
 

 

 

 
Utdrag fra L21.06.2002 nr. 34 Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven 

§ 1. Alminnelig virkeområde  

 Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.  

Med forbrukerkjøp menes salg av ting  til en forbruker når selgeren  eller selgerens representant  opptrer i næringsvirksomhet.  

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.  
Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig 

oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. Ansvaret gjelder ikke når selgeren selv 
opptrer i næringsvirksomhet. Loven gjelder bytte av ting så langt den passer.  

Kapittel 2. Leveringen mv. 

§ 5. Leveringsstedet  

       Tingen skal holdes klar for henting på det stedet der selgeren hadde sitt forretningssted da kjøpet ble inngått. Hvis kjøpet ble inngått uten tilknytning 

til selgerens forretningssted, skal tingen leveres hos forbrukeren.  
       Dersom selgeren har mer enn ett forretningssted, legges det forretningsstedet til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet, med hensyn til slike 

forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.  

       Partene kan avtale et annet leveringssted.  

§ 6. Leveringstiden  

       Tingen skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt.  
       Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget er forbrukerens.  

       Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunktet for levering, skal han eller hun i tide gi forbrukeren melding om når tingen kan hentes.  

§ 7. Leveringen  
       Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.  

§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp  

       Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han eller hun å inngå de avtaler som trengs for å få tingen transportert til bestemmelsesstedet på 

egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.  
       Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han eller hun når forbrukeren ber om det, gi de opplysninger som forbrukeren trenger for å 

kunne tegne forsikring.  

       Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig fremgår at den skal til 
forbrukeren, må selgeren gi forbrukeren slik melding som gjør det klart hva forbrukeren skal motta.  

§ 9. Selgerens tilbakeholdsrett  

       Selgeren har ikke plikt til å overgi tingen, overlevere dokument, eller på annen måte overføre rådigheten over tingen, uten at kjøpesummen betales 

samtidig. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren har gitt forbrukeren kreditt.  

       Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han eller hun likevel ikke la være å sende den, men selgeren kan hindre at forbrukeren får rådigheten 
før kjøpesummen betales.  

§ 10. Ansvar for kostnader  

       Selgeren bærer kostnadene med tingen til den er levert. Denne paragrafen gjelder ikke kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold 

på forbrukerens side.  

       Når tingen skal sendes til forbrukeren, kan det avtales at kostnader som følger av sendingen, skal betales av forbrukeren i tillegg til kjøpesummen.  

Kapittel 8. Avbestilling og retur  

§ 41. Avbestilling før levering  

       Avbestiller forbrukeren tingen før levering, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i 
stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen.  

       Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling (avbestillingsgebyr). Normalerstatningen kan ikke settes høyere enn det erstatning etter 

kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre.  
       Hvis det ikke er avtalt avbestillingsgebyr, utmåles erstatningen etter reglene i kapittel 11.  

 
§ 42. Retur etter levering  

       Etter at tingen er levert, blir forbrukeren ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om tingen leveres tilbake til selgeren.  

       Betalingsplikten bortfaller likevel  

a) ved heving  

b) hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, eller  

c) hvis en rett til tilbakelevering følger av avtalen, for eksempel ved at tingen er kjøpt på prøve (hjemlån, deponering).  

       Forbrukeren kan bytte tingen hvis bytterett må anses avtalt eller følger av alminnelige rettsregler.  

Kapittel 9. Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra forbrukerens side  

§ 43. Selgerens krav  

       Dersom forbrukeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens 
side, kan selgeren  

a) kreve oppfyllelse etter § 44  

b) kreve heving etter § 45  

c) kreve erstatning og rente etter § 46  

d) holde ytelsen tilbake etter § 9.  

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

 

§ 46. Erstatning. Rente  

 Betales ikke kjøpesummen i tide, kan selgeren kreve rente av kjøpesummen etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.  
 Selgeren kan også kreve erstatning for det tapet han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt 

forbrukeren godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor forbrukerens kontroll som 



han eller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 24 tredje 

og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.  

Kapittel 11. Fellesregler om erstatning  

§ 52. Erstatningens omfang  

       Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den 

annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av 
kontraktsbruddet.  

       Erstatningen omfatter ikke  

a) tap som følge av personskade  

b) tap i forbrukerens næringsvirksomhet.  

§ 54. Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret  

       En part som påberoper seg kontraktsbrudd fra den andre partens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han eller hun 

selv bære den tilsvarende delen av tapet.  

       Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige parten ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i 
lignende tilfeller, og forholdene ellers.  

 


