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Høringsuttalelse- ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)
Vi visertil høringsbrevav 3. desember2020om høringtil ny lov om leveringav digitale ytelsertil
forbrukere,med svarfrist3. mars2021.
Overordneter Forbrukerrådeti hovedsaksvært fornøyd med forslagettil ny lov om leveringav digitale
ytelser til forbrukere med lovforslagtil gjennomføringav direktiv (EU)2019/770, i kortform benevnt
digitalytelsesloven.Det er et stort behov for loven i dagenssamfunn,og lovforslageter viktig for å sikreet
bedre forbrukervernogsåpå dette området.
Oppsummertkan vi trekke frem følgende:
Vi ser behovfor å bringe lovtekstennoe nærmeredirektivtekstenpå enkeltepunkter
Ytelsensegenarttilsier at det er tilstrekkeligmed et meldingskravog ikke en reklamasjonsplikt
Personopplysninger
som motytelse,samt hvordanloven forholder segtil personopplysningsloven,
må avklaresog utdypes
Reglerfor standarderstatningkan inkluderes
Vårt høringssvarfølger i hovedsakstrukturen i høringsnotatet,likevel slik at enkelte punkter er slått
sammen.

Terminologiog lovens anvendelsesområde
Digital ytelse
Digitalytelseslovenvil sammenmed forbrukerkjøpsdirektivetgi et bedre forbrukervernenn forbruker har i
dag.Lovengjelder i utgangspunktetavtaler om leveringav digitale ytelser mot vederlagi forbrukerforhold,
der digitale ytelseromfatter digitalt innhold og digitale tjenester. Lovforslagetdefinerer digitalt innhold
som «data som fremstillesog leveresi digital form, ved at de gjengirfysiskestørrelsermed diskretetegn.»
I direktivet er digitalt innhold definert i artikkel 2 nr. 1:
‘digital content meansdata which are produced and suppliedin digital form’

Etter Forbrukerrådetsoppfatninger det hensiktsmessigå holde segtil direktivetsdefinisjoneri størst mulig
grad,og vi er usikrepå om tilføyelsen«ved at de gjengirfysiskestørrelsermed diskretetegn» i klargjør
bestemmelseni noen særliggrad. Etter vårt syn kan dennedelen av lovtekstentas ut.
Leverandør
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I lovforslagetforeslåsbegrepet«leverandøren»om den som leverer den digitale ytelsentil forbruker.
Direktivet benytter begrepet«trader» som i danskutgaveer oversatt til «erhvervsdrivende».
Forbrukerrådetoppfatter begrepet«leverandøren»som dekkendesidendet er behov for et begrepsom
skalomfatte både digitalt innhold og digitale tjenester, og vi kan ikke se at det vil oppståstørre uklarheteri
lovanvendelsenved bruk av begrepet.Forbrukerrådetdeler synspunktetom at det vesentligeer at man må
ha et ord som visertil den parten som ved avtale påtar segå levereen digital ytelsetil forbrukeren,og når
direktivet handlerom «leveringav» digitale ytelser til forbruker, fremstår «leverandøren»som mest
nærliggende.
Det er likevel grunn til å tro at «tjenesteyter»ogsåvil bli brukt synonymti en del sammenhenger,særlig
ved omtale av leveringav digitale tjenester, ettersom «tjenesteyter»i dissetilfe llene faller naturlig.
Levering
Lovforslagetstiller spørsmålom «gjort tilgjengelig»er et mer dekkendebegrepenn «levering»når det er
tale om digitale ytelser.Forbrukerrådetkan i dennesammenhengtilføye at begrepet«levering»ogsåvil
omfattende løpendetilgjengeliggjøringav digitale tjenester etter alminneligspråkligforståelseog til at
forbruker kan anvendeytelsensom avtalt. Dersomleverandørenav en strømmetjenesteåpner for
mulighetentil å strømmeinnholdet etter at forbrukerenhar bestilt, må det ogsåkarakteriseressom at
strømmetjenestenanses«levert».
Vederlag
Lovforslagetdefinerer vederlagsom «betalingi pengereller annenmotytelse,inkludert at forbrukeren
oppgir personopplysninger.».
Slikvi forstår høringsnotatet,mener departementet her at
personopplysningeretter direktivet kan ansessom «vederlag».Forbrukerrådetdeler ikke departementets
forståelseav direktivet på dette punktet.
Etter direktivet artikkel 3 nr. 1 andre ledd fremgårat
«ThisDirectiveshall also apply wherethe trader suppliesor undertakesto supplydigital content or a
digital serviceto the consumer,and the consumerprovidesor undertakesto providepersonaldata to the
trader, ..[…]»

