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DIREKTIVFORSLAG OM VISSE SIDER VED AVTALER OM 

NETTSALG OG ANDRE FORMER FOR FJERNSALG AV VARER 

Forslaget om fjernsalg av varer bygger på beskyttelsesnivået i EUs forbrukerlovgivning og 

gir muligheter for reformer og nytenkning på området kjøpsrett og selgeransvar. 

Kommisjonens forslag vil ha innvirkning på forbrukernes rettigheter. Det er viktig at disse 

rettighetene styrkes, ikke svekkes. Videre er det behov for klare regler når det foreligger en 

mangel, og det er viktig at forbrukerne har tilgang til tilstrekkelige mangelsbeføyelser. 

Moderne og effektive regler på dette området, som omfatter elektroniske og ikke-

elektroniske transaksjoner, er viktig for forbrukerne når de foretar kjøp i EUs indre marked. 



 

 

1. Generelle merknader1.1. Potensialet ved det 

digitale indre markedet og godt forbrukervern 

Direktivforslaget om felles avtalerettslige regler for 

distansesalg er en del av EUs strategi som ledd i å 

realisere det digitale indre marked, samtidig som 

Kommisjonen ønsker å legge til rette for et høyt nivå 

på forbrukervernet, herunder å øke forbrukernes tillit 

til markedet. Kommisjonens uttalte mål med felles 

avtalerettslige regler er å legge til rette for at 

forbrukere kan handle mer grenseoverskridende når 

hindre bygges ned, og at næringsdrivende i større 

grad vil ønske å selge varer utenfor egen 

nasjonalgrense når usikkerhet knyttet til 

                                                           
1 Ref. Explanatory memorandum samt fortale 

avtalerettslige regler reduseres. Formålet til 

direktivet er å redusere fragmentering og å oppnå 

større enhet gjennom harmonisering1.   

Det er et åpenbart behov for enhetlige, EU-

omfattende regler om levering av digitale 

innholdsprodukter, på grunn av et juridisk 

rammeverk som ikke er klart i mange medlemsstater. 

Det finnes per i dag heller ikke felles EU-regler for 

krav forbruker kan gjøre gjeldende i tilfeller der det 

digitale innholdet ikke leveres til forbrukeren, eller 

ikke er i samsvar med avtalen. Når det gjelder 

salgsavtaler for fysiske varer, er det viktig å merke 

seg at det i forbrukerkjøpsdirektivet2 allerede er 

2 Sales directive 1999/44/ec – gjennomført i norsk rett i 

forbrukerkjøsploven 

  

Sammendrag 

Forbrukerrådet gir sin støtte til enkelte elementer i direktivforslaget om fjernsalg av varer, for eksempel: 

• to års omvendt bevisbyrde, 

• fjerning av forbrukers varslingsplikt for mangel,  

• lik behandling av nye og brukte varer. 

Forbrukerrådet mener at de foreslåtte bestemmelsene ikke betyr en økning av forbrukervernet. Snarere vil de 

medføre en betydelig og høyst uønsket reduksjon av forbrukervernet på en rekke sentrale områder, på grunn 

av at forslaget legger opp til en totalharmonisering av regler. Disse områdene omfatter blant annet: 

• etablering av separate juridiske regimer for kjøp i fysisk butikk og på nett, 

• en generell toårsregel om reklamasjonsansvar for selger,  

• innføring av et regime med et strengt hierarki av rettsmidler som fratar forbrukerne valgfrihet. 

 



 

etablert en ens standard for salg av varer og 

tilknyttede garantier, som gjelder uavhengig av om 

produktene selges i butikk eller ved fjernsalg. I tillegg 

har forbrukerrettighetsdirektivet3 modernisert og 

forenklet avtalerettslige regler om informasjonsplikt, 

angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste 

forretningslokaler, samt andre aspekter ved avtaler 

mellom næringsdrivende og forbrukere. For fysiske 

varer bør derfor behovet for bedre regler og mer 

beskyttelse for forbrukerne være grunnlaget for 

fornying av kjøpsrettslige regler i EU, heller enn 

fraværet av ensartede regler. 

Forbrukerrådet støtter således direktivets generelle 

målsetting om å bidra til å skape flere muligheter i et 

digitalt indre marked, der disse kommer både 

forbrukere og bedrifter til gode. Imidlertid må 

ethvert initiativ til endringer være knyttet til at 

avtalebrudd fra selgers side gir konkrete rettigheter 

til forbrukerne. Det er behov for en tydelig 

forpliktelse fra lovgiver til å ivareta forbrukernes 

interesser. 

1.2. Virkningen av forskjellene i nasjonal avtalerett – 

en viktig handelshindring? 

I lys av utfordringene som følger digitaliseringen av 

økonomien, må det foreligge en god balanse mellom 

behovet for et mer konkurranseutsatt marked, og 

behovet for godt forbrukervern. Det må også tas 

hensyn til at forbrukerne ikke er likestilt med 

næringsdrivende, og trenger regler som beskytter 

dem mot å bli utnyttet. I tillegg trenger forbrukerne 

regler som kan sikre balanse i avtaler med 

profesjonelle parter. 

Forbrukerrådet er skeptisk til om forslaget vil oppnå 

denne balansen. 

                                                           
3 Consumers Right Directive 2011/83/eu – I norsk rett bla. 

gjennomført med endringer i avtaleloven, 

markedsføringsloven og med ny lov om opplysningsplikt 

og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste 

forretningslokaler (angrerettloven) 
4 Explanatory Memorandum side 2  

Innledningen til forslaget flytter fokuset bort fra 

forbrukernes interesser og over til hva som er 

nødvendig for å hindre fragmentering i det digitale 

indre markedet: handelsbarrierer. Videre 

identifiseres konkurranseproblemer som hindre for 

markedsintegrasjon. Behovet for et høyt nivå på 

forbrukervernet er ikke fremtredende, noe vi finner 

beklagelig. 

