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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Været er en sentral risikofaktor ved arbeid som foregår offshore. Leverandørens utstyr har 

begrensinger i forhold til hvor dårlig vær det kan arbeides i. Ikke sjelden krever det 

arbeidet leverandøren skal gjøre høy grad av presisjon. Bruk av kraner, tauing, senkning av 

kabel eller sammenkobling av slike er alle eksempler på operasjoner som er sårbare for 

dårlig værforhold1.  

 

Været kan påvirke på flere måter. Det varierer med årstidene slik at sommerhalvåret er 

gunstigere enn vinterhalvåret med tanke på maritime operasjoner. Det gjelder ikke minst på 

norsk sokkel. Bransjen anser ”sesongen” for offshorearbeid på norsk sokkel å være fra 

rundt mai til september. Alle operasjoner kan nødvendigvis ikke utføres sommerstid.  

 

Geografisk vil værforholdene variere stort med hvor undervannsarbeider utføres. Aktørene 

i undervannsbransjen er utpreget globale og de opererer i mange forskjellige farvann. 

Klimaet varier i alt fra varme sørøst Asia og Afrika til de iskalde havområdene i nord. 

Utfordringene på Afrikas vestkyst skiller seg eksempelvis markant fra forholdene i 

nordsjøen; der vil bølgefenomenet ”swells” ofte forekomme. Det er etterdønninger skapt av 

vindvær og stormer som har lang bølgelengde og medfører at et fartøy ”løftes” opp og blir 

”hengende”, før det senkes ned igjen2. Enkelte typer arbeidsoperasjoner sensitive for slike 

”swells”. Utfordrende værforhold i på norsk sokkel bærer preg av lave temperaturer, vind 

og store bølger.  

 

                                                 

 
1 Hagstrøm nevner også risiko for dårlige værforhold som karakteristisk trekk i entrepriseforhold generelt, jf. 
Hagstrøm (1997) Entrepriserett – utvalgte emner s. 11. 
2 Informasjon fra telefonintervju med Stina Spanne, Head of Legal ved EMAS AMC, den 11.03.2013 
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Hvem som skal ha risikoen for at dårlige værforhold hindrer arbeidet er et sentralt spørsmål 

som søkes regulert i kontraktene. Enten i de individuelle kontraktene eller i avtalte 

standardvilkår, såkalte ”agreed documents”. Norwegian Subsea contract 05 er eksempel på 

sistnevnte og vil være utgangspunktet for den første delen i denne avhandlingen.  

 

Partene som fremforhandlet NSC 05 tok utgangspunkt i NF 92. En rekke nye elementer er 

tilført for å tilpasse standarden til fremtredende behov ved undervannsentrepriser. Deriblant 

en egen risikobestemmelse for værsituasjoner i art. 4.7. I entrepriseforhold legges det 

vanligvis til grunn en funksjonsfordeling3 i spørsmålet om hvem av partene som har 

vederlagsrisikoen. Entreprenøren må prestere mer uten å bli kompensert dersom risikoen 

ligger innenfor hans ansvarsområde. For eksempel undervannsleverandørens plikt til å 

skifte ut et fartøy som ikke er ”…fully operational…” jf. NSC 05 art. 9.1. På den annen 

side må bestilleren betale fullt vederlag for en dårligere prestasjon dersom dette 

eksempelvis skyldes feil i prosjekteringen når dette er hans ansvar. Selskapet er 

eksempelvis under art. 6.1 tredje ledd ansvarlig for ”…defects, discrepansies and 

inconsistencies…” som oppdages i tegninger og spesifikasjoner.  Det bakgrunnsrettslige 

utgangspunktet ville dermed ha vært at leverandøren etter funksjonsfordelingen måtte 

overkomme hindringer på eget ansvarsområde. For eksempel ved å bære kostnadene ved å 

legge ned arbeidet i påvente av bedre vær. Hensynet til forutberegnelighet, kombinert med 

et behov for en presis plassering av vederlagsrisikoen for værsituasjonene, må antas å ha 

vært motiverende for vedtakelsen av art. 4.7.  

 

I det praktiske kontraktsliv vil risikoen for dårlige værforhold ikke sjelden avtales særskilt, 

og avvikende fra NSC 05. Den parten som sitter med værrisikoen vil hele tiden måtte ha en 

uforutsigbar variabel for øye. Det er naturlig at den parten som sitter med værrisiko ønsker 

å plassere den annerledes. Standarden er en omfattende regulering av partenes plikter. 

Avtales det avvik fra kontrakten kan dette få konsekvenser for partenes øvrige plikter under 

kontrakten. Formålet med fremstillingen er å redegjøre for kontraktens regulering av 

                                                 

 
3 Jf. Rt.1917 s.673, den såkalte Monier-fabrik-dommen. Se også Hagstrøm (2003) s. 40, jf. s 320-321 
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værrisiko. For så å vise hvordan en avvikende regulering av værrisiko kan påvirke 

kontraktens øvrige plikter.  

 

1.2 Rettskildematerialet 

I undervannsentrepriser er ikke kontraktsforholdet mellom partene regulert av lov. 

Kontraktsfriheten gjelder som prinsipp i norsk rett, i den grad den preseptoriske 

lempningsregelen i avtaleloven § 36 ikke kommer til anvendelse. Rettsforholdet mellom 

partene reguleres i kontrakter. Relevant kilde er da først og fremst den omhandlede 

standardkontrakt Norwegian Subsea Contract 05. Det er avtalte standardvilkår, såkalte 

”agreed documents”, fremforhandlet til enighet av bransjeaktører etter initiativ fra 

interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, tidligere Olf.  

 

Når bestemmelser i en standardkontrakt som NSC 05 skal tolkes er ordlyden et helt sentralt 

moment. Jeg viser i denne sammenheng til førstvoterendes votum i Rt. 2010 s. 1345 hvor 

han uttaler om ordlydstolkning at:  

 

”For kontrakter mellom profesjonelle parter må det foreligge sterke 

grunner for å fravike det tolkingsalternativ som følger av en naturlig forståelse av 

ordlyden, jf. Rt. 2000 side 806, 2002 side 1155 og 2003 side 1132. Dette gjelder i 

særlig grad for spørsmål som er regulert av standardkontrakter som er blitt til ved 

forhandlinger mellom interesseorganisasjoner”.4  

 

Uttales i forbindelse med tolkningen ordet ”merutgifter” i NS 3430 pkt. 7.5. Dommen 

handler om en entreprenørs krav om tilleggsvederlag for vesentlig høyere saltforbruk til vei 

enn forventet ut fra anbudsgrunnlaget. Det er nærliggende å anta at de samme føringer for 

ordlydstolkning gjelder for NSC 05 da standarden er et resultat av en omfattende 

                                                 

 

”4 Jf. Rt.2010 s. 1045 premiss (59)” 
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forhandlingsprosess av parter representative for bransjen5. Ordlyden som tolkningsmoment 

står sentralt i flere deler av oppgaven. Videre er språket i NSC 05 er engelsk. Den er 

fremforhandlet direkte på engelsk, og det foreligger ikke norsk versjon6. Det kan by på 

utfordringer i tolkningsprosessen. Uansett er kontrakten underlagt norsk rett og skal tolkes i 

henhold til norsk rett, jf. art. 37.1. 

  

Det nærmeste man kommer forarbeider er møtereferatene fra forhandlingene. Flere grunner 

taler imidlertid for at man utviser varsomhet med å bruke disse ved tolkningen.7  

 

Det eksisterer ingen rettspraksis som direkte angår værrisiko under NSC 05. Heller ikke 

hvis perspektivet utvides til saker med utspring i standarden. Tendensen synes å gjelde 

petroleumskontrakter generelt, unntakene er voldgiftsdommer og underrettsdommer som er 

få i antall. Voldgiftsdommer er i tillegg ofte hemmelige.8 Petroleumskontrakter er en 

spesiell kontraktsform innen entrepriseretten. Dermed kan rettsavgjørelser på 

entrepriserettens område være relevante som kilder. Hva gjelder entrepriserett i vid 

betydning er rettspraksisen rik. Det er også avsagt en del høyesterettsdommer på området. 