Direktivet får med andre ord ogsåanvendelseder forbruker får levert en digital ytelsemot å oppgi
personopplysninger.Slikvi oppfatter direktivet skiller det mellom der forbruker betaler en «pris»og der
forbruker oppgir personopplysninger.Skilletopprettholdesgjennomgåendei direktivetsfortale avsnitt1,
der særligfortale avsnitt 24 er relevant for hva som kan omfattes av lovensvederlagsbegrep.Det fremgår
ogsåklart av nevnte fortale avsnitt 24 at personopplysningerer en grunnleggenderettighet som ikke er en
«handelsvare»,i motsetningtil penger;
«Digital content or digital servicesare often suppliedalsowherethe consumerdoesnot pay a
price but providespersonaldata to the trader. Suchbusinessmodelsare usedin different forms
in a considerablepart of the market. While fully recognisingt hat the protection of personal
data is a fundamentalright and that thereforepersonaldata cannot be consideredas a
commodity, this Directiveshouldensurethat consumersare, in the contextof suchbusiness
models,entitled to contractualremedies.ThisDirectiveshould,therefore,apply to contracts
wherethe trader supplies,or undertakesto supply,digital content or a digital serviceto the
consumer,and the consumerprovides,or undertakesto provide,personaldata. . […]Unionlaw
1

Sefortale avsnitt 24, 25, 37, 38, 39, 48, 60 og 67
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on the protection of personaldata providesfor an exhaustivelist of legal groundsfor the lawful
processingof personaldata. […]»
(våreunderstrekinger)

I lys av ordlyden i direktivet artikkel 3 nr. 1 andre ledd og særligfortale avsnitt 24, er vi ikke enig i at
personopplysningerkan inkluderesi begrepet«vederlag»slik det er gjort i lovforslaget,og mener det er
naturlig å utforme § 1 nær ordlydeni direktivet.
Nærmereom anvendelsesområde.Grensenmot forbrukerkjøpsdirektivet/forbrukerkjøpsloven
Digitalytelseslov
en og det nye forbrukerkjøpsdirektivet/ ny forbrukerkjøpslovskaltil sammengi et
helhetlig forbrukervernfor kjøp av digitale ytelser,sammensatteavtaler med bådeet fysiskelement og
digitalt element og fysiskegjenstander.
Ytterpunktene,henholdsvisde ‘rene’ digitale ytelserog fysiskegjenstandersom ikke har digitale elementer
kan enkelt nok plasseresi hver sin lov. Størreutfordringer kan det knytte segtil å avgjørehvilkenlov som
kommer til anvendelsefor de sammensatte/kombinerteavtalene.
I høringsnotatetbeskriveshvordanen avtale som bådeinneholderelementerav ting og digitale ytelser vil
reguleresav de to direktivene(digitalytelsesdirektivetog forbrukerkjøpsdirektivet),og dermedogsåforslag
til digitalytelseslovog forbrukerkjøpsloven.Fraet forbrukerperspektivvil det værehensiktsmessigat en
avtale kan henførestil en lov så langt det lar seggjøre,og at en unngårå splitte avtalenslik en del reguleres
av forbrukerkjøpslovenog en annendel av digitalytelsesloven.

Etter lovforslagetvil digitalytelseslovengjeldefor bådetingen og den digitale ytelsenslik det fremgårav
lovutkastet§ 2 andre ledd, som for eksempelkan væreen CDeller USB-pinne med programvare.Dette er
tilfellene der tingen utelukkendefungerersom bærer av det digitale innholdet.
Forbrukerkjøpslovenkommer til anvendelseom den digitale ytelsenleveressammenmed en ting, og den
digitale ytelsen«er sammenknyttetmed tingen på en slik måte at ytelsener nødvendigfor tingens
funksjon.»jf. lovutkastet § 2 fjerde ledd første punktum som svarertil artikkel 3 nr. 4 jf. artikkel 2 nr. 3.
Det stilles i lovforslagetopp et nødvendighetskravsom vilkår for at forbrukerkjøpslovenskalomfatte både
tingen og eventuelledigitale elementer.Forbrukerrådeter usikkerpå om det er grunnlagfor å utlede et
nødvendighetsvilkårav direktivet.
I direktivet er avgrensningenmot forbrukerkjøpsdirektivetomtalt i fortale avsnitt 21 hvor ting med et
digitalt element beskrivesslik:
«Goodswith digital elements’means any tangible movableitems that incorporate,or are interconnectedwith, digital content or a digital servicein sucha way that the absenceof that digital content
or digital servicewould preventthe goodsfrom performingtheir functions. Digital content or a digital
servicethat is incorporatedin or inter-connectedwith goodsin that mannershouldfall within the scope
of Directive(EU)2019/771if it is providedwith the goodsundera salescontract concerningthosegoods.
[….]»