Forbrukerrådet kan se behovet for modernisering av 

reglene knyttet til det digitale indre markedet. Vi 

mener likevel at EU-kommisjonen overvurderer 

«usikkerheten virksomhetene står overfor» og 

«kompleksiteten i det juridiske rammeverket» som 

kan hindre bedrifter i å ta del i det indre markedet.4  

Innenfor EU kan partene fritt velge hvilken lovgivning 

som gjelder for en avtale. Dette gjelder også i 

forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Roma I-forordningen, som tar hensyn til 

konsekvensene av e-handel over landegrensene, gjør 

det mulig for næringsdrivende å sette opp avtaler i 

henhold til egen lov. Derfor inneholder 

standardiserte avtalevilkår ofte bestemmelser om 

lovvalg. Næringsdrivende kan vanligvis stole på at 

loven som er fastsatt i avtalen er den som anvendes; 

dette inkluderer også tolkning, gjennomføring, 

annullering av avtalen, eller brudd på 

avtaleforpliktelser. Av denne grunn mener de fleste 

næringsdrivende at en harmonisert avtalerett i EU vil 

utgjøre «liten eller ingen forskjell for deres 

handelsaktiviteter over landegrensene».5 

 

Næringsdrivende anser selv ikke at «behovet for å 

tilpasse seg og overholde ulike regler for 

forbrukervern» har en stor innvirkning på deres 

beslutning om å selge over landegrensene til 

5 Eurobarometer-rapport 300 viser at 80 % av 

næringsdrivende anser at en harmonisert avtalerett i 

EU vil utgjøre «liten eller ingen forskjell for deres handel 

over landegrensene» 



 

forbrukerne6, noe som i enda større grad gjelder 

etter at forbrukerrettighetsdirektivet har trådt i kraft. 

Direktivet har totalharmonisert visse former for 

fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, 

blant annet opplysningsplikten. Kommisjonens tro på 

at en totalharmonisert forbrukerkjøpsrett vil 

generere flere valgmuligheter og lavere priser for 

forbruker, synes derfor å være ubegrunnet. 

Forbrukerne vil ikke ha nytte av endringer i 

forbrukerkjøpsretten som reduserer viktig 

forbrukervern i eget land. EUs politikk bør, som 

styrende prinsipp, først ta sikte på å oppnå velferd 

for forbrukerne i form av forbrukervernregler med 

høy grad av beskyttelse og bedre 

håndhevingsmuligheter. 

1.3. Totalharmonisering: praktiske og rettslige 

konsekvenser 

Totalharmonisering øker ikke nødvendigvis 

forbrukernes tillit til det indre marked. Det kan bidra 

til å motvirke fragmentering, men det gagner ikke 

nødvendigvis forbrukerne hvis det ikke gir et høyt 

nivå på forbrukervernet. 

Totalharmonisering kan ha en positiv innvirkning 

dersom nasjonal rett gir et ganske lavt forbrukervern. 

På den annen side kan det hindre andre 

medlemsstater i å opprettholde, eller i fremtiden å gi 

forbrukerne et høyere beskyttelsesnivå i nasjonal 

lovgivning, noe som ville vært mulig med 

minimumsharmonisering. Totalharmonisering setter 

på denne måten en stopper for nasjonal autonomi og 

medfører at det som oppfattes som en tilstrekkelig 

standard for vern, stivner på tidspunktet for 

innføringen av lovgivningen. Det er verdt å merke seg 

at samfunnets oppfatning om hva som er 

tilstrekkelige standarder kan endre seg raskt på 

bakgrunn av den endrede dynamikken i det digitale 

markedet. En lav, maksimal beskyttelse kan derfor 

                                                           
6 Ifølge Eurobarometer-rapporten om europeisk avtalerett 

i forbrukertransaksjoner i 2011, anser bare 7 % av 

virksomhetene at «behovet for å tilpasse og overholde 

påvirke konkurransen blant næringsdrivende 

negativt. 

Forbrukerrådet vil også trekke frem forholdet mellom 

direktivforslaget og nasjonal avtalerett som en annen 

sak av prinsipiell betydning, og her kan det reises 

spørsmål som: 

• Hvilke andre rettigheter som er fastsatt i 

nasjonale regler om avvik fra avtalt ytelse, 

kan påberopes av forbrukerne? 

• Kan forbrukerne kreve erstatning for tap? 

 

Forbrukerrådet mener: 

Når det gjelder forbrukernes rett til å kreve heving, 

prisavslag eller erstatning, er en tilnærming basert på 

totalharmonisering spesielt problematisk på grunn av 

den tette sammenkoblingen med nasjonal rett. En 

målrettet tilnærming basert på totalharmonisering 

kan medføre at nasjonale rettigheter faller bort, og 

føre til manglende harmoni eller skape konflikter med 

nasjonal avtalerett til skade for forbrukerne.  

På denne bakgrunn går Forbrukerrådet inn for 

minimumsharmonisering.  

 

2. Formål og virkeområde, artikkel 1 

2.1. Begrensning av omfanget for fjernsalgsavtaler, 

artikkel 1 (1): 

Direktivforslaget omfatter fjernsalgsavtaler om kjøp 

av varer (ting), og det stilles krav til avtalen mellom 

forbruker og selger, samt at partene gis et sett av 

rettigheter og plikter ved brudd på inngått avtale.  

Siden forbrukerkjøpsdirektivet vil fortsette å gjelde 

for salg i butikk, vil det snevre omfanget for dette 

forslaget føre til ulike rettigheter for forbrukerne alt 

ulike forbrukervernregler» vil ha en stor innvirkning på 

deres beslutning om å selge til forbrukere over 

landegrensene. 