Underrettspraksisen kan også være relevant når konkrete spørsmål skal løses, særlig ved 

ensidig praksis rundt et rettsspørsmål. Slik praksis kan være relevante tolkningsmomenter 

men tillegges vanligvis liten vekt.  

 

En spesiell rettskildefaktor for denne kontraktstypen er ekspertavgjørelser som avsies i 

henhold til art. 16.3. Mandatet er etter kontrakten å avgjøre om arbeidet leverandøren er 

pliktig til å gjøre etter en DVO9, er endringer av kontraktspliktene. Avgjørelsenes relevans 

kommer av at de springer ut av kontraktene og at de løser konkrete tvister som oppstår 

under disse. Også disse tillegges normalt liten vekt, men de har vist seg å ha god 

                                                 

 
5 Deltakende var Statoil, Technip, Subsea 7 og (nå) Acergy 
6 Kaasen (2006) s. 44, fotnote 71 
7 Se nærmere i Kaasen (2006) s. 54-56 som gjelder NF/ NTK, samme synspunkt må gjelde NSC 05 ettersom 
den er i ”familien”, og dessuten bygger på NF 92. 
8 Barbo (1997) s. 21 legger vesentlig vekt på voldgiftsdommers tilgjengelighet og publisitet 
9 Omtvistet endringsordre 
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argumentverdi i det praktiske liv.10 I denne oppgaven er det gjort én henvisning, da som 

støttende argument. 

 

Både avtaleloven11 og kjøpsloven12 vil utgjøre relevant bakgrunnsrett som det kan trekkes 

på ved tolkning og utfylling av kontrakten13. For sistnevnte lov er synspunktet at den gir 

uttrykk for mer generelle kontraktsrettslige prinsipper som kan gis analogisk anvendelse. 

Det kan også anføres kontraktspraksis som bakgrunnsrett. Kaasen14, så vel som Tapper15, 

argumenterer for at det ved tolkningen kan søkes innen offshorekontraktene etter relevante 

løsninger. Den løsning som alt i alt passer best på forholdet er den bakgrunnsretten man 

anvender som kilde. Grunnen er at de er utviklet over lang tid og har gitt grunnlag for en 

ganske ensartet kontraktspraksis av betydelig omfang16. 

 

Tradisjonelt har rettsvitenskapen blitt tillagt lite vekt som rettskildefaktor, men hatt stor 

faktisk innflytelse.17 På et rettsområde som særpreges av avtalte standarder, lite rettspraksis 

og annen relevant praksis, har juridisk teori hatt noe større betydning enn på andre 

rettsområder.18 Heller ikke juridisk teori er overflorert av avhandlinger om emnet. Først 

skal det nevnes at NSC 05 ikke har fått en egen behandling i litteraturen. Det er antakelig 

fordi den ligger meget tett opp til de øvrige standardene i NF- familien. Dernest må det sies 

at disse er utførlig behandlet i Kaasens kommentar til NF/ NTK 05. De tallrike 

henvisningene til kommentaren i oppgaven viser at den er et sentral litteratur på området. 

 

 

                                                 

 
10 Kaasen (2006) s. 58 
11 LOV 1918-05-31 nr 04 
12 LOV-1988-05-13-27 
13 Kaasen (2006) s. 53 
14 Op.cit. 
15 Tapper, Jan Kaare. Fabrikasjonskontrakter. I: Kontrakter i petroleumsvirksomheten, s. 84-85 
16 Op.cit.  
17 Eckhoff, Rettskilelære, 5. utg. (2005) s. 270 
18 Jf. Hagstrøm (1997) Entrepriserett – utvalgte emner s. 15 
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1.3 Begreper 

Kontrakten definerer selv en rekke begreper som tas i bruk i art. 1. En del av disse står 

sentralt i flere av drøftelsene i oppgaven. De vil bli redegjort for nærmere der det er aktuelt.  

 

Ellers benyttes ”selskap” og ”leverandør” for det som i entrepriserettslige termer ofte 

benevnes bestiller og entreprenør. Det er altså selskapet som bestiller et arbeid, og 

leverandøren som skal levere resultatet.  

 

Leverandørens ”spread” er ”flåten” til leverandøren. Etter definisjonen i art. 1 y) er det alle 

skip og lektere inklusive alt nødvendig personell, utstyr og forbruksartikler (diesel, 

hydraulisk olje osv.). I det følgende benyttes bare spread(et). 
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2 Reguleringen av værrisikoen 

Været som spesiell risikofaktor er som nevnt regulert i NSC 05 art. 4.7 og inneholder både 

materielle og prosessuelle bestemmelser. Tematisk er bestemmelsen plassert under 

hovedreglene om partenes plikter jf. overskriften til art. 4 ”Obligations of contractor and 

company”. Art. 4 sorterer under kontraktens andre del som er kalt ”Performance of the 

work” 19 jf. overskriften til part II. Bestemmelsen er sentral ved klarleggingen av partenes 

ytelsesplikter under kontrakten.  

 

2.1 Når er været en hindring etter kontrakten, og hva er virkningen av at arbeidet 

forhindres? 

Været kan gjøre arbeidet så vanskelig, for ikke å si umulig, at arbeidet må innstilles for en 

periode i påvente av bedre forhold. Selskapet skal kompensere leverandøren, og hvis 

leverandøren krever det, foreta endringer i fremdriftsplan når materielle og prosessuelle 

vilkår i bestemmelsen for øvrig er oppfylt.  

 

2.1.1 Vilkår 

Kontrakten plasserer værrisikoen hos selskapet idet art. 4.7 første ledd lyder: ”In the event 

the Work is prevented as a consequence of Weather Downtime…”. At det må dreie seg om 

arbeid under kontrakten er klart jf. definisjonen av ”Work” i art. 1 gg). Alt arbeid som 

leverandøren skal utføre, eller besørge utført eksempelvis gjennom en underkontrakt, faller 

inn under bestemmelsen. Det er et vidt utgangspunkt som refererer seg til den generelle 

innsatsforpliktelsen leverandøren har hunder kontrakten20.  

 

Hovedvilkåret er at det må foreligge ”Weather Downtime” for at justering i det hele tatt 

skal skje. En nærmere klarlegging av begrepets innhold beror på en tolkning av 

                                                 

 
19 Som i NF/ NTK 05 
20 Se nærmere om dette i Kaasen (2006) s. 75 
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definisjonen som finnes i Art. 1 ff). Definisjonen lyder: ”Weather Downtime means a 

period of time when the progress of the work is prevented solely due to adverse weather 

contitions in excess of the capabilities of the spread”. 

 

 Vilkår som kan utledes av definisjonen i Art. 1 ff) er for det første hvilke situasjoner 

bestemmelsen gjelder for. Nemlig den tidsperioden arbeidets fremdrift blir forhindret jf. 

”prevented”. At leverandøren er forhindret betyr ikke nødvendigvis at han er forsinket jf. 

”delay” i art. 24. som knesetter kontraktens forsinkelsesbegrep21.  

 

For det andre sier definisjonen om årsaken at det må dreie seg om ugunstige værforhold 

som overstiger kapasiteten til leverandørens fartøyer og utstyr jf. ordlyden ” due to adverse 

weather contitions in excess of the capabilities of the spread”. Når arbeidet skal utføres må 

værforholdene holdes opp mot ”excess of the capabilities” slik at sistnevnte vilkår blir 

avgjørende for om været anses for dårlig22.  

 

Kapasitetsvilkåret er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår. Definisjonen oppstiller for 

det tredje krav om årsakssammenheng i det arbeidets fremdrift utelukkende, jf. ”solely”, 

skyldes ugunstige værforhold. Ordlyden ”solely” avgrenser mot samvirkende årsaker23 og 

medfører at terskelen er høy24 for å oppfylle kriteriene for ”Weather Downtime”. 

