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1 Innledning 

1.1 Tema for oppgaven  

Tema for denne oppgaven er kjøpers kunnskap om boligen ved avhending av fast eiendom, 

særlig betydningen av den vedtatte endringen av avhendingsloven § 3-101, og de nye rettslige 

problemstillinger som dukker opp i dette henseende. Loven antas å tre i kraft tidlig 2021, og 

vil reise viktige spørsmål i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom.  

 

I Norge er det om lag 140.000–150.000 boligomsetninger årlig.2 For mange er dette en av de 

viktigste omsetningene de utfører i sitt liv, da det er en prosess som ofte er kostbar. Både lån 

og forsikringer er en stor del av en boligtransaksjon. Rettslige spørsmål ved boligtransaksjon 

har derfor stor betydning, både i omfang og for den enkelte aktør.  

 

De fleste boligtransaksjoner er i dag underlagt bestemmelsene som fremgår av 

avhendingsloven (heretter avhl.) fra 1992, og av generell avtalerett3. Avhendingsloven er 

tilnærmet uendret siden vedtagelsen.4 Etter avhl. § 1-1 gjelder loven for avhending av fast 

eiendom når transaksjonen skjer «ved frivillig sal, byte eller gåve». Mange boligsalg 

gjennomføres av forbrukere på både kjøper- og selgersiden, her forstått som fysiske personer 

«som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd» jf. avhl. § 1-2 tredje ledd. 

Loven har derfor stor betydning for kjøp og salg av alle brukte boliger i Norge.  

 

Denne masteroppgaven tar sikte på å behandle én spesifikk bestemmelse som har blitt vedtatt 

endret, nemlig avhl. § 3-10.5 Endringene går i korthet ut på at kjøper nå vil anses for å kjenne 

til de forhold som tydelig fremgår av en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter, og 

åpner opp for at det offentlige gjennom forskrift kan fastsette kompetansekrav til de 

bygningssakskyndige som utarbeider tilstandsrapportene og regulere hvilket innhold en slik 

rapport skal ha. Problemstillingene som dukker opp ved den endrede § 3-10 kan i hovedsak 

deles i tre: den generelle betydningen av kjøpers kunnskap om eiendommen før og etter 

endringen; hvilken betydning de tilstandsrapportene som ikke oppfyller lovens krav vil ha; og 

de rettslige konsekvensene av andre opplysninger enn de som fremkommer av 

tilstandsrapporter. Jeg skal også gi min vurdering av om lovens formål, nemlig ønsket om en 

tryggere bolighandel og mindre tvister mellom kjøper og selger, vil kunne nås med de vedtatte 

endringene.  

 
1 Lov av 7. juni 2019 nr. 20 om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel).  
2 Forbrukerrådet (2017) s. 23. 
3 Lov av 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 

(avtaleloven). 
4 Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova). 
5 Lov av 7. juni 2019 nr. 20 om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel). 
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Oppgaven har således to overordnede mål. For det første vil jeg redegjøre for dagens 

gjeldende avhl. § 3-10, før jeg deretter gir en fremstilling av endringene i bestemmelsen. For 

det andre ønsker jeg kort å drøfte lovformålet til endringene i lys av avhl. § 3-10, og vurdere 

om formålet om tryggere bolighandel vil kunne oppnås med de vedtatte endringene i avhl. § 

3-10.  

 

1.2 Bakgrunnen for endringen, historikk og aktualitet 

Ved avhending av fast eiendom kan det, etter at avtale om kjøp er inngått, oppstå spørsmål 

om hvem av partene som bærer risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ved 

avtaleobjektet. Spørsmålet har betydning for hvilke kontraktsrettssanksjoner som kan gjøres 

gjeldende av partene. Konflikter mellom boligkjøper og boligselger, særlig de konfliktene 

som havner i domstolene og andre domstolslignende organer, er ofte svært ressurskrevende, 

kostbare og tidkrevende.  

 

Ifølge Forbrukerrådets undersøkelse var det på ett år, fra 2014 til 2015, en 50 prosent økning i 

antall reklamasjoner og konflikter som har havnet i Finansklagenemnda for eierskifte.6 

Bransjenes undersøkelser er imidlertid ikke entydige på at konflikter mellom kjøper og selger 

har økt, jf. annet Protector Forsikring og Eiendom Norge.7 

 

Likefult har det vært en klar holdning fra regjeringen om at tiden var moden for en revidering 

av avhendingsloven. I 2009 ble det derfor satt i gang en lovgivningsprosess som har resultert i 

vedtagelsen av endringer i avhendingsloven, i tråd med regjeringens ønske og strategi om å 

sikre en «tryggere bolighandel» og en mer forutsigbar situasjon for partene enn dagens lov 

tillater.8 Dette har blant annet medført forbud mot å selge en bolig «som den er» til 

forbrukere, og hjemlet adgang til offentlig regulering av tilstandsrapporter. Formålet bak 

endringene antas å ville senke konfliktnivået mellom partene som oppstår etter 

transaksjonen.9 

 

1.3 Nærmere om de ulike bestemmelsene og formål  

Vurderingen av hvem som bærer risikoen for feil og avvik er viktig da det har betydning for 

mangelsvurderingen og rettsvirkninger som følger av dette. Kapittel 3 i avhendingsloven 

behandler selgers og kjøpers rettigheter og plikter som følge av boligens tilstand ved 

boligtransaksjoner.  

 

 
6 Forbrukerrådet (2017) s. 17. 
7 Protector Forsikring (2017) s. 13. 
8 Prop. 44 L (2018-2019) s. 48. 
9 Innst. 270 L (2018-2019) s. 13. 
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Etter avhl. § 3-1 første ledd første punktum foreligger det en mangel når eiendommen «ikkje 

er i samsvar med dei krav til kvalitet, utrusting og anna som følgjer av avtala», og det 

fremgår videre av forarbeidene til paragrafen at det som anses som en mangel «fyrst og fremst 

er eit spørsmål om kva som er avtalt mellom partane.»10 Dersom det foreligger et objektivt 

avvik mellom det som er avtalt og det som er levert, kan altså en boligkjøper gjøre gjeldende 

misligholdsbeføyelser overfor selger. Det er derfor viktig å fastlegge hva som er avtalt 

mellom partene, og hvem som eventuelt skal bære risikoen for feil eller uklarheter i avtalen. 

Bestemmelsene som fremkommer av avhl. §§ 3-7 og 3-8 om selgers opplysningsplikt er 

relevant i så henseende, da de fastlegger at selger har en plikt til å gi opplysninger som er 

riktige. Avhl. § 3-10, som fastlegger betydningen av det kjøper vet eller bør vite om 

eiendommen forut for avtaleinngåelsen, er også viktig for vurderingen av risikoplasseringen. 

Paragrafens første ledd har følgende ordlyd: 

 

§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking 

 

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte 

kjenne til då avtala vart inngått. 

 

Bestemmelsen regulerer rettsvirkningen av at kjøper visste eller måtte vite om forhold ved 

eiendommen da avtalen ble inngått. Tanken bak bestemmelsene i avhl. §§ 3-7 og 3-8 er at det 

er selgeren som har best oversikt over boligen, og er den parten som er nærmest til å kunne gi 

opplysninger om hvilken stand eiendommen er i.11 Avhl. § 3-10 regulerer på sin side 

rettsvirkningen av det kjøperen visste eller måtte ha visst om eventuelle avvik ved boligen før 

avtaleinngåelsen, nemlig at forhold som ellers kunne ha vært ansett å utgjøre en mangel, 

likevel ikke er det.  

 

Formålet bak avhl. § 3-10 første ledd er å avskjære kjøpers adgang til i ettertid å hevde at feil 

eller avvik som kjøperen visste eller måtte vite om boligen ved avtaleinngåelsen skal anses 

som mangler. Et annet hensyn er det mer åpenbare, nemlig at kjøper skal ta eventuelle 

mangler eller feil ved boligen med i beregningen ved kjøp, noe som kan bidra til å senke 

sjansen til at både kjøper og selger får ubehagelige overraskelser etter omsetningen. 

Bestemmelsen hindrer således at kjøpere i ettertid kan fremsette krav om mangelsbeføyelser 

for kjente feil. Et viktig hensyn i dette henseende er forutberegneligheten ved avhending av 

eiendom, for begge parter.12 Mange tvister oppstår nettopp når skjulte feil eller mangler 

 
10 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 77. 
11 ibid. s. 93. 
12 Dette er også i tråd med hensynet til å hindre rettstvister, jf. Rt-2005-1281 premiss 52 og Rt-2002-1425 s. 

1430. 
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oppdages etter avtaleinngåelsen, og det er ofte i de tilfeller bestemmelsene om selgers 

opplysningsplikt og kjøpers kunnskap om eiendommen blir særlig aktuelle.  

 

Det er betydningen av kjøpers kunnskap om eiendommen forut for avtaleinngåelsen, slik den 

fremkommer av avhl. § 3-10, denne oppgave tar sikte på å behandle, med hovedvekt på de 

endringene som ble gjort i paragrafen ved den nye lovendringen.13 Bestemmelsen har etter 

endringen fått følgende ordlyd: 

 

§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking. Tilstandsrapportar og andre salsdokument 

 

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som ein mangel noko kjøparen kjente eller måtte 

kjenne til då avtala vart inngått. 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. Departementet kan i forskrift gje føresegner om kva krav som må vere 

innfridde for at ein tilstandsrapport skal ha verknad som nemnt i andre punktum, 

medrekna krav til autoriserte bygningssakkunnige og innhaldet i rapportane. 

 

Problemstillingen vedrørende hvordan avhl. § 3-10 skal tolkes, og den praktiske betydningen 

av endringen er både aktuell og av stor samfunnsmessig betydning. Det forholdsvis høye tallet 

av boligtransaksjoner nevnt innledningsvis, viser at det er viktig å ha en klar og riktig 

utformet lovgivning for å hindre uenigheter og uklarheter mellom partene. Det at den endrede 

bestemmelsen ikke enda har blitt utpenslet gjennom tolkning i domstolene eller vært 

gjenstand for konkrete tvister, aktualiserer tilsvarende betydningen av ordlyden og 

bestemmelsens innhold for øvrig. 

 

1.4 Hovedproblemstillinger  

Den nye avhl. § 3-10 vil regulere hva kjøper skal presumeres å kjenne til, og 

forskriftsregulerer tilstandsrapporter. Oppgaven vil, som nevnt innledningsvis, ta for seg 

gjeldende avhl. § 3-10 først, og dette har blant annet et pedagogisk formål. En inngående 

forståelse av den endrede bestemmelsen og dens virkning, kan best oppnås ved å 

sammenligne og behandle dagens gjeldende avhl. § 3-10. Oppgaven vil av den grunn se hen 

til hvilken betydning någjeldende avhl. § 3-10 har, før det drøftes hvorvidt den «nye» avhl. § 

3-10 vil stille lavere eller høyere krav til boligkjøper om å undersøke kjøpsobjektet og 

salgsdokumentasjonen sammenlignet med de krav kjøper etter någjeldende rettstilstand har. 

Den første hovedproblemstillingen jeg skal ta stilling til i tilknytning til det sistnevnte er hva 

 
13 Lov av 7. juni 2019 nr. 20 om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel). 
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slags betydning tilføyelsen av et nytt annet punkt i avhl. § 3-10 første ledd vil ha for kjøpers 

kunnskap om eiendommen forut for avtaleinngåelsen om kjøp.  

 

Videre vurderes betydningen av at det nå vil være en lovhjemmel til å kunne utarbeide 

forskrifter som vil regulere krav om innhold til tilstandsrapporter og kompetansekrav til 

takstmenn som utformer rapportene. En tilstandsrapport er en teknisk angivelse av boligen, og 

beskriver i hvilken stand boligen er i. Betydningen og kvaliteten av tilstandsrapporter ved 

boligsalg har variert, da takstvirksomheten frem til endringen av avhl. § 3-10 ikke har vært 

lovregulert.14 Det andre spørsmålet avhandlingen tar sikte på å behandle, er hvilken betydning 

tilstandsrapporter som ikke er laget i samsvar med kravene stilt i forskriften vil ha.  

 

Et tredje spørsmål i avhandlingen vil være hvilken betydning og rettsvirkning opplysninger 

som fremkommer av andre dokumenter enn av tilstandsrapporter, som for eksempel 

salgsoppgaver og verditakster, vil ha for vurderingen av det kjøper vet eller bør vite om 

eiendommen. En spennende diskusjon i dette henseende er også en rettspolitisk vurdering av 

om hvorvidt lovens formål vil kunne nås med de endringene som har blitt vedtatt, som jeg vil 

ta stilling til avslutningsvis.  

 

1.5 Rettskildebildet og metoden 

Oppgaven vil benytte seg av rettsdogmatisk metode hvor både gjeldende og ny rett vil 

forklares ved bruk av eksempler fra forarbeider, lovtekst, rettspraksis og høringsuttalelser fra 

relevante interesseorganisasjoner. Oppgaven vil også benytte seg av rettspolitiske vurderinger 

og argumentasjon for å kunne foreta en drøftelse om hvorvidt endringene vil kunne bidra til å 

nå lovformålene, herunder senke konfliktnivået mellom boligkjøper og boligselger. 

 

En viktig rettskilde til oppgaven er forarbeider til den nye loven, særlig NOU 2009: 6, Prop. 

44 L (2018-2019), og Innst. 270 L (2018-2019). Da store deler av temaet i oppgaven 

omhandler nye lovregler, vil forarbeider og formålsbetraktninger ha en stor plass i oppgaven. 

Av samme grunn vil en naturlig språklig forståelse av ordlyden i lovteksten være viktig, da 

rettstilstanden vil være forholdsvis uklar den første perioden etter at loven trer i kraft. 

Sistnevnte kan også begrunnes med forutberegnelighetsprinsippet, da partene vil måtte 

innrette seg og sin rettstilstand etter den ferske ordlyden.  

 

Gjeldende rettspraksis vil ha stor rettskildemessig verdi ved redegjørelsen av dagens avhl. § 

3-10. En mulig metodisk utfordring kan være at det er mangel på både retts- og 

nemndspraksis, og juridisk litteratur om endringene og dens virkning, da det naturligvis 

 
14 Dette vil særlig problematiseres i punkt 4 nedenfor. 
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fortsatt ikke foreligger noen avgjørelser fra domstolene om hvordan de endrede 

bestemmelsene skal tolkes i konkrete situasjoner. Det foreligger heller enda ikke noe spesiell 

argumentasjon fra det juridiske miljøet.  

 

Det kan diskuteres om hvorvidt rettspraksis av den gjeldende avhl. § 3-10 vil ha en betydning 

for tolkningen og vurderingen av den endrede bestemmelsen. Et viktig spørsmål i dette 

henseende er om hvorvidt bestemmelsen inneholder tilsvarende vurderingsmomenter som den 

nåværende avhl. § 3-10.  

 

På den ene siden fremkommer det uten tvil nye momenter i loven som vil kunne ha stor 

betydning for vurderingen av hva kjøper vet eller bør vite om eiendommen. Hensynene og 

momentene som fremkommer i den nye avhl. § 3-10 første ledd annet og tredje punktum vil 

ikke bare ha betydning for de «umiddelbare» partene i boligomsetningen, altså kjøper og 

selger, men vil også ha konsekvens for hvordan rettstilstanden vil utvikle seg for andre parter, 

herunder «bygningssakyndige».15 Det kan hevdes at betydningen av sistnevntes arbeid og 

innsats vil tydeliggjøres i en større grad når endringene trer i kraft enn det de gjør i dag. Disse 

argumentene taler mot å legge for stor vekt på relevant rettspraksis som behandler gjeldende 

avhl. § 3-10 ved behandlingen av den nye vedtatte avhl. § 3-10. 

 

På den andre siden vil tolkning av bestemmelsen i gjeldende rettspraksis bidra til å utpensle 

hvordan rettstilstanden anses for å være i dag, og kan være et relevant tolkningsmoment i 

eventuelle grensespørsmål som kan oppstå som følge av lovendringen. Fortsatt gjeldende 

rettspraksis vil dermed kunne bidra med å belyse hvordan den endrede bestemmelsen skal 

forstås, i hvert fall inntil vi får avklaringer gjennom konkrete saker for domstolene. Et annet 

vektig argument som taler i samme retning er at endringen og tilføyelsen av annet og tredje 

punktum i første ledd i stor grad fastsetter og presiserer gjeldene rett på mange områder.16  

 

Gjeldende rettspraksis vil på bakgrunn av de overnevnte grunnene fortsatt anses for å være et 

relevant og vektig tolkningsmoment ved den endrede § 3-10. Likevel må det, ved 

behandlingen av konkrete saker, legges stor vekt på formålet og hensyn som endringen tar 

sikte på å ivareta, nemlig å senke konfliktnivået mellom partene i etterkant av 

boligomsetningen. Formålsbetraktninger og reelle hensyn vil dermed ta mer plass i de 

konkrete vurderingene. Ved tolkningstvil må rettsanvenderen således forsøke å komme frem 

 
15 I Innst. 270 L (2018-2019) s. 6 fremgår det en takstmann vil betegnes som «bygningssakyndig» i forskriften. 

Se også Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (2020) s. 3. I 

denne avhandlingen brukes begge begreper om hverandre, og innholdet i begrepene tillegges samme 

betydning. 
16  Innst. 270 L (2018-2019) s. 21. 
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til den løsningen som vil ivareta dette formålet på best mulig måte. Avhandlingen vil av de 

overnevnte grunner se hen til og behandle gjeldende retts- og nemndspraksis i tilknytning til 

de konkrete endringene i avhl. § 3-10 der dette anses relevant for oppgavens tema. 