Dette er kommet til uttrykk i artikkel 2 nr. 3 som definerer en vare med et digitalt element som
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«[..] any tangible movableitems that incorporate,or are inter-connectedwith, digital content or a digital
servicein sucha way that the absenceof that digital content or digital servicewould preventthe goods
from performingtheir functions;»

Etter det vi kan se,er avgrensningenmellom digitalytelsesdirektivetog forbrukerkjøpsdirektivet/
forbrukerkjøpslovenformulert noe annerledesi fortale avsnitt 21/artikkel 2 nr. 3 enn ordlydeni
lovforslaget.I lovforslageter det inntatt et kriterium som sier at forbrukerkjøpslovenkommer til
anvendelseom den digitale ytelsener ‘nødvendig’for tingensfunksjon,mensfortale avsnitt 21 taler om at
fravær av den digitale ytelsener til hinder for å oppfylle tingensfunksjoner.I praksisvil dette bety at så
lengede digitale elementenesom tingen består av er en del av den opprinneligekjøpskontraktenfor
tingen, så mener vi at forbrukerkjøpslovenmå gjeldefor hele kjøpet. Det er sterkt uheldigom ett kjøp/en
avtale skalreguleresav to lover, og det bør i så fall gjeldefærrest mulig tilfeller av hensynbåde til forbruker
og leverandør.Sliklovutkasteter utformet vil de fleste avtaler om kjøp av ting med digitale elementer
reguleresav bådedigitalytelseslovenog forbrukerkjøpsloven,noe som vil væreuheldigbåde for
forbrukeren,og antakeligfor bransjen.
De fleste ting med et digitalt element (somda utgjør den digitale ytelsen),kan naturlig falle inn under § 2
fjerde ledd første punktum, men det digitale elementet kan variere i hvilkenbetydningdet har for tingens
funksjoner,og det kan oppståspørsmålog tvist om hva som liggeri et nødvendighetskrav.For eksempelvil
kjøp av hvitevarersom kan koblespå nett via en app fra produsentenmed mulighet for å fjernstyre
stekeovnen,skru på vaskemaskineneller motta handlelisterfra kjøleskapeti utgangspunktetomfattes.
Hvitevareneer solgt med en digital ytelse,som da er en del av hvitevarensfunksjoner,men det kan stilles
spørsmålom hvor ‘nødvendig’den digitale ytelsener for tingensfunksjonog hva tingens‘funksjon’ i så fall
knyttes opp mot. Er det den digitale ytelsensnødvendighetfor at tingensgrunnleggendeegenskapog
funksjonsom hhv. stekeovn,vaskemaskineller kjøleskap,det er tale om? Enkonsekvensav at ‘nødvendig’vilkåret ikke er oppfylt og at ‘funksjon’ knyttes opp mot tingensgrunnleggendeegenskaper,vil i så fall bli at
kjøp av ting med digitale element i stor grad vil bli regulert av bådedigitalytelseslovenog
forbrukerkjøpsloven.
Direktivet artikkel 3 nr. 4 brukerflertallsformen«functions»i ordlyden,noe vi mener i taler for at samtlige
av gjenstandenskontraktsfestedefunksjoner,ogsåknyttet til digitale elementer,må løsesav
forbrukerkjøpsloven.
For eksempelhar biler i dag mangefunksjonersom ikke er nødvendigefor ‘kjernefunksjonen’til en bil, der
navigasjoner et slikt eksempel.Funksjonenfølger med bilen, men trengsikke for å kjøre trygt og sikkert.
Dette underbygges ved at mangeer levert uten inkludert navigasjon.Vi har vanskeligfor å se at det er en
fordel for forbrukeren,eller selgerfor den del, dersomrettighetene knyttet til den digitale
navigasjonstjenesten
skullebehandlesetter en annenlov bilen for øvrig, ogsåmed tanke på det nye
forbrukerkjøpsdirektivet.
Forbrukerrådetmener loven derfor må leggesegtettere mot direktivets ordlyd, og knytte valg av lov til
funksjonog ikke til nødvendighetda vi ikke kan se at direktivet støtter et rent nødvendighetskriterium.
Oppsummertpå dette punktet mener vi at det fra et forbrukerperspektiver ønskeligmed en lov som gir
opphavtil færrest mulig tvister, og som er tydelig og klar for rettsanvender.Det vil væreen stor fordel om
loven leggersegtettere opp mot direktivet for eksempelved å vurdere om formuleringerfra fortale avsnitt
21 eller lignendeformuleringerkan tas inn i stedet for ‘nødvendigfor tingensfunksjon’.Ut fra teksten i
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fortale avsnitt 21 er det nærliggendeå foreslået kriterium som omhandler hva som er vanligfor, eller
naturlig for kjøpsavtalerfor den aktuelletingen.