 

2.1.2 Virkning 

2.1.2.1 Rett til kompensasjon 

Virkningen av at arbeidet forhindres av ugunstig vær, som kvalifiserer til ”Weather 

Downtime”, er at ”… Contractor is entitled to be paid during the period of delay in 

                                                 

 
21 Mer om dette se Alme (2009)  
22 Som Ravnås Pedersen (2005) s. 24 (masteroppgave) 
23 For ytterligere problematisering av samvirkende årsaker se Alme (2009) s. 127-128 og Ravnås Pedersen 
(2005) s. 24-25 
24 Op. cit. 
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accordance with the rates set out in Exhibit B – Compensation”. Retten til kompensasjon 

foranlediger ingen prosessuelle tiltak fra leverandørens side, men følger uttrykkelig av art. 

4.7 første ledd.   

2.1.2.2 Rett til justering av fremdriftsplan 

Rett til justering av fremdriftsplan følger av art. 4.7 annet ledd og lyder:  

 

”In addition, Contractor may be entitled to an adjustment of the Contract Schedule 

in accordance with the provisions of Art. 12 to 16. Such adjustment shall reflect the 

consequences of the delay caused to Contractor by such Weather Downtime”.  

 

Det er ingen automatikk i justering av fremdriftsplan som følge av forhindret fremdrift på 

grunn av ugunstige værforhold jf. ordlyden ”may” og henvisningen til kontraktens 

endringsregler i art. 12-16. I stedet legges det opp til en løsning hvor leverandøren må ta 

stilling til hvorvidt forsinkelsen som følge av været påvirker fremdriftsplanen, og i så fall 

om den skal kreves justert. Koblingen til endringsreglene medfører både prosessuelle og 

materielle bestemmelser. Mer generelt etablerer endringsordresystemet en mekanisme for 

justering av nærmere angitte kontraktsplikter. Eksempelvis endringsarbeider som pålegger 

leverandøren arbeidsplikt samtidig som han har rett til tilleggsbetaling ved slikt arbeid. 

Bestemmelsene i art. 12-16 tar først og fremst sikte på regulering av ordinære 

endringsarbeider slik disse omtales i endringsreglene selv. Endringsreglene kommer også 

til anvendelse på andre områder innenfor kontrakten, noe tallrike henvisninger til reglene 

viser. Endelig kan endringsreglene komme til anvendelse ved uventede endrede forhold25, 

eksempelvis ved ”bristende forutsetninger”26, som ligger utenfor kontrakten. 

Endringsordresystemet med endringsordren (VO27) som koblingssentral28er således et 

sentralt instrument for endring av partenes plikter under kontrakten. 

                                                 

 
25 Se Kassen (2006) om begrepsbruk 
26 Den alminnelige kontraktsrettlige læren om bristende forutsetninger jf. eks. Hagstrøm (2002) s. 248 flg. 
27 Variation Order jf. NSC 05 art. 1 cc) 
28 Kassen (2006) 
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Prosessuelt bringes den preklusive fristen for å gjøre endringsordrekrav (VOR29) gjeldende 

inn jf. art. 16.1 tredje ledd. Leverandøren må etter bestemmelsen kreve endringsordre 

”without undue delay”. I tillegg må endringsordrekravet følge formkravene samme 

artikkels fjerde ledd.  

 

Art. 4.7 inneholder ikke holdepunkter for når den relative fristen begynner å løpe.  Etter art. 

16.1 tredje ledd er utgangspunktet for fristen ”…after Company has required…” . Både NF/ 

NTK art. 16.1 annet ledd har tilsvarende utgangspunkt, og den vanlige påbudsregel om at 

kravet er ”kommet frem” til leverandøren må gjelde30. I lys av dette taler mye for å la 

fristen løpe fra det tidspunkt leverandøren blir klar over at værforholdene kvalifiserer til 

”Weather Downtime” i art. 4.7 første ledd.  

 

Fristens lengde er normert relativt ved standarden ”uten ugrunnet opphold” som betyr at 

leverandøren kan vente med å oversende VOR så lenge det forligger saklig grunn. 

Nærmere om momenter ved saklighetsvurderingen behandles ikke her31.  

 

 

2.2 Kan risikofordelingen endres med endringsreglene i NSC 05? 

Den kompetansen selskapet har til å foreta endringer i leverandørens ytelsesplikt er vid, se 

redegjørelsen i pkt. 3.5. I lys av dette kan det spørres om reguleringen om værrisiko står 

seg. Mer presist er det et spørsmål om endringsreglene kan brukes til å endre øvrige 

kontraktsvilkår, og her den spesielle reguleringen av risikoen for dårlig vær. 

 

For å kunne endre fordelingen av risikoen for dårlig vær gjennom endringsreglene, må 

denne være omfattet av endringsreglenes objekt jf. art. 12.1 annet ledd. Objektet for 

                                                 

 
29 Variation Order Request jf. art. 1 dd) 
30 Kaasen (2006) s. 425,  samt fotnote 170 samme side og Barbo (1997) s. 214 med fornote 60 flg.  
31 Op.cit s. 425. Se s. 425 flg. for nærmere redegjørelse av momenter. Se i tillegg Barbo s. 215 pkt. 11.334 
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endringer er ”the Work”, arbeidet32 i vid betydning, herunder fremdriftsplan. Den 

diskresjonære endringskompetansen i art. 12.1 første ledd ligger også innenfor ”the Work”. 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden33 synes å utelukke endring av andre plikter som 

følger av kontrakten, herunder den avtalte risikoen for været som hindring i art. 4.7. 

Værrisikoen kan dermed ikke sies å være objekt for endringer etter 12.1 annet ledd.  

 

Samme tolkningsresultat kommer Kassen (2006) til på side 333, og hvor han 

eksemplifiserer den manglende adgangen til ensidig endring av kontraktsvilkårenes 

risikofordeling. Da i forhold til endringer i lover og regler etter kontraktsinngåelsen, jf. art. 

5.1. Og til tross for at det skjer mot et vederlag som måtte anses som en rimelig 

risikokompensasjon.34Art. 5.1 i NF 05, som det vises til, har vesentlig samme innhold som 

art. 5.1 i NSC 05. Det samme resonnementet må her kunne gjøres gjeldende overfor NSC 

05 art. 4.7 som også regulerer risikoen for endrede forhold. 

 

Reguleringen i art. 4.7 hører til partenes generelle plikter under kontrakten. Det er en ren 

risikobestemmelse. En vid adgang for selskapet til å endre også slike kontraktsplikter ville 

gjort reguleringen nærmest overflødig og medføre et totalt fravær av forutberegnelighet for 

leverandøren. En kontrakt som gir den ene parten en slik kompetanse må kunne sies å 

uthule grunnprinsippet om gjensidighet i partenes løfter ved kontraktsinngåelsen i vesentlig 

grad. Med den konsekvens at terskelen for sensur etter avtl. § 36 antageligvis blir lavere. I 

alle tilfeller er dette en lite praktisk problemstilling35. 

 

Konklusjonen blir etter dette at fordelingen av værrisikoen slik den er regulert i art. 4.7 

ikke kan endres gjennom endringsreglene i art. 12-16. 

 

                                                 

 
32 Jf. pkt. 2.2.1 andre avsnitt 
33 Jf. pkt. 2.2.1 fjerde avsnitt 
34 Kassen (2006) s. 333 
35 Jf. Barbo (1997) s. 44 
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2.3 Kontraktsrevisjon som følge av materialisert værrisiko 

Kontraktsrevisjon er spørsmålet om kontraktsplikter kan endres eller bortfalle helt på grunn 

av uventede endrede forhold som oppstår under kontraktsavviklingen. Utgangspunktet i 

norsk rett og den klare hovedregel er at avtaler skal holdes, jf. NL 5-1-2. En revisjon av en 

inngått avtale må derfor ha et grunnlag. Dette grunnlaget må først og fremst søkes gjennom 

en tolkning av kontrakten. Ved siden av kontraktstolkning finnes det flere 

bakgrunnsrettslige særskilte grunnlag som kan være aktuelle; læren om bristende 

forutsetninger, læren om force majeure og den preseptoriske lempningsregelen i 

avtaleloven § 3636. For de tre sistnevnte grunnlagene oppstiller Hagstrøm (2006) et 

”fellesvilkår” i det at:  

 

”…balansen i kontraktsforholdet er forrykket, eller at den ene part – uten at 

den andre har noe glede av det – er blitt utsatt for noe tyngende som han ikke hadde 

sett for seg. Skjevheten må være så stor at det alle forhold tatt i betraktning er riktig 

å rette på den.”37  

 

Videre hevder han at det må legges til grunn en helhetsvurdering av kontraktsforholdet.  

