
 

Avbestillingsrett – næringsdrivende 

Næringsdrivende kjøper har ikke lovbestemt rett til å avbestille en vare. Salg av produkter til 

næringsdrivende reguleres av kjøpsloven.  
 

Utdrag av LOV 1988-05-13 nr 27: Lov om kjøp [kjøpsloven]. 

 

Kapittel II. Leveringen.  

§ 6. Hentekjøp.  

(1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt forretningssted (i tilfelle bosted jf § 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene ved 
kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der.  

(2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.  

§ 7. Plasskjøp og sendekjøp.  

(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer 

levering når tingen mottas der.  
(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til 

den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.  

(3) Er tingen solgt « fritt », « levert » eller « fritt levert » med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted.  

Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet  

§ 50. Kjøperen skal  

(a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og  

(b) overta tingen ved å hente eller motta den.  

Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side.  

§ 51. Innledende bestemmelse.  
(1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke beror på selgeren eller forhold på hans side, kan 

selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kapitlet her. Han kan også holde tilbake ytelse etter § 10 samt kreve rente etter § 71.  

(2) Oppfyller ikke kjøperen sin plikt til å overta tingen, og beror dette ikke på selgeren eller forhold på hans side, gjelder isteden reglene i §§ 55, 57 (2) og 
58.  

(3) Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.  

§ 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.  

(1) Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen 

eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som han ikke kan overvinne.  

(2) Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser 

til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som 
avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X.  

(3) Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.  

§ 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet.  

       Om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av kjøperens plikt til å medvirke til kjøpet gjelder § 23 tilsvarende.  

 

§ 54. Heving når kjøperen ikke betaler.  

(1) Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling dersom kjøperens kontraktbrudd er vesentlig.  

(2) Kjøpet kan også heves dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse.  
(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.  

(4) Er tingen allerede overtatt av kjøperen, kan selgeren bare heve dersom han har tatt forbehold om det eller kjøperen avviser tingen. Et internasjonalt 

kjøp kan likevel heves uten slikt forbehold, for så vidt hevingen ikke har betydning for den rett tredjemann, derunder kjøperens bo, har til tingen.  
 

§ 55. Heving når kjøperen ikke medvirker.  

(1) Selgeren kan heve kjøpet når kjøperen ikke medvirker til kjøpet, dersom kontraktbruddet er vesentlig. Selgeren kan på samme vilkår heve kjøpet når 

kjøperen ikke overtar tingen etter § 50 bokstav (b) og selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.  

(2) Kjøpet kan også heves når kjøperen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse,  

(a) ikke medvirker til kjøpet, eller  

(b) ikke overtar tingen i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.  

(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.  

 

§ 57. Erstatning.  

(1) Selgeren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse med betalingen fra kjøperens side. Dette gjelder likevel ikke så langt 

kjøperen godtgjør at forsinkelsen skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor kjøperens kontroll og som han ikke 
med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 27 (2) og (3) gjelder 

tilsvarende.  

(2) Selgeren kan kreve erstatning etter reglene i § 27 for det tap han lider som følge av at  

(a) kjøperen ikke medvirker ved oppfyllelsen av kjøpet, eller  

(b) kjøperen ikke i rett tid overtar tingen etter § 50 bokstav (b), i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen.  

§ 58. Opplysningsplikt om hindring.  

       Hindres kjøperen i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får 
selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne 

vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.  



Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente.  

Omfanget av erstatning  

§ 67. Alminnelig regel.  

(1) Erstatning for kontraktbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved 

kontraktbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet.  
(2) Som indirekte tap regnes:  

(a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)  

(b) tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)  

(c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn 

lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet  

(d) tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng 
med dens forutsatte bruk.  

(3) Reglene i andre ledd gjelder ikke  

a) kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at salgstingen er forsinket eller har mangler,  

b) kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn det som andre ledd omfatter, eller  

c) erstatning utbetalt til en forbrukerkjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven § 34.  

 

§ 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon.  
       Dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp eller selgeren dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges 

kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell skal regnes ut.  

 

§ 69. Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon.  

(1) Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning som nevnt i § 68, og er det gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse pris på hevingstiden 

til grunn når prisforskjell skal regnes ut. Blir kjøpet hevet etter at tingen er overtatt, skal isteden gjengs pris ved overtakelsen legges til grunn.  
(2) Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med 

rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at omsyn tas til forskjell i transportkostnader.  

 

§ 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Internasjonalt kjøp.  

(1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den 

tilsvarende del av tapet.  
(2) Erstatning kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i 

liknende tilfelle, og tilhøva ellers.  

(3) I internasjonalt kjøp omfatter erstatningen bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet, i lys av forhold 
som parten kjente eller burde ha kjent til på avtaletiden. Erstatningen i slikt kjøp kan ikke settes ned etter andre ledd.  

Kapittel XI. Omsorg for tingen.  

§ 72. Selgerens plikt til omsorg.  
       Dersom kjøperen ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på hans side har medført at den ikke er overgitt til ham, skal selgeren for 

kjøperens rekning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter tilhøva, såframt han har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den.  
 

§ 73. Kjøperens plikt til omsorg.  

(1) Vil kjøperen avvise en ting som han har overtatt, skal han for selgerens rekning dra slik omsorg for den som er rimelig etter tilhøva.  
(2) Vil kjøperen avvise en ting som er sendt til ham og stilt til hans rådighet på bestemmelsesstedet, skal han ta vare på den for selgerens rekning, såframt 

han kan gjøre dette uten å betale kjøpesummen eller pådra seg urimelig kostnad eller ulempe. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren eller noen på hans 

vegne kan ta seg av tingen på bestemmelsesstedet.  
 

 


