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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 

1.1.1 Oppgavens problemstilling 

    Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova, 

buofl.) av 13. juni 1997 nr. 43 regulerer rettsforholdet mellom forbruker på den ene siden 

og entreprenør på den andre siden i forbindelse med oppføring (bygging) av ny bolig. 

Loven trådte i kraft 1. juli 1998.  

 

    Denne oppgaven tar for seg forbrukerens avbestillingsrett etter bustadoppføringslova. 

Etter at forbrukeren har gjort avtale om erverv av ny bolig, kan det være at han finner ut at 

han likevel ikke ønsker eller kan gjennomføre kjøpet. Dette kan komme av flere 

forskjellige forhold. Årsaken kan være at forbrukeren har kommet i en vanskelig 

økonomisk situasjon slik at han ikke har råd til å gjennomføre prosjektet, kanskje skal han 

flytte til et annet sted, eller kanskje er det skjedd endringer i familielivet eller helse som 

også endrer boligplanene. Det kan dessuten hende at forbrukeren har fått et bedre tilbud fra 

en annen entreprenør.  

 

    Hovedregelen er at forbrukeren ikke kan gå fra en inngått avtale. Spørsmålet om 

avbestilling etter bustadoppføringslova gjelder dels retten til å nekte å ta imot oppfyllelsen 

fra entreprenøren, dels spørsmål om vederlaget på grunn av slik avvisning. Dette gjelder 

utenom misligholdstilfellene. 

    Selv om avtalen er bindende, kan ikke entreprenøren etter avbestilling holde fast ved 

avtalen dersom forbrukeren ikke ønsker å ta imot den nye boligen. Tydeligst er det dersom 

byggingen skal skje på forbrukerens grunn. Ved avbestilling i et slikt tilfelle har ikke 

entreprenøren rett til å oppholde seg på tomten lenger når forbrukeren ikke ønsker det. 

Dermed må entreprenøren avslutte alt arbeid på boligen. I andre tilfelle kan entreprenøren 
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velge å fullføre arbeidet, men forbrukeren har ingen plikt til å ta over eiendommen. Når det 

i buofl. § 52 heter at forbrukeren kan avbestille ytelsen, er det denne retten til å motsette 

seg oppfyllelsen fra entreprenøren det er snakk om. Forbrukeren må imidlertid holde 

entreprenøren skadesløs. 

 

1.1.2 Virkeområdet for bustadoppføringslova 

    Det er to typer avtaler som reguleres av bustadoppføringslova. Dette følger av buofl. § 1 

bokstav a og b. Det er avtale om oppføring av bolig hvor forbrukeren selv har tomten, 

buofl. § 1 a, og avtale som omfatter både oppføring av bolig og tomt, buofl. § 1 b. Den 

sistnevnte gjelder hvor forbrukeren kjøper tomt med hus under oppføring, eller han kjøper 

en leilighet i et leilighetskompleks/ bygård som er under oppføring.  

    Avtaler som blir regulert av buofl. § 1 a omfatter kun oppføring av bolig. Det kan da 

være et hus av entreprenørens type eller andre hus, og forbrukeren står selv for grunnarbeid 

og grunnmur. Loven gjelder også for avtaler mellom forbruker og en entreprenør som skal 

grave ut tomten eller føre opp grunnmuren. På samme måte blir en særskilt avtale mellom 

forbrukeren og en elektriker, en rørlegger eller en maler omfattet av loven. Vilkåret er at 

arbeidet blir utført direkte som ledd i oppføringen av en ny bolig.  

     

    Den andre hovedgruppen er avtalene om rett til grunn og bolig som ikke er fullført på 

avtaletiden, buofl. § 1 b. Avtalen må først og fremst gi forbrukeren eiendomsrett eller 

festerett til grunnen. Dette gjelder også der entreprenøren selger ei tomt med 

”byggeklausul”, dvs en klausul der forbrukeren forplikter seg til å gjøre avtale med 

entreprenøren om oppføring av bolig, gjerne slik at det er satt en frist. Dette er avtaler om 

rett til fast eiendom med ny eierbolig. Selv om det her formelt blir gjort to avtaler, er ikke 

dette avgjørende.  

    Inn under disse bestemmelsene faller også tilfeller der det er andre enn entreprenøren 

som formelt gir forbrukeren skjøte eller festekontrakt, dersom det i virkeligheten er 
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entreprenøren som har ansvaret for å skaffe forbrukeren rett til grunnen. På samme måte er 

det med avtaler med entreprenøren om grunnen med ”byggeklausul”.1

    Hva som ligger i uttrykket ”fullført på avtaletida” krever noen kommentarer. Det 

avgjørende er situasjonen på avtaletidspunktet. Er boligen fullført når kontrakten inngås 

mellom forbrukeren og selgeren, reguleres forholdet ikke av bustadoppføringslova men av 

avhendingsloven. Etter loven er det avgjørende om entreprenørens arbeid er fullført eller 

ikke. Hvis det er meningen at kjøperen selv skal utføre avsluttende arbeider som for 

eksempel maling, gulvlegging m.v. vil kontrakten falle utenfor bustadoppføringslova selv 

om boligen ikke er ferdig når avtale inngås.2  

 

    Bustadoppføringslova er en av lovene som gir en omfattende regulering av avtaler i 

forbindelse med oppføring av bolig. Der hvor partene ikke har avtalt noe annet gir den 

mange utfyllende regler. Loven gir for eksempel bakgrunnsregler for oppfyllelsestid og om 

hvordan vederlaget skal fastsettes i mangel av avtale. Meningen er likevel at partene 

normalt skal gjøre avtale om ytelsen fra begge sider. Loven åpner dessuten for at partene på 

mange punkter kan avtale andre løsninger enn de som følger av loven. 

 

    Ved oppføring av bolig kreves gjerne både arkitekt og konsulenter som tegner og 

prosjekterer det bygget som skal oppføres. Utførelsen av et byggearbeid er ofte delt på flere 

entreprenører (håndverkere). Ved oppføring av en bolig er det kanskje både murer, 

byggmester, rørlegger, elektriker, maler og kanskje enda flere som jobber på prosjektet.     

    En vanlig entrepriseform har vært at byggherren har ansvaret for prosjekteringen og 

entreprenøren foretar byggearbeidene. Hvor det her ikke foretas noen ytterligere 

oppsplitting av byggeforetaket beskrives denne form som en generalentreprise med 

rådgivere på byggherresiden. Her har ofte entreprenøren behov for å bruke hjelpere til å 

oppfylle deler av sine forpliktelser etter kontrakten. Disse entreprenørene kalles 

                                                 
1 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, 3. utgave nov 2004 s. 10-11 
2 Trygve Bergsåker, Kjøp av ny bolig med kommentarer til bustadoppføringslova, 1. utgave 2000, s 23 flg. Se 

mer om dette i Ot.prp.nr.21(1996-97) s. 45  
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underentreprenører. Det er likevel entreprenøren som har selve kontraktsansvaret overfor 

byggherren, det endres ikke ved bruk av slike.  

    I større byggeforetak er byggearbeidene ofte blitt splittet opp i en rekke sideordnede 

entreprisekontrakter. Da har byggherren avtaler med hver og en entreprenør direkte og 

dette blir gjerne prismessig gunstigere enn ved bestilling gjennom generalentreprenør. I 

disse tilfellene har byggherren gjerne behov for en samordning av de sideordnede 

entreprenørene. Det kan være hensiktsmessig at en av entreprenørene tar ansvaret for 

administrasjon av de øvrige sideentreprenørene, ofte den som har de mest omfattende 

kontraktsforpliktelsene. Han blir da kalt administrerende entreprenør. 

    Motstykke til disse formene for entrepriseavtaler er totalentreprise. Her står 

entreprenøren både for prosjektering og oppføring. Han blir da betegnet som 

totalentreprenør.3

   Andre ganger har forbrukeren tomt selv. Da er det ofte vanlig at forbrukeren gjør avtale 

med en entreprenør om oppføring av et hus av entreprenørens type. Selv om det er et slikt 

”typehus” kan man avtale i hvert enkelt tilfelle de tilpasninger man skulle ønske. De 

sistnevnte avtalene gjelder normalt oppføring av hus over grunnmur. Da har entreprenøren 

ikke tatt på seg grunnarbeid og oppføring av grunnmur. Det er imidlertid en ikke helt 

uvesentlig del av husbyggingen som skjer ved at byggherren engasjerer arkitekt og 

eventuelt andre konsulenter til prosjekteringen og en eller flere entreprenører til utførelsen. 

Mellomformer er også vanlig, hvor forbrukeren har engasjert en arkitekt til å utføre en del 

av prosjekteringen, og entreprenøren får deretter i oppdrag å prosjektere videre på grunnlag 

av arkitektens tegninger.4 Bustadoppføringslova gjelder alle disse forskjellige former for 

avtaler.      

 

1.1.3 Bakgrunnen for oppgaven 

    Formålet med loven var å klargjøre rettstilstanden og å styrke forbrukerens stilling på et 

viktig område som tidligere ikke var lovregulert. Loven kan man si er en videreføring av 

                                                 
3 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett, Utvalgte emner, 1. utgave 1997 s. 16-19 
4 Ot.prp.nr.21 pkt. 3.2.2. 
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det arbeidet for å styrke forbrukervernet som tidligere er gjort gjennom lover som 

kjøpsloven5, forbrukerkjøpsloven6, håndverkertjenesteloven7 og lov om avhending av fast 

eiendom8. Det området som bustadoppføringslova regulerer kan man si ligger mellom de 

allerede eksisterende forbrukerlovene. I Ot.prp.nr.21 kaller man dette området for et 

”tomrom” da det ikke var lovregulert. Uten slik lovregulering har partene i utgangspunktet 

stått fritt til å regulere forholdet seg i mellom gjennom avtale. Dette har imidlertid ofte ført 

til uheldige avtaler for forbrukerne.  

    Det er viktig å huske på at forbrukeren gjør avtale med en profesjonell part. Da er det en 

del av kontrakten at fagpersonen skal gi forbrukeren råd og rettledning. Dette er særlig 

kommet til uttrykk i buofl. § 7. Grunnen til at dette er fremhevet i bustadoppføringslova er 

at spørsmålet er spesielt aktuelt hvor boligen ikke er ferdig på avtaletiden. All den tid det 

oppstår mange spørsmål som må avgjøres under byggeprosessen trenger forbrukeren mer 

rettleding enn ellers. 

    En avtale om oppføring av ny bolig er uten tvil viktig for forbrukeren. Den innebærer en 

investering som de fleste gjør bare én eller noen få ganger i livet og den ivaretar 

grunnleggende behov. En slik avtale får også viktige følger for forbrukeren ved at den 

skaper et varig eiendomsgode og omfatter økonomiske verdier som er svært store sett i 

forhold til en vanlig privat økonomi.9

 

1.2 Avgrensning/ presisering av oppgaven 

1.2.1 Innledning 

    Oppgaven skal kun redegjøre for forbrukerens avbestilling i henhold til 

bustadoppføringslova. Det er flere øvrige rettsforhold som grenser opp mot 

avbestillingsreglene, men som her ikke vil bli behandlet videre.     

                                                 
5 Lov om kjøp 13. mai 1988 nr. 27 
6 Lom om forbrukerkjøp 21. juni 2002 nr. 34 
7 Lov om håndverkertjenester 16. juni 1989 nr. 63 
8 Lov om avhending av fast eiendom 3. juli 1992 nr. 93 
9 Ot.prp.nr.21, pkt. 1 og 2 
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1.2.2 Tidspunkt for bindende avtale 

    Avbestilling i den ovennevnte sammenheng kan først bli aktuelt der avtalen allerede er 

bindende. I utgangspunktet er avtalen bindende for begge parter når aksepten av tilbudet 

har kommet til den andre partens kunnskap. Før dette tidspunktet kan aksepten kalles 

tilbake etter avtl. § 7.10 Ved salg av hus gjennom eiendomsmegler eller advokat er det 

vanlig at bud og aksept av bud blir regnet som avgjørende. Dette gjelder enten det gjøres 

skriftlig eller muntlig. I andre sammenhenger kan det imidlertid være vanskelig å bevise at 

partene har grunnlag for å oppfatte en avtale som endelig bindende før det blir skrevet 

under et avtaledokument. Hvor man gjerne forhandler om mange detaljer omkring 

egenskaper og oppfyllelsestid, som ved avtaler om oppføring av ny bolig, blir skriftlighet 

spesielt viktig.11 Oppgaven tar ikke for seg den nærmere drøftelsen av tidspunktet for 

bindende avtale.  