 

NSC 05 er fremforhandlet av profesjonelle bransjeaktører. Det overordnete 

revisjonsspørsmålet blir da: Når er skjevheten som følge av materialisert værrisiko så stor 

at reguleringen av denne, slik den fremkommer i NSC 05, alle forhold tatt i betraktning bør 

korrigeres?  

 

                                                 

 
36 LOV 1918-05-31 nr 04 (avtaleloven) § 36 
”37Hagstrøm (2006) s. 247”  
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2.3.1 Grunnlag 

2.3.1.1 Læren om bristende forutsetninger 

Når partene kontraherer med NSC 05 vil det faktum at været hindrer arbeidet reguleres av 

art. 4.7, jf redegjørelsen i pkt. 2. Kontraktspartene legger generelt til grunn en rekke 

faktiske forutsetninger for sin ytelse. At værforholdene er gode nok for det arbeidet som 

skal utføres er en slik forutsetning. Hindrer værforholdene arbeidet svikter forutsetningene. 

Reguleringen av ”weather downtime” i art. 4.7 er kontraktskonsipistenes erkjennelse av en 

viktig praktisk forkommende tilfelle av forutsetningssvikt. Den bestemmer når været er en 

relevant hindring, og virkningen av at været hindrer arbeidet. Bristende forutsetningene hva 

gjelder dårlige værforhold er dermed plassert ved kontrakten, slik at det må utelukkes som 

grunnlag for revisjon. 

 

2.3.1.2 Avtaleloven § 3638 

Avtaleloven § 36 er den preseptoriske lempningsregelen for urimelige kontraktsvilkår. Det 

skal skje en konkret rimelighetsvurdering av kontraktens samlede virkninger på 

oppfyllelsesstadiet39 med henblikk på kontraktens egenart. Prøvelsen skjer i to ledd, først 

hvorvidt vilkårene er urimelig i seg selv, dernest om det er urimelig å gjøre de gjeldende på 

grunn av de oppståtte forhold. 40 

 

På entrepriserettens område skal det tungtveiende grunner til for at lempning etter avtl. § 36 

kan skje41. At dårlige værforhold kan hindre offshore arbeid er vel kjent for alle aktører 

som kontraherer med NSC 05. Den er som nevnt tydelig plassert og regulert i kontraktens 

art. 4.7. Standardkontrakten er fremforhandlet og benyttet av profesjonelle parter. 

Styrkeforholdet mellom partene kan variere men partene er gjennomgående kommersielle. 

For eksempel når et av de store oljeselskapene inngår kontrakt med en liten 
                                                 

 
38 En nærmere redegjørelse for § 36 som revisjonsgrunnlag gjøres i pkt 3.6.2.2 under 
39 Hagstrøm (2006) s. 279 
40 Op.cit. s. 265  
41 Jf. ND 2001 s. 109 den såkalte Troll- saken 
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undervannsleverandør. Nevnte momenter taler etter min mening med tyngde for at 

reguleringen i seg selv vanskelig kan anses urimelig. 

 

Art. 4.7 plasserer værrisikoen hos selskapet, riktignok må forholdene være dårligere enn en 

viss terskel jf. pkt. 2. Om det vil være urimelig å gjøre reguleringen gjeldende når 

værrisikoen materialiserer seg beror som nevnt på en konkret helhetsvurdering. Overnevnte 

momenter vil med uforminsket styrke også gjelde her.  

 

Etter dette kan revisjon som følge av materialisert værrisiko vanskelig skje med hjemmel i 

avtaleloven § 36. 

 

2.3.2 Force majeure  

Værforholdene er naturgitte og partene har ikke herredømme over når og hvor kraftig de 

blir. I den grad de rammer partene under kontraktsavviklingen, ville det ha vært naturlig å 

drøfte om begivenhetene kvalifiserte til force majeure i fravær av reguleringen i art. 4.7. 

Bestemmelsen er således en spesialregel. Ut fra et lex-specialis42 synspunkt går den da 

foran den mer generelle force majeure bestemmelsen i art. 28 når begivenheten er 

kvalifisert dårlige værforhold, jf. pkt. 2.2.1. Det aktualiserer problemstillingen om 

rekkevidden av art. 4.7. Gjelder artikkelen i alle situasjoner været er en hindring, eller kan 

forholdene på et eller annet tidspunkt kvalifisere til force majeure - unntaket i art. 28? 

Forholdet mellom art. 4.7 og art. 28 må klarlegges nærmere gjennom tolkning. I det 

følgende vies vilkårene for force majeure størst oppmerksomhet.  

 

                                                 

 
42 Kaasen (2006) s. 710 om NF/ NTK 05 sin regulering med identisk ordlyd (engelsk oversettelse) 
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2.3.2.1 Kan dårlige værforhold kvalifisere til force majeure? 

Virkningene av force majeure er regulert i art. 28, mens vilkårene for når en situasjon 

kvalifiserer til unntaket må søkes klarlagt i definisjonen av begrepet, jf. art. 1 bokstav q). 

Definisjonen lyder: 

 

 ”Force Majeure means an occurrence beyond the control of the party affected, 

provided that such party could not reasonably have foreseen such occurrence at the time of 

entering into the Contract and could not reasonably have avoided or overcome it or its 

consequenses.”
43 

 

Det må kunne legges til grunn at værforhold i maritime operasjoner kan være en hindring, 

og at den reglemessig oppfyller kravet til at hendelsen må være utenfor partenes kontroll, 

jf. ”… beyond the control of the party…”. 

 

Det sentrale spørsmålet i forhold til værrisiko er om partene rimeligvis burde ha forutsett 

værsituasjonen ved kontraktsinngåelsen44. Partene kan sies å ha forutsett været som 

potensiell hindring i det art. 4.7 regulerer nettopp dette. En ”weather downtime”- episode i 

Nordsjøen er antageligvis ikke unormalt. Bestemmelsen knesetter som nevnt nedre terskel 

for når været er en relevant forutsetningssvikt, jf. pkt. 2. En øvre grense er logisk nok ikke 

nærmere definert. Men det at partene har hatt værsituasjonen for øye i så stor grad, taler 

etter mitt syn for en høy terskel når det skjønnsmessig skal vurderes om været i et konkret 

tilfelle kan være en force majeure- hindring.  

 

Det må som et minimum kunne legges til grunn at en force majeure situasjon først vil være 

aktuell fra det punktet hvor den tangerer ”weather downtime”- grensen og oppover. Det 

betyr at man allerede har en 4.7 situasjon når man skal vurdere om en værhindring også kan 

                                                 

 

 
44 (PetrIus 1996 s. 97 [1992] (advokat Ola Mestad) 
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være force majeure45. Synspunktet er at på ett eller annet tidspunkt må en værsituasjon 

kunne kvalifisere til force majeure. Rent teoretisk, og satt på spissen, kan en storm som 

varer og rekker unormalt lenge, eller en hundreårsstorm nevnes som eksempler. Til dette 

kan det nevnes at dårlig vær er bare interessant når det overstiger de kontraktsfestede 

tersklene på leverandørens spread jf. art. 4.7. Før disse nås har han arbeidsplikt. Varigheten 

av en ”weather downtime” synes å være det mest sentrale punktet for om været kan utgjøre 

force majeure. En situasjon partene ikke rimeligvis hadde forutsett, reguleringen i art. 4.7 

til tross.  