For det som i lovutkastetbetegnessom kombinerteavtaler, vil digitalytelseslovenog forbrukerkjøpsloven
regulerehvert sitt element slik det fremgårav lovutkastet§ 2 fjerde ledd andre punktum. Det er altså
tilfeller der den digitale ytelsenleveressammenmed en ting eller tjeneste.
Vi antar at eksemplerpå avtaler som faller i dennekategoriener avtaler der det er synbartfor forbruker at
det er tale om to separate elementer,men vi mener grensenmot avtaler som faller inn under § 2 fjerde
ledd første punktum ikke er åpenbar,særligsidendet er et inntatt et ‘nødvendig’-kriterium i første
punktum.
Et praktiskeksempelpå dette kan være der forbrukerenkjøper en datamaskin,og i sammeavtale kjøper
programvaresom senereskallastesned og installeres.Her vil det værenaturlig at de to varelinjenei
bestillingenreguleresav henholdsvisforbrukerkjøpsloven,som omfatter kjøpet av tingen, mens
digitalytelseslovenomfatter kjøp av programvaren.
Høringsnotatettar opp et særligspørsmålom alle ting som er sammenknyttetmed digitale ytelser som
nevnt i § 2 fjerde ledd første punktum, skalreguleresfullt ut av forbrukerkjøpsloven,eller om det må
oppstilleset unntak for tilfeller der den digitale ytelsener hovedformåletmed kjøpet. (sammenlign
forbrukerkjøpsloven§ 2 andre ledd bokstavd.)
Om vi kan leggetil grunn en antitetisk tolking av lovutkastet§ 2 fjerde ledd første punktum, vil
tjenesteavtalerom leveringav digitale ytelser som krever at det levereset eller annet fysiskprodukt være
omfattet av direktivet. Dette må likevelforutsette at tjenesteavtalener hovedformåletmed kjøpet, og at
gjenstandensom blir levert er å regnesom en nødvendigforutsetning,men ikke formålet med kjøpet.
Forbrukerrådetmerker segat digitalytelsesdirektivetartikkel 2 ikke har en slik definisjon,der er kun
definisjonav tilfellet der varenleveresmed tjenesteelementer.Det nærmestevi kommer,er fortale avsnitt
20 som omtaler fysiskegjenstandersom utelukkendefungerersom bærereav digitale ytelser,noe som ikke
passerhelt i vårt eksempel.
I caseC247/16 der en forbruker inngikken avtalemed en håndverkerom renoveringenav
svømmebassenger
og avtaleninkluderte ogsåinnkjøpav nødvendigematerialerfor å gjennomføre
renoveringen.EU-domstolensier følgendei avsnitt 41:
"Nevertheless,it is clear that the provisionof servicesfor the installation of the goodsis the principal
subjectof that contract for work and that the saleof the goodsis merelyancillaryby comparisonwith
that provisionof services."

Domstolenleggertil grunn at hovedformåletmed avtalenskalvære styrendefor hvilken lov som skal
regulerekjøpet. Der forbrukereninngår avtaleom en digital ytelseog ytelsenforutsetter leveringav
enkelte fysiskegjenstander,er det naturlig å fortsatt behandlehele kjøpet etter digitalytelseslovenså lenge
hovedformåleter den digitale ytelsen.
Et eksempeler kjøp av TV-tjenester som inkludererleveringav dekoder.Forbrukereninngår i denne
sammenhengenén kjøpsavtale,og det er tilgangentil innholdet i kanalpakkenesom er hovedformålettil
forbrukeren.Det forholdet at forbrukerenmå få levert en fysiskgjenstand,dekoderen,for å kunnefå
5
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tilgangtil kanalpakkenmedførerikke at dekodereni segselver hovedytelsen.Dette underbyggesved at
forbrukereni mangesammenhengerikke betaler for dekodereneller kun betaler et depositumfor den.
Der en forbruker inngår avtaleom leveringav en digital ytelse,og denneforutsetter leveringav en ting eller
utførelsenav en fysisktjeneste,så vil likevel den digitale ytelsenvære hovedytelseni kontraktsforholdet.
Digitalytelsesdirektivetvil da etter vårt syn få anvendelsepå hele kontrakten.
Om det er tale om motsatt tilfelle, der kjøp av en gjenstandinkluderereller forutsetter leveringav digitale
ytelser,så viservi til gjennomgangenav nødvendighetskriterietovenfor.
Etter lovforslaget§ 2 tredje ledd bokstavd) kommer ikke loven til anvendelsepå «elektroniske
kommunikasjonstjenester
med unntak av nummeruavhengigemellommenneskelige
kommunikasjonstjenester».
Det betyr etter det vi forstår at loven kommer til anvendelsepå Whatsappsom
er nummeruavhengig,men ikke på nummertilknyttedetjenester som Signalog Telegram.
Noen tjenester kan ogsåbrukesbådesom en nummertilknyttet tjeneste og som en nummeruavhengig
tjeneste, for eksempelkan du ringe og sendemeldingervia FacebookMessenger,dvs.bruke appentil å
sendeSMS-er via eget telefonnummer.Du kan ogsåvelgeå ikke gjøredet, og bruke det som en ren
nettbasert meldingstjeneste.Vi er etter dette noe usikkerpå lovensanvendelsesområde
for elektroniske
kommunikasjonstjenester
ettersom skillet mellom hvilke tjenester som er nummeravhengigeog
nummeruavhengigeetter hvert viskesut og det er et kunstigskilleder grensener vanskeligå trekke.