 

1.2.3 Endringer 

    Avbestillingen kan være hel eller delvis, og av og til kan det derfor oppstå spørsmål om 

noe er en delvis avbestilling eller en endring. Forbrukeren kan kreve endringer, og dette 

kan også innebære en reduksjon av omfanget. For å avgjøre om noe er en delvis 

avbestilling eller en reduksjon må man både se på hvor stort omfanget er, og på karakteren 

av det som faller bort. I tillegg må man se på om hele bygget endrer karakter. Vil 

forbrukeren ta bort en terrasse eller et utbygg, er ikke det noe som endrer noe vesentlig på 

byggets karakter. Et slikt bortfall vil da vanligvis betraktes som en reduksjon og derfor en 

endring. Vil forbrukeren at huset derimot skal gjøres vesentlig mindre, vil det gjerne være 

snakk om et annet bygg enn opprinnelig planlagt. Et slikt tilfelle vil innebære en delvis 

avbestilling og ikke en endring.12  

                                                 
10 Lov om avtaler 31. mai 1918 nr. 4 
11 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, 1. utgave 2001, s. 57  
12 Ot.prp.nr.21, s. 80-81  
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    Avhandlingen tar ikke for seg det nærmere skillet mellom avbestilling og endring etter 

bustadoppføringslova.  

 

1.2.4 Heving 

    Selv om heving, og da spesielt heving ex nunc, har likhetstrekk med avbestilling, har de 

to rettsinstituttene forskjellige grunnlag. Heving er en beføyelse mot den annen parts 

mislighold, mens avbestilling kan foretas uten at slikt forhold foreligger. Oppgaven vil ikke 

behandle hevingstilfellene.  

 

1.2.5 Avhendingsloven 

    Oppgaven avgrenser mot kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 

93. Avhendingsloven regulerer avtaler om salg av fast eiendom, enten det er hus på 

eiendommen eller ikke, og enten det gjelder boligeiendom eller annen eiendom. Avtaler om 

salg av ”brukte” eierboliger faller inn under avhendingsloven, og det gjør også salg av nye 

boliger dersom avtalen er gjort etter at boligen er fullført. 

    Dette blir annerledes dersom en avtale omfatter salg av grunn og bolig som selgeren skal 

føre opp på grunnen, men som ikke er fullført på avtaletida. Da er det bustadoppføringslova 

som regulerer hele avtalen, også den delen som gjelder grunnen.13  

 

1.2.6 Håndverkertjenesteloven 

    Håndverkertjenesteloven av 16. juni 1989 nr. 63 gjelder for håndverkeravtaler med 

forbruker om utførelse av arbeid på løsøreting og fast eiendom, med unntak for 

”nyoppføring av bygning for boformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i 

slik oppføring”, jf. § 1 fjerde ledd. Håndverkertjenesteloven gjelder således for avtaler om 

ombygging av boliger, for avtaler om utførelse av vedlikehold, reparasjon, gravearbeid 

m.m. og for avtaler om oppføring av andre hus enn boliger (garasjer, uthus m.m.). Det er et 

                                                 
13 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 9 
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unntak for ”full ombygging”. Dette vil si en ombygging der omtrent bare skallet står igjen 

av den tidligere boligen, eller der den tidligere boligen blir bygd inn i et større nybygg. 

Slike tilfeller går inn under bustadoppføringslova.14 Den nærmere redegjørelsen for dette 

skillet vil ikke bli gjenomgått her.  

 

1.2.7 Forbrukerkjøpsloven  

    Salg av ”byggesett” til hus eller hytter til forbruker, uten avtale om oppføring, blir 

regulert av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34. Det samme gjelder for rene kjøp av 

materialer. Oppgaven vil av denne grunn avgrenses mot dette. 

 

1.2.8 Angrefristloven 

    Det er i denne forbindelse grunn til å nevne at avtaler om kjøp eller oppføring av bolig 

ikke er omfattet av de særlige reglene i angrefristloven, jf. lovens § 2 bokstav d. I noen 

tilfeller kan forbrukeren imidlertid vise til reglene om ugyldige disposisjoner, for eksempel 

der forbrukeren var mindreårig eller ble lurt til å gjøre avtale.15

 

1.3 Begrepsavklaring 

1.3.1 Forbruker 

    Etter buofl. § 2 blir forbruker regnet for å være en fysisk person som ikke hovedsakelig 

handler som ledd i næringsvirksomhet. Der det står ”forbruker” i bustadoppføringslova, 

kan det også bety ”byggherre”, ”tiltakshaver” og ”oppdragsgiver”. Det er i hovedsak 

privatpersoner man har i tankene, som ikke er fagfolk, og som skal ha dekket sine 

personlige behov. Privatpersoner som bygger bolighus kun til utleie eller videresalg, blir 

ikke beskyttet av loven. Her kommer det likevel inn grensetilfeller. Dersom det for 

eksempel er delvis utleie må man se på om boligen hovedsakelig er til bruk for 

                                                 
14 Buofl. § 1 tredje ledd siste punktum 
15 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 57-58 
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forbrukeren. Utleie av et par rom til hybel, eller utleie av fritidsbolig noen uker om 

sommeren gjør ikke at tilfellet faller utenfor loven. 

    Det har også vært vanlig at mange har vært selvbyggere for egen bolig. Forbrukere uten 

faglige kvalifikasjoner kan likevel ikke gjøre alt arbeid selv. De trenger kvalifiserte 

håndverker til en rekke arbeider, samt rørlegger- og elektroarbeider som bare disse kan 

utføre. Når forbrukeren er selvbygger og gjør det meste selv, mens noe arbeid gjøres av 

profesjonelle fagfolk, vil avtalene med fagfolkene gå under bustadoppføringslova.16  

 

    I bustadoppføringslova er forbrukerdefinisjonen bygget på den som er vanlig i EU-

retten. Tidligere var den vanlige forbrukerdefinisjon at arbeidet måtte tjene til personlig 

bruk for oppdragsgiveren. Forskjellen fra den tidligere definisjonen er først og fremst at 

bare fysiske personer kan være forbruker etter EU-reglene, og at det avgjørende ikke er 

formålet med avtalen, men at personen handler utenom næringsvirksomhet.17  

    Etter departementet sitt syn i Ot.prp.nr.21 sier de at det er ønskelig at en i norsk 

lovgivning i størst mulig grad bruker den samme definisjonen av begrepet forbruker. 

Departementet vurderte derfor om man i sammenheng med proposisjonen skulle gjøre en 

generell gjennomgang av forbrukerbegrepet i ulike norske lover, blant annet med sikte på 

en tilpasning til definisjonen som er brukt i eksisterende EU-bestemmelser.18 

Departementet fant på daværende tidspunkt at tiden ikke var inne for en slik gjennomgang, 

men dette har imidlertid blitt gjort senere da EU-direktivet om forbrukerkjøp og garantier 

endelig lå fore.    

 

1.3.2 Entreprenør 

    Bustadoppføringslova gjelder bare dersom entreprenøren er yrkesutøver og har gjort 

avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Dette gjelder også for tilfeller der organisasjoner 

                                                 
16 Cappelen & Krefting DA Advokatfirmaet, Oppføring av egen bolig, Kontrakter og rettigheter, En praktisk 

veiledning til Bustadoppføringslova, 1998, s. 22-24 
17 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 26 
18 Ot.prp.nr.21 pkt. 3.9.3 
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eller offentlig virksomhet mot godtgjørelse står for ytelse som er ledd i oppføring av ny 

eierbolig, jf. buofl. § 2 andre ledd. Lovens begrep ”entreprenør” er en lovteknisk 

samlebetegnelse på flere yrkesutøvere. Det kan være håndverkere, typehusleverandører 

eller selgere. Håndverkere i lovens forstand kan være alt fra byggmester, snekkerfirmaer, 

rørleggere, elektrikere til anleggsgartnere m.fl. Inn under denne definisjonen kommer også 

entreprenører som ikke personlig gjør alt arbeid selv, men har ansatte som gjør noe av 

arbeidet eller det meste. Entreprenøren har da ansvaret for sine ansattes ytelser, og i tillegg 

har han ansvar som arbeidsgiver.19 Entreprenører som påtar seg hele arbeidet med 

oppføringen av huset er omfattet av loven, men også avtaler om arbeid som blir utført 

direkte som ledd i boligoppføringen. Etter dette blir også tilfellene der forbrukeren inngår 

separate avtaler med rørlegger, elektriker, gartner m.fl. angående byggeprosjektet omfattet 

av loven.20  

 

1.3.3 Eierbolig (eigarbustad) 

    Bustadoppføringslova har til nå regulert avtaler om eierboliger og den innebærer da en 

avgrensning mot leieboliger. Eierboliger kan være boliger i eneeie eller eierseksjoner. Det 

er imidlertid utarbeidet nye lover om borettslag og boligbyggelag. Arbeidet med disse 

lovene begynte høsten 1999, og i 2003 ble de ferdige. Lov om bustadbyggjelag og lov om 

burettslag er begge av 6. juni 2003. Lovene trådte i kraft 15. august 2005, og da ble 

virkeområdet for bustadoppføringslova utvidet til å omfatte boliger i borettslag. Loven skal 

gjelde for avtale med forbruker og boligbyggelag eller annen yrkesutøver om rett til bolig 

som er knyttet til eller skal knyttes til andel i borettslag. Dette gjelder imidlertid kun hvis 

arbeid som er omfattet av avtalen, ikke er fullført på avtaletiden.21 Disse nevnte avtalene 

omfatter retten til grunnen; det er naturlig nok ikke tale om oppføring på forbrukerens 

                                                 
19 Dette er blant annet ansvar etter plan- og bygningsloven, og ansvaret for helse, miljø og sikkerhet på 

arbeidsplassen. Som arbeidsgiver har entreprenøren også et objektivt erstatningsansvar for sine ansattes 

uaktsomhet.  
20 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 26-27 
21 Se om uttrykket ”fullført på avtaletida” pkt. 1.1.2 
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grunn. Organiseringen av prosjektet kan variere. Det er boligbyggelaget (eller annen 

utbygger) som er ”entreprenøren” i forhold til forbrukeren. De som utfører prosjektet kan 

ha avtaler med boligbyggelaget (eller annen utbygger) eller med et borettslag der 

boligbyggelaget (eller annen utbygger) er eneste andelseier.22  

    Det er bare avtaler om boliger som er regulert av bustadoppføringsloven, ikke avtaler om 

oppføring av andre bygg.  Ofte blir et bygg bygget med næringslokaler i første etasje og 

boliger i de øvrige etasjene. Da må man se på hva som er hovedformålet med avtalen. Er 

hovedformålet bygging av boliger er det bustadoppføringslova som regulerer 

avtaleforholdet.  

    Avtale om oppføring av en garasje kan også være omfattet av bustadoppføringslova 

dersom oppføringen skjer i tilknytning til nyoppføring av huset. Hvis garasjen blir bygd 

senere gjelder derimot ikke dette. Da er det håndverkertjenesteloven som gjelder. 

    Fritidshus blir regnet som bolig i forhold til bustadoppføringslova. Avtale om bygging av 

anlegg der forbrukeren skal ha bruksrett på avgrensa tidsrom i året (tidsparter), er også 

omfattet av bustadoppføringslova, men en må da være oppmerksom på særreglene i 

tidspartloven, lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig.23   

 

1.4 Oppgavens oppbygning  

    I dette kapittel 1 har jeg tatt for meg en presentasjon av tema, avgrensninger og 

begrepsavklaringer. I kapittel 2 tar jeg for meg rettskildene i tilknyting til oppgaven og i 

kapittel 3 redegjøres det for metoden som oppgaven er basert på. Selve problemstilingen vil 

bli gjennomgått og drøftet i kapittel 4, 5 og 6. I kapittel 4 vil jeg gjennomgå forbrukerens 

rett til avbestilling, både når det gjelder avtaler som omfatter rett til grunnen og ikke. I 

kapittel 5 tar jeg for meg entreprenørens krav på vederlag når avtalen ikke omfatter rett til 

grunnen, og i kapittel 6 entreprenørens krav på vederlag når avtalen omfatter rett til 

grunnen. Reglene er noe forskjellig i disse to avtaleformene og krever derfor separate 

                                                 
22 Buofl. § 1b  
23 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 12-13  
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drøftelser i hvert sitt kapittel. Mot slutten av oppgaven har jeg et kapittel som oppsummerer 

og konkluderer, kapittel 7. Kildene jeg har brukt i oppgaven angis i siste kapittel, kapittel 8.     

2 Rettskilder 

2.1 Lov   

    Temaet jeg har valgt å skrive om er som nevnt regulert i lov om avtaler med forbrukar 

om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43. Jeg tar 

derfor utgangspunkt i lovens ordlyd og innhold for øvrig. Lovens kapittel IV har regler om 

temaet og det er §§ 52, 53 og 54 jeg da drøfter.  

 

2.2 Dommer 

    Jeg henter i tillegg en del materiale fra rettspraksis når det gjelder tvister som oppstår i 

forbindelse med avbestilling. Den viktigste her vil være Block Watne- dommen.24

 

2.3 Forarbeider 

    For å tolke bestemmelsen nærmere bruker jeg forarbeidene til loven. Dette er NOU 

1993:20 om kjøp av ny bustad. Loven bygger i stor grad på prinsippene i Lov om 

entrepriseavtaler med forbruker, derfor er også NOU 1992:9 relevant som rettskilde. 

Odelstingsproposisjonene til bustadoppføringsloven nr. 21 (1996-97) blir selvfølgelig også 

viktig.  