 

Av samme grunn vil litteratur som behandler gjeldende avhl. § 3-10 også være relevant. 

Særlig har Trygve Bergsåker og Harald Benestad Anderssen fra det juridiske fagmiljøet gitt 

store bidrag til hvordan bestemmelsene i avhendingsloven skal tolkes, og synspunktene deres 

vil således ikke bare være en hjelp til å belyse tolkningsmomenter til nåværende 

bestemmelser, men vil også være relevante juridiske rettskilder ved behandlingen av våre 

problemstillinger. Det vil videre vises til andre relevante juridiske forfattere og tidsskrifter 

som kan bidra som tolkningsmomenter for avhandlingens problemstillinger.  

 

Som tidligere nevnt ligger det i dagen at ordlyden og en naturlig språklig forståelse av den 

endrede bestemmelsen vil ha stor betydning for fastleggelsen av innholdet, og dermed også 

for behandlingen av problemstillingene. I tillegg er hensynene bak endringene og formålet 

viktige momenter. Der ordlyden i bestemmelsen er vag, vil særlig både forarbeider, lovens 

formål og rettspraksis bidra til en oppklaring og utpensling av rettstilstanden.  

 

Det er lite Høyesterettspraksis som behandler avhl. § 3-10, men det er en del praksis fra 

lagmann- og tingrettene om någjeldende § 3-10. Praksis fra Høyesterett vil ha betydelig vekt 

for vurderingen av rettsregelen. I mangel av tilstrekkelig relevant rettspraksis fra Høyesterett, 

vil imidlertid vekten og relevansen av underettspraksis stige.  

 

Forarbeider til den nåværende avhendingslov, Ot. prp. nr. 66 (1990-1991), vil være relevant. 

Kjøpslovens forarbeider vil også ha en viss betydning da avhl. § 3-10 er bygd over samme 

lest.17 

 

Videre er høringsuttalelser og høringssvar fra berørte parter og interesseorganisasjoner, for 

eksempel Advokatforeningen og Norsk Takseringsforbund, også av interesse, da endringene 

reiser praktiske utfordringer og spørsmål som organisasjonene har god oversikt over.  

 

1.6 Den videre fremstilling og avgrensninger av oppgaven 

I punkt 2 vil jeg diskutere lovprossesen som ledet til endringene av avhl. § 3-10. 

Lovprossesen og forhold som ledet til endringene anses viktig for forståelsen og betydningen 

av den nye avhl. § 3-10. Det er videre nødvendig å se hen til hvordan avhl. § 3-10 tolkes, og 

hva som er rettsvirkningen og følgene av bestemmelsen. Det er av den grunn jeg først vil ta 

 
17 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 93.  
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fatt i en behandling av någjeldende § 3-10 i punkt 3 følgende, før jeg i punkt 3.5 behandler 

den første hovedproblemstillingen, nemlig om endringene innebærer en tilstramming eller 

svekkelse av de krav som stilles til kjøpers kunnskap om eiendommen før avtaleinngåelsen. 

Deretter vil jeg i punkt 4 vurdere betydningen av tilstandsrapporter som ikke oppfyller 

kravene i den til enhver tid gjeldende forskriften, før jeg i punkt 5 vurderer rettsvirkningen av 

opplysninger som fremkommer av andre dokumenter enn i tilstandsrapporter. Til slutt vil jeg i 

punkt 6 diskutere om lovens formål vil nås ved de vedtatte endringene i § 3-10.  

 

I hvert kapittel vil jeg ta for meg de tilgjengelige rettskildene, herunder lovtekst og 

forarbeider, ved behandlingen av problemstillingene. For å kunne ta stilling til 

problemstillingene avhandlingen oppstiller og forstå den praktiske betydningen den endrede 

avhl. § 3-10 vil ha for boligomsetningen, er det også nødvendig å se hen til spørsmålet om 

ansvar for bygningssakyndige og forsikringsselskaper. Spørsmålet om identifikasjon og en 

generell redegjørelse av ansvar for bygningssakyndige og forsikringsselskaper faller i 

utgangspunktet utenfor oppgavens rekkevidde. Det vil likevel kort avslutningsvis ses hen til 

hvilken betydning lovendringen vil ha for de overnevnte aktørene.  

 

Oppgaven avgrenses mot andre omsetningssituasjoner enn forbrukerkjøp, og det vil dermed 

ikke ses hen til avtaler mellom næringsdrivende. Avhl. § 3-10 er gjort ufravikelig etter avhl. § 

1-2 (2) annet punktum for forbrukerkjøp, og det kan ikke avtales noe til ugunst for kjøperen. 

Det er innholdet i bestemmelsens første ledd som blitt vedtatt endret, og oppgaven vil derfor 

fokusere på dette leddet, med unntak av en behandling av bestemmelsens annet ledd i punkt 

3.4. Det vil ses hen til avhl. §§ 3-7 og 3-9 der det anses hensiktsmessig og nødvendig for å 

vurdere problemstillingene i oppgaven. Avhandlingen vil ikke behandle avhl. § 3-10 tredje 

ledd eller eiendomsmeglers opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-3 annet ledd18 

da bestemmelsene ikke anses å omfatte oppgavens kjerne. Selv om mangelsbeføyelser en 

kjøper kan rette mot selger reiser spennende problemstillinger, vil heller ikke dette behandles 

av hensyn til problemstillingens rekkevidde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
18 NOU 2009: 6 s. 77 hvor det fremgår at flertallet mener det faller inn under eiendomsmeglers opplysningsplikt 

å opplyse partene om betydningen av en innhentet tilstandsrapport. Se i samme retning se Innst. 270 L 

(2018-2019) s. 21-22.  
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2 Lovprossesen som ledet til endringene i avhl. § 3-10 

2.1 Særlig om NOU 2009: 6  

I 2009 fremla Takstlovutvalget forslag til endringer i avhendingsloven og 

eiendomsmeglingsloven i NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. Mandatet til 

utvalget var blant annet å «utrede og legge frem forslag til et regelverk som sikrer at det ved 

markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingslova, 

foreligger informasjon om relevante forhold ved boligen.»19 Den overordnede målsettingen 

var å «gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig, samt å begrense forbrukernes risiko og 

antallet tvister i forbindelse med bolighandel.»20  

 

En revisjon av loven var lenge et uttrykt ønske fra fagmiljøet, og partene i eiendomshandelen 

var enige i at tiden var moden for en presisering av både kjøpers og selgers rettigheter og 

plikter. Enkelte medlemmer i utvalget var for eksempel av den oppfatning av at loven var mer 

«selgervennlig», i den forstand at dagens regler «i større grad ivaretar selgers interesser enn 

forbrukerkjøperens».21 Generelt har det vært diskutert og hevdet at boligkjøperen har en 

svakere rettsstilling enn det boligselger har. Et argument som har blitt brukt i dette henseende 

er muligheten selgere har for å få tegnet en boligselgerforsikring; dersom selgeren tegnet slik 

forsikring22, var det lite selgeren rent personlig stod til ansvar for, da selgers 

forsikringsselskap i slike tilfeller tok ansvaret for et eventuelt krav fra boligkjøper.  

 

Takstlovutvalget anbefalte i utredningen flere endringer i loven for å øke bruken av 

tilstandsrapporter ved salg av boliger, blant annet at det skulle stilles kvalifikasjonskrav til 

takstmenn som utarbeider tilstandsrapportene.23 Dette skulle være effektive virkemidler som 

skulle føre til en mer riktig og større oversikt over boligens tilstand, som i sin tur ville bidra til 

at både kjøper og selger fikk en mer presis angivelse av boligens verdi. Tanken var at 

tilstandsrapporter skulle hindre ubehagelige overraskelser, både for selger og kjøper.24  

 

Selv om flertallet i utvalget generelt var enige i at en økning i bruk av tilstandsrapporter ved 

salg av bolig og en autorisasjonsordning for bygningssakyndige var ønskelig, var det en del 

dissenser i utvalget om hvordan dette skulle gjennomføres. En fraksjon i utvalget anbefalte 

blant annet å innføre en lovpålagt plikt for selger om å fremlegge tilstandsrapport ved 

 
19 NOU 2009: 6 s. 9.  
20 ibid. 
21 ibid. s. 13. 
22 I punkt 6 nedenfor vil det ses kort hen til eierskifteforsikring. 
23 NOU 2009: 6 s. 64. 
24 ibid. s. 25. 
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transaksjon av bolig.25 Mulige rettslige konsekvenser av å ikke å innhente rapporten kunne for 

selger blant annet være ileggelse av et sanksjonsgebyr eller at kjøper kunne heve kjøpet.26 

 

Andre medlemmer ønsket ikke å fastlegge en lovpålagt plikt til å fremsette tilstandsrapporter 

ved salg som bolig. Disse medlemmene mente man skulle regulere bruken av 

tilstandsrapporter kontraktrettslig i avhendingsloven, med de virkninger dette medfører. Et 

eksempel de trekker frem vil innebære en utvidelse av selgers opplysningsplikt, nemlig at 

selger skal anses for å kjenne de mangler som ville ha fremgått av en tilstandsrapport, selv når 

en rapport ikke er innhentet.27 En konsekvens av en slik regel vil være at kjøperen av boligen 

vil ha en større mulighet til å kunne påberope seg mangelsbeføyelser overfor selger. 

 

Det var også uenighet mellom medlemmene i utvalget om hvilke opplysninger en 

tilstandsrapport skulle inneholde. Enkelte av medlemmene mente for eksempel at en 

tilstandsrapport skulle innholde opplysninger om planer som ikke var endelige (planforslag), 

mens andre var mer negative til en slik regel.28 

 

Samlet sett kan det sies at takstutvalget ønsket å styrke kjøpers stilling i bolighandelen ved å 

innføre en ordning med tilstandsrapporter for å «sikre at avtaler om kjøp av bolig blir inngått 

på grunnlag av riktig informasjon.»29 Meningene om hvordan man skulle oppnå målsetningen 

delte seg likevel i forskjellige fraksjoner, som eksemplene ovenfor viser. Høringsinnspillene 

som fulgte fra relevante interesseorganisasjoner, var også spikrende.  

 

Arbeidet frem mot en ny avhendingslov ble lagt på is kort tid etter, og Stortinget fremmet ikke 

noe forslag til ny lov, selv etter at en skriftlig høring fant sted i 2009.30 Det kan antas at 

dissensene og uenighetene som fremkom både av NOU 2009: 6 og fra bransjen generelt 

muligens førte til at utredning ikke ble fulgt opp av noe lovproposisjon.  

 

2.2 Videre prosess mot endringen av avhendingsloven 

Etter forskjellige anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen i årene som fulgte etter 

overnevnte NOU 2009: 6, blant annet vedtak nr. 47 (2015-2016) hvor regjeringen ble bedt om 

å «vurdere tiltak som [vil bidra] til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, 

herunder det varslende arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet 

 
25 NOU 2009: 6 s. 28. 
26 ibid. s. 28-29. 
27 ibid. s. 10-11. 
28 ibid. s. 54-55. 
29 ibid. s. 24. 
30 Justis-og politidepartementet (2009). 



11 

 

måte»31, ble arbeidet mot en revisjon av avhendingsloven først gjenopptatt i 2017-2018. NOU 

2009: 6 ble mot slutten av 2017 sendt ut til en ny, forenklet og supplerende høring, med ønske 

om nye innspill fra relevante høringsinstanser, før muntlig høringsmøte i Stortinget i 2018.32  

 

Disse overnevnte høringene ble i motsetning til den umiddelbare høringen etter NOU 2009: 6 

fulgt opp av en lovproposisjon, Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere 

bolighandel), som bygger på NOU-en og de to høringene fra 2017-2018. Videre ble det 

avholdt et muntlig høringsmøte i stortingskomiteen i 2019, som munnet ut i Innst. 270 L 

(2018-2019), og til slutt i Lovvedtak 54 (2018-2019), nemlig lov av 7.juni 2019 nr. 20 om 

endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel). 

 

Den nye avhl. § 3-10 første ledd tredje punktum vil nå gi adgang til at det offentlige kan vedta 

forskrift med hjemmel i avhendingsloven. I februar 2020 sendte regjeringen ut et nytt 

høringsbrev vedørende forslag om ny forskrift til avhendingsloven, og etterlyste 

tilbakemeldinger og synspunkter fra interesseorganisasjoner og bransjeaktører. Forslaget til 

forskrift utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal-og 

moderniseringsdepartementet går i korthet ut på å regulere innholdet og betydningen av 

tilstandsrapporten ved avhending av fast eiendom. Videre fastlegger forslaget til forskriften 

blant annet kompetansekrav til bygningssakyndige som utarbeider rapportene (kapittel 3 i 

forslaget) og hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, se for eksempel § 2-1.33  

 

Formålet med innkallelse til høring er først og fremst å behandle relevante argumenter fra 

berørte parter i eiendomshandelen vedrørende forslag til den nye forskriften. Ut fra 

høringsnotatet og formålsbestemmelsen i forslag til forskrift § 1-1 er formålet til forskriften at 

departementet skal ha mulighet til å «tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av 

høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.»34 

Forutsetningen for at tilstandsrapporten skal ha virkning etter avhendingsloven er at 

eventuelle krav som fremkommer av forskriften er oppfylt. Høringsfristen ble satt til 10. mai 

2020, og flere instanser har kommet med sine høringssvar. Overordnet er mange positive til at 

departementet kan forskriftsregulere kompetansekrav til bygningssakyndige og hva 

rapportene skal inneholde. Blant annet fremholder Norsk takst at de er enige i kravet om 120 

studiepoeng for å kunne utarbeide godkjente tilstandsrapporter.35 Advokatforeningen mener 

 
31 Justis-og beredskapsdepartementet (2017). 
32 Justis-og beredskapsdepartementet (2018).  
33 Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020) s. 45. 
34 ibid.  
35 Norsk takst (2020) s. 4, jf. også Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (2020) s. 52. 
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likevel at forslaget ikke er «tilstrekkelig vurdert/og eller utformet», og støtter ikke forslaget i 

nåværende form.36 

 

Når denne masteroppgaven skrives høsten 2020 er saken fortsatt under behandling. Dersom 

forskriften vedtas, er den ventet å tre i kraft samtidig som endringene i avhendingsloven 

ikraftsettes.  

 

2.3 Reaksjoner fra fagmiljøet  

Lovprossesen av den nye avhendingsloven har blitt kritisert fra flere hold, og enkelte har 

problematisert om hvorvidt den har vært ideell og demokratisk gjennomført. Jusprofessor 

Benestad Anderssen er blant de som har vært kritisk til lovprossesen, og har i brev til 

komiteen uttrykt at «saksgangen frem til fremleggelsen av Prop. 44 L (2018-2019) har vært 

mangelfull, uvanlig og uheldig.»37 Arbeiderpartiet og Senterpartiet har også lagt vekt på at 

den siste høringen av lovforslaget ble utført i rettsferien 2018, med korte tidsfrister, og 

reagerer på at regjeringen anbefaler større endringer enn de endringene som fremkom av 

høringene. En konsekvens av dette er ifølge partiene at relevante høringsinstanser verken har 

fått nok tid eller mulighet til å angi uttalelser og synspunkter om endringen.38 

 

Komiteens medlemmer fra blant annet regjeringspartiet Høyre mener på den andre siden at 

lovforslaget har vært tilstrekkelig utredet, og argumenterer mot Benestad sine synspunkter 

ved å trekke frem at han har vært leder for klageorganet til Protector Forsikring, og 

problematiserer med dette hans habilitet i saken.39 Samme medlemmer viser til uttalelser fra 

professor Bergsåker og hans syn på saken om at lovforslaget bør gjennomføres.40 

 

 

 

 
36 Advokatforeningen (2020) s. 11. 
37 Innst. 270 L (2018-2019) s. 25. 
38 ibid. s. 26.  
39 ibid. s. 26-27. 
40 ibid. s. 27, hvor Bergsåkers syn fremkommer i brev adressert til Kommunal-og forvaltningskomiteen i 2019. 
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3 Betydningen av det kjøper vet eller bør vite om eiendommen 

forut for avtaleinngåelsen 

3.1 Problemstilling og videre fremstilling 

Problemstillingene i denne avhandlingen omhandler som nevnt innledningsvis i hovedsak 

endringer av avhl. § 3-10, nemlig tilføyelsen av et nytt første ledd annet og tredje punktum, og 

hvordan disse endringene de vil utspille seg i praksis for partene i bolighandelen. Det som kan 

reises spørsmål om er for det første hvilken rettsvirkning endringen generelt vil ha for en 

boligkjøper, da kjøper nå vil presumeres å kjenne til alt som fremkommer av 

tilstandsrapporten som selger innhenter. Det interessante spørsmålet er om denne endringen i 

realiteten utgjør en endring, da det kan argumenteres ut fra rettspraksis at en slik presumsjon 

muligens allerede foreligger. En annen problemstilling som kan reises i dette henseende er om 

det stilles strengere eller svakere krav til kjøpers kunnskap om eiendommen ved ikrafttredelse 

av endringen av avhl. § 3-10. 

