trer i kraft. Det kan få stor økonomisk betydning for 

partene om et forbehold er å regne som et ansvarsfraskrivende spesifisert forbehold eller et 

alminnelig forbehold som ikke skal få virkning overfor kjøperen. Det er da problematisk at 

det verken i lovens ordlyd eller i forarbeidene gis klare retningslinjer for hvilken adgang 

selgere har til å ta spesifiserte forbehold og hvordan disse spesifiserte forbeholdene må 

utformes for å få en ansvarsfraskrivende virkning. Etter min vurdering må det derfor forventes 

at det vil oppstå en rekke tvister knyttet til den nye avhl. § 3-9 andre ledd.  

 

Med tiden vil domstolene med Høyesterett i spissen trolig avklare hvordan begrepet 

«spesifisert nok» skal forstås, og hvordan man skal gå frem ved vurderingen av om et 

forbehold er spesifisert nok til å gå klar av begrensningen i den nye avhl. § 3-9 andre ledd. 

Det kan altså forventes at man over tid vil få en rettsavklaring fra domstolene som kan lede til 

et redusert tvistenivå.  

 

Slik jeg har fremhevet i punkt 2.4.3 må terskelen for vesentlighet etter den någjeldende avhl. 

§ 3-9 andre punktum anses for å være veletablert. Ikrafttredelsen av den nye avhl. § 3-9 andre 

ledd vil av den grunn trolig medføre en økning i antall saker for domstolene frem til skillet 

mellom alminnelige og spesifiserte forbehold er avklart. 

 

6.4.2 Virkningene av den nye avhendingslova § 3-9 andre ledd 

 

Jeg har nå fremholdt at utformingen av den nye avhl. § 3-9 andre ledd isolert sett vil medføre 

et høyere tvistenivå enn etter den någjeldende avhendingslova. Et neste spørsmål er hvordan 

de videre virkningene av lovendringen som jeg har behandlet i kapittel 5 vil påvirke det 

fremtidige tvistenivået. 

 

Som skrevet i punkt 5.5.3 følger det av forarbeidene at lovendringen medfører at den 

alminnelige terskelen for mangel senkes, slik at flere forhold som per dags dato ikke er å 

regne som mangler vil utgjøre mangler når lovendringen trer i kraft.   Altså anerkjenner 

lovgiver at det vil bli flere mangler som følge av lovendringene. En naturlig konsekvens av at 

det blir flere mangler, er at det også vil oppstå flere mangelstvister.  
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Det følger av forarbeidene at den senkede terskelen for mangel vil medføre at de nye 

tvilstilfellene gjelder mindre kostbare feil, som partene i større grad kan komme til enighet om 

utenfor rettslokalene.216 Det kan nok tenkes at parter vil forsøke å løse uenigheter om mindre 

kostbare feil utenfor domstolene for å unngå uproporsjonalt store saksomkostninger. Men å 

redusere tvistenivået er likevel noe annet enn å redusere belastningen for domstolene. En 

pågående uenighet mellom en kjøper og selger kan være personlig og økonomisk belastende 

for partene selv om uenigheten gjelder mindre feil og løses utenfor domstolene.  

 

Som en forlengelse av dette kan det vises til egenandels-grensen som lovfestes i den nye avhl. 

§ 3-4 fjerde ledd. Ved innføringen av 10 000-kronersregelen får kjøperen et fastsatt tall å 

forholde seg til, noe som isolert sett kan ha en viss prosessdempende effekt. Likevel er 10 

000-kronersgrensen så lav at den ikke vil utgjøre en reell begrensning for selgerens 

mangelsansvar.217 Dessuten er det vanskelig å vurdere utbedringskostnader. Kjøperen kan 

anføre at det koster 25 000 kroner å utbedre en mangel som det etter selgerens vurdering vil 

koste 8 000 kroner å utbedre. Med andre ord må det antas at den nye avhl. § 3-1 fjerde ledd 

ikke vil ha en like prosessdempende effekt som forarbeidene gir uttrykk for. 