                                                 
24 Rt 2003 s. 486 
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2.4 Litteratur 

 Det er skrevet noe litteratur omkring temaet som jeg anser viktig å ta med. Dette gjelder 

den nærmere forståelsen og tolkningen av de nevnte bestemmelsene i 

bustadoppføringslova.    

 

2.5 Standardvilkår 

    I denne sammenheng er det grunn til å nevne at flere av bestemmelsene i 

bustadoppføringslova bygger direkte på standardvilkårene på entrepriseområdet, spesielt 

NS 8405 om alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider, 

som er den mest generelle standarden.25  

    Til tross for forsøket på større tilpasning til forbrukerforhold i enkelte av 

standardkontraktene, er de blitt kritisert for å gi forbrukerne dårligere vern enn det som 

følger av alminnelige norske rettsprinsipper og av forbrukerbestemmelser. Dette blir 

spesielt påpekt i Ot.prp.nr.21. De mener dette gjelder bl.a. standardkontraktenes 

ansvarsbegrensningsklausuler, betalingsvilkår og reklamasjonsfrister. De henviser også til 

undersøkelser som har vist at Byggstandardiseringsrådets standardkontrakter ikke anvendes 

i alle kontraktsforhold med forbrukere. Og i de tilfellene hvor det er vist til 

standardkontraktene, er det ofte fastsatt en rekke avvik til forbrukerens ugunst i 

leverandørens eller entreprenørens egen standardkontrakt.26 På denne bakgrunn sier 

utvalget i Ot.prp.nr.21 at man ikke bør ta denne praksisen som utgangspunkt for fremtidig 

lovregulering på området og at man bør føle seg ubundet av de løsninger som til nå har 

vært vanlige i standardkontraktene. For at disse standardavtalene skal gjelde må dette 

imidlertid være uttrykkelig avtalt av partene.   

    Avtaleformularene er blitt til gjennom forhandlinger mellom representanter for 

bransjeforeninger, forbrukerorganer og Husbanken. Forhandlingene skjedde i regi av 

Norges Byggstandardiseringsråd.  

                                                 
25 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 32  
26 Ot.prp.nr.21, pkt. 2.2.2 
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    For avtaler om oppføring av ny bolig er det laget fire standardiserte avtaleformularer. 

Formularene inneholder dels alternative klausuler som partene skal velge mellom, dels 

standardiserte vilkår som supplerer loven eller gir andre løsninger enn de som følger av 

loven. NS 3425 skal brukes for avtaler om planlegging og oppføring av selveierbolig, 

herunder fritidshus, i praksis typehus. NS 3426 gjelder avtaler bare om utførelse av arbeid i 

sammenheng med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, typisk delentrepriser. 

Disse to formularene dekker til sammen den første varianten i bustadoppføringslova. NS 

3427 gjelder avtaler om rett til tomt med selveierbolig/ andel i borettslag som ikke er 

fullført, herunder fritidshus, altså den andre varianten i bustadoppføringslova. I tillegg til 

disse er det utarbeidet to nye avtaledokumenter, NS 3429 A og 3429 B. NS 3429 A er 

Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for selveierbolig, herunder fritidshus. Denne 

skal brukes når forbruker erverver rett til tomt (ved kjøp eller tomtefeste) med klausul om 

at selger/ bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene på tomten. NS 3429 B er 

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, på tomt 

forbrukeren tidligere har ervervet fra entreprenøren, med byggeklausul. Disse to sistnevnte 

avtalene anses i forhold til bustadoppføringslova som ett kontraktsforhold, og er identisk 

med kontrakt etter NS 3427 bortsett fra at kontrakten inngås i to trinn og ikke ett trinn.27    

    Standardvilkår generelt tjener til å gi løsninger der partene ikke har avtalt noe. 

Løsningene i standardvilkårene faller ofte sammen med den ulovfestede bakgrunnsretten.    

Når det gjelder avtale om ny bolig har man ikke det samme behovet for bakgrunnsregler 

som for de nevnte næringsentreprisene. Dette kommer nettopp av at bakgrunnsreglene 

følger av loven. Likevel kommer hensynet til standardisering like mye inn her.28

3 Metode 

 

                                                 
27 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s.47-48 
28 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 20-22 
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    Jeg tar utgangspunkt i buofl. §§ 52, 53 og 54. Bestemmelsene tolkes og analyseres i lys 

av gjeldende rett ved hjelp av forarbeider, rettspraksis og juridisk teori.  

4 Forbrukerens rett til avbestilling 

4.1 Innledning 

    I henhold til buofl. § 52 første ledd har forbrukeren en ubetinget rett til å avbestille 

ytelsen fra entreprenøren. Bestemmelsen sier: 

 

 ”Forbrukaren kan avbestille ytinga eller delar av den før overtaking”. 

  

    Denne regelen må tolkes og analyseres. 

    Avbestilling er bare aktuelt før forbrukeren har overtatt boligen. Tilhører grunnen 

forbrukeren fra før og avtalen gjelder bare oppføring av bolig, betyr dette at entreprenøren 

ikke kan fortsette med arbeid på forbrukerens eiendom. Omfatter avtalen derimot retten til 

grunnen blir forbrukeren enten sittende med tomten og det som gjenstår av bygget, eller 

han kan avbestille både oppføringen av boligen og retten til grunnen.  

    Denne bestemmelsen kan virke svært vidtgående i forbrukerens favør. Selv om man 

avbestiller må likevel pliktene etter avtalen oppfylles. Man kan ikke sette en strek over hele 

kontraktsforholdet, men imidlertid betale for det som allerede er oppfylt og erstatte tapet 

entreprenøren får som følge av at det resterende av kontrakten ikke blir oppfylt. Likevel 

kan avbestillingsadgangen i praksis bli begrenset.  

    Retten til å avbestille gjelder for alle de forskjellige avtalevariantene som er omtalt 

ovenfor. Forbrukeren kan da avbestille både avtaler som omfatter tomten, avtaler om både 

prosjektering og oppføring samt avtaler om kun oppføring. Forbrukeren kan fritt avbestille 
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når han måtte ønske dette så lenge det skjer før overtakelse. Han trenger ikke å gi noen 

grunn for å ville avbestille. Dette er en rett han har uansett hva årsaken er.29  

 

4.1.1 Ytelsen 

    Med ”ytinga” (ytelsen) menes entreprenørens plikt til å oppføre og/ eller levere en bolig 

som avtalt. Når man snakker om avbestilling i denne sammenheng er det retten til å 

motsette seg oppfyllelsen fra entreprenøren det dreier seg om. Er det avtalt at entreprenøren 

bare skal stå for oppføring av bolig etter buofl. § 52 vil ytelsen bestå av dette. Omfatter 

avtalen også grunnen, vil ytelsen i dette tilfellet være både oppføring av boligen og rett til 

grunnen. Har entreprenøren i tillegg tatt på seg prosjektering av boligen vil dette også 

komme inn under ytelsen. 

 

4.1.2 Deler av ytelsen 

    Det heter i buofl. § 52 første ledd at forbrukeren også kan avbestille deler av ytelsen. 

Denne situasjonen kommer man opp i når forbrukeren ønsker å avbestille for eksempel en 

garasje eller han ønsker at rørleggeroppdraget blir endret fra å gjelde hele huset til bare å 

gjelde kjøkkenet. Det kan som tidligere nevnt i oppgaven oppstå tvil om det dreier seg om 

en delvis avbestilling eller en endring.30 I NS 8405 pkt. 20.1 er det fastsatt at det skal 

regnes som delvis avbestilling og ikke endring dersom vederlaget minker med mer enn 15 

prosent.31 Regelen må forstås slik at man ser på netto reduksjon, etter at både tillegg og 

fradrag i arbeidet er regnet med. Det skal da regnes som avbestilling dersom hele 

omleggingen, og ikke bare det overskytende, utgjør mer enn 15 prosent. I forarbeidene til 

bustadoppføringslova blir det uttalt at grensen mot avbestilling går ved 15 prosent. Dette 

sier de gjelder først og fremst der hvor det er avtalt en slik ramme for endringer, men at 

man også ellers må se det slik at det ikke gjelder avbestilling dersom vederlaget minker 

                                                 
29 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 59 
30 Se pkt 1.2.3 
31 NS 8405 om alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider 
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med 15 prosent eller mindre.32 Er reduksjonen større må man vurdere ut i fra det konkrete 

tilfellet om det er en avbestilling.  

    I vurderingen kan man legge vekt på om arbeidet endrer karakter, for eksempel fra å 

gjelde oppføring av en enebolig til å gjelde oppføring av ei lita hytte. I Ot.prp.nr.21 uttales 

det at man bør være på vakt mot misbruk av endringsreglene da det ofte er mindre 

kostnader for forbrukeren ved endring enn ved avbestilling.33 Jeg mener derimot at det ikke 

kan slås fast på denne måten at endring er mindre kostbar enn avbestilling. 

Endringsarbeider kan være meget omfattende og beløpe seg til høyere vederlag enn en 

delvis avbestilling vil kunne gjøre.  

    Det anføres videre av Lilleholt at man kan være strengere mot en forbruker som tar ut en 

omfattende oppgave fordi han har fått et bedre tilbud fra en annen entreprenør, enn mot en 

forbruker som ikke lenger har bruk for hele det avtalte arbeidet.34 All den tid det er 

uttrykkelig slått fast at avbestilling ikke krever noen grunn fra forbrukerens side, vil dette 

etter min mening synes noe urimelig. Kreves det ingen grunn fra forbrukeren, bør det heller 

ikke legges vekt på grunnen ved fastsettelsen av vederlaget.  

 

4.2 Forbrukerens rett til avbestilling av avtale om rett til grunn som er gjort med 

noen andre enn entreprenøren  

    Dersom hele ytelsen blir avbestilt kan forbrukeren også avbestille ytelsen etter avtale om 

rett til grunnen som er gjort med noen andre enn entreprenøren. Dette følger av buofl. § 53 

andre ledd og bestemmelsen lyder slik:  

 

 

 

                                                 
32 Ot.prp.nr.21, s. 81 
33 Ot.prp.nr.21, s. 80-81, jf. NOU 1992:9 s. 101 
34 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 59 
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”Dersom heile ytinga etter avtalen med entreprenøren vert avbestilt, kan 

forbrukaren òg avbestille ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med 

nokon annan enn entreprenøren dersom 

  a.   planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til 

grunnen, og 

  b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og 

oppføring av bustaden.” 

 

    En rett til å avbestille boligen ville vært lite verdt for forbrukeren hvis han ikke kunne 

avbestille i forhold til grunneieren samtidig. Dette gjelder enten tomten er kjøpt eller festet. 

For at dette skal kunne la seg gjøre må to vilkår være oppfylt.  

    For det første må planlegging og oppføring av boligen være et vilkår for avtalen om rett 

til grunnen, jf. buofl. § 53 andre ledd bokstad a. Dette er en særregel som skal sikre at 

forbrukeren skal komme ut av begge avtalene. Den skal også hindre at forbrukeren skal 

kunne velge å avbestille bare den ene ytelsen.35

    For det andre må avtalen med entreprenøren omfatte det hovedsaklige av både 

planlegging og oppføring av boligen, jf. buofl. § 53 andre ledd bokstav b. Det må dessuten 

være en bestemt nærhet mellom avtalen om grunnen og avtalen om boligoppføringen.36  

    I praksis vil dette innebære at boligselgeren/ -entreprenøren må ta tilbake retten til 

grunnen og han får da disponere over grunnen for salg til ny boligkjøper.37   

 

4.3 Entreprenørens rett til å kreve avtalen om rett til grunnen tilbakeført   

    Entreprenøren kan imidlertid sette som vilkår for avbestillingen at ytelsen etter avtalen 

om rett til grunnen blir tilbakeført. Dette bestemmes av i buofl. § 53 tredje ledd og lyder 

som følgende:  

 

                                                 
35 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 42 
36 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 63 
37 Se pkt. 6.3 
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”Retten til avbestilling gjeld utan omsyn til om avtalen om grunnen er oppfylt, men 

entreprenøren kan setje som vilkår for avbestilling at ytingane etter avtalen om rett 

til grunnen blir førte attende. Skadebot kan krevjast etter føresegnene i første ledd.” 

 

    Entreprenørens forutsetning ved delkontrakten med forbrukeren om overføring av rett til 

tomten, har vært at entreprenøren skulle planlegge og oppføre en bolig eller et fritidshus for 

forbrukeren på tomten. Dersom forbrukeren så avbestiller entreprenørens ytelse etter 

byggekontrakten, vil dette innebære en bristende forutsetning for entreprenøren når det 

gjelder overføring av retten til tomten til forbrukeren.38 Det er på bakgrunn av disse hensyn 

det bestemmes at entreprenøren i slike tilfeller også kan kreve omgjøring av kontrakten om 

forbrukerens rett til tomten. Dette gjelder selvfølgelig bare om entreprenøren selv ønsker 

det.39 Denne retten til å kreve tilbakeføring gjelder, av de sammen hensyn, også for en 

eventuell bortfester eller en tomteselger. Uansett om tomteavtalen allerede er oppfylt eller 

ikke, kan det kreves at forbrukeren tilbakefører ytelsene etter tomteavtalen i sammenheng 

med avbestillingen.    