 

etter om kjøp er gjort i butikk, via internett eller 

andre kanaler for fjernsalg. 

Dersom forslaget skulle bli gjennomført i sin 

nåværende form, vil det føre til en uønsket 

konsekvens der det blir mer gunstig for forbrukerne 

ikke å handle på nett i noen medlemsstater, dersom 

deres nasjonale lovgivning gir en høyere grad av 

beskyttelse. Det vil være tilfellet for Norge som har 

en fem års reklamasjonsfrist for varer som er ment å 

vare vesentlig lenger enn to år. Direktivforslaget kan 

dermed utilsiktet dempe nettsalg i enkelte land. 

Videre vil konsekvensen bli at flere næringsdrivende 

går fra virksomhet i fysiske butikker til fordel for 

nettsalg. Overgangen fra fysiske butikker til 

«showrooms» kan raskt bli fremtredende. I slike 

lokaler kan forbrukeren se varen, prøve den mv., men 

må bestille varen på nett hjemmefra hvis han ønsker 

å kjøpe den. Reklamasjonsfristen vil da bli to år. 

Forbrukerrådet ser for seg at direktivforslaget vil bli 

utvidet til å omfatte også salg i butikk og våre 

synspunkter gis i lys av det. 

2.2. Avtaler for kjøp av varer og levering av tjenester, 

artikkel 1(2) 

Forslaget omfatter vareelementet ved såkalte 

kombinerte avtaler, som er avtaler med både et 

vareelement og et tjenesteelement. Etter dagens 

forbrukerkjøpslov er avtaler der tjenesteelementet 

utgjør den overveiende del av selgers forpliktelse ikke 

regulert av forbrukerkjøpsloven7. En tilsvarende 

vurdering av om det er vare- eller tjenesteelementet 

som utgjør den overveiende del av selgers 

forpliktelse, skal etter det vi kan se, ikke foretas etter 

direktivforslaget. Spørsmålet blir da om alle typer 

kombinerte avtaler omfattes uavhengig av 

sammensetningen av vare- og tjenesteelement. Det 

vil i så tilfelle innebære en ulikhet fra gjeldende 

reguleringer. 

                                                           
7 § 2 andre ledd bokstav d) 

2.3. Varer som inkorporerer digitalt innhold: 

presisering er nødvendig, artikkel 1(3) 

Direktivforslaget om fjernsalg av fysiske varer vil ikke 

omfatte kjøp av digitale ytelser ved fjernsalg når den 

digitale ytelsen leveres på et fysisk medium (for 

eksempel cd eller dvd). Direktivforslagene legger opp 

til at alle digitale ytelser i disse tilfellene skal omfattes 

av direktivforslag om avtaler for levering av digitalt 

innhold. I norsk rett er de kontraktsrettslige sidene av 

fjernsalg av digital ytelse levert på et fysisk medium 

per i dag regulert av forbrukerkjøpsloven som 

gjennomfører forbrukerkjøpsdirektivet. 

Direktivforslaget om fjernsalg av fysiske varer betyr 

således at det må trekkes en grense mellom fysiske 

varer som utelukkende fungerer som «bærer» / som 

lagringsmedium av det digitale innholdet, og fysiske 

lagringsmedier med digitalt innhold som har 

egenskaper utover å fungere som lagringsmedium for 

det digitale innholdet, og her eksemplifiserer fortalen 

cd-er og dvd-er som rene lagringsmedier. I fortalen 

sies det imidlertid at direktivet om fysiske varer vil 

omfatte varer der det digitale innholdet er integrert i 

den fysiske varen, slik at det digitale innholdets 

funksjoner er underordnet varens primære 

funksjoner. Husholdningsapparater og leketøy 

trekkes frem som eksempler. 

Her får vi således spørsmål om hva som er en vares 

primære funksjon, og om det digitale innholdet er 

underordnet dette. I dag integreres fysisk gjenstand 

og digitalt innhold i stadig større grad (sk. «internet 

of things») og det er derfor behov for ytterligere 

klargjøring i direktivteksten. 

 

 

Forbrukerrådet mener: 

• Ethvert forslag som fører til to regimer av 

forbrukervern må avvises. 



 

• Grensedragningen mellom digitale 

innholdsprodukter og fysiske varer må 

være tydelig. 

  

3. Definisjoner, artikkel 2 

3.1. Definisjoner kan klargjøre, men det oppstår fare 

for forveksling 

Generelt er det positivt med definisjoner og en 

orientering mot forbrukerrettighetsdirektivet for å 

oppnå tydeliggjøring og ensartethet.  

Etter ordlyden er muligens forbrukerdefinisjonen i 

direktivforslaget om netthandel med fysiske varer 

noe strengere enn i forbrukerkjøpsdirektivet, som i 

norsk rett er gjennomført i forbrukerkjøpsloven. I 

forbrukerkjøpsloven og i angrerettloven er vilkåret at 

man ikke hovedsakelig handler som ledd i 

næringsvirksomhet for å falle inn under 

forbrukerbegrepet. Forbrukerrådet antar at ulik 

ordlyd ikke er ment å bety noen realitetsforskjell, 

men det er en fordel om nyanseulikheten oppklares, 

siden det er viktig med enhetlig forståelse av det 

sentrale forbrukerbegrepet.  

Som en generell betraktning kan det også bemerkes 

at omformuleringer og nye definisjoner kan resultere 

i inkonsekvent bruk av direktivet og føre til forvirring 

hos forbrukere og næringsdrivende siden 

forbrukerkjøpsdirektivet fortsatt gjelder for kjøp i 

butikk. 

 

3.2. Garantier gitt av selger, artikkel 2(g), 15 

I praksis er det en overlapping mellom lovfestede 

reklamasjonsrett og garantier gitt av selger8, noe som 

ofte fører til forvirring hos forbrukeren. Det kan også 

føre til situasjoner der forbrukerne er forhindret fra å 

                                                           
8 Commercial guarantees 

utøve sin lovfestede reklamasjonsrett fordi selger kun 

godtar krav under en garanti. 