 

Ettersom lovendringen trolig vil medføre at det oppstår flere tvister om mindre verdier, vil et 

økt antall av tvistene som bringes inn for domstolene bli avgjort gjennom småkravprosess. 

Det følger av hovedregelen i tvisteloven218 («tvl.») § 10-1 andre ledd bokstav a at «alle saker 

hvor tvistesummen er under kr 250 000» skal behandles ved småkravprosess. En småkravsak 

kan nok være vel så personlig belastende for partene som en sak som føres etter 

allmennprosessen. Likevel vil en småkravprosess ikke være like økonomisk belastende for 

partene da slike saker tross alt gjelder mindre verdier og resulterer i lavere saksomkostninger.  

 

Etter min vurdering vil lovfestingen av det abstrakte mangelsbegrepet trolig virke 

konfliktdempende til en viss grad. For det første tydeliggjør lovfestingen etter min vurdering 

at kjøpere ikke kan forvente at brukte boliger skal være i perfekt tilstand.219 At selgere som 

beskrevet i punkt 6.3 får forsterkede insentiver til å undersøke eiendommen, kan dessuten ha 

en prosessdempende effekt fordi det vil oppstå færre overraskelser i etterkant av eiendomssalg 

som kan gi opphav til mangelstvister. 

 

Det må likevel forventes at det vil oppstå en rekke konflikter knyttet til den nye avhl. § 3-2 

første ledd. Slik jeg har fremholdt i punkt 2.4.3 foretar domstolene en samlet vurdering av om 

                                                
216  Prop. 44 L (2018–2019) s. 51-52. 
217  Anderssen (2019) s. 29. 
218  Lov 17. juni 2005 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). 
219  Prop. 44 L (2018–2019) s. 59. 
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det foreligger et avvik fra kjøperens berettigede forventninger og om dette avviket i så fall er 

vesentlig ved mangelsspørsmål knyttet til den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum. Dette 

vil endre seg når den nye avhl. § 3-2 første ledd trer i kraft, da det etter denne bestemmelsen 

ikke gjelder et vesentlighetskrav eller en annen tilsvarende juridisk størrelse som kjøperens 

berettigede forventninger kan knyttes til. Slik jeg har skrevet i punkt 5.5.2 må domstolene 

foreta en helt konkret vurdering av om et forhold er å regne som en mangel etter avhl. § 3-2 

første ledd. Etter min vurdering vil det derfor kunne være vanskeligere å forutse resultatet av 

en mangelsvurdering etter den nye avhl. § 3-2 første ledd enn en mangelsvurdering knyttet til 

den någjeldende avhl. § 3-9 andre punktum og den upresise, men velkjente «prosentlæren».  

 

Samlet sett vil den nye avhl. § 3-9 andre ledd etter min vurdering snarere medføre en økning 

av antall tvister fremfor en reduksjon av tvistenivået. 

 

6.5 Hva burde vært annerledes?  

 

Etter min vurdering er en klar svakhet ved den nye avhl. § 3-9 andre ledd at bestemmelsen 

ikke gir noe definitivt svar på hvor grensen går mellom alminnelige forbehold, spesifiserte 

forbehold og andre opplysninger om eiendommen, og hvilken betydning denne 

grensedragningen har. Som skrevet i punkt 6.4 må det forventes at det vil oppstå en rekke 

tvister angående grensedragningen mellom alminnelige og spesifiserte forbehold.   

 

Lovgiver bør etter mitt syn gi klarere retningslinjer for hva som er å regne som et spesifisert 

forbehold i lovteksten eller i forarbeidene. Når selgere ikke lenger kan fraskrive seg 

mangelsansvar for skjulte mangler gjennom alminnelige forbehold, bør rettskildene klargjøre 

hvordan selgere kan gå frem for å fraskrive seg risikoen for konkrete usikkerheter ved 

eiendommen. For eksempel burde det fremgå tydelig av lovteksten, eller i hvert fall av 

forarbeidene, at et forbehold må være skriftlig for å være sikret virkning overfor en 

forbrukerkjøper etter den nye avhl. § 3-10 første ledd andre punktum.   