 

Det vil innledningsvis tas stilling til hvordan oppgaven vil tolke og bruke begrepet «kjøpers 

undersøkelsesplikt», et begrep som er godt innarbeidet i litteraturen og i rettspraksis. Deretter 

vil vilkårene i gjeldende avhl. § 3-10 bli behandlet mer utførlig. Hoveddelen av punkt 3.5 vil 

knytte seg til en diskusjon om hvorvidt endringene stiller strengere eller svakere krav til det 

kjøper vet eller må vite om eiendommen forut for avtaleinngåelsen om kjøp og salg av bolig.   

 

3.2 Begrepsbruk – om kjøpers «plikt» til å undersøke boligen forut for 

avtaleinngåelsen 

Selv om det fremgår av juridisk teori41 at avhl. § 3-10 kan tolkes som en form for plikt for 

kjøperen til å undersøke boligen forut for avtaleinngåelsen, er det i dag alminnelig enighet om 

at boligkjøper ikke har en slik undersøkelsesplikt. Dette støttes først og fremst av ordlyden i 

paragrafen, da ordlyden isolert sett ikke kan sies å oppstille en plikt til kjøperen om å 

undersøke boligen før avtaleinngåelsen. Rettspraksis42 og uttalelser fra departementene i 

forarbeidene trekker også i samme retning, der det i sistnevnte uttrykkes et ønske om at det 

ikke bør «innførast nokon generell plikt for kjøparen til å undersøkje eigedomen før avtale 

vert inngått.»43  

 
41 Anderssen (2008) s. 202 og Bergsåker (2013) s. 354 hvor sistnevnte bruker uttrykket «Kjøpers 

undersøkelsesplikt (...)» som tittel ved behandlingen av avhl. § 3-10. Bergsåker er likevel også kritisk til 

språkbruken, se Bergsåker (2013) s. 360.  
42 Jf. dom LF-1997-1036 fra Frostating lagmannsrett, hvor domstolen tok stilling til om en boligkjøper hadde 

reklamert innen rimelig tid da det viste seg at eiendommen hadde fuktskader. Ved vurderingen av om det 

forelå en mangel ved eiendommen var domstolen innom avhl. § 3-10, og bemerket at det er «ingen 

undersøkelsesplikt fra kjøpers side før avtaleinngåelse.» I samme retning taler også LB-2003-10224 hvor 

domstolen nevner at «[k]jøper har i utgangspunktet ikke undersøkelsesplikt etter loven.» 
43 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94.  
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Bestemmelsen må skilles fra avhl. § 4-9, som behandler kjøpers plikt til å undersøke 

eiendommen etter at den har blitt overtatt. Det stilles høyere krav til kjøpers aktive 

undersøkelse etter at boligen er overtatt.44 En mulig grunn som fremheves av Bergsåker er at 

forholdene for undersøkelse ligger bedre til rette etter at kjøperen først har overtatt boligen.45 

En såkalt «plikt» for kjøper til å undersøke boligen er således strengere etter at eiendommen 

er overtatt enn forut for avtaleinngåelsen.  

 

Selv om begrepet «kjøpers undersøkelsesplikt» er innarbeidet i litteraturen, vil ikke kjøper 

miste muligheten til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende dersom vedkommende for eksempel 

kjøper en bolig uten å ha vært på visning eller undersøkt den på andre måter. Grunnen til dette 

er at det i realiteten ikke foreligger en plikt. Likevel forutsettes det at kjøper gjør rimelige 

tiltak og undersøkelser av boligen forut for avtaleinngåelsen. Rettsvirkningen er at det kun er 

en plikt «i den meining at kjøparen kan miste retten til å gjere gjeldande noko som mangel 

dersom «plikta» ikkje er følgt.»46 Det er med andre ord ikke snakk om en absolutt plikt for 

kjøper, men vedkommende mister retten til å gjøre en feil gjeldende som mangel dersom han 

eller hun ikke har undersøkt boligen slik det fremkommer av avhl. § 3-10 første og annet ledd. 

Avhandlingen vil av de overnevnte grunnene ikke bruke begrepet «kjøpers 

undersøkelsesplikt» inngående ved redegjørelsen av gjeldende rett. Endringen av avhl. § 3-10 

reiser likevel en spennende problemstilling i dette henseende, nemlig om de overnevnte 

betraktningene vedrørende «kjøpers undersøkelsesplikt» vil endres etter ikraftsettelsen av den 

nye avhl. § 3-10. Det interessante er om bestemmelsen på sett og vis nå vil inneholde en 

virkelig plikt for kjøperen til å undersøke eiendommen og relevante salgsdokumenter.47 

 

3.3 Redegjørelse av gjeldende avhl. § 3-10  

3.3.1 Innledende bemerkninger om bestemmelsen 

Gjeldende avhl. § 3-10 regulerer de rettslige konsekvensene av at kjøper visste, måtte vite 

eller i enkelte tilfeller burde vite48 om feil eller avvik ved boligen ved avtaleinngåelsen. 

Bestemmelsen har tre ledd, og ordlyden lyder som følgende: 

 

 § 3-10.Synfaring og anna forundersøking 

 

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte 

kjenne til då avtala vart inngått. 

 
44 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94. 
45 Bergsåker (2013) s. 354. 
46 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94. 
47 Dette vil bli diskutert nærmere i punkt 3.5.og 6 i avhandlingen.  
48 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 93. 
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(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn 

late vere å følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje 

gjere gjeldande som mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. 

Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig 

handla i strid med god tru. 

 

(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om 

eigedomen. 

 

Bestemmelsens første ledd avskjærer således kjøperens adgang til å påberope seg at de avvik 

kjøperen visste eller måtte vite om ved inngåelsen av avtalen om kjøp av bolig, skal anses 

som mangler ved boligen. Kjøper har i slike tilfeller ikke anledning til å kreve 

mangelssanksjoner fra selger.  

 

Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen skal forstås på samme måte som kjøpsloven § 

2049, som på sin side regulerer kjøpers undersøkelse av tingen ved kjøp av løsøre.50 Denne 

type kontinuitet i lovgivning kan tolkes dithen at en slags undersøkelse forut for inngått avtale 

om kjøp kan anses som et alminnelig obligsasjonsrettslig prinsipp. Forarbeidene er likevel, 

som nevnt i punkt 3.2 over, klare på at loven ikke oppstiller en plikt for kjøper å undersøke 

boligen inngående. 

 

Etter ordlyden i første ledd kan det i hovedsak reises en diskusjon rundt tre vilkår: hvem 

«kjøperen» etter loven anses for å være, og betydningen av det kjøperen «kjente eller måtte 

kjenne til» da «avtala vart inngått».  

 

3.3.2 Første ledd – hvem er ansett som «kjøperen» i avhendingslovens forstand? 

Ordlyden i første ledd viser til «kjøperen», noe som etter en naturlig språklig forståelse av 

ordlyden kan tolkes dithen at bestemmelsen kun omfatter kjøperen personlig. Det fremgår 

likevel av forarbeidene at «kjøperen» også omfatter fullmektiger og andre 

kontraktsmedhjelpere som kjøperen kan identifiseres med, som for eksempel teknisk 

sakkyndige.51 Spørsmålet vil i så fall være om hvorvidt den aktuelle kontraktsmedhjelperen 

«måtte vite» om omstendigheten ved eiendommen forut for avtaleinngåelsen,52 jf. også punkt 

3.3.4. nedenfor. Et annet spørsmål som kan dukke opp i dette henseende er om en sakkyndig 

 
49 Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven). 
50 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 93. 
51 ibid. 
52 ibid. 
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har hatt en slik tilknytning til kjøperen og selve kjøpet at det er naturlig at han anses for å 

være en medhjelper i lovens forstand.53  

 

3.3.3 Tidspunktet for vurderingen – «då avtala vart inngått» 

Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden er opplysningene av betydning de som 

kjøperen var klar over da avtalen ble bindende mellom partene, jf. uttrykket «då avtala vart 

inngått». Det er således uten betydning for vurderingen etter første ledd hvilke opplysninger 

kjøper ble kjent med etter at partene ble avtalerettslig bundet.54 For å vurdere når partene er 

avtalerettslig bundet, må det ses hen til reglene som fremkommer av avtaleretten. Den typiske 

måten en boligkjøper blir bundet til kjøp av eiendom i dag er når kjøper gir et bud på boligen 

med en eventuell akseptfrist til selger, og dette budet kommer frem til selgers kunnskap. Når 

selger godtar budet, og aksepten kommer frem til kjøper innen akseptfristen går ut, er partene 

gjensidig forpliktet til å oppfylle sin del av avtalen, jf. avtaleloven. § 7. Det relevante 

tidspunktet er således da kjøper og selger ble bundet ved aksept på fremsatt tilbud.55 

 

Ifølge forarbeidene, med videre henvisning til kjøpslovens forarbeider, er det nødvendig at 

kjøper er klar over hva en eventuell omstendighet kan innebære.56 Med dette menes at det 

stilles krav til at vedkommende har faktisk kunnskap om, og er i stand til å skjønne hvilken 

betydning og rekkevidde den aktuelle omstendigheten har for boligen. Poenget er at kjøper 

skal forstå at forholdet kan anses som en mangel i rettslig forstand. Dersom en boligkjøper for 

eksempel vet at krypkjelleren ikke har ventiler for lufting, men ikke er innforstått med dette 

kan skape fuktproblemer i boligen, kan kjøper kreve mangelssanksjoner når vedkommende 

blir klar over at manglende ventilasjon av krypkjelleren anses som negativt.57 

 

3.3.4 Særlig om vilkåret «kjente eller måtte kjenne til» 

Etter ordlyden i avhl. § 3-10 første ledd kan kjøperen først og fremst ikke gjøre gjeldende som 

mangel et avvik han kjente eller måtte kjenne til da avtalen var inngått. Etter en naturlig 

språklig forståelse av ordlyden «kjente» innebærer begrepet at det stilles krav om positiv 

kunnskap om avviket for at kjøperen ikke skal kunne gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser 

overfor selger. En mulig rettsvirkning av at det stilles krav til faktisk kunnskap om forholdet 

er at kjøper kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende når vedkommende blir klar over 

omstendighetens betydning som en mangel, jf. punkt 3.3.3 ovenfor. På den ene siden kan 

 
53 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 93. 
54 Bergsåker (2013) s. 358. 
55 ibid.  
56 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 93 med videre henvisning til Ot. prp nr. 80 (1986-1987) s. 62-63. 
57 Se tilsvarende Bergsåker (2013) s. 359 som nevner et eksempel om manglende åpning for lufting på taket til 

eiendommen.  
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dette tolkes dithen at kjøper ikke har en konkret frist vedkommende må forholde seg til for å 

kunne gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser overfor selger, jf. også avhl. §3-1. Et berettiget 

krav mot selger er således heller ikke avskåret etter at avtalen er blitt inngått så lenge kjøperen 

var i god tro om avvikets (manglende) betydning.  

 

På den andre siden fremgår det av ordlyden at selv om boligkjøper ikke «kjente» til 

omstendigheten som viste seg å være en mangel, kan kjøpers mangelskrav også bortfalle 

dersom kjøperen «måtte kjenne til» den eventuelle mangelen eller feilen ved eiendommen. 

Problematikken som er nevnt avslutningsvis i avsnittet over blir dermed til en viss grad 

nedtonet. Vilkåret «måtte kjenne til» i avhl. § 3-10 første ledd forstås på tilsvarende måte slik 

det fremkommer av blant annet avhl. § 3-7 om selgers manglende opplysning om 

eiendommen.58 

 

Spørsmålet er således hva vilkåret «måtte kjenne til» mer konkret innebærer. En ren 

ordlydsfortolkning av uttrykket «måtte kjenne til» gir ikke særlig veiledning, utenom at det 

kan hevdes å stille en form for aktsomhetskrav av kjøperen. Dette er også noe som kan hevdes 

å fremkomme av rettspraksis.59 Det kan i dette henseende diskuteres hvilken grad og form av 

skyld bestemmelsen oppstiller for kjøper. Bestemmelsen avgrenses mot tilfeller der kjøper 

«burde» ha visst om mangelen.60 

 

Ifølge forarbeidene skal det ved vilkåret «måtte kjenne til» foretas en konkret vurdering av 

om hvorvidt kjøperen hadde «ei rimeleg orsaking for ikkje å vite» om de aktuelle 

omstendighetene ved eiendommen.61 Tankegangen er at kjøperen ikke kan hevde at 

vedkommende var uviten i tilfeller hvor vedkommende hadde en rimelig grunn til å vite om at 

omstendigheten ved eiendommen var en mangel. Forarbeidene er ellers sparsomme hva 

gjelder vurderingen og det konkrete innholdet av «måtte kjenne til»-kriteriet.  

 

Det fremgår av juridisk litteratur, i forbindelse med behandlingen av vilkåret i avhl. § 3-7, en 

diskusjon om hvorvidt vilkåret skal forstås som en «bevisregel, eller som et kvalifisert 

 
58 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 89. Det vises også her til at formuleringen «måtte kjenne til» også brukes i avhl. 

§ 3-2 første ledd bokstav b. Sistnevnte bestemmelse fastslår at boligen har en mangel dersom den ikke passer 

for et «særlig formål» som selger var eller måtte være kjent med da avtalen ble inngått. 
59 Se bl.a. vurderingen av Rt-2001-369 og Rt-2002-696 i avsnittene nedenfor i avhandlingen. 
60 Anderssen (2008) s. 150 der han foretar en vurdering av forarbeidene til avhendingsloven og Rt-2002-696. 
61 Ot. prp nr. 66 (1990-1991) s. 93. Se også s. 89 hvor det vises til kjøpslovens forarbeider, Ot. prp. nr. 80 (1986-

1987). Dekningen av kjøpsloven § 19 første ledd bokstav b (og håndverkertjenesteloven § 19) er likevel 

avgrenset til «vesentlige forhold» ved løsøret/tjenesten, og virkeområdet for de nevnte bestemmelsene er derfor 

snevrere. For en utførlig behandling av temaet i kjøpsloven, se kommentarutgaven til kjøpsloven av 

Bergem/Rognlien (2020).  
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uaktsomhetskrav.»62 Dersom vilkåret anses for å være en bevisregel, er rettsvirkningen at 

retten vil kreve bevis for at kjøper faktisk kjente til de aktuelle forholdene ved eiendommen.63 

På den andre siden mener enkelte at det er nok «å vise til at [kjøperen] ikke har noen rimelig 

unnskyldning for sin eventuelle uvitenhet.»64 Sistnevnte er også best i samsvar med 

forarbeidenes uttalelser om vurderingstemaet, herunder spørsmålet om kjøperen har en 

rimelig grunn til å ikke ha visst om omstendigheten, jf. ovenfor. Vurderingstemaet blir 

dermed hva som vil anses som «ei rimeleg orsaking» i det konkrete tilfellet. 

 

Hvordan «måtte kjenne til»-kriteriet skal forstås i forbindelse med avhending av eiendom har 

vært gjenstand for utførlig behandling i Høyesterett, særlig slik vilkåret fremkommer av avhl. 

§ 3-7 om selgers manglende opplysning om eiendommen. Et eksempel er Rt-2001-369 

(Takstmanns-dommen). Boligen i den nevnte dommen var blitt «solgt som er» etter avhl. § 3-

9, og kort tid etter salget viste det seg at eiendommen hadde fuktskader. Spørsmålet i saken 

var hvem som skulle bære risikoen for feilene, og en av problemstillingene Høyesterett tok 

stilling til var om selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. I dommen var et 

viktig spørsmål om hvorvidt selger skulle identifiseres med takstmannen som hadde 

utarbeidet tilstandsrapporten, som ifølge dommen inneholdt feil og unnlatelser. Dersom 

selgeren var identifisert med takstmannen og dermed etter loven brutt sin opplysningsplikt 

grunnet identifikasjon, var rettsvirkningen av dette at det forelå en mangel i lovens forstand. 

Kjøper kunne i et slikt tilfelle kreve prisavslag etter avhl. § 4-12.  