Kravet til åpenhet for garanti gitt av selger i artikkel 

15 i forslaget er derfor positivt for forbruker. Det er 

klargjørende at forbruker skal gis informasjon på et 

varig medium, og at garantierklæring må utformes på 

et vanlig, forståelig språk. 

Forbrukerrådet synes også at det er positivt at det 

kan fastsettes ytterligere regler om garantier gitt av 

selger i nasjonal rett i den utstrekning disse reglene 

ikke reduserer beskyttelsen. 

Forbrukerrådet mener det i tråd med 

forbrukerrettighetsdirektivet, er en riktig tilnærming 

å innføre en bred definisjon av garantier (artikkel 2 

(g) som regulerer både integrerte (gratis) garantier 

og utvidede (betalte) garantier. 

Det er behov for en presisering av begrepet «betalte 

garantier». Direktivforslaget gir, etter det vi kan se, 

ikke noen definisjon av begrepet. «Gratis» (artikkel 

2(j)) er derimot gitt en definisjon. 

Det finnes mange forskjellige former for garantier 

som kan tilbys forbrukerne. Gyldighet og rekkevidde 

av en garanti må vurderes opp mot krav som er 

fastsatt i andre EU-rettsakter, for eksempel krav som 

fremgår av direktiver om urimelige avtalevilkår, 

urimelig handelspraksis eller 

forbrukerrettighetsdirektivet. 

Selv om Forbrukerrådet støtter bestemmelsene om 

garantier, oppfatter vi at det brede 

anvendelsesområdet representerer et avvik fra 

begrepet garantier i forbrukerkjøpsdirektivet, hvor 

reglene om betalte garantier ikke er harmonisert. 

Dette kan gi problemer ved anvendelse og føre til 

ytterligere forvirring hos forbruker. 

 



 

Forbrukerrådet mener: 

• Forvirring blant forbrukerne og 

inkonsekvent anvendelse av direktivet 

som følge av omformulering og innføring 

av nye definisjoner bør unngås. 

• Det er nødvendig med en presisering av 

begrepet betalte garantier. 

 

4. Avtalemessig ytelser, artikkel 4-7 

4.1. Varen skal være avtalemessig 

Utgangspunktet er at ytelsen skal svare til det 

avtalte mellom partene, jf. artikkel 4, og dersom det 

er avvik fra det avtalte slik det fremgår av den 

konkrete og abstrakte mangelsbedømmelse i 

direktivet, 

 jf. artikkel 5, 6 og 7, vil dette utgjøre en mangel. 

En forbruker skal motta varer som har den mengde, 

kvalitet og beskrivelse som følger av avtalen. De må 

være egnet for avtalt formål , og ha den kvalitet og 

de egenskaper som er gitt før avtaleinngåelse, og 

som utgjør en del av avtalen (artikkel 4(a-c)). Kravene 

til avtalemessig ytelse, fastsatt i artikkel 5, tar opp 

forbrukerens forventning og inkluderer et kriterium 

for egnethet til formålet: Varen skal:  

• ha kvalitet og egenskaper som er vanlig for 

varer av samme type, og som forbrukeren 

kan forvente, og 

• være egnet til formål som varer av samme 

beskrivelse vanligvis brukes til. 

Det generelle begrepet om hva som er avtalemessig 

ytelse og fraværet av presumsjonsregler som er gitt i 

salgsdirektivet, er hensiktsmessige.  

Det kan stilles spørsmål om kriteriet 

«der dette er relevant» og skillet 

mellom den grunnleggende regelen 

for avtalemessig ytelse (artikkel 4) og 

de nærmere regler om dette (artikkel 

4-7) fører til en for sterk vektlegging 

på avtalen mellom partene.  

I den grad partene skal avtale seg bort fra virkningen 

av at det ikke leveres avtalemessig ytelse, stilles det 

krav om uttrykkelig samtykke fra forbrukeren. I slike 

tilfeller kan det oppstå situasjoner som er ugunstige 

for forbrukeren, særlig der næringsdrivende dikterer 

avtalevilkårene («alt eller ingenting»-situasjoner). Det 

er gjerne tilfellet ved fjernsalg der forbruker sjelden 

er i en forhandlingsposisjon overfor selger.  

Næringsdrivende vil således ha en rett til å «avtale 

bort» viktige forbrukerrettigheter der forbrukeren er 

«uttrykkelig» informert, og «uttrykkelig» aksepterer 

dette. Forbrukerne er i netthandelstilfellene svært 

sjelden i en posisjon der de kan forhandle med 

næringsdrivende. Muligheten næringsdrivende her 

gis til å avtale bort lovbestemte plikter via samtykke 

fra forbruker, kan komme til å undergrave 

forbrukervernet. I noen tilfeller kan det være tvist om 

hvorvidt det foreligger en slik avtale mellom partene 

fordi det er uklart om vilkår kan anses akseptert av 

forbruker, eller det er vanskelig for forbruker å se 

omfanget av mulig mangel, for eksempel ved en 

feilaktig installering av software som gir skade på 

forbrukers hardware. 

Kommisjonens har, etter det vi forstår, en klar 

intensjon om at dette ikke skal kunne skje. 

Kommisjonen uttrykker at næringsdrivende bare vil 

være i stand til å «avtale bort» sine forpliktelser når 

en mangel er oppstått. For å sikre at intensjonen 

kommer til uttrykk i direktivet, bør direktivforslaget i 

artikkel 4(3) endres med strengere krav, eller en regel 

som prioriterer objektive standarder for avtalemessig 

ytelse. 