Levering
Lovutkastet§§ 4 til 6 omhandlerlevering,og det er lovfestet at leverandørenmå beviseat den digitale
ytelsener levert på den måten det er avtalt, noe som er positivt.
For digitale ytelser som ikke leverespå et fysiskmedium stilles det spørsmålom hensiktsmessi
ghetenav å
lovfesteen regel om at forbrukereni rimelig utstrekningskalgis flere forsøkpå å få overført eller å motta
en ytelsepå nytt. Det skalgjeldedersomdet ikke opprinneligikke lar seggjøre å få den digitale ytelsen
levert på grunn av forhold i forbrukerensdigitale miljø. Det stilles ogsåspørsmålom behovet for en
tilsvarenderegel om å kunnefå levert digitalt innhold på nytt om det kan skje uten nevneverdigekostnader
for leverandøren.
Forbrukerrådeter noe usikkerpå hvordanen slik regel vil virke i praksisog hvordanden kan utformes.
Dersomdet er tale om programvare,spill eller annet digitalt innhold som skallastesned, er det en fordel
for forbruker å få tilgangtil den digitale ytelsenpå nytt om førstegangsnedlasting
mislykkes.I praksiser vi
usikrepå behovet for en slik regel ettersom de fleste kjøp av digitale ytelseri dag skjer gjennominnloggede
løsningerder tilgangentil ytelsengis umiddelbartetter bestillingog betaling fra forbrukersside.Det kan
likevel tenkestilfeller der forbrukerenhar kjøpt og lastet ned digitalt innhold og at vedkommendesom
følge av maskinvarefeilhar behov for å installereytelsenpå nytt. De færrestesparerpå installasjonsfilen
som ble brukt ved førstegangsnedlasting,
og det kan værekopisperrepå opprinneligfil som begrenser
antall installasjoner.Det kan dermed være behovfor å kunne laste ned den digitale ytelsenpå nytt. Der
forbrukerenikke kan hente nedlastingslenkenpå nytt gjennomen innloggingsløsning,
bør leverandørenha
en selvstendigplikt til å tilby nedlastingpå nytt.
Vi tar ikke stilling til risikoenfor piratkopieringav programvaresom følge av flere nedlastninger.Enslik
risiko foreliggeruansettved første nedlasting, og vi kan ikke se at en ny nedlastingøker denne risikoen.
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Når leveringansesskjedd,må uansett knytte segtil tidspunktet for en fungerendeversjonav den digitale
ytelsener tilgjengeligfor forbrukeren.I spillmarkedeter det ikke uvanligat forbrukeren kan laste ned en
låst kopi av spillet før lansering.Pålanseringsdagen
låsesspillet opp digitalt, og forbrukerenkan ta det i
bruk. Den delen som leveresfør lanseringkan ikke brukestil noe sidenprogramvarenspillet bestårav ikke
kan kjørespå spill- eller datamaskinen.Forhåndsnedlasting
av filer er blant annet vanligfordi det ofte er tale om
store filer, og en nedlastingav komplett spill vil ta svært lang tid, og serverhos selgerheller ikke
2
nødvendigvisvil tåle en slik belastningved at t usenvisav kjøperelaster ned samtidigpå lanseringsdatoen.
Forbrukerrådetpåpekerat slik delvisleveringikke kan anseessom leveringi lovensforstand. Om det skulle
ansessom levert, vil ogsåangrerettentil forbrukerenbli begrenset,da oppstart av ytelsener avgjørende
for om forbrukerenhar angrerett eller ei ved leveringav digitale ytelser med avtalt angrerettbortfall.
Denneproblemstillingkom på spissenoverfor spillselskapetNintendo som ikke tillot angrerett på
forhåndsnedlastedespill som ikke kunne brukes.Sakener fortsatt til behandlingi tyskedomstol.3

Krav til ytelsen - Mangler
Lovutkastetkapittel tre skissererkrav til ytelseni §§ 7 til 9, mangleri § 10 og den særskilteregelenom
bevisbyrdei § 11. Forbrukerrådethar noen bemerkningertil kapittelet.
I tråd med lovutkastet§ 10 første ledd har den digitale ytelsenen mangeldersomden ikke oppfyller
subjektiveog objektive krav som fremgår av §§ 7, 8 og 9.
Forbrukerrådetkan i dennesammenhengbemerkeat det fortsatt må være mulig å selgeprøveversjoner,
tidlige versjonerog liknendeav programvareog spill. Dette er under forutsetningav at det informeres
tydelig om at ytelsenikke er ferdig og at forbrukerenmå forvente segsvakheteri tråd med hvor i
utviklingsløpetytelsener.
Departementetstiller spørsmålom behovetfor å reguleretilbakeholdteopplysningerfra leverandørens
side.Det kan være hensiktsmessigførst og fremst for å gi leverandøren klar oppfordringtil å gi korrekte og
tilstrekkeligeopplysninger.Spillet «CyberPunk2077»4 ble forhåndsolgtmed opplysningfra leverandørom
at spillet ville være kompatibelt med spillkonsollerav typen Playstation4 og 5, XboxOneog X, samt PCer
med nærmereangitte tekniskespesifikasjoner.Ved lanseringviste det segat for Playstation4 og XboxOne
så haddespillet såpassmangefeil at ytelsenvar langt under det som var lovet. Uansetthvilken
spillplattform som ble benyttet, så var dette spillet uferdig da det ble lansert,og alle feil er ennå ikke rettet
opp. Situasjonen som er beskrevether ville utgjort en mangeletter § 7 første ledd bokstava (ikke
kontraktsmessigytelse)samt § 8 første ledd bokstavb (feilopplysninger).Behovetfor slik reguleringer
tydelig, og i eksempeletover var utvikler åpen for refusjonmens selgerleddetvar uvillige.5