 

Høyesterett kom til at takstmannen «måtte kjenne til» fuktskadene, og identifiserte selger med 

takstmannen. Førstvoterende tolket «måtte kjenne til»-vilkåret slik at vilkåret var ansett 

oppfylt etter loven når det kunne konstateres en «forsettlig(...) eller grovt uaktsom(...) 

unnlatelse av å ta med i tilstandsrapporten forhold som det skulle vært opplyst om.»65 Ifølge 

Høyesteretts argumentasjon i dommen er vurderingstemaet av «måtte kjenne til»-vilkåret altså 

om selgers (eller kjøpers etter avhl. § 3-10) uvitenhet om mangelen kan karakteriseres som 

grov uaktsom.66 

 

 
62 Anderssen (2008) s. 150. 
63 ibid. s. 150 hvor det fremgår at bl.a. den fellesnordiske kjøpslovsutredningen NU 1984: 5 s. 235 gir støtte for 

at «regelen skal anses som en bevisregel.»  
64 Bergsåker (2013) s. 253. Se videre Anderssen (2008) s. 150 som støtter tanken om at «måtte kjenne til»-

vilkåret sikter til et krav om grov uaktsomhet.   
65 Rt-2001-369 side 374. På side 376 nevner førstvoterende videre at det hadde vært et uheldig resultat dersom 

selger bare fikk risikoen for «uriktige opplysninger, men ikke for manglende opplysninger i [en 

tilstandsrapport] selv i de tilfeller takstmannen kjente til mangel ved eiendommen eller opptrådte grovt 

uaktsomt.» 
66 Kravet om grov uaktsomhet hos selger følger også av en rekke lagmannsrettsdommer, herunder LB-2017-

89636 og LA-2011-163489. Begge dommene behandler «måtte kjenne til»-vilkåret i avhl. § 3-7.  
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I Rt-2002-696 (NEBB-dommen) vurderte også Høyesterett hva som ligger i «måtte kjenne 

til»-vilkåret slik det fremkommer av avhl. § 3-7 om selgers manglende opplysning. Saken 

gjaldt krav om erstatning som følge av at det ble oppdaget forurensning i grunnen tilknyttet 

eiendommen. Førstvoterende bemerket at «måtte kjenne til»- vilkåret var å anse som et såkalt 

normativt begrep67, som innebærer at en mangel kan foreligge etter loven selv det er på det 

rene at selgeren ikke har positiv kunnskap om mangelen.68  

 

Høyesterett går ikke mer konkret inn på hva som ligger i det normative uttrykket eller hvilke 

momenter rettsanvenderen skal legge vekt på ved vurderingen av om selgeren «måtte kjenne 

til» en mangel. Dersom man skal legge til grunn det som fremkommer av den overnevnte 

Takstmanns-dommen, kan det hevdes at det som har en betydning er om hvorvidt kjøper har 

opptrådt grovt uaktsomt i tilknytning til sin uvitenhet om mangelen. Det må trekkes et skille 

mellom alminnelig og grov uaktsomhet. Vurderingen av om hvorvidt kjøperen har opptrådt 

grovt uaktsomt vil være hvordan en såkalt vanlig boligselger ville ha opptrådt i samme 

situasjon, hva vedkommende kan få ut fra omstendighetene ved eiendommen, og av avvikets 

karakter.69  

 

Samlet sett kan det, etter en tolkning av de overnevnte dommene, trekkes noen fellestrekk av 

hva som ligger i uttrykket «måtte kjenne til», nemlig at vilkåret viser til en konkret vurdering 

hvor det stilles et krav til at kjøpers uvitenhet må karakteriseres som grovt uaktsom.70 I 

samme retning taler juridisk litteratur, blant annet at det som er avgjørende er om det «finnes 

en rimelig grunn til at kjøperen eventuelt var uvitende om forholdet. I så fall er 

kunnskapskravet ikke oppfylt.»71 Det kan antas at det nok skal litt til før en kjøpers atferd kan 

karakteriseres som grovt uaktsom, særlig der vedkommende er å anse som en forbruker. 

 

 
67 At «måtte kjenne til»-vilkåret er ansett som et normativt begrep er også i samsvar med juridisk litteratur, jf. 

Krüger (2004) s. 273. 
68 Rt-2002-696 s. 702. Videre følger det på samme side av dommen at det ikke er «tilstrekkelig at [selgeren] 

burde ha kjent til [mangelen]» for at vilkåret «måtte kjenne til» anses oppfylt. For sistnevnte, se også 

Bergsåker (2013) s. 253. 
69 Jf. også hva som anses å falle under begrepet «grov uaktsomhet» i alminnelig erstatningsrett, jf. Rt-1989-1318. 

Det følger av side 1322 i nevnte dom følgende: «[f]or at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt 

uaktsom, må den etter mitt syn representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie 

seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn 

hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.» 
70 Tilsvarende fremkommer av juridisk litteratur, se Anderssen (2008) s. 150 der han henviser til andre juridiske 

forfattere med samme oppfatning. 
71 Bergsåker (2013) s. 358. 
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3.4 Annet ledd – kjøpers forundersøkelse av eiendommen 

Avhl. § 3-10 annet ledd behandler rettsvirkningen av kjøpers manglende eller mangelfulle 

forundersøkelse av eiendommen før avtaleinngåelsen. Etter annet ledd første punktum kan 

ikke kjøperen gjøre gjeldende «noko» som vedkommende «burde vorte kjent med ved 

undersøkinga» jf. ordlyden i bestemmelsen. Utgangspunktet etter bestemmelsen er derfor at 

kjøper ikke har mulighet til å kreve mangelssanksjoner for dette «noko» som vedkommende 

«burde» ha vært kjent med ved forundersøkelsen av boligen. Diskusjonen i det følgende vil ta 

for seg hva dette «noko» og «burde» mer konkret innebærer.  

 

3.4.1 Forståelsen av begrepet «noko»  

Det følger av ordlyden til bestemmelsen at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende «noko» som 

mangel. Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden kan vilkåret «noko» tolkes som et 

forhold eller trekk ved boligen.72 Begrepet er formulert vidt, og forarbeidene er tause 

angående forståelsen og innholdet av vilkåret. Det fremgår likevel av juridisk litteratur, blant 

annet av Anderssen, at rekkevidden av «noko» omfatter alt fra både regulerings- og 

naboforhold til fysiske mangler ved boligen.73 Andre eksempler som kan nevnes er rasfare og 

servitutter på eiendommen. 

  

3.4.2 Betydningen av vilkåret «burde»  

Det kan reises en interessant diskusjon om hva som ligger i uttrykket «burde». Etter en 

naturlig språklig forståelse av begrepet «burde», er det klart at det ikke stiller like høye krav 

til kjøpers adferd som ved «måtte»- vilkåret, jf. også drøftelsen i punkt 3.3.4. Det fremgår av 

forarbeidene at rettsanvenderen må foreta en individuell vurdering av hver enkelt kjøper, og 

det er av betydning hvilke forutsetninger vedkommende hadde for undersøkelsen av 

eiendommen.74 Dersom en kjøper for eksempel besiktiger en bolig under en visning sammen 

med mange interessenter, kan dette anses som en situasjon hvor det ikke kan stilles høye krav 

til hva kjøperen «burde» ha oppdaget på visningen. Dersom kjøperen derimot får (flere) 

 
72 Se tilsvarende Bergsåker (2013) s. 359 hvor han nevner at vilkåret «noko» skal tillegges samme forståelse som 

vilkåret «omstende» slik det fremkommer av avhl. § 3-7 første punktum. «Omstende» etter avhl. § 3-7 

omfatter både positive og negative forhold ved eiendommen, med de begrensninger som følger av 

rettspraksis. For sistnevnte se Anderssen (2008) på s. 146 som viser til Hålogaland lagmannsrettens dom 

LH-2006-8832 der domstolen behandlet selgers opplysningsplikt vedrørende luktplager i bolig etter dødsfall. 

Retten kom til at selger hadde plikt til å opplyse om dødsfall i boligen. Dersom boligen ikke hadde vært 

preget av liklukt, ville kanskje ikke retten ha kommet til samme resultat. Retten legger med andre ord stor 

vekt på at boligen var plaget av lukt som følge av dødsfallet. Bergsåker (2013) på s.  251 henviser til LB-

2010-53470 og hevder at det faller under selgers opplysningsplikt å opplyse om dødsfall ved eiendommen, 

mens bl.a. Anderssen (2008) på s. 146 er uenig og mener det «er å trekke opplysningsplikten urimelig 

langt(...)».  
73 Anderssen (2008) s. 204. 
74 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 95. 
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privat(e) visning(er) av megler eller selger, og foretar mer inngående undersøkelser, kan det 

ofte stilles noe høyere krav til hva han burde ha oppdaget under disse visningene. Det er den 

visningen som faktisk har funnet sted som vil være utgangspunktet for vurderingen av hva 

kjøperen burde ha oppdaget.75 

 

I enkelte tilfeller vil selger kunne oppfordre kjøper til å undersøke boligen nøyere, for 

eksempel inntar selgeren et punkt i salgsdokumentasjonen om at kjøperen burde undersøke to 

sprukne fliser på badet nøyere, og innhente en sakkyndig for en vurdering av flisene. Dersom 

kjøper har fått en oppfordring fra selger om nøyere undersøkelser av boligen, vil dette kunne 

ha betydning for vurderingen av hva kjøper «burde» ha oppdaget ved eiendommen.76 I det 

nevnte tilfellet vil kjøper muligens ha en dårlig sak dersom vedkommende i ettertid krever 

mangelsbeføyelser fra selger grunnet fuktskader på badet som viser seg å stamme fra de 

sprukne flisene på badet.77 Det understrekes her at selgeren ikke kan pålegge kjøperen å foreta 

svært tidskrevende undersøkelser, og i utgangspunktet kun kan «påleggje kjøparen det som 

etter skikk og bruk er ei normal undersøking på stadiet før avtale vert inngått.»78 

 

Et eksempel på en dom som kan hevdes å være relevant i tilknytning til avhl. § 3-10 annet 

ledd er Rt-2002-1425 (Bukkebo-dommen). Både selger og kjøper i saken klar over at det var 

problemer med vanninntrengingen i grunnmuren til den aktuelle eiendommen, og kjøper 

visste at dette måtte utbedres. Eiendommen var blitt solgt «som den er» etter avhl. § 3-9, og 

kjøper var ved salget «gjort uttrykkelig oppmerksom på en bestemt feil – problemet med 

vanninntrengingen i underetasjen.»79 Årsaken til problemet viste seg likevel å være noe annet 

enn det som var opplyst, og omfanget samt utbedringen av problemet ble langt høyere enn det 

som var antatt. Kjøperen hevdet på grunn av dette at det forelå en mangel i lovens forstand, og 

krevde prisavslag fra selgeren. Problemstillingen Høyesterett skulle ta stilling til var hvem av 

partene som hadde risikoen for utgiftene, mer presist om det var selger eller kjøper som hadde 

risikoen for at det «ikke ble foretatt undersøkelser for å avdekke årsakene til en feil selgeren 

hadde opplyst om.»80 Det konkrete spørsmålet i saken var om omfanget og kostnadene var en 

mangel som medførte at eiendommen var i en «vesentlig ringare stand» sammenlignet med 

 
75 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94. 
76 ibid. s. 94 uttaler forarbeidene at «[s]å lenge seljaren ikkje har oppmoda til undersøking, er det opp til kjøparen 

kva for undersøkingar han eller ho vil gjere(...)».  
77 Bergsåker (2013) nevner på s. 361 at «[u]nntak gjelder når kjøperen har hatt rimelig grunn til å unnlate å 

undersøke til tross for selgerens oppfordring.» Et eksempel på dette kan være dersom kostnadene til 

grundigere undersøkelser er svært kostbart.  
78 Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) s. 94. 
79 Rt-2002-1425 s. 1429. 
80 ibid. s. 1425. 
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det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og «tilhøva eller» etter avhl. § 3-9 

annet punktum.  

 

En enstemmig Høyesterett konkluderte med at kjøperen ikke skulle få medhold, og begrunnet 

avgjørelsen med at kjøperen ikke hadde foretatt tilstrekkelig undersøkelse av eiendommen. 

Kjøperen hadde ikke fulgt anbefalingen fra selgersiden som fremkom blant annet av 

salgsoppgaven om å ta med seg en saksynding på befaring av eiendommen før kjøpet, en 

undersøkelse som etter Høyesteretts mening ville «klarlagt årsaken til vanninntrengingen, og 

dermed også hva utbedring ville koste.»81 Samspillet mellom dette, og det faktumet av at 

vanninntrengingen var synlig på visning, at salgsoppgaven, selgers egenerklæring og taksten 

inneholdt opplysninger om at det var problemer med vanninntrengingen, gjorde at kjøper ikke 

kunne sies å ha undersøkt boligen i samsvar med avhendingsloven. Kjøper var dermed ikke 

berettiget et krav mot selger. 

 

Høyesterett behandler i denne dommen som nevnt avhl. § 3-9 annet punktum, og betydningen 

av at en bolig er solgt «som den er». Domstolen går ikke direkte inn på avhl. § 3-10, men 

viser allikevel i sin drøftelse at det som følger av avhl. § 3-9 annet punktum har et så vidt 

omfang at det «ikke [er] behov for å gå inn på hva som ville følge av lovens § 3-10 andre 

ledd, om betydningen av kjøperens undersøkelser (...)».82 Dette kan tolkes dithen at avhl. § 3-

9 annet punktum stiller en tilsvarende eller indirekte form for krav til kjøpers kunnskap om 

eiendommen slik det følger av avhl. § 3-10 annet ledd.83 

 

Selv om dommen ikke uttrykkelig tar stilling til eller behandler avhl. § 3-10 annet ledd første 

punktum, kan dommen likevel anses for å være retningsgivende for vurderingen og dermed en 

relevant kilde som kan bidra til å oppklare hvilken kunnskap kjøper må ha av eiendommen 

ved kjøp som følger av avhendingsloven. Dommen kan med andre ord være med å belyse 

hvilke krav som stilles til kjøpers undersøkelse av eiendommen, og hvilken betydning det har 

at selger har oppfordret til grundigere undersøkelser og opplyst om negative forhold ved 

eiendommen, blant annet i salgsdokumentasjonen. 

 

Etter Høyesteretts resonnering i Bukkebo-dommen kan det stadfestes at en kjøper ikke kan 

tilkjennes mangelskrav dersom vedkommende ikke har satt seg tilstrekkelig inn i 

 
81 Rt-2002-1425 s. 1430. 
82 ibid. s.1429. 
83 Se også Anderssen (2008) s. 198 hvor forfatteren skiller mellom hvilken betydning en oppfordring fra selger 

om grundigere undersøkelse vil ha for vurderingene som foretas etter avhl. § 3-9 annet punktum og avhl. § 

3-10 annet ledd første punktum. Etter avhl. § 3-9 annet punktum vil en slik oppfordring anses som et 

moment ved vesentlighetsvurderingen, mens etter avhl. § 3-10 annet ledd vil unnlatelsen om å innhente 

faglig bistand kunne føre til at kjøper taper mangelskravet direkte etter bestemmelsen. 
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salgsdokumentasjonen og andre relevante dokumenter, eller fulgt konkrete oppfordringer fra 

selger om å undersøke eiendommen nøyere.  

 

I samme retning taler LF-2012-49825. I denne avgjørelsen kom domstolen til at kjøperen ikke 

hadde undersøkt boligen som avhl. § 3-10 forskriver da vedkommende valgte å ikke følge 

oppfordringen som fremkom av prospektet om å ta med seg en bygningskyndig på visning. En 

enstemmig domstol kom til at kjøperen dermed ikke kunne gjøre gjeldende at det forelå 

mangel ved eiendommen når det senere viste seg at det manglet fuktsperre i yttertaket.  

 

Samlet sett kan det etter gjeldende rettspraksis og forarbeider antas at de krav man stiller til 

kjøperens kunnskap om boligens tilstand etter avhl. § 3-10 vil kunne variere ut fra hvor nøye 

vedkommende har undersøkt den aktuelle boligen, og om eventuelt kjøper har fått en konkret 

oppfordring fra selger om å foreta mer grundigere undersøkelse av spesielle forhold ved 

eiendommen. Det må foretas konkrete vurderinger ut fra kjøperens egne forutsetninger, 

herunder hva en «normalt aktsom kjøper burde ha oppdaget ved en så grundig undersøkelse 

som kjøper foretok».84  

 

3.5 Stilles det høyere krav til kjøpers kunnskap om eiendommen etter ny 

vedtatt avhl. § 3-10? 

Ved ikraftsettelse av ny avhendingslov vil avhl. § 3-10 første ledd vil få en ny ordlyd som 

lyder som følgende: 

 

§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking.  

 

Tilstandsrapportar og andre salsdokument 

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som ein mangel noko kjøparen kjente eller måtte 

kjenne til då avtala vart inngått. 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. Departementet kan i forskrift gje føresegner om kva krav som må vere 

innfridde for at ein tilstandsrapport skal ha verknad som nemnt i andre punktum, 

medrekna krav til autoriserte bygningssakkunnige og innhaldet i rapportane. 

 

Bestemmelsen får således et nytt annet og tredje punktum i første ledd. Det vises til punktene 

ovenfor vedrørende behandlingen av de øvrige vilkår i bestemmelsen, da de nevnte vilkårene 

som behandles der er videreført i den endrede bestemmelsen. I punkt 4 nedenfor vil jeg særlig 

 
84 Anderssen (2008) s. 207. 
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behandle det nye tredje punktet. I det følgende (og i punkt 5) vil kun endringene og tilføyelsen 

av det andre punktet i bestemmelsen være gjenstand for behandling.  