4.2. Fjerning av relativ reklamasjonsfrist for forbruker 

Den relative reklamasjonsfristen vil med 

direktivforslaget ikke kunne opprettholdes innenfor 

selgers ansvarsperiode, noe som isolert sett er 

gunstig for forbruker, som ikke risikerer å få sitt 

mangelskrav avskåret på dette grunnlaget. Det er 

også praktisk, for en forbruker har behov for noe tid 



 

til å ta stilling til om det skal fremmes et krav overfor 

selger. Forbrukeren er ofte uvitende om sitt krav, og 

det ville være urimelig og uforholdsmessig å frata 

forbrukerne viktige rettsmidler for manglende 

overholdelse av en ren tilleggsplikt, særlig siden det 

er selgeren som bryter avtalen. På den annen side er 

det relativ reklamasjonsfrist ved kjøp av varer i 

butikk9 og fragmentering kan i lys av det medføre 

usikkerhet hos forbruker. 

4.3. Behov for et mer ambisiøst krav til avtalemessig 

ytelse: et holdbarhetskriterium 

De foreslåtte krav som stilles til avtalemessig ytelse 

er ikke ambisiøse nok, og har ikke tatt hensyn til (nye) 

markedsrealiteter som sirkulær økonomi, planlagt 

foreldelse eller behovet for tilgjengelighet av 

reservedeler.  

Direktivforslaget tar opp temaet bærekraft og 

sirkulær økonomi i fortalepunkt 23, og det presiseres 

at holdbarhet ikke skal behandles i det foreslåtte 

direktivet, men i aktuell sektorspesifikk regulering. Vi 

mener det bør være en klar sammenheng mellom 

varens avtalemessige ytelse og holdbarhet, særlig for 

varer som inngår i sektorspesifikt EU-lovverk. Det 

vises for eksempel til standarder for støvsugere, hvor 

det – ifølge nye tiltak som iverksetter juridisk 

rammeverk for økologisk design – snart vil bli krevd 

en holdbarhet på 500 timers bruk eller åtte års 

gjennomsnittlig holdbarhet. 

Forbrukerrådet mener derfor at vurdering av 

holdbarhet må inngå som del av 

mangelsvurderingen. Det kan tas inn et kriterium om 

«holdbarhet», eller en henvisning til den forventede 

levetiden for produktet. Et holdbarhetskriterium kan 

brukes kumulativt med de andre kriteriene, eller 

brukes til å fastslå forbrukers berettigede 

forventninger.10 Dette kan bidra til at 

mangelsvurderingen fungerer som et regulatorisk 

virkemiddel for å øke varenes levetid. Det vil også 

                                                           
9 Forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 5 nr. 2, jf. 

forbrukerkjøpsloven § 27 
10i henhold til direktiv 1999/44 en presumsjon for at 

varene er i samsvar med avtalen hvis de blant annet 

være i tråd med EUs mål om en grønn, sirkulær 

økonomi som også betyr å oppnå bærekraftig forbruk 

og produksjon. 

Forbrukerrådet støtter også innføringen av en regel 

som fastsetter en plikt til å sørge for reservedeler. I 

det minste bør det være et krav til næringsdrivende 

om å sørge for informasjon om tilgjengeligheten av 

reservedeler, noe som kan være særlig viktig ved 

grensekryssende netthandel.  

Det sier seg selv at en lengre reklamasjonsfrist 

effektivt vil motvirke bevisste forsøk på å gjøre 

produkter utdaterte og ubrukelige. En lengre 

reklamasjonsfrist vil føre til mer holdbare produkter. 

Forbrukerrådet mener: 

• Det grunnleggende utgangspunktet for 

mangelbedømmelsen får vår tilslutning, 

men det finnes en overvekt av subjektive 

kriterier som kan være til skade for 

forbrukerne. 

• Det er behov for en mer ambisiøs 

direktivtekst som tar hensyn til behovet 

for holdbare produkter og 

tilgjengeligheten av reservedeler. 

 

5. Risikoens overgang og bevisbyrde, artikkel 8 

5.1. Risikoens overgang, artikkel 8 (1-2) 

Etter direktivforslaget artikkel 8, er hovedregel at 

risikoens overgang er ved mottak av varen, slik 

regelen i norsk rett også er i dag. Direktivforslaget 

inneholder en nyskaping om forskyvning av 

tidspunktet for risikoens overgang om varen skal 

installeres av forbruker. I disse tilfellene skyves 

risikoens overgang til tidspunktet da forbruker har 

hatt rimelig tid til å installere varen, men senest 30 

dager etter tidspunktet i artikkel 8 nr. 1, der 

oppviser kvalitet og ytelse som er normal for varer av 

samme type, og som forbrukeren med rimelighet kan 

forvente, gitt varenes art  



 

hovedregel er ved forbrukers fysiske besittelse. I 

praksis er det grunn til å anta at det gir som 

hovedregel at risikoens overgang vil inntre 30 dager 

etter fysisk besittelse der forbruker selv skal foreta 

installasjon.  

Forbrukerrådet vurderer regelen om forskyvning av 

tidspunktet for risikoens overgang som positiv for 

forbruker. Det er vanskelig å si noe om hvordan den 

vil slå ut i praksis og forskyvningen er heller ikke 

særskilt omtalt i fortalen.  

5.2. Bevisbyrde, artikkel 8 (3) 

Bevisbyrde er et sentralt tema for effektiv 

håndheving av forbrukerrettigheter. Dersom 

bevisbyrden er til gunst for den næringsdrivende, kan 

forbruker på denne måten hindres i å nå frem med et 

rettmessig krav. I mange tilfeller er det behov for en 

kostbar undersøkelse av sakkyndig for å kunne slå 

fast om det foreligger mangel. 