5 Entreprenørens krav på avbestillingsvederlag – avtale som ikke omfatter 
grunnen 

5.1 Innledning 

    Hovedregelen ved avbestilling er at forbrukeren skal betale vederlag i samsvar med 

avtalen for arbeid som er utført før avbestillingen. Dette vederlaget skal fastsettes på 

grunnlag av de prisene som er avtalt, men dersom dette ikke er avtalt eller ikke lar seg 

gjøre av andre grunner, skal vederlaget fastsettes etter reglene i buofl. § 41 andre ledd. 

Dette følger av buofl. § 52 andre ledd:  

                                                 
38 Se NOU 1993:20 s. 54, jf. også en fjern parallell i avhl. § 5-3 fjerde ledd om brudd på avtale om personlige 

retter 
39 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 154 
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”For arbeid som er utført før avbestillinga, kan entreprenøren krevje vederlag. 

Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom 

dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd.”  

 

    Har partene avtalt fast pris for den delen av arbeidet som er utført ved avbestillingen, er 

det denne prisen forbrukeren skal betale. På samme måte må man legge avtalte enhetspriser 

til grunn ved fastsetting av vederlaget.40     

    Utgangspunktet ved avbestilling er at forbrukeren må holde entreprenøren skadesløs. 

Forbrukeren skal for det første betale vederlag for det arbeid som entreprenøren har utført. 

Vederlaget skal dekke de direkte kostnader han har hatt. Dette vil være det arbeid som er 

utført og de materialene som er benyttet på prosjektet frem til avbestillingstidspunktet. Har 

entreprenøren kjøpt inn materialer som ikke er benyttet og som heller ikke kan benyttes til 

andre formål, skal disse også dekkes. Av dette skal det gjøres fradrag for inntekter som han 

kan oppnå på grunn av avbestillingen. Andre utgifter som entreprenøren har pådratt seg på 

grunn av avbestillingen skal også dekkes av forbrukeren. Eksempler på dette er utgifter 

som følge av at underentreprenører er blitt holdt i beredskap. Der det er mulig skal som 

sagt avtalens priser benyttes til å fastsette vederlaget. Klarer man ikke dette, skal vederlaget 

fastsettes etter buofl. § 41 andre ledd om nødvendige kostnader med et rimelig påslag.41 Se 

om dette i pkt. 5.2. Er det satt en fast pris for hele oppdraget i kontrakten, vil dette kunne gi 

en viss rettledning i forhold til fastsetting av ”et rimelig påslag” i det konkrete tilfellet. 

    Entreprenøren kan alltid kreve betaling for utført arbeid. Bestemmelsen skal tolkes slik 

at det er snakk om arbeid som er utført på eiendommen, selv om dette ikke kommer klart 

frem av loven. Tilsvarende gjelder for materialer som er innebygde. Utgifter som 

entreprenøren har hatt til prosjektering og annen forberedelse, til innkjøp av materialer og 

til produksjon av deler av boligen på fabrikk, skal regnes med i tapet som skal erstattes 

etter tredje ledd.42 Se mer om dette i pkt. 5.3.2 
                                                 
40 Ot.prp.nr.21, s. 80-81 
41 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 60-61 
42 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 68 
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5.2 Vederlag for utført arbeid 

    Utgangspunktet ved avbestilling er som nevnt at entreprenøren kan kreve vederlag for 

utført arbeid. I buofl. § 52 andre ledd andre punktum er det henvist til buofl. § 41 andre 

ledd dersom priser ikke er avtalt. Buofl. § 41 andre ledd lyder slik: 

 

”I den mon det ikkje er avtalt kva vederlag entreprenøren har krav på, skal 

forbrukaren betale eit vederlag som dekkjer nødvendige kostnader og eit rimeleg 

påslag.”  

 

    Når avtalen gjelder hele boligen er det som regel avtalt et vederlag. Ovennevnte regel 

kommer oftest til anvendelse på mindre delentrepriser, for eksempel et elektrikeroppdrag. 

Likevel er det sjelden at det ikke blir avtalt priser for slike oppdrag også. Det påslaget det 

er snakk om skal blant annet gi et tilskudd til dekning av entreprenørens faste kostnader. I 

Ot.prp.nr.21 uttales det at det ikke alltid vil være lett å si hva som er et «rimelig påslag». 

Man kan heller ikke se bort ifra at det i praksis kan være tvil om hvilke kostnader som er 

«nødvendige». De sier videre at det i denne sammenhengen er det likevel vanskelig å tenke 

seg bestemmelser som ikke er baserte på en viss grad av skjønn.43  

    Det vanlige for avtaler som omfatter hele boligen, enten det er avtaler etter 

avhendingsloven eller bustadoppføringslova, er at vederlaget blir avtalt som en fast 

totalsum. Der boligen er ferdig på avtaletida blir dette gjerne den endelige summen også, 

mens det ofte kommer justeringer for endringer og tillegg, kanskje også for prisstigning, 

der det står igjen arbeid på avtaletiden. For delentrepriser kan man tenke seg at det er avtalt 

timepriser eller priser pr. enhet, som kvadratmeterpris for malerarbeid eller golvlegging. I 

disse tilfellene, og der arbeidet skal utføres som regningsarbeid (vederlaget skal dekke 

kostnader og påslag), kan entreprenøren ha gitt et overslag.44

                                                 
43 Ot.prp.nr.21, til § 41andre ledd 
44 Se nærmere buofl. § 41 tredje ledd 
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    Er det avtalt enhetspriser som for eksempel pris pr kvm gulvlegging eller malerarbeid 

kan man ikke uten videre se det slik at entreprenøren får oppgjør i samsvar med avtalen for 

den utførte delen, hvis større deler av arbeidet blir avbestilt. Da kan det hende at 

reduksjonen av omfanget forrykker kalkulasjonen, og at entreprenøren får mindre 

fortjeneste enn han ville ha fått dersom avtalen hadde omfattet bare den utførte delen. I 

tilfeller som dette kan man ikke si at det er avtalte pris for denne delen av arbeidet.45

     

    For avtaler etter bustadoppføringslova skal entreprenøren holde materialene, hvis annet 

ikke er avtalt, jf. buofl. § 7 andre ledd. Går ikke annet fram av avtalen er materialene 

dermed omfattet av den oppgitte prisen.  

    Det følger videre av buofl. § 13 tredje ledd at entreprenøren skal sørge for tilkomst til 

byggeplassen, for opplagsplass, byggestrøm, oppvarming og snørydding i byggetiden, 

fjerning av rester og avfall og for lignende tiltak som trengs for fullføringen av arbeidet. Da 

disse reglene er fravikelige er det ikke uvanlig at det blir avtalt at i alle fall noen av disse 

pliktene blir lagt på forbrukeren.46 Er annet ikke avtalt og entreprenøren derfor ansvarlig 

for disse pliktene, er også kostnadene omfattet av det avtalte vederlaget.  

    Kommer ikke annet til uttrykk i avtalen, skal også merverdiavgiften være medregnet i de 

avtalte summene Her kan det imidlertid gjøres unntak der ”forbrukaren må ha visst at 

avgifta ikkje var innrekna”, jf. buofl. § 41 femte ledd. Dette siste kan sies å være en 

sikkerhetsventil mot de mest urimelige resultatene. Det holder ikke at forbrukeren burde ha 

skjønt at avgiften ikke var med. Økes avgiftssatsen eller blir avgiftsområdet utvidet etter 

avtaleinngåelsen, må det helst følge av merverdiloven § 74 andre ledd at forbrukeren må 

betale tillegg.47 Dette kan han likevel slippe hvis han kan godtgjøre at det er tatt hensyn til 

endringen. Endringen kan dessuten gå andre veien og da må det tilsvarende komme 

forbrukeren til gode.48  

 

                                                 
45 NOU 1992:9 s. 101-102 
46 I NS 3425 pkt. 6 skal det krysses av for hvem av partene som skal ta seg av slike oppgaver  
47 Lov om merverdiavgift 19. juni 1969 nr. 66   
48 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 174-176 
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5.3 Erstatning for økonomisk tap 

    Hovedregelen er at entreprenøren ikke skal lide økonomisk tap på grunn av 

avbestillingen. Det er en følge av at forbrukeren har bundet seg til avtalen. Denne 

bestemmelsen er nedfelt i buofl. § 52 tredje ledd første punktum og lyder som følgende:  

           

”Entreprenøren kan vidare krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren 

rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga.”  

 

    Hva som ligger i uttrykket ”kunne regne med” og ”følge av avbestillingen” drøfter jeg 

nærmere i pkt. 5.3.1 og 5.3.2. 

    Avbestillingen kan likevel føre til at forbrukeren må betale mindre vederlag enn han 

ellers ville ha gjort dersom hele avtalen ville blitt oppfylt. Avbestillingen kan for eksempel 

føre til at det ikke blir ført opp noe hus på forbrukerens eiendom i det hele tatt. Eventuelt 

kan det bli ført opp et mindre hus, og da er i alle fall kostnader spart. 

    Da byggingen skjer på forbrukerens grunn, skal entreprenøren etter avbestilling ha 

vederlag for utført arbeid. I tillegg skal han ha dekket tap på grunn av avbestillingen.  

     Noe av det arbeidet som er lagt ned i prosjektet før avbestillingen, kan være utført av 

entreprenørens egne ansatte. Det bør ikke påvirke oppgjøret enten entreprenøren ansetter 

folk for det enkelte prosjektet, eller han har en fast arbeidsstokk. Utvalget sier i NOU 

1992:9 at entreprenøren bør kunne får vederlag for kostnader med tilknytning til det 

avbestilte prosjektet enten det gjelder innkjøp, andre utlegg eller arbeid i samsvar med førte 

timer. De sier videre at det derimot ikke er meningen at entreprenøren skal ha dekket noen 

del av de alminnelige kostnader til administrasjon, husleie m.m, og heller ikke skal han 

kunne regne seg en nettofortjeneste. Påslag til dekning av poster som disse kan han bare 

regne seg av den utførte delen.49

 

                                                 
49 NOU 1992:9 s 102 
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5.3.1 ”Kunne rekne med” - adekvanskravet 

    For at entreprenøren skal kunne kreve erstatning for tapt fortjeneste i tillegg til de direkte 

kostnadene, er det et krav i buofl. § 52 tredje ledd første punktum at forbrukeren med 

rimelighet ”kunne regne med” tapet som en følge av avbestillingen. Dette betyr at 

entreprenøren ikke kan kreve erstatning for økonomisk tap som var upåregnelig for 

forbrukeren. Dette kalles også adekvanskravet. I Rt 2003 s. 486, Block Watne-dommen, sa 

flertallet at det som regel er en nærliggende følge av en avbestilling at entreprenøren lider 

et omsetningstap. I saken påberopte forbrukeren seg at erstatning for fortjenestetap var 

avhengig av lediggang, men flertallet mente at en slik misforståelse av hva som ligger i 

bestemmelsen ikke kan gjøre tapet upåregnelig.50

  
 Rt 2003 s. 486, Block Watne-dommen: Avtalen gikk ut på at kjøper skulle stå for 

fundament og grunnmur selv og Block Watne skulle stå for planlegging og oppføring. Etter 

avbestillingen inngikk kjøper kontrakt med en annen entreprenør om oppføring av hus etter de 

tegninger som da forelå. Det ble tvist om vederlaget for utført arbeid og urettmessig bruk av 

tegninger. I Høyesterett ble behandlet spørsmålet om entreprenøren kan kreve erstattet fortjenestetap 

i et tilfelle hvor avbestillingen ikke medfører redusert virksomhet eller ledighet, men tapt 

omsetningsvolum fordi entreprenøren ville ha utvidet virksomheten uten avbestillingen. Høyesteretts 

flertall fant at det forelå et erstatningsberettigende fortjenestetap. Dommen er avsagt under disses 

med 4 mot 1 stemme.  

 

    Generelt om adekvansbegrensningen sier Hagstrøm at det er ”innsikten hos en 

normalperson i den handlendes sted som skal legges til grunn, kombinert med de særlige 

kunnskaper om individuelle forhold som debitor måtte besitte”.51 Vurderingen skal derfor 

ta utgangspunkt i en ”bonus pater familias-figur” blant byggherrer. Denne grensen kan etter 

omstendighetene i tillegg bli utvidet hvis byggherren sitter inne med spesiell kunnskap som 

gjør at han burde ha forstått mer enn ”normalt”. I vårt tilfelle kan man spørre om denne 

grensen kan trekke i motsatt retning slik at man kan ta hensyn til subjektive forhold hos 

                                                 
50 Se dommens avsnitt 38 
51 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett - i samarbeid med Magnus Aarbakke, 1. utgave 2003, s. 528 
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forbrukeren i unnskyldende retning. Det er imidlertid ingenting i forarbeidene som tyder på 

at adekvanskravet skal tolkes annerledes i bustadoppføringslova.   