 

Spørsmålet er først og fremst hva slags betydning den endrede bestemmelsen og tilføyelsen av 

et nytt annet punkt i første ledd vil ha for kjøpers kunnskap om eiendommen forut for 

avtaleinngåelsen om kjøp. Det vil fremgå av bestemmelsen at kjøperen av en bolig vil regnes 

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.»85 Etter en naturlig språklig 

forståelse av ordlyden er rettsvirkningen av det nye punktet blant annet at kjøper ikke kan 

påberope seg feil eller mangler ved eiendommen dersom disse har fremkommet av 

tilstandsrapporten eller andre salgsdokumenter, da eventuelle feil eller mangler som 

fremkommer av overnevnte dokumentasjon vil anses som kjent for kjøperen ved 

avtaleinngåelsen om boligkjøp.  

 

Det fremgår av forarbeidene at endringen nå vil «lovfeste» det faktum at kjøperen anses for å 

kjenne til de forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller annen relevant 

salgsdokumentasjon.86 Det kan stilles spørsmål ved om vedtagelsen av et nytt første ledd 

annet punktum i realiteten er en endring av rettstilstanden slik den er i dag, eller om 

rettstilstanden videreføres. Forarbeidene nevner nemlig videre at det «fremstår (...) som en 

pedagogisk fordel at kjøperen bevisstgjøres om at han eller hun må sette seg grundig inn i 

salgsdokumentasjonen før det inngis bud.»87 Synspunktene som fremgår av forarbeidene kan 

tolkes dithen at dersom endringen er gjort i pedagogisk øyemed og kun er en lovfesting av 

gjeldende rett, er altså endringen og tilføyelsen av et nytt annet punktum kun en presisering 

av gjeldende rett, og ikke en endring av rettstilstanden reelt sett. Denne tankegangen har støtte 

i forarbeidene.88 Dersom man skal følge samme argumentasjon kan det hevdes at kjøpers 

kunnskap om eiendommen således allerede avhenger av hvilken dokumentasjon som 

foreligger forut for kjøp av eiendommen og som kjøperen kan gjøre seg kjent med.  

 

Sistnevnte poeng har støtte i rettspraksis, da det fremgår av dommer89 at kjøper etter 

gjeldende rett skal sette seg tilstrekkelig inn i relevant dokumentasjon, herunder vedlagt 

 
85 Lov av 7. juni 2019 nr. 20 om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) § 3-10 første ledd annet 

punktum. 
86 Innst. 270 L (2018-2019) s. 2.  
87 ibid. 
88 ibid. s. 21 hvor det fremkommer at et nytt annet punktum i § 3-10 første ledd må «(...) anses som en 

pedagogisk fordel» i tilknytning til kjøpers plikt til å sette seg inn i relevant dokumentasjon før boligsalget. 
89 Jf. for eksempel RG-1995-923, som behandlet takstmannens ansvar for innholdet av en tilstandsrapport. 

Retten kom frem til at kjøper ble villedet av tilstandsrapporten, da innholdet i rapporten ga «et feilaktig 

inntrykk når det gjaldt takkonstruksjonen.» Retten tilkjente boligkjøper erstatning.  



25 

 

tilstandsrapport dersom denne foreligger som salgsdokumentasjon før avtalen om kjøp inngås. 

I RG-1995-923 utalte domstolen på side 927 at «(...) kjøpere av en bolig har en 

undersøkelsesplikt. Dette gjelder uavhengig om det foreligger en tilstandsrapport eller ikke. 

Men dersom det foreligger en tilstandsrapport må man se undersøkelsesplikten i lys av 

denne». Denne uttalelsen kan tolkes dithen at dersom det foreligger en tilstandsrapport, stilles 

det høyere krav til aktsomhet hos kjøper. Rettsvirkningen av at kjøper ikke har satt seg inn i 

relevant dokumentasjon, det seg være salgsoppgaven, kjøpekontrakt eller en tilstandsrapport, 

kan være at kjøper avskjæres muligheten til å gjøre gjeldende at en omstendighet som fremgår 

av overnevnte dokumentasjon skal anses som en mangel i lovens forstand, jf. avhl. 3-10 første 

ledd, og får dermed ikke kreve mangelsbeføyelser av selger.  

 

Dersom det kan sannsynliggjøres etter gjeldende rett at kjøperen faktisk ikke har hatt 

kunnskap om feil som fremgår av tilstandsrapporten, vil dette kunne være gjenstand for en 

vurdering av om hvorvidt kjøper har opptrådt grovt uaktsomt, og dermed et spørsmål om 

situasjonen omfattes av «måtte kjenne til»-vilkåret i avhl. § 3-10 første ledd første punktum, 

jf. drøftelsen i punkt 3.3.4. Det kan hevdes at tilføyelsen av det nye punktet vil bidra til en 

reell endring av rettstilstanden, da det nå lovfestes at kjøper vil ha positiv kunnskap om alt 

som fremgår av tilstandsrapporten og annen relevant dokumentasjon, uavhengig av om kjøper 

faktisk har satt seg inn i den dokumentasjonen som har blitt fremlagt eller ikke. Dette 

innebærer at kjøper ikke kan påberope seg at de avvikene som fremkommer blant annet av 

tilstandsrapporten skal anses som mangler etter avhendingsloven.  

 

Ved ikrafttredelse av avhl. § 3-10 første ledd annet punktum vil det ikke være et krav om at 

kjøper «kjente» eller må ha opptrådt grovt uaktsomt for at han eller hun mister muligheten til 

å påberope seg mangelsbeføyelser av omstendigheter som fremgår av en tilstandsrapport eller 

andre relevante salgsdokumenter. Etter endringen vil kjøper uavhengig av skyld eller andre 

omstendigheter ikke kunne påberope seg at de avvik og feil som fremkommer av 

tilstandsrapporten og andre relevante salgsdokumenter vil anses som mangel, da kjøper nå vil 

«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.»90  

 

Regelen vil dermed være rettsteknisk enkel, da det vil være tilstrekkelig å fastlegge om 

hvorvidt tilstandsrapporten eller annen relevant dokumentasjon var vedlagt kjøpekontrakten 

og gjort tilgjengelig91 for å kunne ta stilling til om vilkåret anses som oppfylt.92 Det kan på 

 
90 Lov av 7.juni 2019 nr. 20 om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) § 3-10 første ledd annet 

punktum. 
91 Se punkt 5 i avhandlingen hvor kravet om tilgjengelighet diskuteres. 
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bakgrunn av dette hevdes at når de nye reglene trer i kraft, vil de fastsette en virkelig 

undersøkelsesplikt for kjøper, i motsetning til det som nå anses som gjeldende rett.93 De nye 

reglene vil i realiteten innebære en plikt for kjøperen til å undersøke salgsdokumentene som 

fremkommer ved boligkjøpet, inkludert en eventuell tilstandsrapport. 

 

Endringen reiser også spørsmål om hvordan regelen vil utspille seg i praksis, og om den vil få 

de virkninger som er ønsket.94 Et formål med loven er å endre rettstilstanden, nemlig å gjøre 

bolighandel mindre konfliktfylt. Det fremgår av ordlyden til tilføyelsen av avhl. § 3-10 første 

ledd annet punktum at kjøperen anses for å kjenne til forhold som er «tydeleg» beskrevet i 

tilstandsrapporten eller annen relevant salgsdokumentasjon. I dette henseende må det for det 

første avgjøres hva som foreligger i begrepet «tydeleg». For det andre må det ses hen til 

hvilken betydning opplysninger som ikke er «tydelige» vil ha for det kjøper vet eller bør vite 

om eiendommen.  

 

Ordlyden «tydeleg» viser isolert sett til at det ikke må foreligge noe tvil om innholdet til 

opplysningene som fremkommer av de relevante dokumentene, herunder tilstandsrapporten 

og andre salgsdokumenter. Den naturlige språklige forståelsen av begrepet tolkes dithen at 

innholdet skal være såpass klart at det ikke kan misforstås. Det fremgår ikke av 

bestemmelsens ordlyd noe om hvordan begrepet skal tolkes eller hvilket innhold det skal 

tillegges. Dette åpner opp for en diskusjon om hvordan tvetydige uttrykk og skjønnsbaserte 

begreper skal tolkes dersom disse fremkommer av for eksempel en vedlagt tilstandsrapport.  

 

Etter forarbeidene fremgår det at tydelighetskravet muligens ikke vil ha stor betydning i 

praksis, da kravene til en tilstandsrapport vil fastlegges i forskrift vedtatt fra det offentlige, 

men vil kunne få en betydning i de tilfellene der «forskriften er taus.»95 Departementet 

fremlegger i forarbeidene indirekte formålet og hensikten med å innta et såkalt 

tydelighetskrav i lovteksten, nemlig at det vil være et virkemiddel for å unngå at selgere skal 

kunne omgå bestemmelsen, og dermed avskjære kjøpere fra å påberope seg forholdene ved at 

 
92 Innst. 270 L (2018-2019) s. 21 fremgår det at det ved endringen «klargjøres at opplysninger i 

tilstandsrapporter kan begrense selgerens mangelsansvar» og at en lovfesting er «ønskelig for å kunne 

regulere hva som skal til for at opplysninger i tilstandsrapporter mv. får rettslig virkning.» Synspunktene kan 

tolkes dithen at vedtagelsen av et nytt annet punkt i første ledd stadfester både kjøpers og selgers rettsstilling 

ved avhending av fast eiendom i en mye større grad enn kanskje någjeldende lovtekst gjør. 
93 Se behandlingen av begrepet «kjøpers undersøkelsesplikt» i punkt 3.2 i avhandlingen.  
94 Se også punkt 6 nedenfor i avhandlingen, hvor det diskuteres om formålet til loven vil kunne nås ved 

ikrafttredelsen av endringene. 
95  Innst. 270 L (2018-2019) s. 22. Det vises her til punkt 4 i avhandlingen, hvor det vil redegjøres for eksempler 

og enkelte grensetilfeller som kan dukke opp ved praktiseringen av dette tydelighetskravet og av 

bestemmelsene som fremgår av forslag til forskriften.  
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selgeren inntar «vage og forbeholdne opplysninger i salgsdokumentene(...)».96 Forarbeidene 

viser videre til at vurderingstemaet for om hvorvidt en opplysning skal anses for å være 

«tydeleg» i lovens forstand må være om «forholdet ved eiendommen er presentert slik at en 

vanlig forbruker har mulighet til å forstå hva opplysningen innebærer» og at opplysninger 

«som ikke er egnet til å påvirke en gjennomsnittlig kjøpers risikovurdering, skal normalt ikke 

kunne få betydning for selgernes mangelsansvar».97  

 

Dersom enkelte opplysninger er tvetydige, eller det ikke er særlig intuitivt hvordan de skal 

forstås, må det altså vurderes om opplysningene ville ha blitt forstått av en gjennomsnittlig 

kjøper. Det fremgår ikke noe av forarbeidene om hvilke momenter man skal legge vekt på ved 

vurderingen, eller for eksempel hvordan situasjonen vil være dersom en opplysning i seg selv 

ikke er tydelig, men øvrig informasjon som fremkommer av tilstandsrapporten eller annen 

salgsdokumentasjon vil kunne bidra til en oppklaring av den utydelige opplysningen. Vil 

andre opplysninger i tilstandsrapporten kunne være tolkningsmomenter for den aktuelle 

opplysningen som i seg selv ikke er tydelig? Forarbeidene er tause om hva de legger i 

uttrykket «en gjennomsnittlig kjøper», men begrepet kan tolkes dithen at det ikke kan stilles 

noe større krav om «tydelighet» i dokumentasjonen dersom kjøperen for eksempel selv er en 

bygningssakyndig og ønsker å kjøpe boligen som privatperson, eller dersom en kjøper kan 

anses for å kjenne til praksis på andre måter. Det viktige er således hvordan «fru Nilsen» vil 

tolke og forstå informasjonen som fremkommer av tilstandsrapporten.  

 

Det fremgår av gjeldende rettspraksis, herunder RG-1995-923, at det ikke kan forventes eller 

stilles krav om at boligkjøper som «legmann skal gjennomgå alle forholdene i rapporten like 

nøye som takstmannen(...)»98, og at det «ikke [er] meningen at potensielle kjøpere selv skal gå 

gjennom alle punktene som er omhandlet i rapporten selv.»99 Retten legger videre til grunn i 

dommen at det «ikke [kan] forvente[s] at en ukyndig bruker av rapporten foretar en like 

grundig undersøkelse som den som har utarbeidet den.»100 Ved ikrafttredelse av endringen 

kan det imidlertid stilles spørsmål ved om disse uttalelsene fra domstolen vil ha like stor vekt 

rettskildemessig, da kjøper etter loven vil nå rent faktisk anses for å kjenne til det som 

fremkommer av vedlagt tilstandsrapport, herunder muligens ha en reell undersøkelsesplikt av 

boligen. 

 

 
96 Innst. 270 L (2018-2019) s. 22. 
97 ibid. 
98 RG-1995-923 s. 927. 
99 ibid.  
100 ibid. 
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Dersom opplysningene ikke oppfyller kravet om tydelighet vil en mulig rettsvirkning av dette 

være at dokumentene ikke vil anses som godkjente eller få virkning etter loven, og kjøper vil i 

et slikt tilfelle ha rett til å kreve mangelssanksjoner fra selger, selv om disse avvikene eller 

feilene har fremkommet av tilstandsrapporten eller annen relevant salgsdokumentasjon, men 

altså ikke tydelig nok til at de har oppfyller tydelighetskravet.101 Dette kan tale imot at det vil 

stilles strengere krav til det kjøper vet eller bør vite om eiendommen forut for 

avtaleinngåelsen. 

 

3.6 Oppsummering 

Samlet sett kan det antas at endringen i avhl. § 3-10 vil føre til en økt bevisstgjøring av det 

kjøper vet eller bør vite om boligen ved avtaleinngåelsen. Det kan også argumenteres for at 

kjøper nå vil få en reell undersøkelsesplikt fordi kjøperen vil regnes for å kjenne til det som 

fremkommer av relevant dokumentasjon. Dette kan tale for at det ved ikrafttredelse av 

endringen av avhl. § 3-10 vil stilles høyere krav til kjøpers kunnskap om eiendommen. 

Likevel tolker jeg ikke endringen som noe skjerping av det kjøper vet eller bør vite kjøpers 

om eiendommen102, snarere tvert imot på grunn av kravet om tydelighet som vil fremkomme 

av bestemmelsen.  

 

Selger eller hans kontraktsmedhjelpere må sørge for at opplysningene som fremgår av 

tilstandsrapporten og andre relevante salgsdokumenter er tydelig nok til at de faktisk får en 

virkning etter avhl. § 3-10 første ledd annet punktum. Selger vil ellers sitte igjen med en 

betydelig risiko, og kan bli møtt med mangelskrav fra kjøper da sistnevnte ikke vil regnes for 

å kjenne til de forhold ved eiendommen som fremkommer av for eksempel en 

tilstandsrapport. På den andre siden kan det hevdes at kjøper ved endringen i større grad 

faktisk vil gjøre seg kjent med tilstandsrapporten, som igjen kan bidra til at kjøper gjør 

nærmere undersøkelser av eiendommen. Sistnevnte kan føre til at kjøper får en bedre innsikt i 

boligens tilstand forut for avtaleinngåelsen om kjøp, og bidra til å redusere mangelskrav mot 

selger. Endringen skal etter departementets syn ikke forstås eller anses som en lovpålagt plikt 

til å innhente tilstandsrapporter, men som en «moderat form for kontraktsrettslige 

insentiver».103 Selgeren må altså ikke innhente tilstandsrapport, og kan selv avveie kostnadene 

av dette mot risikoen ved ikke innhente en tilstandsrapport.104 Det kan hevdes at det er en liten 

kostnad å betale for å innhente en tilstandsrapport hvis det vil bidra til at kjøper nå vil 

 
101 Se også diskusjonen om problematikken av fingering av aktsom uvitenhet hos kjøper i punkt 4.  
102 Jf. også Innst. 270 L (2018-2019) s. 2 der det argumenteres for at selgeren får et «utvidet mangelsansvar» ved 

endringen.  
103 Innst. 270 L (2018-2019) s. 14. 
104 Innst. 270 L (2018-2019) s. 15. Se også Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og 

moderniserinsdepartementet (2020) side 3 hvor det fremkommer at dersom selger ikke innhenter 

tilstandsrapport, vil «kjøperen anses å være kjent med færre forhold.» 
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presumeres å kjenne til de manglene som fremgår av rapporten og vil dermed ikke vil kunne 

kreve mangelssanksjoner av dem. 