Det er isolert sett positivt med en regel med 

utvidelse av omvendt bevisbyrde i artikkel 8 (3). Etter 

denne regelen vil feil som oppstår innen to år fra 

kjøpstidspunktet, antas å ha eksistert på 

kjøpstidspunktet med mindre det er uforenlig med 

varens eller mangelens art. Det vil være opp til den 

næringsdrivende å bevise at varen ikke var mangelfull 

fra starten av. En slik regel gir forbruker en fornuftig 

mulighet til å nå frem med et krav uten at det er 

knyttet urimelig stor risiko til det. 

Forbrukerrådet mener: 

Forbrukerrådet støtter forslaget om å forlenge 

perioden med omvendt bevisbyrde til gunst for 

forbruker til to år. 

 

 

                                                           
11 Hellas, Portugal og Slovenia har fritt valg av 

misligholdsbeføyelse. Direktivforslaget medfører at 

valgretten bortfaller ved kjøp på nett. 

6. Forbrukerens krav ved mangel, artikkel 9 

Direktivforslaget anviser en totrinnsstruktur slik vi 

kjenner den fra norsk rett, med valg mellom retting 

eller omlevering som utgangspunkt. Prisavslag og 

heving er subsidiære beføyelser. 

Forbrukerrådet mener prinsipielt at det bør være opp 

til forbruker å velge beføyelse når selger har 

misligholdt kontrakten.  

Vi er derfor ikke enig i direktivforslagets tilnærming 

som gjennom totalharmonisering kun opprettholder 

hierarkiet av primære rettsmidler – utbedring og 

utskifting – og sekundære rettsmidler – prisavslag og 

heving av avtalen – slik det er gitt i 

forbrukerkjøpsdirektivet. En slik totalharmonisering 

fører til en svekkelse av forbrukervernet i mange 

europeiske land11. Det som trengs, er den beste 

praktiske løsningen for forbrukerne når de utøver 

sine rettigheter. 

Et fritt valg av misligholdsbeføyelser har den fordelen 

at: 

• den beste løsningen finnes i hvert enkelt 

tilfelle, idet det tas hensyn til varens og 

mangelens art, 

• mangelen på avtalemessig ytelse, som er 

et brudd på avtalen med selger, har en 

forholdsmessig og justert konsekvens, 

• ansvarliggjøring av selger skjer på en 

bedre måte, og 

• næringsdrivende kan ikke pålegge 

forbrukeren å iverksette tiltak. 

Forbrukerrådet mener det er viktig at forbruker, 

særlig i netthandelstilfellene, gis mulighet til å 

anvende andre rettsmidler enn utbedring eller 

erstatning dersom samme eller en annen mangel har 

dukket opp (på nytt) etter at varen først ble reparert 

eller omlevert. Videre kan det være hensiktsmessig i 



 

netthandelstilfellene å ha en definisjon av hva som er 

«rimelig tid» for utbedring eller omlevering.12 

Som nevnt over, bør det være opp til forbrukeren å 

bestemme hvilken beføyelse han eller hun ønsker. 

Den marginale forbedringen i forslaget om å tillate 

heving av avtalen også dersom det er en mindre 

mangel ved produktet,13 kan ikke oppveie den 

samlede reduksjonen i forbrukerrettigheter mht. 

forbrukers krav ved mangel. Forbrukerne i Europa må 

tilbys samme høye nivå av beskyttelse som i dag 

finnes i disse landene. 

Forbrukerrådet mener: 

Det må være opp til forbrukeren å bestemme hvilken 

løsning vedkommende foretrekker, ettersom det er 

den næringsdrivende som bryter avtalen. Et fritt valg 

av beføyelser er etablert og godt mottatt i en rekke 

europeiske land og er derfor riktig lovregulering. 

 

7. Kappløp mot bunnen – reklamasjonsfristens lengde, 

artikkel 14 

Direktivforslaget regulerer selgers ansvarsperiode i 

artikkel 14 etter samme lest som det vi finner i 

forbrukerkjøpsdirektivet, jf. artikkel 5. 

Direktivforslaget legger opp til at selger får ansvar 

for en mangel i to år fra risikoens overgang, og 

dersom det er absolutte reklamasjonsfrister i det 

enkelte land, så skal disse som utgangspunkt ikke 

være kortere enn to år fra samme tidspunkt. 

Direktivet legger således opp til en hovedregel med 

sammenfall mellom selgers ansvarsperiode og 

lengste frist for reklamasjon.  

                                                           
12 I mange medlemsstater må selgeren gjennomføre 

avhjelp innen 15 eller 30 dager. 
13 Fortalepunkt 29 gir en rettmessig redegjørelse av at 

dette gir et sterkt insentiv til å bøte på alle tilfeller av 

avvik fra avtalt ytelse på et tidlig stadium 
14 resultatet av en nylig gjennomført 

medlemsundersøkelse i Which? 

Forbrukerrådet mener at forslaget til direktiv kan 

svekke posisjonen til norske forbrukere når selgers 

ansvar for mangel begrenses til to år. I norsk rett er 

den absolutte reklamasjonsfristen fem år for ting 

som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, og 

selger kan således bli ansvarlig for en mangel i inntil 

fem år.  

Svært mange produkter har en forventet levetid på 

mer enn to år, for eksempel kjøkkenmaskiner, 

vaskemaskiner og møbler. Forbrukerne forventer at 

slike produkter skal vare lenge, og at de kan fremme 

et krav der selger får ansvar for en mangel også etter 

at den foreslåtte reklamasjonsfristen på to år er 

utløpt.14  

Flere land har reklamasjonsfrist som er lenger enn 

minimum to år, alt fra tre til seks år. I noen land er 

reklamasjonsfristen basert på produktets forventede 

levetid.15  Forbrukere får i vesentlig grad svekket 

eksisterende forbrukervern med direktivforslaget 

med en hovedregel om reklamasjonsfrist på to år for 

fysiske varer. Dette vil utgjøre en betydelig reduksjon 

i rettighetene for norske forbrukere som handler på 

nett.   