 

Avhendingslova anvendes i størst grad ved salg mellom to forbrukere som ikke har inngående 

juridiske kunnskaper.220 En selger vil i de fleste tilfeller la seg bistå av en eiendomsmegler 

ved eiendomssalget. Etter mitt syn bør formuleringene i avhendingslova likevel være såpass 

tydelige at også privatpersoner kan forstå hvordan man kan gå frem for å begrense sitt 

selgeransvar gjennom opplysninger og spesifiserte forbehold. En slik tydelig regulering vil 

dessuten bidra til at potensielle kjøpere får tilstrekkelig informasjon om eiendommen som 

skal selges.  

                                                
220  Prop. 44 L (2018–2019) s. 26. 
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Etter min mening bør man dessuten etterstrebe å ha en lovgivning som fordeler risikoen i 

avtaleforholdet balansert mellom kjøper og selger så lenge begge partene er privatpersoner. 

Det følger av forarbeidene at den någjeldende avhendingslova kritiseres for å være for 

selgervennlig og for å medføre en «strukturell ubalanse i kjøperens disfavør».221 Her må det 

nevnes at Anderssen i sin doktorgradsavhandling konkluderer med at det ikke foreligger en 

slik strukturell skjevhet i den någjeldende avhendingslova.222 Jeg vil ikke gå nærmere inn på 

dette spørsmålet. Imidlertid vil jeg nevne at den nye reguleringen i avhendingslova har blitt 

kritisert av en rekke markedsaktører for å tillegge selgeren en for stor del av risikoen i 

avtaleforholdet.223  

 

I punkt 5.5.3 har jeg fremholdt at den nye avhl. § 3-9 andre ledd og virkningene av denne ikke 

vil medføre en så drastisk økning av selgerens mangelsansvar som enkelte har hevdet. Likevel 

vil tvistenivået etter min vurdering forbli høyt så lenge man har en lovgivning som favoriserer 

den ene avtaleparten. En skjevfordelt risiko rokker ved partenes grunnleggende 

rettferdighetsfølelse, og vil derfor oppmuntre partene til å bringe inn det som oppleves som en 

urettferdig sak for domstolene.  

 

Etter mitt syn er det dessuten på høy tid å endre forbrukerkjøpsdefinisjonen i 

avhendingslova.224 Det er lite hensiktsmessig å ha en forbrukerkjøpsdefinisjon i 

avhendingslova som avviker fra forbrukerkjøpsdefinisjonene i de øvrige kontraktslovene. Når 

det følger av den nye avhl. § 3-9 andre ledd at regelen kommer til anvendelse ved 

«forbrukerkjøp», gir dette umiddelbart inntrykk av at begrensningen kun vil komme til 

anvendelse ved «ordentlige» forbrukerkjøp der partene ikke er jevnbyrdige. Det følger av 

forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at lovgiver over lengre tid har planlagt en samordning av 

forbrukerkjøpsdefinisjonene i kontraktslovene.225 I dag er det nærmere 20 år siden 

forbrukerkjøpsloven trådte i kraft og en slik samordning har fremdeles ikke blitt gjennomført.  

 

 

 

 

                                                
221  Prop. 44 L (2018–2019) s. 50. 
222  Anderssen (2016) s. 669. 
223  Se høringsuttalelse fra Norsk eiendom, Eiendom Norge, NBBL, Claims Link og Handelshøyskolen BI ved 

Harald B. Anderssen i Stortinget (2019). 
224  Se også Anderssen (2019) s. 24–25. 
225  Ot.prp. 44 (2001–2002) s. 40 og 44. 
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