 

Dersom opplysningene som fremkommer fra tilstandsrapporten eller andre salgsdokumenter 

ikke oppfyller kravene som fremgår av forskriften, vil spørsmålet være hvilken betydning 

disse opplysningene vil ha for vurderingen av om kjøper kan kreve mangelsbeføyelser av 

selger. Denne betraktningen leder meg til den neste problemstilling, punkt 4 om betydningen 

av de tilstandsrapportene som ikke er i samsvar med kravene som følger av den til enhver tid 

gjeldende forskriften. 
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4 Betydningen av tilstandsrapporter som ikke oppfyller 

kravene i forskriften 

4.1 Innledende bemerkninger og fremstillingen videre 

Etter tilføyelsen av avhl. § 3-10 første ledd annet punktum vil kjøper nå anses for å kjenne til 

den informasjonen som fremgår blant annet av «tilstandsrapporten» dersom denne er vedlagt 

som salgsdokumentasjon ved kjøp av bolig. Det følger av forarbeidene105 at denne 

rettsvirkningen har en sammenheng med forslaget og det vedtatte nye tredje punktumet i avhl. 

§ 3-10 første ledd. Avhl. § 3-10 første ledd tredje punktum hjemler adgang til å 

forskriftsregulere krav til både tilstandsrapportenes innhold og kompetanse til de 

bygningssakskyndiges som vil utarbeide rapportene,106 herunder en offentlig 

godkjennsordning.  

 

Forslaget til ny forskrift inneholder fire kapitler, hvorav kapittel 2 oppstiller krav til innhold i 

tilstandsrapporter og kapittel 3 fastlegger krav til den bygningssakkyndige. Det fremgår av 

forarbeidene at en offentlig regulering og kontroll av tilstandsrapporter anses hensiktsmessig 

og som et «effektivt virkemiddel for å sikre et bedre informasjonsgrunnlag for partene.»107 

Selv om forslaget ikke er vedtatt per oktober 2020, er det interessant å diskutere hva 

regjeringen mener er hensiktsmessige løsninger og virkemidler for å nå de ønskede 

lovformålene, og å vurdere hvilken betydning bestemmelsene i forslaget vil få i 

boligmarkedet dersom forskriften vedtas. 

 

I det følgende vil det først gis en fremstilling av hvilken generell betydning en tilstandsrapport 

har ved avhending av fast eiendom, før det videre tas stilling til problemstillingene som reises 

i tilknytning til en tilstandsrapport. Det vil deretter foretas en drøftelse av hvordan en 

tilstandsrapport som ikke oppfyller de kravene som følger av den enhver tid gjeldende 

forskriften skal tolkes, og hvilken virkning den da vil gis etter at endringen av avhl. § 3-10 

trer i kraft.   

 

4.1.1 Tilstandsrapporter i boligomsetningen 

En tilstandsrapport er som nevnt innledningsvis en teknisk rapport utarbeidet av profesjonelle 

takstmenn som inneholder en bygningsteknisk gjennomgang av boligens tilstand, både 

innvendig og utvendig.108 Som jeg vil komme tilbake til nedenfor, stiller ikke någjeldende 

lovgivning krav om at takstmennene som utarbeider tilstandsrapport må være autoriserte for at 

 
105 Innst. 270 L (2018-2019) s. 22. 
106 ibid. s. 2. 
107 ibid. s. 22. 
108 Jf. RG-1995-923 s. 925, hvor det også fremgår at en tilstandsrapport skal «reflektere bygningens 

beskaffenhet.» 
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det skal foreligge en godkjent tilstandsrapport. Bransjepraksis stiller likevel enkelte 

kvalifikasjonskrav, herunder autorisasjonsordninger, for dem som ønsker å lage 

tilstandsrapporter.  

 

Formålet til tilstandsrapporten er å angi en vurdering av hvilken tilstand eiendommen er i, og 

beskriver ulike bygningsdeler av eiendommen. Tilstanden til boligen har en stor betydning for 

boligens verdi, og en eventuell tilstandsrapport som vedlegges anses dermed som et viktig 

ledd i boligomsetningen. Rapportene skal være upartiske og baseres på faktaopplysninger.  

 

Ved avhending av fast eiendom er det selger som bestemmer om hvorvidt han eller hun 

ønsker å innhente en tilstandsrapport. Både selger og kjøper får gjennom rapporten en bedre 

oversikt over eiendommens tilstand og om det foreligger eventuelle avvik ved den. For selger 

vil tilstandsrapporten kunne begrense at kjøper påberoper seg brudd på opplysningsplikt, 

herunder å kunne hevde at det foreligger mangler ved boligen i ettertid. Det er ofte gjennom 

en tilstandsrapport det kommer på det rene om boligen har noen feil eller avvik som kjøper 

må være oppmerksom på. Rapporten vil dermed ha en betydning for eiendommens 

prisantydning.  

 

En tilstandsrapport kan på den andre siden være kostnadskrevende for selger, og slike 

økonomiske hensyn kan være en mulig grunn til hvorfor selger velger å ikke innhente 

rapporten. En annen grunn til at selger ikke ønsker å innhente en tilstandsrapport kan være at 

vedkommende ikke ser behovet for å få eventuelle avvik ved eiendommen på det rene, da det 

kan føre til en lavere pris av boligen. Enkelte selgere kan da for eksempel heller velge å ta 

risikoen på at kjøper ikke oppdager eventuelle feil ved boligen forut for avtaleinngåelsen, selv 

om selgeren etter loven har en opplysningsplikt etter avhl. §§ 3-7 og 3-8.  

 

Hvem som kan utarbeide tilstandsrapportene og hvilket innhold rapportene skal ha har frem til 

den endrede loven ikke vært lovregulert.109 Denne manglende reguleringen har nok bidratt til 

at det har vært lite offentlig kontroll over tilstandsrapportene. Det avhenger av den konkrete 

takstmannen hvor detaljert undersøkelsen utføres, og omfanget av den. Takstmenn kan ha 

utført mer overfladiske undersøkelser av en eiendom, som ikke er grundige nok til å kunne 

fastlegge om det faktisk foreligger feil ved boligen. Statistikk fra en undersøkelse 

offentliggjort av Forbrukerrådet i 2017 viser at flertallet av boligene som selges er uten en 

grundig tilstandsrapport, men ofte kun med enkle verditakster.110 

 

 
109 Innst. 270 L (2018-2019) s. 6. 
110 Forbrukerrådet (2017) s. 21. 
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Selv om det ikke er noe offentlig regulering av takstvirksomheten etter någjeldende rett, 

herunder et krav etter loven om at takstmennene må være autoriserte for å lage godkjente 

tilstandsrapporter, fremkommer det av Innst. 270 L (2018-2019) s. 6 at det i praksis er enkelte 

kvalifikasjonskrav, da de som tilbyr disse tjenester er «tilknyttet bransjeorganisasjoner som 

stiller krav til sine medlemmer om både utdannelse og relevant praksis.» Et eksempel på en 

bransjeorganisasjon er Norsk Takseringsforbud, også kjent som Norsk takst. Medlemmene i 

Norsk takst utfører takstoppdrag over hele landet.111 For at en takstmann skal kunne bli 

medlem av Norsk takst må vedkommende ha godkjent takstutdanning som tilbys gjennom 

datterselskapet til Norsk takst, Norges Eiendomsakademi.112 Det er videre også obligatorisk 

for takstmenn å delta i den kollektive ansvarsforsikringen til Norsk takst.113 Selv om 

takstvirksomheten ikke har vært regulert gjennom loven, foreligger det derfor en viss 

regulering gjennom bransjen.  

 

Samlet sett kan det argumenteres for at det er positivt at det innhentes en tilstandsrapport, 

både for selger og kjøper. Selger vil på sin side muligens ivareta sin opplysningsplikt slik den 

fremkommer av avhl. §§ 3-7 og 3-8 bedre, mens kjøper vil ha tilgang til en objektiv rapport 

som kan gi en større oversikt over boligens tilstand enn vedkommende kanskje selv ville ha 

fått gjennom en visning. Dersom tilstandsrapportene likevel kun avklarer overfladiske 

forhold, kan det for eksempel føre til at selger får en høyere pris på boligen enn den i 

utgangspunktet er verdt, og kjøper får på sin side et mindre realistisk bilde av boligens 

tilstand. En hjemmel i loven til å kunne forskriftsregulere krav til både innhold og kompetanse 

tar sikte på å hindre de overnevnte svakhetene.  

 

4.2 Ikke godkjente tilstandsrapporter og unntaket om «ubetydelige avvik» 

Dersom det foreligger en tilstandsrapport som er i samsvar med de kravene som utledes av 

den til enhver tid gjeldende forskriften, vil kjøper etter endringen av avhl. § 3-10 anses for å 

kjenne til det innholdet som fremgår av tilstandsrapporten. Et viktig spørsmål som kan stilles 

ved den endrede bestemmelsen er hvordan domstolene vil vurdere en tilstandsrapport som 

ikke oppfyller kravene i den til enhver tid gjeldende forskriften, som vil hjemle hvilket 

innhold tilstandsrapportene må ha og hvem som kan utarbeide rapportene for at de skal anses 

som godkjente etter loven. I Innst. 270 L (2018-2019) side 2 fremgår det at opplysninger i 

tilstandsrapportene bare vil «få virkning for kjøperens mangelskrav hvis rapportene er 

utarbeidet i tråd med forskriftskravene.»114 Etter en naturlig språklig forståelse av dette 

 
111 Norsk takst (u.å.a). 
112 Norsk takst (u.å.b). 
113 Norsk takst (u.å.a). 
114 Se også Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (2020) s. 26 

punkt 7.10 hvor det fremgår «at en rapport (bare) regnes som «godkjent» hvis den oppfyller kravene til 
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utsagnet innebærer det at opplysninger som ikke oppfyller kravene til form og innhold ikke 

vil kunne vektlegges som moment ved vurderingen av hvilken kunnskap kjøper skal ha om 

eiendommen forut for avtaleinngåelsen. En relevant problemstilling som kan stilles i det 

henseende er om en tilstandsrapport som ikke oppfyller kravene til form og innhold vil 

dermed være ansett som ikke godkjent i lovens forstand. 

 

Hvis tilstandsrapporten per definisjon er ansett som ikke godkjent er en sannsynlig 

rettsvirkning at selger ikke kan påberope seg avhl. § 3-10. Kjøper vil med andre ord ikke 

anses for å kjenne til det som fremgår av tilstandsrapporten, og vedkommende sitt eventuelle 

mangelskrav vil ikke bli avskåret. En slik rettsvirkning vil kunne være tyngende for 

boligselger. Det kan stilles spørsmål ved om det muligens derfor må innfortolkes et krav om 

vesentlig eller relevante avvik fra kravene som fremgår av forslaget til forskrift eller lignende 

når man skal vurdere om en tilstandsrapport skal anses som ikke godkjent.  

 

Det fremgår av regjeringen sitt forslag til ny forskrift at en tilstandsrapport bare er godkjent 

dersom den oppfyller kravene slik de fremgår av henholdsvis kapittel 2 og 3 i forskriften.115 

Likevel oppstilles det en sikkerhetsventil i forskriften, nemlig at også tilstandsrapporter som 

kun lider av «ubetydelige avvik» fra kravene som oppstilles i kapittel 2 også vil anses som 

godkjente tilstandsrapporter, jf. § 1-2 annet ledd.116  

 

Når det gjelder kompetansekravene som stilles for bygningssakskyndige i kapittel 3, fremgår 

det av overnevnte bestemmelse at kravene som fremgår av kapittel 3 «i alle tilfeller» må være 

oppfylt for at tilstandsrapporten skal anses som godkjent.117 Etter høringsnotatet og forslag til 

forskrift til avhendingslova § 1-2 annet ledd vil dermed ikke samme sikkerhetsventil som 

nevnt overfor gjelde. Tilstandsrapporter som lider av «ubetydelige avvik» av de krav som 

fremgår av kapittel 3, vil dermed ikke likevel anses som godkjent tilstandsrapporter. Dette er 

begrunnet i at kravene i kapittel 3 etter departementets syn utgjør «helt grunnleggende 

premisser for ordningen.»118 

 

Både forarbeidene og forslaget til forskrift er ellers tause om hvordan man skal vurdere om et 

avvik er «ubetydelig» eller ikke. Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden kan det 

 

innhold i forskriftens kapittel 2 og boligen er undersøkt av en person som oppfyller kravene i kapittel 3». jf. 

også § 1-2 i forslaget til ny forskrift på s. 45. 
115 Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (2020) s. 26 punkt 7.10, 

jf. også § 1-2 i forslaget til ny forskrift på s. 45. 
116 ibid. s. 26-27 og 45.  
117 ibid. s. 45.  
118 ibid. s. 27. 
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tenkes at § 1-2 annet ledd sikter til for eksempel de tilfeller der et forhold ved boligen 

kommer på det rene, men ikke på den måten forskriften foreskriver. Et eksempel kan være der 

den bygningssakkyndige har fastslått at det er råteskader på treverket i krypkjelleren på en 

bolig kun ved selvsyn eller ved å ha utført målinger av treverket, og ikke «stikktaking» i 

treverket slik § 2-11 bokstav b foreskriver. Det at bygningssakkyndige ikke har utført 

«stikktaking i treverket» kan muligens omfattes av begrepet «ubetydelig(...) avvik» jf. § 1-2 

annet ledd, og rapporten vil i så fall anses for å være godkjent etter den nevnte bestemmelsen. 

Det kan tenkes at et viktig hensyn som vil spille inn ved vurderingen av om noe er ansett som 

«ubetydelige avvik» er om det vil «innebære et urimelig resultat for selgeren hvis rapporten 

[ikke] skal legges til grunn».119 Dersom bestemmelsen vedtas, vil det likevel være opp til 

bransjen og domstolene å utpensle og fastlegge hva som ligger i begrepet «ubetydelige 

avvik». 

 

En interessant problemstilling i dette henseende er hvordan rettsanvenderen skal vurdere de 

opplysninger som fremkommer av en tilstandsrapport som har blitt utarbeidet av en 

bygningssakskyndig, men der sistnevnte ikke oppfyller kompetansekravene slik de 

fremkommer av kapittel 3. Som nevnt over må kravene i kapittel 3 i forslag til forskriften 

være oppfylt for at en tilstandsrapport skal anses for å være godkjent etter loven. Dersom 

innholdet i tilstandsrapporten er riktig, men utarbeidet av en bygningssakskynding som ikke 

er ansett som kvalifisert etter forskriften, vil det dukke opp et spørsmål om hvorvidt kjøper 

likevel kan påberope seg mangelsbeføyelser av de avvikene som fremgår av 

tilstandsrapporten. Et eksempel som kan illustrere problemstillingen er når en 

bygningssakynding i en tilstandsrapport har skrevet og informert kjøperen i tilstandsrapporten 

at takkonstruksjonen i boligen er skjev. Senere viser det seg at taket lekker, og kjøper krever 

mangelsbeføyelser av selger. Selger henviser til tilstandsrapporten hvor det fremkommer at 

det er feil i takkonstruksjonen. Det viser seg imidlertid etter nærmere kontroll at 

bygningssakkyndigen, som har registert seg i «Bygningssakkyndingregisteret» jf. § 3-4 i 

forslag til forskrift, kun har en grunnutdannelse på 110 studiepoeng av høyere fagskolegrad 

innen bygg. Denne utdanningen er ikke i samsvar med § 3-1 første ledd, hvor det fremgår at 

den bygningssakkyndige må ha en grunnutdannelse på «minst 120 studiepoeng høyere 

fagskolegrad innen bygg.» Etter en tolkning av § 1-2 annet ledd vil ikke rapporten være 

godkjent.  

 

 
119 Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (2020) s 26. Det 

foreligger etter min mening en skrivefeil her, det mangler et «ikke». Jeg tolker hele regelen slik at det vil 

være urimelig for selger dersom tilstandsrapporten ikke kan legges til grunn på grunn av «ubetydelige 

avvik». 
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Rettsvirkningen av en ikke godkjent tilstandsrapport er at kjøper etter loven ikke vil anses for 

å kjenne til det som fremgår av rapporten, jf. avhl. §3-10 første ledd annet punktum, og kjøper 

kan dermed i utgangspunktet påberope seg mangelsbeføyelser overfor selger. Det som er 

problematisk i disse tilfeller er at kjøper faktisk har fått beskjed om at det er noe galt med 

taket, og den eneste grunnen til at selger ikke kan påberope seg avhl. §3-10 første ledd annet 

punktum er fordi den bygningssakskyndige mangler 10 studiepoeng, poeng som muligens 

ikke ville hatt betydning for den sakkyndiges vurdering av den nevnte takkonstruksjonen.   

 

Spørsmålet er om rettsanvenderen i slike tilfeller skal fingere aktsom uvitenhet hos kjøper, 

slik forarbeidene mener man skal gjøre i de tilfeller der det inntas opplysninger som normalt 

inntas i tilstandsrapporter i andre salgsdokumenter for å unngå forskriftskravene.120 Å fingere 

aktsom uvitenhet vil i dette tilfelle innebære at man ser bort ifra det faktum at kjøper fikk 

kunnskap om avvikene. Forarbeidene nevner ikke at man skal fingere aktsom uvitenhet i slike 

tilfeller, men det er nærliggende å anta at det er det samme må gjelde i de situasjoner hvor 

kjøper faktisk har fått beskjed om et avvik, men på feil måte.  