I norsk rett har selger ved kjøp i butikk ansvar for en 

skjult mangel16 i inntil fem år, en ordning som ikke 

kan videreføres for nettkjøp med direktivforslaget. 

Flere europeiske land har regler som gir forbruker 

anledning til å fremme krav mot selger i disse 

tilfellene. Tilnærmingen basert på totalharmonisering 

har derfor negative konsekvenser for flere land i 

unionen. 

I mange tilfeller kan ikke mangelen oppdages før 

etter en viss tid, det kan også skje etter at 

15 Nederland har ikke en definert reklamasjonsfrist eller 

frist for hvor lenge selger er ansvarlig, men knytter den til 

gjennomsnittlig levetid for produktet 
16 En mangel som var til stede på kjøpstidspunktet, men 

som viser seg først på et senere tidspunkt 



 

reklamasjonsfristen på to år er utløpt17, jf. 

direktivforslaget.  

Virkningen av direktivforslagets to års 

reklamasjonsfrist kan illustreres med Volkswagens 

utslippsskandale. Her ble millioner av forbrukere 

berørt da det ble avslørt at bilene hadde høyere 

utslippsverdier av skadelige gasser, enn hva som var 

tillatt. Bilene hadde en programvare som førte til at 

virkelige utslippstall ikke samsvarte med 

spesifikasjonene i salgsavtalen. Siden 

reklamasjonsfristen er to år i mange europeiske land, 

stod forbrukerne i fare for å bli stående tomhendt 

igjen fordi de oppdaget mangelen mer enn to år etter 

kjøpet. Kommisjonens påstand18 om at forslaget vil 

skape «en vinn-vinn-situasjon for virksomheter og 

forbrukere», og at «det sikres et generelt høyt 

forbrukervern», står i kontrast til dette.  

Dersom Kommisjonen går inn for en generell lengde 

på reklamasjonsfristen i hele EU, mener 

Forbrukerrådet det er behov for harmoniserte regler 

om at reklamasjonsfristen i visse tilfeller kan være 

lenger enn to år.  

En forlenging av reklamasjonsfristen bør starte når 

kjøperen varsler selger at produktet har en feil. Hvis 

harmonisering ikke er et alternativ, bør det som et 

minimum presiseres i fortalen at nasjonal rett i visse 

tilfeller kan fastsette regler om forlenging av 

reklamasjonsfristen eller avbrutt reklamasjonsfrist. 

Selv om dette er omtalt i innledningen til 

forbrukerkjøpsdirektivet (fortalepunkt 8), finnes 

ingen tilsvarende regel i dette forslaget. 

Forbrukerrådet mener: 

• En generell maksimal to års reklamasjonsfrist 

er ikke tilstrekkelig. Dagens norske 

rettighetsnivå må videreføres. 

• Lengden på reklamasjonsfristen må stemme 

overens med levetiden for produkter.  

                                                           
17 For eksempel takpanner som ikke kan bære snøen og 

bryter sammen mer enn to år etter montering 
18 Explanatory Memorandum side 11 

• En svekkelse av forbrukervernet på nasjonalt 

nivå må unngås. 

Forbrukerrådet ser fordelen med en hybrid tilnærming 

hvor det er: 

• en generell lengde på den rettslige 

garantien for alle produkter. 

• forlenget reklamasjonsfrist for produkter i 

samsvar med forvent levetid; noe som vil 

være i tråd med målene i agendaen for en 

sirkulær økonomi. 

 

8. Innholdet i misligholdsbeføyelsene, artikkel 10-13 

Det er hensiktsmessige klargjøringer i artikkel 10 til 

13 hvor vi finner det nærmere innholdet i 

misligholdsbeføyelsene, altså hvilke krav forbruker 

kan holde selger ansvarlig for.  

Omlevering skal skje på selgers bekostning. Dette 

gjelder imidlertid bare dersom det ikke er inngått en 

avtale mellom partene etter at forbrukeren har gjort 

selger oppmerksom på mangelen (artikkel 10(1). På 

grunn av det ujevne styrkeforholdet mellom den 

næringsdrivende og forbrukeren, er dette en uheldig 

regel som etter Forbrukerrådets oppfatning ikke bør 

tillates. 

Det er videre positivt med klargjøring i 10 (3) at 

kjøperen ikke skal være ansvarlig for å betale for bruk 

av omleverte varer i perioden før omlevering skjer. 

Dette følger også av rettspraksis (Quelle19). 

Det er positivt med en egen bestemmelse som gir 

anvisning på beregning av prisavslag (artikkel 12). 

Prisavslag beregnes med utgangspunkt i en såkalt 

forholdsbasert metode. Det betyr at prisavslaget skal 

stå i forhold til reduksjonen i verdien av varene som 

ble mottatt av forbrukeren, sammenlignet med 

19 Sak C-404/06 Quelle AG vs Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände [2008] I-

2685. 



 

verdien varene ville hatt hvis det var levert 

avtalemessig ytelse. 

Forholdsbasert metode er ikke alltid like velegnet. 

Det kan for eksempel være vanskeligheter med å 

fastslå verdien av varene. Forbrukerkjøpsdirektivet 

åpner for at det kan gis et «passende avslag i prisen». 

En slik regel gir et større spillerom for å ta hensyn til 

rimelighet og alvorlighetsgrad av mangelen. 

Direktivforslagets snevre begrepsbruk kan i praksis 

føre til at flere avtaler heves. For å gi noe større 

handlingsrom for prisavslag, mener Forbrukerrådet at 

noe større fleksibilitet i beregning av prisavslag også 

bør gjenspeiles i ordlyden. For eksempel kan «skal ta 

hensyn til [...]», være mer egnet enn 

direktivforslagets ordlyd. 