 

Et annet argument for at art. 4.7 ikke uttømmende regulerer værsituasjonen, er at 

leverandøren ikke er utstyrt med samme kontraktsverktøy som selskapet. Muligheten til å 

ta grep i en værvent- situasjon med vid endringskompetanse og rett til å avbestille. 

Leverandøren, så vel som selskapet, har antagelig en grense for lenge de er villig til å vente 

på akseptable værforhold. Det er da rimelig at begge kan påberope seg force majeure 

eksempelvis ved uvanlig lange perioder med for dårlige værforhold. Argumentet er da at de 

ikke burde forutsett hendelsen, og sånn sett oppfyller det subjektive vilkåret i art. 1 bokstav 

q). 

 

Hva gjelder offergrensen jf. ”… could not reasonably have avoided or overcome…” synes 

også dette vilkåret å være oppfylt. Er været dårlig nok til en ”weather downtime” vil man 

ikke kunne komme rundt hindringen med aldri så mye innsats, omlegging osv. Fartøyene 

det leverandøren opererer med kan ikke utføre jobben.  

 

Vurderingen er utpreget skjønnsmessig og det er ingen konkrete holdepunkter for hva som 

skal anses som force majeure. Det må bedømmes konkret. Komparativt, og i motsatt ende, 

vil LOGIC Marine Construction cl. 15.2 gi en uttømmende liste for hva som anses som 

force majeure. At det utelukker været som hindring fremheves i LOGIC Guidance Notes 

punkt 2.7: 

                                                 

 
45 I samme retning se Alme (2009) s. 132 
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 ”Clause 15.2 defines Force Majeure for the purposes of the Contract in order to  

ensure a proper understanding of the term. It should be noted that weather  

conditions as such, regardless of severity are not Force Majeure but are the risk of  

the Contractor.”
46

 

 

Mer tydelig utelukkelse av været som hindring kan vanskelig tenkes. NSC 05 anerkjenner 

etter mitt syn at været kan være en force majeure situasjon etter art. 28. Dette til tross for at 

partene omstendelig har regulert værrisikoen mellom seg i art. 4.7 

 

2.3.3 Konklusjon 

Været som hindring kan foranledige kontraktsrevisjon på grunnlag av force majeure, jf. art. 

28 jf. art. 1 bokstav q). Terskelen for en rimelighetssensur etter avtaleloven § 36 må ligge 

svært høyt, og i så fall gjelde det helt urimelige resultatet. Derimot utelukker art. 4.7 

bristende forutsetninger som grunnlag. 

 

2.4 Oppsummering 

Redegjørelsen i punkt 2 viser hvordan standardkontrakten har regulert fordelingen av 

risikoen for vær. Selskapet har risikoen for dårlige værforhold som overstiger 

maksimumsgrensene på leverandørens spread. Foreligger det en slik værsituasjon, og 

arbeidet settes på vent, har leverandøren rett på kompensasjon i form av kontraktsfestet 

dagrate. Han kan også kreve justering av fremdriftsplan forutsatt at han krever dette ”uten 

ugrunnet opphold”.   

 

Alternativt, uten reguleringen, kunne hindringer som skyldes dårlig ha vært å regne som 

uventede endrede forhold. En slik situasjon kan foranledige anvendelse av endringsreglene. 

                                                 

 
46 LOGIC Guidance Notes punkt 2.7 (2004) 
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Leverandøren pretenderer at selskapet opprettholder den opprinnelige arbeidsplikten slik at 

de hindringer været førte med seg må overkommes. Leverandøren må i så fall kreve VOR i 

henhold til art. 16.1 tredje ledd. Det er en mindre effektiv løsning som sannsynligvis hadde 

ført til økt press på administrasjonen. Antakeligvis ville det også lettere oppstå uenighet og 

tvister i tilknytning til værsituasjoner som hindringer. Særlig i grensetilfellene.  

 

Værrisikoen er gjennomregulert i art. 4.7. Det kan ikke være betydelig ”værrisiko” igjen til 

leverandøren etter denne reguleringen. Av den grunn kan den karakteriseres som 

leverandørvennlig. I alle tilfeller der endringer gjør at værforholdene påvirker 

leverandørens arbeid vil reguleringen bidra til å danne motvekt selskapets 

endringskompetanse. Det at selskapet sitter med værrisikoen harmonerer etter mitt syn godt 

med den vide endringskompetansen selskapet besitter. 

 

Når dårlig vær hindrer arbeidet vil reguleringen i art. 4.7 utelukke bristende forutsetninger 

som grunnlag for kontraktsrevisjon. Det samme kan langt på vei hevdes når det gjelder den 

ufravikelige regelen i avtaleloven § 36 som grunnlag. Ved sistnevnte grunnlag må nok 

døren holdes på gløtt for de urimeligste resultater. Til forskjell må kontraktens egen 

revisjonsbestemmelse, force majeure, kunne komme til anvendelse på en værsituasjon som 

oppfyller kriteriene. 
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3 Værrisiko som forhandlingstema  

3.1 Frihet til å avtale endringer etter kontraktsinngåelse 

Kontrakten er taus om adgangen til å avtale endringer i pliktene. Komparativt viser jeg til 

protokollene til NF/ NTK 05. Disse vil, i tillegg til å forplikte partene til å bruke 

standardene når medlemsbedriftene skal kontrahere, regulere partenes adgang til å foreta 

endringer i standardene. En slik begrensing finnes ikke i NSC 05. Tvert imot understrekes 

det i standardens ”Introduction…”, siste avsnitt, at medlemsbedriftene47 ikke er forpliktet 

til å benytte standarden. I stedet anbefales det at standarden brukes som utgangspunkt ved 

anbudsinvitasjonen. Slik kan behovet for prosjektspesifikke endringer kan identifiseres. 

Kontraktsfriheten48 som gjelder i norsk rett gjør at partene står fritt til å avtale en annen 

fordeling av risikoen for værsituasjoner enn den art. 4.7 legger opp til.  

 

3.2 Aktualitet 

Situasjonen kan etter omstendighetene være den at partene ønsker en annen fordeling av 

risikoen for dårlig værforhold enn den som fremgår av art. 4.7 jf. pkt. 2. Det må kunne 

legges til grunn at ingen av partene ønsker å sitte med risikoen i utgangspunktet, fordi det 

er sannsynlig at væravbrudd vil inntreffe ved arbeid som utføres til havs. Fordelingen av 

risikoen for dårlige værforhold kan av disse grunner sies å være et høyaktuelt 

forhandlingstema for partene uavhengig av reguleringen i art. 4.7.  

 

Værrisiko som forhandlingspunkt før kontrahering er ikke uvanlig i bransjen49, særlig for 

offshorearbeid som legges til sesongen. Sommerhalvåret skal så vidt meg bekjent være en 

travel tid på norsk sokkel. Det gjelder også når partene tar utgangspunkt i NSC 05. Det er 

vanlig å avtale værrisiko i forbindelse med den enkelte kontraktspakke50. Eksempelvis ved 

                                                 

 
47  I Norsk olje og gass 
48 Eller avtalefrihet, som er et ulovfestet prinsipp i norsk rett. Forankres også i NL 5-1-2. 
49 Jeg har ikke foretatt nærmere undersøkelser av bransjepraksis her. Kilder i EMAS AMC jf. fotnote 20, 
antyder at slik praksis forekommer jevnlig.  
50 Informasjon fra telefonintervju med Stina Spanne, Head of Legal ved EMAS AMC, den 11.03.2013. 



 20

at leverandøren tar værrisikoen i forbindelse med installasjon av et offshoreanker, som bare 

utgjør en del av det kontraktsarbeidet som skal utføres.  