     

5.3.2 ”Følge av avbestillingen” - årsakssammenheng 

    I boufl. § 52 tredje ledd er det som tidligere nevnt et krav om at entreprenøren kan kreve 

skadebot for økonomisk tap så langt forbrukeren rimelig kunne regne med tapet som en 

følge av avbestillingen. Hva som ligger i uttrykket ”følge av avbestillingen” er at det skal 

være årsakssammenheng mellom avbestillingen og den erstatning som kan kreves. 

Erstatningen må stå i nær og direkte sammenheng med den avbestilte kontrakten. Det må 

derfor ikke dreie seg om noe avledet eller fjernt tap eller noen uvanlig tapspost. Et 

fortjenestetap etter lovens bestemmelser vil være en ”følge av avbestillingen”.   

    Det er den som krever erstatning som har bevisføringsplikten. Entreprenøren må derfor 

føre bevis for at han har et økonomisk tap som kan kreves erstattet av forbrukeren.  

 

    Før avbestillingen vil entreprenøren noen ganger ha hatt store kostnader som ikke har 

gitt seg utslag i utført arbeid på byggeplassen. Dette gjelde særlig i totalentreprisetilfellene 

hvor entreprenøren står for det hovedsaklige av prosjektering og utførelsen av en bolig. Det 

kan være lagt ned mye arbeid i prosjektering. Materialer kan allerede være innkjøpt og 

bearbeidet alt etter hvordan produksjonen er lagt opp. Dersom prefabrikasjonsgraden er 

svært høy, kan det være at store deler av huset er ferdiggjort før noe av det er kommet til 

byggeplassen. I tilfeller som dette hjelper det ikke med en regel om at entreprenøren skal 

ha oppgjør for arbeid som er utført på eiendommen. Utvalget i NOU 1992:9 har vært noe i 

tvil om hvordan dette vederlaget skal fastsettes. I tilfellers hvor store deler av huset er 

ferdiggjort hos entreprenøren, kunne mye tale for å gi entreprenøren dekning av kostnader 

og påslag. Samtidig mener utvalget at man ikke bør uten videre gi entreprenøren fullt 

oppgjør for innsats som ikke har gjort seg utslag i utført arbeid på byggeplassen. De 

påpeker at dette ville føre til vanskeligheter med kontrollen, og spesielt for forbrukeren kan 

det virke lite rimelig å betale fullt vederlag for noe som ikke er tilført eiendommen hans i 

det hele tatt.  
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    Løsningen utvalget har kommet til er at entreprenøren bør få dekning for kostnader som 

han kan godtgjøre er pådratt på grunn av kontrakten, og som heller ikke kan avgrenses etter 

avbestillingen. Dette vil si at entreprenøren kan kreve dekning av kostnader som er pådratt 

på grunn av den aktuelle kontrakten, og som han ikke ville ha hatt dersom kontrakten ikke 

var inngått. Kostnader til innkjøp av materialer er et viktig eksempel på dette, med mindre 

han kan avgrense kostnadene ved at de kan benyttes til andre prosjekter eller selges. Det 

kan også være at underentreprenører har utført arbeid, uten at dette har gitt seg utslag på 

byggeplassen.  

    Utvalget sier videre at det kan være vanskelig å trekke skarpe grenser for hvilke 

kostnader som kan dekkes etter det som er sagt ovenfor. Det mener det også er grunn til å 

tro at regnskap og kalkylemetoder varierer med virksomheten når det gjelder å skille ut 

kostnader som kan føres på det enkelte prosjektet. Vil man på den ene siden gi 

entreprenøren en rimelig dekning av kostnader som ikke har gitt seg utslag på 

byggeplassen, sier utvalget at man må godta at det blir et visst skjønn her. Skjønnet må i 

siste instans utøves av domstolene.52     

 

5.4 Tapt fortjeneste 

    Etter buofl. § 52 tredje ledd andre punktum kan entreprenøren også kreve tapt 

fortjeneste. Bestemmelsen lyder som følgende:  

 

”Dette gjeld òg tapt forteneste så langt det blir godtgjort at det ikkje var mogleg å 

oppnå ei tilsvarande forteneste ved oppdrag frå andre. Ved utmålinga gjeld elles 

føresegnene i § 36 tilsvarande.”  

 

    Buofl. § 36 vil bli gjennomgått i oppgavens pkt. 5.5.  

    I Block Watne-dommen, mente flertallet at fortjenestetapet må fastsettes i forhold til den 

enkelte kontrakt. Det er tapet som avbestillingen av den konkrete ytelsen har medført, som 

kan kreves erstattet. Det kan være større eller mindre enn gjennomsnittlig fortjeneste i 
                                                 
52 NOU 1992:9 s. 102 
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virksomheten. Hvor det dreier seg om større fortjeneste enn vanlig, kan det være grunnlag 

for reduksjon av kravet etter lovens § 36.53  

    Kravet må normalt bygge på dokumentasjon av kostnader. Kan ikke kostnadene 

dokumenteres må man etter en nærmere vurdering av vanlige dekningsbidrag og konkrete 

omstendigheter skjønnsmessig fastsette erstatningen.   

 

    Dersom entreprenøren kan ta på seg flere oppdrag, kan han kreve dekket 

omsetningstapet, det vil si tapet ved at han får en kontrakt mindre enn han ville ha hatt uten 

avbestillingen.54   

    Økonomisk tap for entreprenøren vil som regel være hans tapte fortjeneste på det som er 

avbestilt. Får entreprenøren redusert sin virksomhet for en periode på grunn av 

avbestillingen, vil det være aktuelt med tapt fortjeneste. Man kan ikke ta det for gitt at den 

ledige kapasiteten som avbestillingen fører med seg, kan fylles på kort varsel med andre 

oppdrag. Regelen er at entreprenøren ikke skal bli sittende igjen med mindre inntekt enn 

hva han ellers ville gjort dersom forbrukeren ikke hadde avbestilt.55  

    Det er entreprenøren som må bevise at han ikke kan få tilsvarende fortjeneste ved 

oppdrag fra andre. Entreprenøren må eventuelt vise at han ville ha hatt et oppdrag mer uten 

avbestillingen. Lilleholt sier at kravet til sannsynlighet av et hypotetisk hendingsforløp ikke 

bør settes for høyt all den tid det er forbrukeren som trekker seg fra avtalen. Har 

entreprenøren først vist en sannsynlig utvikling, mener han det bør være forbrukeren som 

må vise at entreprenøren tar feil. 

 

    Diskusjonen om oppgjør etter avbestilling har til dels vært noe uklart. Dette kan komme 

av at uttykk som ”addisjonsmetoden” og ”subtraksjonsmetoden” delvis har vært brukt med 

skiftende innhold. Det viktigste i diskusjonen er om selgeren eller entreprenøren har krav 

på å få dekket oppfyllelsesinteressen (den positive kontraktsinteressen) etter avbestilling. 

Det var forslag i NOU 1979:42 om avgrensning til negativ kontraktsinteresse, men dette 
                                                 
53 Se dommens avsnitt 37 
54 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 42 
55 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 61 
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gikk ikke gjennom. I dag virker det å være enighet om at regelen etter både 

håndverkertjenesteloven, kjøpsloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven og allmenn 

entrepriserett at selgeren eller entreprenøren har krav på å få dekket oppfyllelsesinteressen. 

Likevel kan det hende i praksis at ikke hele tapet blir dekket, blant annet på grunn av lite 

realistiske oppfatninger om forholdet mellom omsetningstap og egentlig fortjeneste.56 

Ellers er det av og til vanskelig å følge resonnementet. Lilleholt skriver i sin bok at når 

avbestillingsgebyret i Norsk fabrikasjonskontrakt artikkel 17.3 er satt til 4 prosent av 

kontraktssummen eller seks prosent av det vederlag som står igjen, sier det vel mest om 

forhandlingsstyrken på bestillersiden.57  

 

    Spørsmålet blir så om forarbeidene gir grunnlag for å stille strengere vilkår for 

entreprenørens krav på erstatning for tapt ”fortjeneste”. I proposisjonen er det vist til 

utredelsen fra lovutvalget hvor det blir vist til at entreprenøren ikke skal ha 

”dekningstilskudd” både fra den avbestilte avtalen og en ny avtale som er gjort mulig på 

grunn av avbestillingen, mens entreprenøren skal ha dekket tapet der avbestillingen fører til 

en reell reduksjon av oppdragsmengden. Ved tolkningen av buofl. § 52 tredje ledd kan man 

se på de tilsvarende reglene i hvtjl. 40 andre ledd. I et utvalgsutkast til denne loven var det 

forslag om at ansvaret ved avbestilling skulle bygge bare på det tapet parten hadde lidt ved 

å innrette seg etter avtalen, men departementet ville heller følge hovedregelen om dekning 

av oppfyllelsesinteressen. Man finner imidlertid uttalelser i Ot.prp.nr.29 som tyder på at de 

ikke regnet omsetningstapet som særlig aktuelt, men man kan likevel ikke si at det er tatt 

avstand fra de vanlige prinsippene for utmåling.58

    Lilleholt sier at det er vanskelig å følge tankegangen når det uttales i Ot.prp.nr.29 at tap 

på grunn av redusert omsetning stort sett er aktuelt ”hvor tjenesteyteren lider et inntektstap 

på grunn av generell mangel på kunder eller hvor det var avtalt særlig høy pris på den 

                                                 
56 Se RG 1987 s. 375 
57 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 68-71 
58 Ot.prp.nr.29 (1988-89) Håndverkertjenester m. m. for forbrukere 
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avbestilte tjenesten”.59 Han mener redusert omsetning heller er den normale konsekvensen 

av en avbestilling.60  

 

    Bestemmelsen inneholder en tapsbegrensningsplikt for entreprenøren. Der entreprenøren 

får ledig kapasitet på grunn av avbestillingen, oppstår spørsmålet om dekning av tap på 

grunn av kostnader som isolert sett er knyttet direkte til den avtalte oppfyllelsen, og som 

altså normalt skulle gå til fradrag i erstatningen. Det kan være at entreprenøren ikke fullt ut 

blir kvitt kostnadene. Videre er det et spørsmål om hvor langt entreprenøren skal gå i å 

redusere faste kostnader. Det har vært mye diskutert hvor langt entreprenørens plikt til å 

redusere tapet skal gå. I forarbeidene til bustadoppføringslova er det nevnt at entreprenøren 

etter omstendighetene kan ha plikt til permittere ansatte, ellers er det vist til allmenne 

regler. Både for reduksjon av arbeidsstokken og for salg av maskiner m.m. gjelder det at en 

ikke kan kreve at entreprenøren kvitter seg med grunnlaget for nye avtaler. Gjør de dette 

kan tapet fort bli større enn vinningen. Innkjøpte materialer kan entreprenøren prøve å 

selge eller få returnert på rimelige vilkår. 

 

5.4.1 ”Oppdrag fra andre” 

    I buofl. § 52 tredje ledd er det et vilkår for erstatning for tapt fortjeneste at det ikke var 

mulig å oppnå tilsvarende fortjeneste ved oppdrag fra andre. Dette betyr at entreprenøren 

må godtgjøre at han ville ha hatt ett oppdrag mer uten avbestillingen. 

    For å avgjøre hva det vil si å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved andre oppdrag, ligger 

det nær å ta utgangspunkt i de generelle reglene om avbestillingsoppgjør. Dersom 

avbestillingen fører til at entreprenøren får et oppdrag mindre enn han ville ha hatt uten 

avbestillingen, er det differansen mellom vederlaget og merkostnadene med å oppfylle 

avtalen (omsetningstapet) han går glipp av. Avbestillingen kan også ha ført til utgifter som 

kommer i tillegg. Innsparinger kan gi fradrag i omsetningstapet. Dersom avbestillingen 

omfatter prosjektering og bygging av et helt hus, kan man lett tenke seg at en endring av 

                                                 
59 Ot.prp. nr.29, s. 60 
60 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 68-71 
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omsetningsvolumet med en avtale til eller fra påvirker de faste kostnadene til en viss grad 

(reduksjon eller økning i administrasjonen, prosjekteringsstab eller lignende). Likevel er 

det vanlig at mange av de større entreprenører engasjerer ”lag” av håndverkere, gjerne 

lokalt, som fører opp huset. Da trenger ikke de faste kostnadene bli påvirket så mye, men 

dette er et spørsmål som må vurderes for hvert enkelt tilfelle. 

    Omsetningsvolumet blir ikke redusert dersom entreprenøren har tilgang på nye 

bestillinger, og han produserer for full kapasitet, uten planer om å utvide kapasiteten. 