Når det gjelder heving av avtalen (artikkel 13), støtter 

vi det generelle utgangspunktet med heving så langt 

mangelen rekker. Her kan imidlertid begrepet 

tilbehørsvarer reise spørsmål. Videre er fokuset på 

hva som er «hovedelementet» av varen uegnet i 

mange tilfeller. I seg selv er begrepet tilbehørsvarer 

noe snevert, og det er derfor relevant å se hen til hva 

som er den naturlige forbindelsen mellom varene, 

eller som fortalepunkt 29 klargjør, nemlig at 

forbrukeren ikke ville ha kjøpt den ene varen uten 

den andre. 

Vi er bekymret for at 14-dagersperioden for innfrielse 

av vederlag etter heving av avtalen kan falle svært 

uheldig ut for forbruker om det er tale om varer som 

ikke gir mulighet for rask retur. Det er også uklart hva 

som er virkningen av at regelen ikke overholdes. 

Orienteringen mot forbrukerrettighetsdirektivet 

finner vi mindre passende, siden det er selgeren som 

bryter avtalen. Det er grunn til å være bekymret for 

at regelen om at forbrukerne må betale for 

verdireduksjon utover verdireduksjon som følge av 

vanlig bruk, gir selger en mulighet til å påføre 

forbrukerne uberettigede kostnader i 

hevingstilfellene. 

                                                           
20 Under 5.1. 

Direktivforslaget legger opp til at forbruker må betale 

erstatning til selger om varen ikke kan returneres på 

grunn av ødeleggelse eller tap (ledd 3(c-d)) i perioden 

forbruker har risikoen, og det ikke skyldes mangelen. 

Det er noe uklart hvordan direktivreglene er knyttet 

til nasjonale regler, og det er behov for en klargjøring 

her. 

Forbrukerrådet mener: 

Forbrukerrådet støtter i hovedsak innholdet i 

mangelsbeføyelsene. Forbedringer og presiseringer er 

imidlertid påkrevd for å unngå uberettigede kostnader 

og belastning på forbrukers hånd. 

 

9. Ufravikelighet, artikkel 18: 

Artikkel 18 tilsier at direktivet er ufravikelig, noe som 

betyr at kontraktsbestemmelser som er til ugunst for 

forbruker, ikke binder forbruker. 

Som vi har påpekt20, er vi imidlertid bekymret for at 

direktivforslaget åpner for å tillate at partene avtaler 

seg bort fra avtalemessig ytelse, så lenge forbrukeren 

visste om varens spesifikke tilstand og uttrykkelig har 

samtykket. Her er forbrukervernet redusert til fordel 

for avtalefrihet, og næringsdrivende kan ha rett til å 

«avtale bort» viktige forbrukerrettigheter, potensielt 

også i vilkårene. Ekstra sikringsmekanismer eller 

objektive kriterier er derfor påkrevd. 

Forbrukerrådet mener: 

Ulemper for forbrukerne som følge av «alt eller 

ingenting»-situasjoner bør unngås ved å legge inn 

sikringsmekanismer eller strengere krav. 

 

 



 

10. Behov for mer ambisiøs lovgivning: 

Produsentansvar 

I fortalepunkt 23 i forbrukerkjøpsdirektivet fra 1999, 

understrekes behovet for et fremtidig 

produsentansvar: 

(23) Selv om lovgivning og rettspraksis på dette 

området i de ulike medlemslandene viser at det er 

økende engasjement for å sikre et høyt nivå av 

forbrukervern, og i lys av denne utviklingen og 

erfaringene med gjennomføringen av dette direktivet, 

kan det være nødvendig å se for seg en mer 

vidtrekkende harmonisering, særlig ved å gi 

produsenten direkte ansvar for mangler som han har 

ansvar for. 

Uttalelsen ser vi som en anerkjennelse av at fremtidig 

regulering av kjøpsretten i EU bør gi bedre 

forbrukervern. Det kan blant annet være ved at 

produsenten får direkte ansvar. Det er beklagelig at 

direktivforslaget ikke etablerer en rett for forbruker 

til å holde produsent ansvarlig for en mangel, slik 

norsk rett tillater. Det betyr at ved grensekryssende 

kjøp, kan forbruker bli møtt med at det ikke er mulig 

å holde produsenten ansvarlig for en mangel som 

oppstår.  

Foreløpig er forbrukerne skeptiske til handel over 

grensene, særlig fordi det kan være vanskelig å 

komme i kontakt med selger. Et fremtidsrettet 

forslag bør derfor legge til rette for at forbrukeren 

kan rette krav direkte til produsent. Solidaransvar 

mellom selger og produsent vil fremme konkurranse 

og kunne gi grunnlag for bedre og mer bærekraftige 

produkter.  

Direktekrav vil skape et ekstra sikkerhetsnett for 

forbrukere og – i tråd med begrunnelsen for forslaget 

– oppfordre forbrukerne til å handle over 

landegrensene. Det bør være en bred definisjon av 

«produsent», og det bør foreligge bestemmelser for 

importørers ansvar og tilfeller hvor produsenten er 

ukjent.21 

Forbrukerrådet mener: 

En felles regulering av ansvar for produsent og selger 

vil være en milepæl i EUs forbrukervernpolitikk, og 

VW-utslippsskandalen har vist behovet for en slik 

regel. 

 

 

  

                                                           
21 I henhold til gresk lov har for eksempel alle som 

importerer et produkt for salg, leasing eller operasjonell 

leasing eller annen form for distribusjon i tilknytning til sin 

profesjonelle kommersielle aktivitet, samme ansvar som 

produsenten, og hvis identiteten til produsenten er 

ukjent, anses alle leverandører av produktet som 

produsenter i forbindelse med denne loven, med mindre 

de innen rimelig tid informerer forbrukeren om 

identiteten til produsenten eller personen som leverte 

produktet til dem. 
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