 

3.3 Problemstillinger 

Spesiell fordeling av værrisikoen avtales ikke sjeldent51 i praksis. Det kan reise flere 

problemstillinger i forhold til partenes øvrige plikter under NSC 05. Problemstillingene er 

vel og merke ikke unike for fordeling av værrisiko. De kan være aktuelle i forhold til 

endringsavtaler mer generelt. Videre kan de ha likhetstrekk med det som i teorien er kalt 

”puslespillproblemet”52. Knag omtaler problemet slik:  

 

”Standardkontraktene kan gjerne sammenlignes med kompliserte puslespill, der 

hver bestemmelse representerer en bit som passer inn i helheten. Dersom man endrer på én 

bestemmelse, kan dette kreve at man samtidig tilpasser flere andre. Hvis kontrahenten ikke 

har den nødvendige oversikt over hvordan bestemmelsene griper inn i hverandre og gjør de 

nødvendige tilpasninger, vil det ved intern motstrid straks kunne oppstå tvil om hva som er 

avtalt.”53 

 

Særlig selskapets rett til å gjøre endringer i kontraktsarbeidet, herunder fremdriftsplan, har 

potensialet til å påvirke værrisikoen når denne er særskilt avtalt. Begrunnelsen54 for at 

selskapet gis denne retten kan forklares med de bakenforliggende hensyn til 

endringsreglene; enkelt beskrevet har partene ved kontraktsinngåelsen presumptivt 

oppnådd kommersiell balanse. I all sin enkelthet ved den grunnleggende 

markedsmekanismen tilbud og etterspørsel; selskapet etterspør et undervannsarbeid utført 

best mulig, til kortest mulig tid og til lavest mulig pris. Leverandøren tilbyr sine tjenester 

med maksimering av fortjeneste som hovedincitament. I det følgende skal virkningene av 

                                                 

 
51 Jf. fotnote 46 
52 Jf. Knag. I: Pårett grunn (2010) s. 92 
”53 Jf. Knag. I: Pårett grunn (2010) s. 92” 
54 Kaasen (2006) s. 332  
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at selskapet benytter sin endringskompetanse når leverandøren har tatt værrisikoen 

problematiseres nærmere.  

 

Flere forhold kan påvirke værrisikoen rent faktisk. Umiddelbart synes tiden på året arbeidet 

skal utføres på å være et særlig relevant forhold i så måte. Endringer som medfører at 

arbeidet flyttes fra en periode med relativt gode værforhold til en periode med relativt 

dårligere værforhold, kan få store konsekvenser for den parten som sitter med værrisikoen.  

 

Dersom NSC 05 art. 4.7 gjelder mellom partene er værrisikoen klart definert, og ligger i det 

vesentligste hos selskapet slik redegjørelsen i pkt. 2 viser. Gjør selskapet endringer som 

påvirker værrisikoen når det selv sitter med den, bærer det selv børen. Det bidrar som nevnt 

tidligere til å balansere kontrakten. 

 

Fremstillingen vil etter min mening profitere på å belyse aktuelle problemstillinger 

gjennom et praktisk eksempel.  

 

3.3.1 Praktisk eksempel som utgangspunkt for videre drøftelser 

Leverandøren skal utføre et arbeid med installasjonsvindu fra juni til august. Han tar 

værrisikoen for oppdraget. På grunn av forhold på selskapets side flyttes 

installasjonsvinduet til oktober – desember etter endringer i fremdriftsplanen. Det 

innebærer en installasjon utenfor ”sesong” og dårligere vær. Selskapet har gjort en endring 

leverandøren ønsker å få bedre betalt for å gjennomføre, fordi været på vinterstid medfører 

vanskeligere forhold.   

 

Visse forutsetninger må tas for å gjøre eksempelet mer relevant for de aktuelle 

problemstillingene:  

- Værrisikoen øker når den skal utføres i oktober - desember. Det må presumptivt kunne 

legges til grunn ettersom værforholdene i vinterhalvåret må antas å være dårligere enn på 

sommerstid. 

- Leverandøren tilbyr fastpris for arbeidene.  
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-  Leverandørens kostnader påvirkes eller vil bli påvirket.  

- Foruten å avtale at leverandøren skal ha værrisiko, står NSC 05 i uforandret drakt. Dette er 

viktig for å belyse hvordan standardens endringssystem kan virke inn på tilleggsavtaler. 

- At selskapet utsteder en VO i henhold til art. 14 som endrer fremdriftsplanen.  

- Partene enes ikke om virkningen av endringen slik at tvist oppstår: leverandøren gis ikke 

ytterligere kompensasjon på grunn av endringen i fremdriftsplanen. 

- At leverandøren ønsker å utføre arbeidet, men krever bedre betalt.  

- Partene har ikke avtalt virkningene 

 

Eksempelet kan aktualisere tre forskjellige problemstillinger. For det første om 

endringsordrens vederlagsvirkninger. For det andre om endringsordrens gyldighet. For det 

tredje om kontrakten med tilleggsavtalen om værrisiko kan revideres som følge av 

materialisert værrisiko. Nedenfor drøftes disse i den rekkefølgen de er nevnt. 

 

3.3.2 Leverandørens situasjon 

Leverandøren sitter med værrisikoen samtidig som kontrakten ikke gir han noen annen 

mulighet enn å følge endringsordren. Selskapets VO etablerer ”hoppeplikt” for 

leverandøren jf. ordlyden ”… shall implement…” i art. 15.1. Leverandøren må iverksette 

endringsordren ”without undue delay”, og fristen løper fra han mottar denne jf. ”On 

receipt…”. Det innebærer at han må unnlate å starte opp arbeidet i juni, som opprinnelig 

avtalt, og vente til oktober.  

3.3.3 Hvordan kan leverandøren forholde seg til endringen?  

Normalt er en nødvendig betingelse for leverandørens hoppeplikt er at han prosessuelt og 

materielt sikres rimelig kompensasjon for endringen i form av tid eller penger55. Partenes 

grunnleggende interesser kan kokes ned til selskapets ønske om ”‘riktig ting til riktig tid’”, 

                                                 

 
55 Kaasen (2006) s. 392 
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slik Kaasen utrykker det56, og leverandørens ønske om kompensasjon for endringsarbeider. 

Både selskapets og leverandørens interesser kan ivaretas når endringsreglene legger til 

rette. For det første ved at tvister i forbindelse med endringer identifiseres tidlig. Et særlig 

bidrag her er den prosessuelle siden med varslingsfrister som har preklusive virkninger. For 

det andre ved at tvistene ikke hindrer fremdrift. Midlertidige løsninger i form av utstedelse 

av omtvistet endringsordre, og bruk av ekspert fremfor langtrukne rettsforhandlinger kan 

nevnes her. For det tredje ved at tvister gjøres om til spørsmål om vederlagsberegning. 

 

For at leverandøren skal kunne oppnå kompensasjon for den økte værrisikoen, kan et mulig 

spor være å si seg uenig i virkningene av selskapets VO. Uenigheten vil først identifiseres 

når selskapet mottar overslaget leverandøren er pliktig til å utstede etter art. 12.2. Fortsatt 

uenighet om virkninger reguleres av NSC 05 art. 15.2; partene er enige om at det foreligger 

endring; tidspunktet for arbeidsoperasjonen flyttes, men uenig i vederlaget for den; 

leverandøren vil ha mer betalt. Reguleringen utgjør en midlertidig løsning som sammen 

med reguleringen av vederlagsvirkningen i art. 13.2 fungerer som en motvekt til selskapets 

vide endringskompetanse. 

 

Leverandøren kan alternativt påberope seg at grensen for selskapets endringskompetanse i 

art. 12.1 er overtrådt. Et spørsmål om endringsordrens gyldighet. Han må prestere sin ytelse 

under forbehold og kreve kompensasjon i etterkant. Leverandøren er her vist til alminnelig 

søksmål, jf. art. 37, for eventuelt å få gjennomslag for sine synspunkter. 

 

 

3.4 Endringsordrens vederlagsvirkninger – kan økt værrisko kompenseres? 

NSC 05 regulerer konsekvensene av at selskapet benytter sin endringskompetanse i art. 13. 

En forutsetning for at bestemmelsen skal komme til anvendelse er at selskapet har utstedt 

en VO i henhold til art. 14.1, slik det har gjort i eksempelet. Videre at denne er gyldig, sml. 