2

For eksempelkan digitalespill ha størrelsepå rundt 100 GB.Det betyr at nedlastingkan væretidkrevende,og
forhåndsnedlasting
betyr at forbruker kan lastened størstepartenav filene før lanseringsdato.Pålanseringsdatolastes
den sistedelenav filen ned, og spillet kan tas i bruk.
3
Nintendobreakingthe law - Forbrukerrådet: Forbrukerrådet(forbrukerradet.no)
4

https://www.pressfire.no/artikkel/snart
-kommer-det-en-ny-lov-som-gir-spillere-flere-rettigheter-ved-kjop-avuferdige-dataspill
5
https://www.pressfire.no/artikkel/nektes
-refusjon-av-cyberpunk-2077
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Eksempeletviser ogsåat det er naturlig å ta inn en henvisningtil prekontraktuelleopplysningskravfor salg
av digitalt innhold som følger av forbrukerrettighetsdirektivet,jf. fortale avsnitt 42, og som i norsk rett er
gjennomførti avtaleloven§ 38 b nr. 7 og angrerettloven§ 8 første ledd bokstavb og c.
Lovutkastetstiller i § 9 krav til at forbruker får oppdateringer,noe som ogsåomfatter
sikkerhetsoppdateringer.Hvasom utgjør en sikkerhetsoppdateringer ikke nærmere utdypet, men en
alminneligforståelseer at en sikkerhetsoppdateringknytter segtil datasikkerhetfor den digitale ytelsen,
ved at den digitale ytelsengir et vern mot at data kommer på avveieog mot dataangrep/hackingav ulik art.
Det er krav om oppdateringer,herunder sikkerhetsoppdateringer,
i tråd med lovutkastet§ 10. For
kombinerteavtaler,der digitalytelseslovenkommer til anvendelsepå den digitale ytelseni en avtalesom
omfatter leveringav bådeen ting og en digital ytelse,har en forbruker grunn til å forvente at
sikkerhetsoppdateringeri tid kan strekkesegutover tingensabsoluttereklamasjonsfrist,noe
digitalytelseslovenetter det vi kan se,åpner for jf. § 10 hvor leverandørenpåleggeså sørgefor
oppdateringer,herundersikkerhetsoppdateringer«sålengeforbrukerenkan forvente under hensyntil
avtalensart og formål.»
Påsammemåte som oppdateringsplikten,så viserForbrukerrådettil at mangedigitale ytelser krever at
leverandørenholder en eksternserveroperativ for at forbrukeren skalnyttiggjøressegav tjenesten.
Dersomserverentas ned og det fører til at ytelsenblir ubrukelig,vil avviketutgjør en mangeletter
lovforslaget§ 8 flg. Forbrukerrådeter usikkerpå hvilkennormalforventningen forbruker kan ha til oppetid
på slikeservereder avtalenikke inkluderer noe om dette.
Pågenerelt grunnlagmener Forbrukerrådetat plikten for leverandør,bådetil funksjons- og
sikkerhetsoppdateringer,
må knyttes til faktiskelevetidentil dennetypen ytelse.Her vil det værestore
variasjoner,og praksisvil måtte avklarenoen av dissegrensedragningene.

Bevisbyrdespørsmål
Lovforslagetleggerbevisbyrdenfor mangelpå leverandør,noe som er positivt for forbruker ettersom
leverandørennormalt vil ha langt bedre forutsetningerfor å kunneavdekkeårsakentil mangelen.
I tillegg er det lagt opp til at forbruker må samarbeidemed leverandørom leverandørensundersøkelser
mht. mangel.Etter det vi kan se omtalesdenneplikten i fortale avsnitt 60, hvor det blant annet fremgårat
leverandørenmå velgeden minst inntrengendeundersøkelsesmå
ten av hensyntil forbrukerens
grunnleggenderett til privatliv:
«[..] the consumershouldcooperatewith the trader in order for the trader to ascertainwhether the
causeof the lack of conformitylies in the consumer'sdigital environmentusing the technicallyavailable
meanswhich are least intrusivefor the consumer. Thiscan often be donefor instanceby providingthe
trader with automaticallygeneratedincident reportsor with detailsof the consumer'sinternet
connection.Onlyin exceptionaland duly justified circumstanceswhere,despitethe best useof all other
means,there is no other way possible,consumersmay needto allow virtual accessto their digital
environment.[…]»