Kapasitetsgrensene kan ligge i entreprenørens organisasjon, men det kan også være at det 

ikke er råd å skaffe mer arbeidsfolk eller – mer uvanlig – materialer. I tilfeller som dette 

blir entreprenøren skadesløs dersom han får betalt for arbeidet som er utført på 

eiendommen, og for påløpte utgifter i tilknytning til prosjekter som nå er avbestilt.61

 

    Noe som ikke kommer klart frem av loven er om entreprenøren også kan få erstattet 

fortjenestetap ved tapt omsetningsvolum. Dette spørsmål er behandlet av Høyesterett i 

Rt 2003 s. 486 hvor kjøper avbestilte et typehus av Block Watne. Se om dommen ovenfor i 

pkt. 5.3.1. 

    Block Watne anførte at de driver aktiv markedsføring, selger alle hus selskapet klarer å 

få solgt til enhver tid, avslår aldri forespørsler fra kunder og klarer å tilfredsstille kundenes 

krav til fremdrift m.v. De mente ut fra dette at de skulle ha erstattet fortjenestetapet ved tapt 

omsetningsvolum. 

    Flertallet i Høyesterett tok først utgangspunkt i ordlyden og mente den peker direkte mot 

de tilfellene hvor entreprenøren ikke klarer å få utnyttet sin kapasitet, men også at 

bestemmelsen må forstås slik at fortjenestetap ved tapt omsetningsvolum kan kreves 

erstattet. Dette fører til at ved utvidet virksomhet uten kapasitetsproblemer og uten at det er 

mulig å få tatt igjen fortjenesten skal også dette erstattes.62  

    I forarbeidene karakteriserer forbrukerens rett til å gå fra kontrakten som en rett til ”å 

avbestille mot å betale vederlag for det arbeidet som er utført og elles betale skadebot slik 

                                                 
61 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 68-71 
62 Se dommens avsnitt 29 
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at entreprenøren blir halden skadelaus”.63 Flertallet sa at problemstillingen her ikke er 

nærmere diskutert, men at man var klar over den. Her viste de til NOU 1992:9, s. 102, som 

proposisjonene bygger på. Flertallet i Høyesterett mente presiseringen ”og det ikkje er 

aktuelt å utvide verksemda i takt med tilgangen på kontrakter” peker i retning av at 

erstatning kan kreves hvor det er aktuelt å utvide virksomheten. At forarbeidene ikke 

inneholder noen nærmere drøftelse av dette mente flertallet ikke kan være avgjørende, og 

tolket da forarbeidene antitetisk til støtte for deres løsning.64  

     De uttalte at dette ytterligere ble underbygget av hensynet til rettsenhet og at det ved 

utformingen av erstatningsbestemmelsen har vært et sentralt siktemål å harmonisere 

løsningene med bestemmelsene på tilgrensende områder og alminnelig kontraktsrett. § 52 

tredje ledd første og annet punktum er langt på vei sammenfallende med 

håndverkertjenesteloven fra 1989 § 40 andre ledd, første og annet punktum.65

    Flertallet mente også at denne løsningen følger av alminnelige 

erstatningsutmålingsprinsipper om at entreprenøren skal holdes skadesløs. Entreprenøren 

skal holdes skadesløs og ikke sitte igjen med mindre inntekt enn han ellers ville ha hatt om 

avbestillingen ikke hadde skjedd. Ved volumøkning vil avbestillingen medføre mindre 

fortjeneste, og dette fortjenestetapet kan kreves erstattet dersom de øvrige vilkårene er 

oppfylt.66 De sa videre at denne forståelsen er lagt til grunn i teorien og viste til Trygve 

Bergsåker, Kjøp av ny bolig s. 122-123 og Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad s. 69-71.67

    Flertallet gikk til slutt inn på de forbrukerhensyn bustadoppføringslova bygger på, og 

som den ankende part særlig har påberopt. De sa at loven hadde som formål både å 

klargjøre rettstilstanden og å styrke forbrukerens stilling. Bestemmelsene bygger på en 

balansering av hensynene til begge parter, hvor også kontraktsikkerheten har stått sentralt. 

De nevnte buofl. § 52 fjerde ledd hvor forbrukeren i enkelte situasjoner kan avbestille uten 

å måtte betale erstatning i det hele tatt og buofl. § 36 om lemping av ansvaret etter en 

                                                 
63 Ot.prp.nr.21, s. 6 
64 Se dommens avsnitt 29 
65 Se dommens avsitt 30 
66 Se dommens avsnitt 31 
67 Se dommens avsnitt 33. Dette er omtalt tidligere i oppgaven 
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rimelighetsvurdering. Disse bestemmelsene er blant annet ment å avskjære urimelige 

konsekvenser ved anvendelsen av de alminnelige regler om erstatning for fortjenestetap 

ved avbestilling.68 Flertallet fant at erstatningen ikke var urimelig.  

 

    I dommen i LA-2005-27497 er også denne forståelsen av bestemmelsen i buofl. § 52 lagt 

til grunn.69  

 
    LA-2005-27497: Etter at en kontrakt om oppføring av typehus ble avbestilt krevde 

entreprenøren erstatning etter buofl. § 52 andre og tredje ledd. Lagmannsretten fant at vilkårene 

for erstatning for tapt dekningsbidrag var til stede. 
 

    Etter dette må Block Watne-dommen anses å løse dette spørsmålet. Dette gjelder først og 

fremst i forbrukersammenheng. Også i profesjonelle forhold kan dommen legges til grunn 

da den legger vekt på de alminnelige erstatningsutmålingsprinsipper. I tillegg ble ikke de 

særlige forbrukerhensyn tillagt avgjørende vekt. 

     

    Etter dette er derfor bestemmelsen å forstå slik at også fortjenestetap ved tapt 

fortjenestevolum skal erstattes.  

 

5.5 Utmålingsprinsipper  

I buofl. § 52 tredje ledd siste punktum blir det henvist til buofl. § 36 om at denne 

bestemmelsens utmålingsprinsipper skal gjelde tilsvarende i avbestillingstilfelle. Denne 

regelen hører under forbrukerens erstatningskrav når det foreligger mangel fra 

entreprenørens side. Buofl. § 36 lyder slik:  

 

                                                 
68 Se dommens avsnitt 34 og 35 
69 Se LA-2005-27497  
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    ”Skadebota skal svare til det økonomiske tapet forbrukaren har hatt (utlegg, 

prisskilnad, tapt arbeidsforteneste, tingskade m.m.). Dette gjeld likevel berre tap 

som ein rimeleg kunne ha rekna med som ei mogleg følgje av mangelen.  

    Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, må forbrukaren 

sjølv bere den tilsvarande delen av tapet.  

    Ansvaret kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren. Ved  

vurderinga legg ein vekt på storleiken av tapet samanlikna med tap som til vanleg 

oppstår i liknande tilfelle, og tilhøva elles.”  

 

    Lovens § 36 nevner eksempler på de tapsposter som entreprenøren kan kreve erstattet: 

utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste og tingsskade. Både indirekte og direkte tap 

skal dekkes. Fra denne hovedregelen om erstatningens omfang, har loven gjort unntak. 

Disse unntakene er på linje med de som ellers finnes innenfor erstatningsretten.  

    Første unntak er at de upåregnelige tapspostene ikke skal bli erstattet. Bare tap som det 

var rimelig å ta i betraktning, skal bli erstattet, jf. første ledd.  

    Det andre unntaket fra forbrukerens erstatningsplikt, er når entreprenøren forsømmer å 

begrense sitt tap med rimelige tiltak. Dette er et uttrykk for et prinsipp i erstatningsretten. 

Da må entreprenøren selv bære det tapet som tilsvarer den begrensingen han skulle ha 

sørget for. Denne unntaksregel vil være aktuell der entreprenøren ser at skaden utvikler seg 

uten at han prøver å stanse den, for eksempel stenge hovedkranen når vannrøret lekker, jf. 

andre ledd.  

    Et tredje generelt unntak fra forbrukerens erstatningsplikt, følger av buofl. § 36 siste 

ledd. Her er det rimeligheten som må vurderes. Vil ansvaret virke urimelig for forbrukeren, 

kan erstatningsbeløpet bli satt ned. Vurderingen blir her hva som kan regnes som 

”urimelig”. Det skal noe mer til enn bare hva forbrukeren føler er urimelig. 

Lovbestemmelsen sier både noe konkret og generelt om hvordan man skal vurdere 

”urimelig”. Det står at man skal legge vekt på tapets størrelse i forhold til slikt tap som er 

vanlig i liknende tilfeller. Vurdering er meget lik vurderingen om tapets størrelse var 

påregnelig eller ikke. Lovbestemmelsen henviser også til å ta ”tilhøva elles” i betraktning. 

Her må det vurderes på generelt grunnlag om også andre forhold kan ha betydning for å 
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sette ned erstatningssummen. Når det skal fastlegges hva som er urimelig for forbrukeren 

må man derfor foreta en totalvurdering. I denne totalvurderingen må en nok også kunne 

trekke inn om det er rimelig at entreprenøren skal bli sittende igjen med hele eller deler av 

det tapet forbrukeren har påført ham. Andre momenter av betydning kan være de som er 

nevnt i lovens § 23 i forbindelse med nedsettelse av dagmulkt og erstatning. Dette går jeg 

ikke nærmere inn på.70

 

5.6 Unntak av plikten til å betale vederlag 

    Erstatning etter buofl. § 52 tredje ledd kan likevel ikke kreves dersom avbestillingen 

kommer av at forbrukeren på grunn av en uventet hindring utenfor hans kontroll ikke kan 

gjøre seg nytte av arbeidet, ikke kan yte nødvendig medvirkning eller ikke kan betale. 

Buofl. § 52 fjerde ledd sier: 

  

   ”Skadebot etter tredje ledd kan likevel ikkje krevjast dersom avbestillinga kjem av 

at forbrukaren ikkje kan gjere seg nytte av arbeidet, yte nødvendig medverknad 

eller betale på grunn av ei hindring som ligg utanfor forbrukarens kontroll, og det 

ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, 

eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.” 

 

    Etter denne bestemmelsen kan krav på dekning av tap falle bort. I slike tilfeller får altså 

entreprenøren bare betalt for utført arbeid. Disse unntakene fra regelen om at entreprenøren 

kan kreve erstatning i tillegg til vederlag ved avbestilling er de spesielle situasjoner som 

tidligere ofte ble kalt ”force majeure”, og som nå ofte kalles ”hindrings-” eller 

”kontrollansvaret”. Disse spesielle situasjonene kan være en eller flere av følgene tilfeller: 

- forbrukeren kan ikke nyttiggjøre seg arbeidet 

- forbrukeren kan ikke foreta den nødvendige medvirkning 

- forbrukeren kan ikke betale 

 
                                                 
70 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 130-131 
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    Dersom avbestillingsgrunnen er en eller flere av de nevnte tilfeller, kan entreprenøren 

ikke kreve erstatning, men kun vederlag for utført arbeid. Det er bare når disse forholdene 

kan anses for å være utenfor forbrukerens kontroll at forbrukeren ikke må betale erstatning/ 

tilleggsvederlag. Forbrukeren skal i disse tilfeller ikke bære ansvaret for entreprenørens 

eventuelle økonomiske tap. Tilsvarende regler finner en i hvtjl. 40 andre ledd.71

    I tillegg til at avbestillingsgrunnen må skyldes et av de tre nevnte tilfeller, må det kreves 

at forbrukeren ikke med rimelighet kunne ha regnet med avbestillingsgrunnen på 

avtaletidspunktet. Det er kun den helt uventede hindringen som kan gi grunnlag for å velte 

taps-/ erstatningsrisikoen over på entreprenøren. 

       I forarbeidene til bustadoppføringslova er det nevnt noen eksempler på hindringer som 

kan gi forbrukeren rett til å avbestille uten å måtte holde entreprenøren fullt skadesløs, 

blant annet at forbrukeren ikke kan gjøre seg nytte av tjenesten fordi tomta har rast ut, eller 

at det planlagte huset ikke lenger kan brukes fordi et familiemedlem har blitt avhengig av 

rullestol. Lovutvalget nevner at endringer i forbrukerens situasjon på grunn av 

arbeidsløshet, separasjon og skilsmisse eller liknende i prinsippet kan føre til at forbrukeren 

ikke kan nyttiggjøre seg arbeidet, eller at han ikke kan betale.  

    Sykdom kan også føre til at forbrukeren ikke kan yte nødvendig medvirkning. 

Forbrukeren kan for eksempel ikke oppføre grunnmuren slik som forutsatt på grunn av 

sykdommen. 

    Svikt i betalingsevne kan oppstå i mange forskjellige situasjoner, og det er verdt å merke 

seg at der bare er unntaksvis at dette fører til fritak fra fullt avbestillingsoppgjør. Det skal 

nok en del til for at betalingsproblemer skal frita for å ikke betale full erstatning.72  

    Det må være snakk om en hindring for nyttiggjøring, medvirkning eller betaling. Ikke 

alle hindringer som fører til de nevnte konsekvensene, gir rett til avbestilling mot redusert 

oppgjør. Det er et vilkår at forbrukeren med rimelighet ikke kunne regne med hindringen 

på avtaletida, og det er videre et vilkår at det ikke med rimelighet kan forlanges at 

forbrukeren skal unngå eller overvinne følgene av hindringen.  