 

Et annet spørsmål er om rettsanvenderen kan kategorisere opplysningene om et eventuelt 

avvik som fremkommer av en ikke godkjent tilstandsrapport under begrepet «andre 

salsdokument», slik at kjøper skal anses for å kjenne til de respektive manglene etter loven, 

eller om de opplysningene ikke kan tillegges vekt i sin helhet, nettopp fordi de fremkommer 

av en såkalt ikke godkjent tilstandsrapport. Reelle hensyn tilsier at dersom slike opplysninger 

skulle kunne anses for å falle under begrepet «andre salsdokument» og dermed tillegges vekt 

ved vurderingen, hadde en forskriftsregulering om krav til innhold og kompetanse for 

bygningssakskyndige i utgangspunktet vært uthulet. Hva er da poenget med forskriften som 

fastlegger krav til innhold og kompetanse for bygningssakskyndige, dersom alle slike 

opplysninger som fremkommer av ikke godkjente tilstandsrapporter uansett vil kunne anses 

for å falle under begrepet «andre salsdokument»? Dersom det fremkommer opplysninger fra 

en tilstandsrapport som ikke oppfyller kravene til innhold og form slik det fremgår av 

forskriften, må vi nok foreta en streng ordlydsfortolkning av avhl. § 3-10, og ikke la 

opplysningene omfattes av begrepet «andre salsdokument».121 

 

4.3 Konklusjon  

Rettstilstanden i dag er slik at dersom kjøperen er kjent med et avvik ved eiendommen forut 

for avtaleinngåelsen, skal ikke vedkommende kunne påberope det kjente avviket som en 

mangel og kreve mangelsbeføyelser av selger. En slik regel ville ha ført til at selger hadde fått 

 
120 Innst. 270 L (2018-2019) s. 22. Om ytterligere diskusjon av betydningen av fingering av aktsom uvitenhet 

ved avhending av fast eiendom vises det til punkt 5 i avhandlingen. 
121 Det vises her til nærmere behandling av begrepet «andre salsdokument» i punkt 5 nedenfor.  
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en urimelig stor risiko, og ofte bidra til å gi en tilfeldig fordel til kjøper. Denne løsningen er 

heller ikke i samsvar med de grunnleggende prinsippene om risikofordeling.  

 

For at forskriften skal kunne virke etter sin hensikt og være velfungerende, vil det muligens 

være nødvendig å fingere aktsom uvitenhet hos kjøper, altså se bort ifra kjøpers kunnskap der 

informasjonen fremkommer på en måte som ikke anses å være i samsvar med kravene som 

følger av loven. Dersom forskriftskravene tolkes strengt, vil dette også være et incitament for 

at det sørges for at tilstandsrapportene opprettes i samsvar med kravene. Tilstandsrapportene 

som ikke oppfyller kravene, særlig i kapittel 3 i forskriften, vil dermed måtte anses som ikke 

godkjente. Det kan likevel problematiseres om en regel der man skal fingere aktsom uvitenhet 

hos kjøper er en heldig løsning, noe som leder meg til neste tema, nemlig rettsvirkningen av 

opplysninger som fremkommer andre steder enn i tilstandsrapporten. 
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5 Rettsvirkningen av opplysninger som fremkommer andre 

steder enn i tilstandsrapporter 

5.1 «Andre salsdokument» og fingering av uaktsom uvitenhet 

Det nye punktet i avhl. § 3-10 første ledd annet punktum fastlegger at boligkjøper skal regnes 

for å kjenne til de omstendighetene som «går tydeleg fram av ein tilstandsrapport eller andre 

salsdokument som kjøparen er gitt høve til å setje seg inn i.» I det følgende skal det tas stilling 

til hvilken rettsvirkning disse «andre salsdokument» vil tillegges i en vurdering av hva kjøper 

vet eller bør om eiendommen forut for avtaleinngåelsen.    

 

Lovteksten er taus vedrørende hvilke dokumenter som skal anses som «andre salsdokument», 

men begrepet er i alle tilfeller negativt avgrenset mot tilstandsrapporter; det som anses som en 

tilstandsrapport går ikke under betegnelsen «andre salsdokument». Denne distinksjonen har 

en viktig rettslig betydning, da avhl. § 3-10 tredje punktum fastlegger hjemmel for å kunne 

regulere krav til godkjente tilstandsrapporter gjennom forskrifter. Dette innebærer at 

opplysninger som går under betegnelsen «andre salsdokument» ikke trenger å oppfylle 

forskriftskravene som oppstilles i den nevnte forskrift. 

 

I Prop. 44 L (2018-2019) side 70 fremgår det at det ikke var ønskelig med en uttømmende 

oppregning av hvilke konkrete salgsdokumenter som skal omfattes av begrepet «andre 

salsdokument». Dette kan kanskje være en av grunnene til at lovgiver ikke har oppstilt hva 

som anses som «andre salsdokument» i lovteksten, noe som også gir loven et dynamisk preg. 

Det er likevel oppstilt enkelte eksempler av hvilke dokumenter som vil anses for å gå under 

begrepet, som meglerens salgsoppgave og selgernes egenerklæringsskjema.122 Etter 

formålsbetraktninger er det nærliggende å anta at alle opplysninger kjøper får før bud inngis 

er ansett som salgsdokumentasjon, men ettersom ordet «dokument» er bruk, er det nok et krav 

om skriftlighet.123 Det fremkommer likevel enkelte begrensninger i forarbeidene, først og 

fremst at kjøper skal ha hatt mulighet til å «setje seg inn i» de konkrete dokumentene, jf. også 

ordlyden i bestemmelsen.124 Opplysninger må dermed ha blitt gjort tilgjengelige for kjøper på 

en eller annen lett måte – det vil si enten via papirutgaver som ligger fremme på visning eller 

digital salgsdokumentasjon som er tilgjengelig som elektronisk dokumentasjon som for 

eksempel på Finn.no. Opplysningene må videre også fremkomme av dokumenter som «typisk 

utarbeides og fremlegges i forbindelse med salg av fast eiendom.»125 

 
122 Prop. 44 L (2018-2019) s. 70. 
123 Et krav om skriftlighet bidrar også til at dokumentasjonen er etterprøvbar og kan hindre eventuelle 

bevisproblemer som kan dukke opp dersom muntlige utsagn skulle ha vært omfattet av begrepet. 
124 Prop. 44 L (2018-2019) s. 70. 
125 ibid. Se også Bukkebo-dommen s. 1430. Det var ikke innhentet tilstandsrapport av eiendommen, men både 

selgerens egenerklæringsskjema og eiendommens salgsoppgave fikk en stor betydning ved vurderingen av 
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En problemstilling som kan dukke opp i praksis og reise spørsmål er hva slags betydning slike 

andre opplysninger enn de som fremkommer av tilstandsrapporten vil ha for vurderingen av 

kjøpers kunnskap om eiendommen. Forarbeidene tar opp en viktig problemstilling126, nemlig 

hvordan det vil stille seg hvis opplysninger som ellers fremgår av tilstandsrapporter nå vil 

inntas i andre salgsdokumenter, for eksempel i en verditakst, for å unngå innhold- og 

kompetansekravene som vil oppstilles i forskriften. Forarbeidene hevder at disse 

opplysningene ikke «får virkning for mangelspørsmålet med mindre informasjonen samtidig 

er inntatt i en godkjent tilstandsrapport» og at man «eventuelt må fingere aktsom uvitenhet 

hos kjøper (...) hvis forskriftskravene skal virke etter sitt formål.»127 Som nevnt i punkt 4.2 

innebærer en fingering av aktsom uvitenhet at man skal se bort ifra det faktumet at kjøper har 

kunnskap om den eventuelle mangelen. Forarbeidene er ellers tause om hvordan denne 

regelen vil praktiseres og hvilke eventuelle problemer denne vil reise i konkrete tvister.  

 

Det kan stilles spørsmål ved om hvorvidt en vurdering av fingering av aktsom uvitenhet kan 

anses for å være i tråd med våre rettstradisjoner.128 I en situasjon hvor en kjøper har fått 

informasjon om at det er problemer med sluken, eller at det er fuktskader på badet i den 

aktuelle boligen gjennom en verdivurdering i stedet for en tilstandsrapport, skal 

rettsanvenderen altså anse opplysningen som ikke kjent for kjøper, og opplysningene vil ikke 

være relevante for mangelsvurderingen i det hele tatt, siden de nevnte problemene som regel 

fremkommer av en tilstandsrapport. Kjøper har i det nevnte eksempelet fått vite at det 

foreligger en mangel, men siden vedkommende ikke får vite om avviket på den rette måten, 

vil kjøper ved fingering av aktsom uvitenhet likevel kunne gjøre gjeldende mangelsbeføyelser 

mot selger. Jurister og øvrige aktører i boligmarkedet er alle godt kjent med at kjøpere ikke 

har mulighet til å kreve mangelsbeføyelser av forhold eller avvik ved boligen som kjøpere har 

vært kjent med før avtaleinngåelsen. Det kan problematiseres om dette vil skape uhåndterlige 

regler, da det kan fremstå som noe ulogisk å gi medhold til en kjøper der han påberoper seg 

mangelsbeføyelser av forhold vedkommende var klar over når han inngikk kjøpsavtale med 

selger.  

 

 

kjøpers kunnskap om eiendommen forut for avtaleinngåelsen om kjøp, og om hvorvidt vedkommende hadde 

krav på prisavslag. Høyesterett viser også til taksten over boligen i nevnte dom, og det kan tenkes at en slik 

takst, som fastsetter markedsverdi på boligen, kan gå under betegnelsen «andre salsdokument». 
126 Innst. 270 L (2018-2019) s. 22. 
127 ibid.  
128 Fingering av skyld, herunder skyldformene forsett og uaktsomhet, er et kjent fenomen i strafferetten. Etter 

blant annet strl. § 25 tredje ledd skal gjerningspersonen bedømmes som om han eller hun var edru i de 

tilfeller der gjerningsmannen har handlet i selvforskyldt rus. 
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5.2 Oppsummering 

Lovteksten er taus om hvilke dokumenter som skal anses for å gå under betegnelsen «andre 

salsdokument», men det fremgår av forarbeider at dette skal omfatte dokumenter som har en 

naturlig sammenheng med kjøp og salg av bolig, og som kjøper har fått mulighet til å gjøre 

seg kjent med.  

 

I de tilfeller hvor opplysninger som i utgangspunktet inntas i tilstandsrapporter, nå inntas i 

«andre salsdokument», har forarbeidene har tatt til orde for at rettsanvenderen skal fingere 

aktsom uvitenhet hos kjøper. En slik fingering av kjøpers kunnskap antas å ville motvirke og 

forhindre at forskriftskravene til en tilstandsrapport skal kunne unngås. Dette vil bidra til en 

annerledes praktisering av avhendingslovens regler enn vi er kjent med i dag, og det vil være 

interessant å se hvordan reglene vil tolkes og hvilke resultater de vil gi i praksis.  
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6 Vil endringene vedtatt i § 3-10 bidra til å nå lovformålene? 

6.1 Rettstilstanden etter den endrede avhl. § 3-10 og eierskifteforsikring 

Formål med endringen av avhendingsloven, herunder avhl. § 3-10, er som vi har sett at det 

skal utvikles en tryggere bolighandel, herunder bedre informasjonsgrunnlag og større 

forutsigbarhet mellom partene ved avhending av fast eiendom, som igjen skal hindre 

uenigheter og dempe konfliktnivået mellom boligkjøper og boligselger etter et eiendomskjøp. 

Stortinget har vedtatt flere virkemidler, blant annet i avhl. § 3-10, som skal bidra til å nå disse 

målsettingene. Disse virkemidlene er redegjort for ovenfor, jf. særlig punkt 3.5, 4 og 5. 

 

De overnevnte betraktninger om rettstilstanden etter den endrede § 3-10, herunder 

lovreguleringen av takstvirksomheten og hvordan relevant dokumentasjon om eiendommen 

kan få rettslige følger og konsekvenser for partene, er kun tolkninger av tilgjengelig lovtekst 

og forarbeider om hvordan rettstilstanden kan tenkes å utvikle seg når endringene trer i kraft. 

Vi har ikke noen konkrete rettsavgjørelser å lene oss tilbake på, og det er derfor vanskelig å 

vite med sikkerhet hvordan endringene vil fungere i praksis. Det kan dermed stilles spørsmål 

ved om hvilke konsekvenser lovvedtaket vil ha for partene i boligomsetningen, herunder 

forsikringsselskaper, og om lovformålene faktisk vil kunne nås med de vedtatte endringene. 

Det er dette som er tema i det følgende.129 

 

Regjeringen har i forarbeidene uttrykt at endringene vil føre til færre tvister og dermed lette 

presset på domstolsapparatet.130 En mulig årsak til at det er et høyt press i domstolene i dag er 

at någjeldende avhendingslov inneholder en del prosessdrivende temaer, herunder 

skjønnsmessige vurderinger i lovteksten131, for eksempel uttrykket «vesentleg ringare stand» i 

avhl. § 3-9 annet punktum. Slike vurderinger inviterer ofte til konkrete vurderinger av 

domstolene, da det ikke kan sies å foreligge noen umiddelbar klar løsning. Det er derfor 

betenkelig at det innføres skjønnsmessige momenter ved den nye endringsloven, jf. for 

eksempel «tydeleg»-kriteriet i avhl. § 3-10. Det kan også antas at skjønnsmessige begreper er 

lite forbrukervennlige, da de ofte inviterer til vanskelige vurderinger og subsumsjoner, og 

dermed bidrar til lite forutsigbarhet for partene. Spørsmålet om en opplysning i 

tilstandsrapporten er tilstrekkelig klar kan således ha en potensial for å øke antallet 

rettstvister. 

 
129 Det må her understrekes at det som diskuteres i punkt 6 er om endringene inntatt i avhl. § 3-10 vil bidra til å 

nå lovformålene til den samlede avhendingsloven. Det er vedtatt endringer i andre bestemmelser, for 

eksempel i avhl. § 3-9, som nå vil fastsette at «som den er» kjøp vil anses ugyldige i forbrukersituasjoner. 

Andre endringer i avhendingsloven er ikke være gjenstand for drøfting i denne oppgaven, men det er viktig å 

presisere at endringer i de andre bestemmelsene er minst like viktige som endringen av avhl. § 3-10 er ved 

en vurdering av om lovendringens formål vil kunne nås. 
130 Innst. 270 L (2018-2019) s. 24-25. 
131 ibid. s. 7. 
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På den andre siden kan skjønnspregede vurderinger bidra til at reglene blir fleksible og 

dynamiske. Slike vurderinger kan også være positive virkemidler for å nå lovformålene, da 

det vil være mulig å foreta drøftelser i lys av hensynene i en større grad enn dersom lovteksten 

for eksempel fastlegger mer konkrete kriterier rettsanvenderen må vurdere eller ta stilling til. 

Ved å ha skjønnspregede vilkår kan man kanskje lettere komme frem til løsninger som er i 

samsvar med formålene, samtidig som rettsanvenderen er innenfor ordlyden i lovteksten.  

 

Det kan også antas at lovgiver, ved å innta slike skjønnsmessige kriterier, ønsker å se hvordan 

regelen vil fungere i praksis og la domstolene utpensle og ta stilling til grensetilfeller. Det er 

først når man får konkrete rettsavgjørelser at man får holdepunkter om hvordan en regel skal 

tolkes. Med bakgrunn i dette kan det på den ene siden tenkes at de nye endringene i avhl. § 3-

10 ikke vil bidra med å senke konfliktnivået mellom partene i den første tiden etter at loven 

har trådt i kraft, da slike skjønnsmessige kriterier gjerne først må komme opp for domstolene 

for å kunne vurdere om den har den tiltenkte virkning.  

 

Ifølge Protector Forsikring, som har vært en de største aktørene på markedet innenfor 

eierskifteforsikring, knytter 68 prosent av deres tvistetilfeller i 2014 seg til uenighet om 

utbedringskostnader eller hvilken utbedringsmetode man skal benytte seg av.132 

Forsikringsselskapet hevder at det ikke uenighet om selve loven, men at boligkjøpers 

takstmenn ofte gir urealistiske forventinger om boligen, og at det er slike saker som ofte ender 

med konflikt.133 Det kan antas av den grunn at endringene i avhl. § 3-10 ikke tar sikte på eller 

behandler de viktige spørsmålene, altså de spørsmålene partene strides mest om.  

 

Likevel kan det argumenteres for at en offentlig regulering av hvilke krav en tilstandsrapport 

må oppfylle for å anses som godkjent etter loven vil kunne bidra til at tilstandsrapportene vil 

inneholde mer riktig informasjon av boligen, og bidra til et mer realistisk bilde av 

eiendommens tilstand. En undersøkelse utført av forskere ved OsloMet, som omhandlet 

boligkonflikter i Norge, har funnet at en god tilstandsrapport reduserer klagesannsynligheten 

fra en boligkjøper.134 En oversiktlig rapport vil kunne være et effektivt virkemiddel mot 

kunnskapsmangel om boligens tilstand, og hva kjøper kan forvente.  