Kunhelt unntaksvisog med særliggod begrunnelse,og hvor det til tross for bruk av øvrigeog mindre
inngripendeundersøkelsesmetoder
ikke finnes andrealternativer,må forbruker gi leverandørentilgangtil
sitt digitale miljø for en fjernundersøkelse.Det er med andre ord en svært høy terskel for å gi tilgang,og en
undersøkelseskalsom hovedregelskje ved uthenting av ulike feilrapporter.
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Krav ved forsinkelseog mangler
Direktivet viser generelttil retten til å få ytelsen«bragt i overensstemmelse»,
og grensenmellom retting og
omleveringkan være flytende for disseytelsene.Det som likevel kan tale for å beholdeskillet i loven, er at
retting og omleveringer velkjentebegreperi norsk kontraktsrett. Dessutenkan det fortsatt væreforskjell
på retting og omleveringfor fysiskemedier som utelukkendebrukessom bærereav digitalt innhold, selv
om det etter hvert blir mindre vanlig.Forbrukerrådetdeler synet på at retting og omleveringkan
opprettholdesi ny digitalytelseslov.
Forbrukerrådethar ingenmotforestillingertil at det inntas en direktekravsregelfor forsinkelsestilfellene
også.

Melding om krav og forholdet til reklamasjon
Departementetkonstatererinnledningsvisi punkt 14.1 at gjeldenderett for leveringav digitale ytelser
antakeliger at forbrukerenmå reklamereinnen rimelig tid fra da han eller hun oppdagetmangelen,men at
det ikke gjelder noen absoluttereklamasjonsfrister.For forsinkelsestilfelleneer det etter gjeldenderett
antatt at det ikke kan oppstilleset genereltkontraktsrettsligprinsippom verkennøytral eller spesifisert
reklamasjonved forsinkelsei forbrukerforhold.
I lovforslaget§ 18 og 27, for henholdsvisforsinkelses- og mangelstilfellet,oppstilleset krav om at forbruker
må gi meldingtil leverandørenom krav.
Det er en nyskapingi norskkontraktsrett at det ikke er reklamasjonsfrister.Digitalytelseslovenregulerer
kontraktsrett på et nytt område,sammenlignetmed rettsområdermed reklamasjonsfristsom i hovedsak
dreier segom reklamasjonknyttet til fysiskestørrelser.At det er et nytt områdesom skiller segvesentligfra
de mer ‘tradisjonelle’områdene,taler i segselvfor at behovetfor en reklamasjonsfristkan væremindre.
Endigital ytelsehar i segselv ingennaturlig utløpsdatoeller varighet,bortsett kanskjefra digital ytelsesom
er en del av en fysiskgjenstand.I de tilfellene vil den fysiskegjenstandeninkludert digital ytelsereguleres
av nytt forbrukerkjøpsdirektiv.Departementetskriverat et særtrekkved digitale ytelser,er at de i mange
tilfeller enten fungerereller ikke fungerer.Det er velkjent at det oppstår‘bugs’eller ‘glitches’6 i
programvare,enten etter hvert som du tar i bruk funksjonalitet,eller etter en oppdatering,slik at det ikke
er et ‘enten eller’. Særegenheterkan såledesmedføreat forbrukeren i noen tilfeller ikke venter for lenge
med å si fra til leverandøren,menshan/hun i andre tilfeller vil vente tålmodig på at leverandøruoppfordret
retter en feil.
Foreldelseløper parallelt med reklamasjonsfrister,og det er et spørsmålom kan forbruker kunne bli møtt
med foreldelsei større gradenn på andre områder.Uten en absolutt reklamasjonsfristvil foreldelseslovens
lengstefristpå 10 år + 3 år utgjøre den ytre grensenfor leverandørensansvar.Sidendigitale ytelser i praksis
ikke blir utsatt for slitasjeog elde på sammemåte som fysiskegjenstander,er en slik yttergrensefor ansvar
naturlig.
Forbrukerrådetmener at departementethar løst reklamasjonsspø
rsmålet på dette rettsområdetpå en
måte som er tilpassetytelsen.
6

‘bugs’og ‘glitches’er en feil som kan værekortvarig(forbigående)og som normalt er vanskeligå feilsøke
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Avbestillingog oppsigelse
Departementetstiller spørsmålved forbrukersposisjonved avbestilling.For en forbruker som kjøper en
digital ytelse,er angrerett i de fleste tilfeller mer aktuelt å benytte enn en kontraktsrettsligavbestilling.Når
det gjelder utmåling av erstatningi et avbestillingstilfelle,mener departementetat erstatningsspørsmålet
(erstatningfor tapt omsetningsvolum)kan kommepå spissenved avbestillingav en ‘ikke -skreddersydd
programvareog lignendedigitale ytelser.’ Det er i dissetilfellene angrerett er mest praktiskogså,og det er
grunn til å tro at det ikke er det mest praktiskespørsmålet.Forbrukerrådetkan ikke se at leverandørenvil
ha store mulighetertil å sannsynliggjøreøkonomisktap som følgeav avbestillingennår ytelsener generisk.
Et tapt salgutgjør i segselvikke det økonomisketapet, isåfallville avbestillingsrettenblitt illusorisk.
Når det gjelder forslagom maksimalbindingstid,er synes det i utgangspunktetikke gunstigfor forbruker
om det kan avtalesen maksimalbindingstidpå tolv måneder,selvi de særligetilfellene. Forbrukerrådet
viserogsåi denne sammenhengtil at utgangspunktetfor lengstebindingstidsyneså være seksmåneder,
og at dersomdet er aktuelt å beholdeen bindingstidi tolv måneder,må det kommetil uttrykk at forbruker
får en klar fordel som i vesentliggrad oppveieren slik ulempe.
Forbrukerrådetsundersøkelserhar vist at det i mangetilfeller er vanskeligå si opp en avtale om løpende
levering,og ser derfor absolutt nødvendighetenav å ha et krav om at det skalværeenkelt for forbruker å
finne frem til hvordanavtalensiesopp.7