                                                 
71 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 71-73   
72 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 61-62 
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    Utvalget sier at den nærmere grensedragingen må skje i praksis. Utvalget regner med at 

forbrukeren står sterkest med et krav om avbestilling til redusert oppgjør i tilfelle der man 

støter på uventede hindringer som har med byggegrunnen eller offentlige reguleringer å 

gjøre. Videre kan det være tilfelle av dødsfall, sykdom og personskade som gjøre det 

rimelig å redusere avbestillingsoppgjøret. I prinsippet kan endringer i forbrukerens 

situasjon på grunn av arbeidsløshet, separasjon/ skilsmisse og lignende i visse tilfelle føre 

til at forbrukeren ikke kan nyttiggjøre seg arbeidet, eller til at han ikke kan betale.     

Utvalget mente likevel at en burde vise varsomhet med å legge risikoen for slike hendelser 

over på entreprenøren, og at praktiseringen av reglene burde skje i samsvar med 

utviklingen på forbrukerområdet ellers.73 I proposisjonen er det vist til utredelsen fra 

lovutvalget. Det var dissens i stortingsnemnda; flertallet refererte fra utredelsen fra 

lovutvalget og mente at ”med de presiseringer og avgrensninger som 

Forbrukerentrepriseutvalget har gitt i ovennevnte, vil det være helt unntaksvis at 

familieproblemer som for eksempel skilsmisse kan benyttes som avbestillingsgrunn.”74  

 

    En rett til å avbestille uten fullt oppgjør der parten ikke kan gjøre seg nytte av 

oppfyllelsen på grunn av uventet hindringer utenfor kontroll, er ikke nytt. Uten 

lovregulering kunne man komme til samme resultat ut fra synspunktet om bristende 

forutsetninger. At forbrukeren kan slippe å betale full erstatning der betaling eller 

medvirkning møter uventede hindringer utenfor hans kontroll, samsvarer med reglene i 

buofl. § 51 om tilleggsfrist. Det spesielle med avbestillingsregelen er at forbrukeren kan ta 

initiativet og slippe å oppfylle når hindringen er borte. Dette er imidlertid uvanlig når 

hindringen – i alle fall i prinsippet – kan omfatte pengemangel og mer personlige forhold. 

 

    For noen år siden var det en diskusjon om ”sosial kontraktsrett” der flere forfattere tok til 

orde for at ”sosiale oppfyllingshindringer”, som pengemangel hos en forbruker, burde 

                                                 
73 NOU 1992:9 s. 103 
74 Se Innst.O.nr.61 (1996-97) s. 15 
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kunne frita for ansvar. Noen generell regel med det innholdet kan neppe stilles opp, men 

bestemmelsene i buofl. § 52 er eksempler på regler som åpner for slike vurderinger.75

 

5.7 Avbestillingsgebyr 

    I stedet for erstatningsansvar etter buofl. § 52 kan avtalen fastsette en normalerstatning 

(avbestillingsgebyr) ved avbestilling. Disse reglene er nedfelt i buofl. § 54 og lyder som 

følgene:  

 

 ”I staden for skadebotansvar etter § 52 eller § 53 kan avtalen fastsetje ei   

normalskadebot (avbestillingsgebyr) ved avbestilling. Normalskadebota lyt verke 

rimeleg i lys av føresegnene i § 52 og § 53. Unntaka frå skadebotplikta i § 52 fjerde 

ledd gjeld tilsvarande.” 

 

    Avbestillingsgebyret skal virke rimelig i forhold til bestemmelsene i buofl. § 52. 

Unntakene fra erstatningsplikten i buofl. § 52 fjerde ledd skal likevel gjelde tilsvarende.  

        I de mer profesjonelle entrepriseavtalene er det ofte vanlig at byggherren skal betale et 

forhåndsbestemt ”gebyr” ved avbestilling. Tilsvarende gebyr kan partene avtale i henhold 

til håndverkertjenestelovens § 40. Ved å avtale dette unngår man de kompliserte 

beregningene og vurderingene et avbestillingsoppgjør gjerne fører med seg. En slik ordning 

er innført også i bustadoppføringslova og dette kan være ønskelig for begge partene da det 

gir klarere retningslinjer for oppgjøret. 

    Denne normaliserte erstatningen kan være avtalt i de forskjellige typene av avtaler om 

boligoppføring som loven omfatter. Da gjelder normalerstatningen (avbestillingsgebyret) i 

stedet for de ganske vanskelige bestemmelsene i buofl. § 52.76

    Avbestillingserstatning etter buofl. § 52 innebærer blant annet at entreprenøren må 

dokumentere sitt tap. Dette kan lett føre til uenighet mellom partene om hvor stor 

avbestillingserstatningen skal være. En slik tvist unngår man når det er avtalt et 

                                                 
75 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 71-73   
76 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 63-64 
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standardisert avbestillingsgebyr. Til gjengjeld vil erstatningen etter omstendighetene kunne 

bli langt større.77   

 

    Lovbestemmelsen i buofl. § 54 har likevel en mulighet for å korrigere avbestillingsgebyr 

som vil virke urimelig. Dette kan bli komplisert, fordi man må vurdere denne urimeligheten 

i forhold til den erstatning som entreprenør og selger har krav på etter buofl. § 52. Dersom 

avbestillingsgebyret er satt til et høyt beløp, kan forbrukeren ønske å vurdere om det virker 

urimelig. Forbrukeren slipper da å fremlegge en full beregning i henhold til §§ 52-53. Det 

må være tilstrekkelig at forbrukeren kan påvise et misforhold med et påregnelig 

erstatningsnivå. Det er likevel ikke nok til å sette avtalen til side at avbestillingsgebyret i et 

konkret tilfelle ligger noe over det en vil tro at et erstatningskrav vil ligge på. Det kreves et 

markert avvik.  

    I buofl. § 54 siste setning er det innført et unntak fra forbrukerens plikt til å betale 

avbestillingsgebyr. Lovebestemmelsen henviser til unntakene i buofl. § 52 fjerde ledd. 

Derfor kan forbrukeren påberope seg flere av denne bestemmelsens fritaksgrunner, blant 

annet reglene om ”kontrollansvar”.  

    Avbestillingsgebyret kommer som sagt i stedet for erstatning. Entreprenøren kan nok 

derfor i tillegg kreve vederlag for utført arbeid, hvis noe av dette ikke er betalt. Vederlaget 

er normalt enklere å beregne enn erstatning og det er derfor ikke det samme behovet for å 

fastsette gebyr for dette. Skulle partene likevel avtale noe slikt, vil nok lovens § 54 kunne 

anvendes på lignende måte.78

    Erstatningen kan variere mye alt etter tidspunktet for avbestillingen, så det er vanskelig å 

se hvordan man skal fastsette rimelige gebyr. Lilleholt sier imidlertid at det er mulig man 

kan finne frem til graderte gebyr ut fra noen milestolper.79

                                                 
77 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 88 
78 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 63-64  
79 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 73 
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6 Entreprenørens krav på vederlag – avtale som omfatter grunnen  

6.1 Innledning 

    Forbrukeren kan også avbestille avtale om oppføring av bolig eller leilighet som 

omfatter grunnen. Disse reglene følger av buofl. § 53 første ledd og lyder slik:  

 

”§ 52 andre til fjerde ledd gjeld ikkje når avbestillinga omfattar rett til grunn (jf. § 

1 første ledd bokstav b). I slike tilfelle kan entreprenøren krevje skadebot for 

økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av 

avbestillinga. Ved utmålinga gjeld føresegnene i § 36 tilsvarande.” 

 

    I slike tilfeller er reglene noe enklere. Da skal entreprenøren ha dekket økonomisk tap på 

grunn av avbestillingen. Slikt tap er typisk at andre vil betale mindre når entreprenøren må 

selge eiendommen videre.80 Bestemmelsen sier derimot at buofl. § 52 andre til fjerde ledd 

ikke gjelder når avbestillingen omfatter rett til grunnen. I disse situasjonene kan 

entreprenøren kreve erstatning for økonomisk tap så langt forbrukeren kunne regne med 

tapet som en følge av avbestillingen.81 Reglene her er de samme som for tilvirkningskjøp 

etter kjøpsloven § 52 andre ledd. Som i buofl. § 52 tredje ledd skal også 

utmålingsprinsippene i buofl. § 36 gjelde tilsvarende her. 

    Skal tomten kunne bli avbestilt, må den ha en tilknytning til avtalen med entreprenøren. 

Det er her snakk om de sammensatte avtalene i lovens § 1, som er blitt omtalt tidligere i 

oppgaven.   

    I noen tilfeller kan man tenke seg en delvis avbestilling, se pkt. 4.1.2 ovenfor. I så fall vil 

avbestillingen ikke omfatte retten til grunnen, og avbestillingsoppgjøret vil da skje etter 

buofl. § 52 andre til fjerde ledd.  

    Avbestilling etter buofl. § 53 vil enten føre til at entreprenøren blir sittende igjen med 

tomten og den uferdige boligen eller leiligheten, eller han vil foreta et dekningssalg.82 

                                                 
80 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 42 
81 Se pkt. 5.3.1 og 5.3.2 
82 Cappelen & Krefting DA, Oppføring av egen bolig, s. 62-63 
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Forbrukeren vil dermed ikke sitte igjen med noe etter avbestillingen og for hans 

vedkommende er det satt en strek over hele prosjektet.   

 

    Hvor retten til grunnen blir tilbakeført til entreprenøren, selgeren eller bortfesteren kan 

disse kreve erstatning for økonomisk tap etter reglene i buofl. § 53 første ledd, jf. § 53 

tredje ledd siste punktum. I bestemmelsen er det ikke tatt med at entreprenøren har krav på 

vederlag for utført arbeid. Dette kommer naturlig nok av at både entreprenør og/eller selger 

får ytelsene levert tilbake. Inngår de senere avtale med noen andre om å overta, får de igjen 

vederlagene da. Det er i disse tilfellene også rimelig at forbrukeren ikke skal betale noe 

vederlag da han ikke sitter igjen med verken hus, leilighet eller grunn.83

    Bakgrunnen for regelen er at forbrukeren skal kunne komme seg ut av begge avtalene, 

samtidig som han ikke skal kunne omgå reglene ved bare å ta over grunnen og avbestille 

boligen eller leiligheten. Tomteselgeren eller bortfesteren kan også kreve erstattet det tapet 

de lider på grunn av avbestillingen. 

 

6.1.1 Avbestilling før byggestart/ beslutning om bygging  

    Det går ofte en viss tid fra avtalen inngås og til byggestart tar til, og enda lenger til det 

skal være ferdig utført. Mye kan skje hos forbrukeren i løpet av denne tiden som kan 

medføre at han er mest tjent med avbestilling. Det kan også være at forbrukeren får et bedre 

tilbud fra en annen entreprenør, eller at forbrukeren nå har skiftet mening og nå ønsker seg 

noe annet. Uansett hva årsaken er, er det viktig for forbrukeren at det er mulig å komme ut 

av avtaleforholdet. 

    Denne situasjonen oppstår som oftest når det er planlagt å oppføre et større 

leilighetskompleks. Når partene inngår kontrakten kan det fortsatt være usikkerhet omkring 

gjennomføringen av prosjektet. Det kan være at bygningsmyndighetene ikke har gitt 

igangsettingstillatelse ennå, eller at finansieringen ikke er i orden. Det er gjerne et vilkår 

for finansieringen at et visst antall leiligheter blir solgt på forhånd. Blir ikke disse salgene 

inngått, vil ikke byggeprosjektet få finansiering og heller ikke bli gjennomført.  
                                                 
83 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 63 

 40



    Er det avtalt at en av de tidligere nevnte Byggblankettene skal gjelde er dette spørsmålet 

ofte regulert der som et eget punkt. I avtalene som inngås blir det da som regel tatt inn et 

forbehold om at finansiering eller igangsettingstillatelse kommer i orden innen en gitt frist. 

Det er først og fremst disse forbeholdene som er angitt i Byggblankettene, men dersom det 

skulle dukke opp andre forbehold det er behov for å ta, kan disse tas inn i blankettenes 

punkt om ”Særlige bestemmelser”.  

    Kommer ikke disse forholdene i orden før fristen løper ut, blir ingen av partene bundet 

av kontrakten. Har forbrukeren betalt eventuelt forskudd til entreprenøren, må han ha krav 

på å få tilbakebetalt dette med renter. Det kan også tenkes at entreprenøren har hatt en del 

kostnader i forhandlingsperioden med forbrukeren. Dette kan være alt fra tilpasninger av 

tegninger, beskrivelser av eiendommen til utgifter med å søke om byggetillatelse. Blir ikke 

kontrakten gjennomført på grunn av ovennevnte forbehold har ikke entreprenøren i 

utgangspunktet krav på å få dekket utgiftene, men mindre han har tatt særlig forbehold om 

det på forhånd etter buofl. § 44. Etter Byggblankettene er det bestemt at dersom 

forbeholdene ikke bringes i orden på grunn av forhold på forbrukerens side, skal 

entreprenøren få dekket sine kostnader. Da er det fastsatt et beløp tilsvarende 2 % av 

kontraktssummen inkludert mva. Det er imidlertid gjort unntak fra dette hvis det er forhold 

som forbrukeren har risikoen for.  