 

Det kan på bakgrunn av dette antas at bedre og grundigere tilstandsrapporter kan føre til 

mindre konflikt mellom partene, slik også forarbeidene fremholder. En lovregulering av 

 
132 Protector Forsikring (2017) s. 18. 
133 ibid. s. 18-19.  
134 Schjøll og Thorjussen (2019) s. 9. Undersøkelsen fant at «manglende kunnskap om boligen hos kjøper er den 

viktigste grunnen til at man klager.» 
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takstvirksomheten vil kunne sies å bidra til å nå målsettingen om et bedre 

informasjonsgrunnlag mellom partene.  

 

Et annet uttrykt formål i forarbeidene er at endringen skal føre til et mer «balansert» forhold 

mellom kjøper og selger, og å gjøre relevant informasjon om boligen mer tilgjengelig for 

potensielle kjøpere.135 Når endringene trer i kraft vil både formen og innhold til 

tilstandsrapporter være regulert i forskrift med hjemmel i lov. Dette kan antas å bidra til å 

skape forutberegnelighet for partene. Lovens forutsetning om at kjøper nå eksplisitt vil anses 

for å kjenne til det som fremkommer av tilstandsrapporten, kan være et godt virkemiddel og 

incentiv for å få selgere til å skaffe tilstandsrapporter ved salg av bolig. Selger står selv på en 

mer sikker grunn ved endringen, da eventuelle mangelskrav fra kjøper må utledes fra feil som 

ikke fremkommer av tilstandsrapporten. Som det fremgår av Innst. 270 L (2018-2019) side 1 

vil selger som et utgangspunkt bli ansvarlig for alle feil til en minsteterskel ved boligen. Det 

vil derfor lønne seg for selger å fremlegge en tilstandsrapport ved salg av bolig. Dette taler for 

at endringene som har blitt gjort i avhl. § 3-10 vil kunne bidra til å oppnå målsettingen om 

blant annet forutberegnelighet.   

 

Det kan hevdes at kjøperen er ansett som den svake parten ved avhending av fast eiendom. Et 

spørsmål som kan stilles er hvorfor dette skal være tilfellet når begge parter i utgangspunktet 

ofte er forbrukere.136 En forklaring kan være at selger som oftest har bedre oversikt over 

boligens tilstand, og at selgere ofte tegner eierskifteforsikring.137 Sistnevnte sikter til den 

forsikringen en selger kan tegne ved salg av bolig, der forsikringsselskapet overtar risikoen 

for selgers ansvar dersom det dukker opp en tvist.138 Boligkjøper vil i de tilfeller forholde seg 

til forsikringsselskapet, og ikke selger personlig. Boligkjøper kan på sin side tegne 

boligkjøperforsikring, men som Anderssen påpeker dekker forsikringen «kostnadene med 

mangelstvisten, ikke manglene som sådan.»139 Boligkjøperforskringen dekker ikke de 

kostnadene tilknyttet selve mangelen, som gjerne er det som koster mest. 

 

Forarbeidene viser videre til at selgers ansvar «som oftest vil være dekket av en 

eierskifteforsikring»140 og sikter her til at selger kan tegne boligselgerforsikringer. Dette kan 

problematiseres, da det kan fremstå som om forarbeidene tar som en selvfølge at 

boligselgerforsikring vil kunne tilbys i markedet. Protector Forsikring, som er landets ledende 

 
135 Innst. 270 L (2018-2019) s. 13. 
136 Protector Forsikring (2017) s. 15. 
137 Innst. 270 L (2018-2019) s. 11. 
138 Anderssen (2016) s. 117. 
139 ibid. s. 121. 
140 Innst. 270 L (2018-2019) s. 11 i tilknytning til spørsmålet om identifikasjon mellom selger og takstmann.  
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eierskifteforsikringsselskap, annonserte i sin årsrapport fra 2018 at de vil trekke seg ut av 

boligselgerforsikringsmarkedet grunnet «den betydelige usikkerhet knyttet til produktets 

fremtidige premieutvikling og lønnsomhet.»141 Fremtind Forsikring har likevel kommet på 

banen, og via pressemelding offentliggjort at de skal lansere en helt ny avdeling for 

boligselgereierskifteforsikring, og sikter på å få «om lag 40 prosent av markedet for 

boligselgerforsikring.»142 

 

På den ene siden kan endringene muligens bidra til større ansvar for selgere, noe som 

innebærer at det vil bli dyrere forsikring. Ringvirkninger ved endringen kan være at færre 

selgere velger å kjøpe selgerforsikringer fordi produktet etter alt å dømme vil bli dyrere, da 

forsikringsselskapene vil stå for større ansvar enn de gjør etter någjeldende avhendingslov. På 

den annen side kan det tenkes at bedre tilstandsrapporter vil avdekke flere avvik ved boligene, 

noe som kan føre til at boligselgerforsikringens utbetalinger ikke går vesentlig opp.  

 

Risikoen selgeren sitter med vil videre avdempes delvis ved at kjøper nå vil anses for å kjenne 

til de forhold som fremkommer av de relevante dokumentene, uavhengig av om 

vedkommende faktisk har lest eller satt seg inn i dem. Jeg tolker forarbeidene dithen at et 

virkemiddel for å redusere den risikoen selgeren vil sitte igjen med ved ikrafttredelsen av 

endringen er at det ikke vil stilles krav til bevis om at kjøper faktisk har satt seg inn i 

tilstandsrapporten eller annen relevant salgsdokumentasjon. Dette gjør regelen både praktisk 

og rettsteknisk enkel, da det vil kunne være vanskelig å faktisk bevise om kjøperen har satt 

seg inn i dokumentasjonen. Vilkåret vil måtte tolkes dithen at det må anses som oppfylt når 

dokumentasjonen har blitt gjort tilgjengelig for kjøper. Det skal mindre til for at noe anses 

som en mangel dersom det ikke innhentes tilstandsrapport eller en ikke-kvalifisert person 

utarbeider den, da kjøper vil anses for å være kjent med færre forhold uten en 

tilstandsrapport.143 

 

6.2 Oppsummering og avsluttende bemerkninger 

Lovgiver har foretatt de overnevnte endringene i avhl. § 3-10 bevisst, og gjort dette i beste 

mening. Endringene er vedtatt, og dette må selvfølgelig respekteres. Dette hindrer likevel ikke 

at det kan og bør stilles spørsmål ved om endringene er ansett som hensiktsmessige, eller 

hvilke tolkningsproblemer som kan oppstå ved endringene. Dette er grunnen til at jeg ovenfor 

har drøftet hvorvidt virkemidlene som er vedtatt vil kunne bidra til å nå lovformålene, og om 

de vil skape vanskeligheter ved blant annet av praktisering av reglene, både for jurister og 

andre relevante aktører i boligomsetningen.  

 
141 Protector Forsikring (u.å.) s. 22. 
142 Fremtind Forsikring (2020). 
143Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (2020) s. 3. 
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Det kan problematiseres om den nye endringen bidrar til en rettferdig fordeling av risiko og 

ansvar i boligomsetningen. Generelt sett kan det argumenteres for at selgers ansvar til en viss 

vil grad øke ved endringen av avhl. § 3-10, mens kjøpers ansvar vil svekkes. Boligkjøper får 

muligens en større risiko ved boligkjøp etter endringen enn det vedkommende har etter 

någjeldende rett, da det kan hevdes at kjøper nå vil ha en større plikt til å sette seg inn i den 

informasjonen som vil fremgå av den nevnte dokumentasjonen, og dermed bli ilagt en virkelig 

undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom. Innvendingen mot dette er likevel 

begrensningen som følger av den nye ordlyden, nemlig at boligkjøper kun vil anses for å 

kjenne til den informasjonen som tydelig fremgår av de relevante (og godkjente) 

dokumentene.  

 

Jeg savner en mer inngående vurdering av selgers plikter og rettigheter i forarbeidene, særlig 

hvordan rettstilstanden vil være der kjøper får informasjon om mangler ved boligen på andre 

måter enn gjennom en tilstandsrapport. Selv om kravene til tilstandsrapport blir strengere, kan 

det også være at det ikke lar seg gjøre å avdekke alle feil ved en bolig.  

 

Etter min mening fremstår regelen om offentlig regulering av tilstandsrapporter som noe 

vanskelig å praktisere. Det følger av forarbeidene at det verken vil bli foretatt inngående 

kontroll av rapportene eller av de bygningssakskyndige, men heller stikkprøver av enkelte for 

å se om de bygningssakkyndige har registert seg «uten å inneha de rette kvalifikasjonene.»144 

Det kan likevel stilles spørsmål ved om bestemmelsen i realiteten vil få stor betydning i 

praksis. Slik rettstilstanden er i dag, svarer selger for feil en bygningssakkyndig eller megler 

gjør, og dette vil nok bli videreført ved endringen av avhl. § 3-10. Dersom en tilstandsrapport 

ikke oppfyller kravene som fremkommer av forskriften, vil eierskifteforsikringsselskapet 

kreve regress fra den bygningssakkyndige direkte eller hans ansvarsselskap.145 Dette er en 

rettsvirkning som vil kunne føre til at takstmennene får en betydelig egeninteresse i å 

utarbeide tilstandsrapportene på en forskriftsmessig måte.146  

 

Samlet sett kan det nok argumenteres for at endringene i avhl. § 3-10 vil bidra til å oppnå 

lovformålene med loven, herunder senke konfliktnivået mellom partene. Undersøkelse har 

 
144 Justis-og beredskapsdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (2020) s. 41. 
145 Se eksempel på hvordan eierskifteforsikringsselskapet kan kreve regress fra takstmann eller hans forsikrings-

selskap for feil gjort i tilstandsrapport i Rt-2008-1078. Høyesterett kom i nevnte dom frem til at eierskifte-

forsikringsselskapet kunne rette et direktekrav mot takstmannen eller hans ansvarsforsikringsselskap. Selger 

hadde tegnet eierskifteforsikring, som dekket et prisavslagskrav kjøper hadde krav på som følge av at det var 

feilberegnet areal i tilstandsrapporten. 
146 Det er etter rettspraksis allerede tillagt en streng aktsomhetsnorm og krav til den som utarbeider en 

tilstandsrapport jf. RG-1995-923 s. 927. 
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vist at gode og detaljerte tilstandsrapport vil bidra til å senke konfliktnivået mellom 

boligkjøper og boligselger, og bestemmelsen vil etter endringen gi incentiv for partene å 

innhente en slik rapport. Et avsluttende eksempel som kan nevnes i dette henseende er 

Bukkebo-dommen, der det fremgår på side 1429-1430 at dersom det var innhentet en 

tilstandsrapport «ville årsaken til vanninntrengingen og dermed også omfanget av 

utbedringskostnadene blitt brakt på det rene.» Dersom partene hadde innhentet 

tilstandsrapport, hadde det sannsynligvis ikke vært noe å tvistes om. 
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(kjøpsloven). 

 

 

1989 Lov av 16. juni 1989 nr. 63 om 

håndverkertjenester m.m for forbrukere 

(håndverkertjenesteloven). 

 

 

1992 Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast     

eiendom (avhendingslova). 

 

 

2005 Lov av 20. mai. 2005 nr. 28 om straff 

(straffeloven) 

 

 

https://www.protectorforsikring.no/cms/site/0/forside/om-protector/investor-relation/_attachment/2108
https://www.protectorforsikring.no/cms/site/0/forside/om-protector/investor-relation/_attachment/2108
https://www.protectorforsikring.no/cms/site/0/forside/om-protector/investor-relation/_attachment/2108
https://oda.oslomet.no/handle/10642/9045
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2019 Lov av 7. juni 2019 nr. 20 om endringer i 

avhendingslova (tryggere bolighandel) ikke i kraft 

 

Forarbeider 

 

Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til 

ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter 

for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11 april 

1980.  

 

 

Ot. prp. nr. 66 (1990-1991) Om lov om avhending av fast eigedom 

(avhendingslova). 

 

    

NOU 2009: 6               Tilstandsrapport ved salg av bolig. 

 

 

NU 1984: 5     Den fellesnordiske kjøpslovsutredning.  

 

       

Prop. 44 L (2018-2019)  Endringer i avhendingslova (tryggere 

bolighandel). 

 

 

Innst. 270 L (2018-2019) Om endringer i avhendingslova (tryggere 

bolighandel). 

 

 

Rettspraksis 

 

Rt-1989-1318 

 

Rt-2001-369 (Takstmanns-dommen) 

 

Rt-2002-696 (NEBB-dommen) 

 

Rt-2002-1425 (Bukkebo-dommen) 
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Rt-2005-1281 

 

Rt-2008-1078 

 

LF-1997-1036 

 

LB-2003-10224 

 

LH-2006-8832 

 

LB-2010-53470 

 

LA-2011-163489 

 

LF-2012-49825 

 

LB-2017-89636 

 

RG-1995-923 

 

 

Høringsnotat, høringsforslag og høringssvar 

 

Justis-og politidepartementet (2009) Høring – forslag til lovendringer for å øke 

bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av 

bolig i forbrukerforhold  05.06.2009 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horin

g---forslag-til-lovendringer-for-a-

/id565014/?expand=horingsnotater 

hentet: 01.09.2020 

 

 

Justis-og beredskapsdepartementet (2017) Høring – forslag til lovendringer for å øke 

bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av 

bolig i forbrukerforhold og forslag om endring 

av avhendingslova § 4-10. 06.11.2017 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horin

g/id2577490/?expand=horingsbrev 

hentet: 03.09.2020. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lovendringer-for-a-/id565014/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lovendringer-for-a-/id565014/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lovendringer-for-a-/id565014/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2577490/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2577490/?expand=horingsbrev
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Justis- og beredskapsdepartementet (2018) Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer 

i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel) 

13.07.2018 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/invit

asjon-til-horingsmote--forslag-til-endringer-i-

avhendingslova-mv.-tryggere-

bolighandel/id2607289/ 

hentet: 04.09.2020. 

 

 

Justis-og beredskapsdepartementet og 

Kommunal-og moderniseringsdepartementet 

(2020) 

Høringsnotat – Forskrift til avhendingslova og 

endringer i avhendingslova § 3-10 (tryggere 

bolighandel)  10.02.2020 

https://www.regjeringen.no/contentassets/83dada

f953b746b2907be93b9c90f87d/horingsnotat-om-

forskrift-til-avhendingslova-og-endringer-i-

avhendingslova--3-10.docx.pdf 

hentet: 04.09.2020  

 

 

Advokatforeningen (2020) Advokatforeningen. Høring – Forskrift til 

avhendingslova (tryggere bolighandel). 

08.05.2020 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horin

g---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-

bolighandel/id2689609/?uid=cdc12e62-2bfb-

46ba-a2a3-80cb78749a55 

hentet: 03.09.2020  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/invitasjon-til-horingsmote--forslag-til-endringer-i-avhendingslova-mv.-tryggere-bolighandel/id2607289/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/invitasjon-til-horingsmote--forslag-til-endringer-i-avhendingslova-mv.-tryggere-bolighandel/id2607289/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/invitasjon-til-horingsmote--forslag-til-endringer-i-avhendingslova-mv.-tryggere-bolighandel/id2607289/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/invitasjon-til-horingsmote--forslag-til-endringer-i-avhendingslova-mv.-tryggere-bolighandel/id2607289/
https://www.regjeringen.no/contentassets/83dadaf953b746b2907be93b9c90f87d/horingsnotat-om-forskrift-til-avhendingslova-og-endringer-i-avhendingslova--3-10.docx.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83dadaf953b746b2907be93b9c90f87d/horingsnotat-om-forskrift-til-avhendingslova-og-endringer-i-avhendingslova--3-10.docx.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83dadaf953b746b2907be93b9c90f87d/horingsnotat-om-forskrift-til-avhendingslova-og-endringer-i-avhendingslova--3-10.docx.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83dadaf953b746b2907be93b9c90f87d/horingsnotat-om-forskrift-til-avhendingslova-og-endringer-i-avhendingslova--3-10.docx.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=cdc12e62-2bfb-46ba-a2a3-80cb78749a55
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=cdc12e62-2bfb-46ba-a2a3-80cb78749a55
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=cdc12e62-2bfb-46ba-a2a3-80cb78749a55
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=cdc12e62-2bfb-46ba-a2a3-80cb78749a55
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Norsk takst (2020) Norsk takst. Høringssvar. Forskrift til 

avhendingslova – Tryggere bolighandel. 

10.05.2020 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horin

g---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-

bolighandel/id2689609/?uid=17096cf3-6f02-

4a9a-911f-daa262e9bb82 

hentet: 03.09.2020 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=17096cf3-6f02-4a9a-911f-daa262e9bb82
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=17096cf3-6f02-4a9a-911f-daa262e9bb82
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=17096cf3-6f02-4a9a-911f-daa262e9bb82
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/id2689609/?uid=17096cf3-6f02-4a9a-911f-daa262e9bb82
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