Leverandørenskrav ved forbrukerenskontraktsbrudd
Dette kapittelet reiser særskilte spørsmålknyttet til at forbruker oppgir personopplysningersom motytelse
til den digitale ytelsenfra leverandør.
Det grunnleggendespørsmåletsom kan stilles,er om det vil virke urimelig at leverandøreni det hele tatt
kan rette krav for kontraktsbruddmot forbruker i de tilfeller en digital ytelseskalleveresmot at forbruker
oppgir personopplysninger.Dersomen leverandørhar en forretningsmodellsom er fundert på at forbruker
må oppgi personopplysningerfor å få levert den digitale ytelsen,synesdet i utgangspunktetlite rimelig og
balansertat leverandørkan gjøre krav gjeldendeslik det fremgår av kapittel 8 i lovforslaget,og det kan
reisesspørsmålom det kan stride mot prinsipperi personopplysningsloven.
Vi antar uansett at lovforslaget § 36 ikke er aktuelt for personopplysningeridet ordlydentaler om at
leverandørkan kreveat forbruker betaler «prisen».
Personopplysninger
kan ikke tilbakeførestil forbruker, slik en pengeytelsekan. Personopplysninger
kan
heller ikke utgjøre en handelsvare.Om ytelsenfra forbruker beståri å oppgi personopplysninger,må
forbruker få trygghet for at en oppsigelseeller hevingmedfører at leverandørsletter personopplysningene
og heller ikke benytter de videre.
Vi kan ikke se at de særskiltespørsmåleneknyttet til at personopplysningerutgjør en motytelse i
tilstrekkeliggrad er drøftet, og da særlighvordandigitalytelseslovenforholder segtil
personopplysningsloven.

7
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Endringav ytelsen
Digitaleytelserer særegne,ved at de kan endresetter leveringog det er behov for regler om endringav
ytelsen.Lovforslagetgjennomførerdirektivet artikkel 19 i §§ 41 og 42. Dette er kompliserteog krevende
bestemmelser,og det kan stilles spørsmålom direktivets formuleringerer lettere tilgjengelig.
Det kan stilles spørsmålved hvilke type endringersom påvirkerytelsennegativt for forbrukeren,og vi antar
at dette kan bli en kime til tvister. Det finnesflere slikeeksemplerfra markedetfor digitale spill. For
eksempelførte en oppdateringi januar 2021 til at spillet Cyberpunk2077i praksisble ødelagt.Forbrukere
som haddekjøpt spillet kunne ikke lenger fullføre det.8
Ved overgangenfra Windows7 og 8 til Windows10 opplevdemangeforbrukere at maskinenderesble
tregere som følgeav oppdateringen.Dette gjaldt særligforbrukere som haddemaskinersom var i nedre
sjiktet av spesifikasjonskravene
som Windows10 da krevde.9
TV2opplystei 2020at de kuttet støtten for SUMO-appensin i smart-TVermed operativsystemetTizen.
Brukereav appen,og forbrukere med SUMO-abonnement,fikk ikke lengersett på SUMOvia sin TV.10
I 2016sluttet Microsoft å støtte programvarenSkypefor smart TV-er. Det førte til at TV-leverandører
fjernet programvaren fra sineprodukter.11
I 2020annonsertehøyttalerprodusentenSonosat de ville stansestøtte til eldre smarthøyttalere,som i
praksisville degraderekvaliteten på disseproduktene.12

Erstatningsfastsettelsen
Det er positivt at lovutkastetåpner for erstatningav ikke-økonomiskart, jf. lovutkastet§ 48 andre ledd, og
vi mener det bådeer grunnlagfor og et reelt behovfor en slik regel.Det kan likevelvære komplisertog
krevendeå utmåle en ulempeerstatning,og det kan være utfordrende for forbruker å dokumentere
omfangetav et tap. Enstandardiserterstatningsutmålingsom ogsåkan omfatte erstatningav ikkeøkonomiskart kan væreen god løsning.Forbrukerrådethar erfaring fra transportområdet,der forsinkelser
og kansellerteflyvningerkompenserer etter standardisertesatser.Dissesatsenedekkerøkonomisktap og
ulempenforbrukerenhar hatt ved at ytelsenikke er kontraktsmessig.Ved digitale ytelserkan en slik
tilnærmingogsåvære hensiktsmessig,
og det bør derfor utredesnærmere.
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