                                                 

 
56 Op.cit. s. 302 
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pkt.3.5 som nettopp stiller spørsmål om endringsordrens gyldighet. Om leverandørens økte 

værrisiko er en virkning kontraktens etablerte system for endringer kan ta høyde for, beror 

på en tolkning av art. 13. 

 

3.4.1 Gjelder den særskilt avtalte værrisikoen også for endringsarbeider? 

Det kan spørres om tilleggsavtaler, som den særskilt avtalte værrisikoen i eksempelet, også 

skal gjelde i alle situasjoner der selskapet gjør endringer i arbeidet. NSC 05 art. 13.1 lar 

”All obligations under the Contract apply to Variations to the work, unless otherwise 

agreed.”. Det betyr at alt endringsarbeid gjøres til en del av leverandørens forpliktelser som 

om det hadde eksistert fra kontraktsinngåelsen av. Partenes øvrige plikter gjelder dermed 

også for endringsarbeider.  

 

Hvis partene legger til grunn NSC 05 uten endringer vil altså bestemmelsen om værrisiko i 

art. 4.7 gjelde fullt ut også for endringsarbeider. Et aktuelt spørsmål er om den særskilt 

avtalte værrisikoen i eksempelet faller inn under ”obligations under the Contract”, slik at 

den også må gjelde endringsarbeider.  

 

Utgangspunkt må tas i definisjonen av ”Contract” i art. 1 h). Den sier at ”Contract” betyr 

”these Conditions of Contract and the Exhibits as stated in Art. 2.1”. Ordlyden ”these 

Conditions…” må være en henvisning til selve standardkontrakten med tilhørende vedlegg. 

En særskilt avtale om værrisiko er til forskjell en tilleggsavtale under det individuelle 

kontraktsforholdet mellom partene. Definisjonen synes ikke å omfatte slike tilleggsavtaler. 

En slik tolkning betyr at parter som kontraherer med NSC 05 må kontraktsfeste hvilke 

virkninger endringsordrer skal ha for tilleggsavtalen. Det kan eksempelvis gjøres med en 

henvisning til kontraktens øvrige regler. Er dette ikke gjort synes ikke tilleggsavtalen å 

gjelde ved endringsarbeider ordlyden strengt tolket. Dette må antas å være en lite praktisk 

problemstilling, men etter min mening en potensiell fallgruve for kontrahentene. 

 

Partene kan selvsagt avtale at bestemte forpliktelser ikke skal gjelde ved endringsarbeider 

jf. ordlyden ”…unless otherwise agreed” i art. 13.1.  
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Om en tilleggsavtale eller endringsavtale også gjelder for endringsarbeider beror på en 

konkret vurdering av en faktisk foreliggende kontrakt. For denne drøftelsen legges det til 

grunn at leverandøren fortsatt har værrisikoen ved endringsarbeider. Det aktualiserer 

problemstillingen om en faktisk økt risiko kan gjenspeiles i en justering av kontraktsprisen. 

 

3.4.2 Justering av vederlaget  

Endringsarbeiders vederlagsvirkninger er regulert i art. 13.2. Den har som formål å 

gjenopprette den kommersielle balansen i kontrakten når selskapet utøver sin kompetanse 

til å gjøre endringer i leverandørens arbeid. Bestemmelsen utgjør således en fundamental 

del av endringssystemet. Den bestemmer også at kontraktsratene og prisnivået i kontrakten 

danner fundamentet for vederlagsberegningen57.  

 

Rent praktisk er art. 13.2 utgangspunktet for alle diskusjoner om hvilke virkninger på 

vederlaget endringer skal ha. 58 Eksempelvis er bestemmelsen utgangspunktet for den 

midlertidige løsningen art. 15.2 første ledd hjemler, når partene er uenig om virkninger. 

Selskapet skal da betale leverandøren ”…provisional compensation calculated in 

accordance with Art. 13.2”. Videre vil art. 13.2 fungere som retningslinje for det 

tvisteløsningsorganet, domstol eller voldgiftsrett, som skal avgjøre en eventuell tvist 

dersom partene ikke enes om vederlagsvirkningene.  

 

For problemstillingen som eksempelet aktualiserer, er det avgjørende å få klarhet i to 

spørsmål; det ene om økt værrisiko er en virkning bestemmelsen gjelder for. Er det tilfellet 

blir det andre spørsmålet hvordan vederlaget skal fastsettes. Begge spørsmål må løses på 

bakgrunn av en tolkning av art. 13.2. 

 

                                                 

 
57 Kaasen (2006) s. 352 
58 Op.cit., siste avsnitt 
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3.4.2.1 Kommer art. 13.2 til anvendelse når virkningen av endringen er økt værrisiko? 

Art. 13.2 kommer til anvendelse uavhengig endringens bakgrunn, eksempelvis ved force 

majeure eller andre tilfeller der art. 12-16 gis anvendelse med ordlyden ”apply 

accordingly”. Dette gjelder som utgangspunkt også endringens virkning59, typisk når 

selskapet pålegger leverandøren økt arbeidsmengde. 

 

I eksempelet er virkningen av at selskapet endrer fremdriftsplan at leverandørens værrisiko 

øker, og han vil sannsynligvis få økte kostnader. Det dreier seg ikke om fysiske 

tilleggsarbeider eller en negativ endring, men kostnadene ved det ordinære 

kontraktsarbeidet påvirkes60. Det taler for at økt værrisiko er en virkning som reguleres av 

kontrakten 

 

Samtidig er fristforlengelse den normale justering ved endringer i fremdriftsplan. 

Leverandøren kan eksempelvis ha behov for flytting av dagmulktsanksjonerte milepæler 

som følge av en endring. Umiddelbart synes endringer i fremdriftsplanen dermed bare å 

foranledige justering av tid. En slik systembetraktning kan likevel bli for snever sett hen til 

de få holdepunkter ordlyden i art. 13.2 gir.  

 

Kaasen synes å mene at ordlyden i NF 05 art. 13.2 her er til liten hjelp og at det i mangel av 

bedre holdepunkter er grunn til å ”strekke” litt i art. 13.2. Dette for å gjenopprette den 

balanse i kontraktsforholdet som endringssituasjonen forrykket.61 

 

Videre peker han på alternativene d) og e) under art. 13.2 i NF 05 som aktuelle i praksis. 

Nevnte alternativer i NF 05 kan tolkes dit hen at de tar hensyn til kostnadsvirkningene av at 

det opprinnelige kontraktsarbeidet endres nærmest fullstendig.  

 

                                                 

 
59 Kaasen (2006) s. 355 
60 Op.cit. s. 356 
”61 Kaasen (2006) s. 358” 
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NSC 05 art. 13.2 mangler motstykke til reguleringen i NF 05. Det kan likevel argumenteres 

for å strekke litt i NSC 05 art. 13.2 også. For det første er ordlyden ”…the price for the 

Variation to the Work…” lik i begge standarder. For det andre har ordlyden i begge 

standarder et vidt utgangspunkt. Umiddelbart må det her trekkes en grense mot de 

virkninger av en endring som representerer indirekte tap. Det følger også av 

generalansvarsbegrensingen i art. 34.1, hvoretter partene skal holde hverandre skadesløse 

for indirekte tap. I lys av hensynet til å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet, taler 

nevnte argumenter for å la virkningen reguleres av endringsreglene.  

 

Mer konkret vil et øket antall ”weather downtime”- dager påvirke leverandørens kostnader 

direkte ved at han har kostnader i forbindelse med sitt spread. Samtidig mister han 

muligheten til opptjening. Økt værrisiko som virkning synes dermed ikke å falle utenfor 

yttergrensen av hva som skal anses som relevant virkning. Dette taler også for at det er en 

relevant virkning under art. 13.2. 

 

Det er riktignok en del usikkerhetsmomenter knyttet til værrisiko. Først og fremst ved at 

vær er et naturlig fenomen som vanskelig kan predikeres nøyaktig i forkant av en maritim 

operasjon. Det nærmeste man kommer et solid beslutningsgrunnlag må antas å være 

informasjon fra værmeldinger og - eller prognoser sammenholdt med værstatistikk. I 

forhold til eksempelet blir dette et spørsmål om hvor mange ”weather downtime” – dager 

man skal legge til grunn for arbeidene som nå skal utføres utenfor ”sesong”.  