    Slik jeg ser det må dette også gjelde i motsatt fall. Hvor det er entreprenøren som har 

risikoen for at forholdene oppfylles, og det er entreprenøren som skal ordne finansiering og 

igangsettingstillatelse, kan man ikke kreve vederlag av forbrukeren for kostnader 

entreprenøren har hatt under forhandlingene. 

    Er det derimot ikke tatt slikt forbehold, og det viser seg i ettertid at igangsettingstillatelse 

eller finansiering ikke kommer i orden, må forbrukeren avbestille etter avbestillingsreglene. 

     Dersom forbrukeren avbestiller før igangsettelsestillatelse er gitt, men etter at avtalen er 

inngått, er det bestemt i et eget punkt i standardkontraktene om avbestilling at forbrukeren 

betaler til entreprenøren et avbestillingsgebyr på 5 % av kontraktssummen inkludert 

merverdiavgift. Når avbestillingen skjer såpass tidlig i prosessen vil entreprenørens 

arbeider ha vært begrenset. Det vil særlig dreie seg om arbeider med å tilpasse en bolig 

eller leilighet av entreprenørens type til byggetomten og forbrukerens behov, samt diverse 
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forberedende arbeider. I og med at arbeidene er begrenset og trolig forholdsvis likeartet for 

de ulike entreprenører så tidlig i prosessen, har man funnet det hensiktsmessig å kunne 

avtale en standardisert erstatning ved avbestillingen.84  

 

    I følge Cappelen & Krefting kan det ikke oppstå en avbestillingssituasjon før avtalen er 

endelig inngått mellom partene. De sier at dersom forbrukeren trekker seg fra 

byggeprosjektet før endelig avtale er inngått, kan entreprenøren ha krav på dekning av 

kostnader til forundersøkelsen, men det vil ikke gå under reglene om avbestilling. De 

mener videre at det heller ikke vil være avbestilling dersom kontraktsbetingelser ikke slår 

til, som for eksempel at byggetillatelse ikke gis. De uttaler også at dersom en avtale er gjort 

betinget av for eksempel finansiering, og denne betingelsen ikke oppnås, vil ikke avtalen 

være endelig, og det betraktes da heller ikke som avbestilling.85

 

    Disse problemene kan ofte oppstå i praksis. Da det er svært sjelden at 

standardkontraktene benyttes i slike prosjekter har man ikke klare regler for 

gjennomføringen av oppgjøret ved avbestilling før endelig beslutning om bygging 

foreligger.  

    Cappelen & Krefting mener det ikke er noen bindende kontrakt dersom den er gjort 

betinget av for eksempel finansiering og dette ikke oppnås. Denne måten å løse spørsmålet 

på synes jeg er heller tvilsom. 

    Problemet er om man kan si at entreprenøren har lidt et økonomisk tap all den tid 

prosjektet ikke er påbegynt. Det han eventuelt kan kreve av forbrukeren må være kostnader 

i forbindelse med inngåelsen av kontrakten og meglerutgifter m.m.  

    Større problemer blir det hvis entreprenøren er avhengig av å selge for eksempel ti 

leiligheter på forhånd for å få finansiering. Avbestiller så forbrukeren som har inngått 

avtale om den tiende leiligheten, kan han velte hele prosjektet. Likevel må det være mest 

rimelig å kun kreve vederlag av forbrukeren for utgifter som vil påløpe ved å skaffe en ny 

kjøper.     
                                                 
84 Kåre Lilleholt og Hans Jacob Urbye, Bustadoppføringslova, s. 87-88 
85 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 60 
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6.2 Entreprenøren blir sittende med tomten 

    Dersom entreprenøren ikke får solgt tomten kan han bli sittende med den over lengre tid. 

Erstatning for tapt fortjeneste er riktignok ikke særskilt nevnt, men den vil likevel kunne 

være en aktuell erstatningspost, hvis entreprenøren ikke lykkes med å finne en annen som 

vil overta boligen med tomten til en tilsvarende pris.86 Da gjelder de samme reglene som er 

blitt gjennomgått ovenfor om tapt fortjeneste, se pkt. 5.4. 

 

6.3 Entreprenøren foretar et dekningssalg 

    Dersom entreprenøren finner en kjøper til boligen kan han foreta et dekningssalg. Får 

han en lavere pris nå enn han ville ha fått etter den opprinnelige avtalen må han etter 

omstendighetene kunne kreve dekning for omsetningstap (tap på grunn av redusert 

omsetning).     

    Det er likevel ikke automatisk slik at entreprenøren ikke kan regnes å ha lidt tap dersom 

den avbestilte boligen kan selges til andre til minst like høy pris. Det kan være at kjøper 

nummer to uansett ville ha kjøpt bolig av entreprenøren, og entreprenøren sitter igjen med 

et oppdrag mindre enn han ellers ville ha hatt. Entreprenøren må imidlertid vise at han 

kunne skaffet flere boliger, og at han ville ha hatt kjøpere til de. Vurderingen kan bli 

vanskelig: Alle boligene i feltet blir solgt; ville kjøper nummer to av den avbestilte boligen 

ha kjøpt en annen bolig av entreprenøren? Ville entreprenøren kunne tilby en annen bolig 

til en slik tid og på et slikt sted at kjøperen nummer to hadde vært interessert? Andre 

ganger er det litt enklere. Da kan det hende at entreprenøren blir kvitt den avbestilte 

boligen, men at han blir sittende igjen med boliger i samme feltet som han ikke blir kvitt, 

eller som må selges med tap. I slike tilfeller må man normalt si at avbestillingen har ført til 

tap.  

    Man kan spørre seg om det er rimelig at entreprenøren i visse situasjoner kan kreve 

dekket omsetningstapet. Det er lett å godta at entreprenøren skal ha dekket alle utlegg, og 

                                                 
86 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 62-63 
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også at han ikke skal tape på et prisfall mellom avtaleinngåelsen og avbestillingen. Tap på 

grunn av redusert omsetningsvolum har derimot en annen karakter. Entreprenøren skal 

slippe å tape på at kjøperen kom i hans vei, men skal han absolutt tjene på det? Til det sier 

Lilleholt at loven bygger på hovedregelen om at avtaler er bindende, og at et 

erstatningskrav skal bygge på oppfyllelsesinteressen.87 Se ellers det som er sagt om 

fortjenestetap ved tapt omsetningsvolum i pkt. 5.4.1. 

 

    Etter utkastet i NOU 1993:20 var regelen annerledes for tilfellet der avbestillingen kom 

før boligen var fullført. Da skulle forbrukeren i noen situasjoner slippe å dekke tapt 

fortjeneste etter samme linjer som for det andre avbestillingstilfellet. Regelen var derimot 

noe komplisert. I proposisjonen synes det å bygge på en forutsetning om at entreprenøren 

ikke lider tap dersom han får avtale med en annen om oppføring av bolig på tomten.88 Det 

er imidlertid vanskelig å se bort fra at entreprenøren kan kreve erstattet tap ved redusert 

omsetning, sett ut fra både lovteksten og sammenhengen med andre kontrakter  

    Omfatter avbestilling retten til grunnen, er det entreprenøren som avgjør om han skal 

fullføre boligen, eller om prosjektet skal avsluttes eller endres på grunn av avbestillingen. 

Er det omsetningstapet som skal dekkes, har det lite å si for forbrukeren hva som skjer 

videre med boligen, men ellers kan forbrukeren kreve at entreprenøren avgrenser tapet etter 

evne. Tapet kan for eksempel reduseres ved at entreprenøren ikke arbeider videre på en 

bolig som han skjønner ikke kan selges til noen. Da kan han ikke kreve dekket kostnadene 

med å gjøre boligen ferdig, og han må godskrive forbrukeren den høyere prisen han ville ha 

fått for en ubygd tomt.89

 

    I avhendingstilfellene sier Lilleholt at dersom selgeren må foreta et dekningssalg og han 

får en bedre pris, kan det være at selgeren ikke lider tap i det hele tatt. Kjøperen kan 

imidlertid ikke kreve den overskytende summen dersom kjøperen har hevet kjøpet, nettopp 

                                                 
87 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 64 
88 Ot.prp. nr. 21, s. 82 
89 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 66 
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fordi han ikke ønsket boligen.90 Her må det kunne trekkes paralleller til vårt tilfelle, slik at 

dersom entreprenøren får en bedre pris vil dette ikke komme forbrukeren til gode.  

  

6.4 Utmålingsprinsipper 

    Loven nevner utmålingen av erstatningen, det vil si hvordan erstatningsbeløpet skal bli 

fastlagt og beregnet. Det er i boufl. § 53 første ledd henvist til buofl. § 36, som innholder 

blant annet det vanlige prinsippet i erstatningsretten om at en skadelidt må forsøke å 

begrense tapet med rimelige midler. Se om buofl. § 36 ovenfor i pkt. 5.5. Som nevnt må 

entreprenøren begrense tapet ved å prøve å få en ny kjøper til boligen med tomten.91  

    I Ot.prp.nr.21 uttales det at man normalt må gå ut i fra at entreprenøren vil kunne oppnå 

en ny avtale med en annen person om oppføring av bolig på den samme tomten. 

Entreprenøren må i praksis ha en godtgjørelsesplikt dersom han vil hevde at det likevel 

oppstår tap, enten fordi han er nøtt til å gå ned i pris eller fordi det ikke i det hele tatt er 

mulig å oppnå en ny avtale mot et forsvarlig vederlag. I sistnevnte situasjon, som det 

hevdes i Ot.prp.nr.21 bare vil skje i unntakstilfelle, vil entreprenøren også kunne ha en plikt 

til å selge tomten som den er og å skaffe seg andre arbeidsoppgaver.92  

 

6.5 Avbestillingsgebyr 

    Partene kan avtale et avbestillingsgebyr også der avbestillingen omfatter grunnen. Dette 

følger av buofl. § 54, som lyder som følgende: 

 

”I staden for skadebotansvar etter § 52 eller § 53 kan avtalen fastsetje ei 

normalskadebot (avbestillingsgebyr) ved avbestilling. Normalskadebota lyt verke 

rimeleg i lys av føresegnene i § 52 og § 53. Unntaka frå skadebotplikta i § 52 fjerde 

ledd gjeld tilsvarande.” 

                                                 
90 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 65 
91 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 62-63 
92 Ot.prp.nr.21, s. 82 
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Jeg vier her til det som er sagt om dette ovenfor i pkt. 5.7. 

7 Konklusjon/ oppsummering 

 

    Forbrukeren har som vi har sett en ubetinget rett til avbestilling. Avbestillingsoppgjøret 

skal beregnes ut fra bustadoppføringslovas regler, men kan imidlertid bli noe komplisert da 

det kan være vanskelig å fastsette vederlaget og erstatningen. Vederlaget for utført arbeid 

blir spesielt vanskelig å fastsette når det ikke er inntatt priser i avtalen. Dette fører ofte til at 

både vederlag for utført arbeid og erstatning må fastsettes skjønnsmessig, noe som videre 

lett fører til tvister mellom partene.  

    Selv om forbrukeren må holde entreprenøren skadesløs og dermed risikere en del 

utgifter, er avbestillingsadgangen en god sikkerhetsventil. Dersom forholdene endrer seg 

og forbrukeren ikke lenger ønsker det som opprinnelig var bestilt, så er det mulig å stoppe 

arbeidene og derved unngå de videre kostnadene.93

    Dersom avbestillingsadgangen blir for vid kan det føre til dårligere gjennomtenkte 

bestillinger. Ser man større på det kan dette igjen føre til urasjonell produksjon og 

omsetning av varer og tjenester. Rent allment kan man frykte at holdningen/ moralen til rett 

oppfyllelse av avtaler blir påvirket.  

       På den andre siden kan det være økonomisk hardt for forbrukeren å måtte holde 

entreprenøren skadesløs i alle avbestillingssituasjoner. Et avbestillingsoppgjør kan føre til 

at forbrukeren kommer i en meget vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg til at han må 

betale store summer for avbestillingen av den opprinnelige planlagte boligen eller 

leiligheten, må han gjerne betale kostnadene med en annen bolig eller leilighet. Kostnadene 

kan være så store at forbrukeren ikke lett kan øke inntektene eller redusere andre utgifter 

tilsvarende. Avtaler om oppføring av bolig eller andre større entrepriseavtaler står i en 

                                                 
93 Cappelen & Krefting, Oppføring av egen bolig, s. 61 
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særstilling blant annet på grunn av det økonomiske omfanget. Likevel vil et 

avbestillingsoppgjør ofte få svært forskjellig følger for partene som har inngått avtalen. En 

entreprenør kan som regel, ikke alltid, utjevne tapet ved en avbestilling på andre avtaler, og 

dermed se det som en driftskostnad. Har entreprenørvirksomheten noe omfang, vil en 

avbestilling normalt heller ikke være ødeleggende for økonomien.  
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