Problemstillingen behandles nærmere under fastsettelsesspørsmålet nedenfor. Disse 

momentene taler etter min mening med styrke mot å la økt værrisiko være en virkning som 

kan kompenseres.  

 

I samme retning kan det hevdes at man ved å kompensere økt værrisiko hos leverandøren 

på bakgrunn av en endring, nærmer seg reguleringen i art. 4.7 som partene avtalte seg bort 

fra. Formålet med å regulere fordeling av værrisiko spesielt tynnes da ut. Justeres 

kontraktsprisen i forhold til værrisikoen over det jevne kan ikke leverandøren sies å bære 
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risikoen selv. Den tydelige plasserte værrisikoen som leverandøren etter avtalen har, kan 

dermed bli utilsiktet dynamisk i kontraktsforholdet. 

 

Til dette kan skal det nevnes at risiko er sannsynligheten for at en begivenhet vil inntre. 

Leverandøren i eksempelet tar risikoen og gir en fast pris for arbeidet. Han er 

forutsetningsvis en rasjonell aktør og kalkulerer med at hans pris, sannsynligheten for 

værhindringer tatt i betraktning, vil gi generere fortjeneste. Man kan ikke se bort fra at det 

er en særavtale mellom leverandør og selskap og således ligger på siden av 

endringsreglene. 

 

3.4.2.1.1 Konklusjon 

Samlet sett taler dette for at økt værrisiko som følge av selskapets endring er en virkning 

som ikke kan justeres etter art. 13.2.  

 

Skulle man likevel komme til at den kan justeres, blir spørsmålet om hvordan vederlaget 

skal fastsettes.  

 

3.4.2.2 Nærmere om hvordan vederlaget skal fastsettes 

Prisen for endringsarbeider kan regneteknisk beskrives som produktet av to faktorer; 

nemlig en rate, altså enhetspris, og mengde. Faktorene er størrelser som må søkes klarlagt 

gjennom tolkning av kontrakten. I forbindelse med værrisiko er spørsmålet om art. 13.2 gir 

holdepunkter for en anvendelig rate for prising av virkningen endringene medfører. Dernest 

blir spørsmålet om hvilken mengde, mer presist antall dager, som skal legges til grunn. 

 

3.4.2.2.1 Hvilken rate skal benyttes? 

Oppgaven med å finne en passende rate er en øvelse som fordrer en konkret foreliggende 

kontrakt inngått mellom to parter. De ratene som forutsettes brukt ved anvendelsen av art. 

4.7, jf. pkt. 2, som klart ville ha vært anvendbare, kan ikke legges til grunn for denne 
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drøftelsen. Dette fordi leverandøren i eksempelet har satt art. 4.7 til siden og tatt risikoen, 

samt gitt en fastpris i sitt tilbud. Siden han har priset værrisikoen inn i tilbudet sitt uten å 

opplyse, forutsettes her, hvor mange dager man legger til grunn, finnes ingen spesifikk 

dagrate for weather downtime i gjeldende kontrakt. Forutsetningen må ses i lys av at min 

praktiske kunnskap hvordan kontraktene inngås er begrenset. For meg fremstår det som 

kontraktslogisk å avtale dagrater i tilknytning til hvert enkelt spread. Det gjør dagratene 

universelle og anvendelige i alle tilfeller leverandøren skal kompenseres på bakgrunn 

kostnader i forbindelse med spreadet. Likevel gir den liv til nærværende drøftelser. 

 

Art. 13.2 lyder: ”Unless otherwise agreed between the parties, the price for Variations to 

the work shall be determined according to the following provisions…”. Utgangspunktet er 

at partene har adgang til å avtale vederlagsvirkninger for endringer særskilt. Har de ikke 

gjort det skal prisen for endringer i arbeidet fastsettes etter reglene som fremkommer av 

bokstav a) til c) i bestemmelsen.  

 

Bokstav a) gjelder tilfeller der spesifikke rater er inntatt i ”Exhibit B – Compensation”.  

 

Etter bokstav b) skal man benytte ”…any appropriate or comparable rates...” dersom det 

ikke er inntatt spesifikke rater i Exhibit B.  

 

Endelig bestemmer bokstav c) at i fravær av spesifikke rater i henhold til a), passende eller 

sammenlignbare rater etter b), skal det gjøres en ”… fair valuation…”. 

 

Grunntanken er altså at man beveger seg fra det sikre til det usikre62. Fra den konkrete rate 

inntatt i vedlegget for vederlag i a), til den skjønnsmessige verdsettelse ved den rettslige 

standarden ”fair valuation”. Det sistnevnte alternativet bringer partene til 

forhandlingsbordet. Hva som er en ”fair valuation” må selvsagt vurderes konkret. 

                                                 

 
62 Kaasen (2006) s. 352 
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Antagelig står ikke partene helt fritt idet kontraktens prisnivå, som tidligere nevnt, vil være 

bestemmende for vederlagsjusteringen. 

 

Samtidig kan de overnevnte ratene ikke sies å ligge for fjernt fra de ”Daily rates” som NSC 

05 art. 18.2 viser til. Art. 18 gir selskapet rett til å innstille arbeidet midlertidig. Art. 18.2 

regulerer leverandørens rett til kompensasjon for virkningene. Grunnen til at de kan passe 

er likeheter i situasjonen ratene forutsettes brukt på. Ved midlertidig innstilling vil 

leverandørens spread ligge på vent. Det samme skjer når leverandøren må ”vente på 

været”. Dagratene selskapet skal betale leverandøren fastsettes gjennom forhandlinger. Et 

naturlig utgangspunkt for dagrate til leverandøren må antas å være kostnader i forbindelse 

med spreadet og tapt fortjeneste. Om dagraten blir høy eller lav vil trolig påvirkes av det 

kommersielle aspektet i forhandlingene63.  

 

Art. 13.2 bokstav b) lar passende eller sammenlignbare rater komme til anvendelse når det 

ikke finnes spesifikke rater. De overnevnte dagratene art. 18.2 viser til kan tilsynelatende 

passe slik at de kommer til anvendelse ved situasjonen i eksempelet.  

 

I alle tilfeller vil partene komme til forhandlingsbordet dersom ingen av ratene passer jf. 

art. 13.2 bokstav c).  

 

3.4.2.2.2 Konklusjon 

Dagratene som kontrakten forutsetter eksisterer, jf. art. 18.2 vil etter min mening være 

anvendelige etter art. 13.2 på weather downtime – situasjoner. 

 

 

 

                                                 

 
63 Alme (2009) s. 85 
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3.4.2.2.3 Mengdespørsmålet – antall dager 

Har man kommet frem til hvilken rate som skal benyttes, gjenstår spørsmålet om hvilken 

mengde som er utgangspunkt for vederlagsjusteringen. Det er tid som skal måles og 

kontrakten synes å legge til grunn en nøyaktighetsgrad ned til dager. Ved beregning av 

vederlaget for virkningen av endringen i eksempelet, blir det springende punkt hvordan 

man skal komme frem til riktig antall dager. Sannsynligheten for at det blir flere ”weather 

downtime” – dager i perioden oktober – desember kan ikke være fjerntliggende. 

 

Øvelsen er vanskelig fordi vederlaget skal fastsettes før arbeidet påbegynnes. Det er 

kontraktens system jf. art. 12.2 annet ledd, bokstav c). Leverandøren skal gi selskapet 

overslag som inneholde effekten på kontraktsprisen når han mottar en VO.   

 

Været er en uforutsigbar faktor. I en situasjon lik eksempelet, kan det hevdes at det 

nærmeste man kommer et godt beslutningsgrunnlag er værvarsel og værstatistikk for det 

området arbeidet skal utføres. Statistikken vil kunne vise hvor mange dager i løpet av en 

bestemt periode været har vært for dårlig til å gjennomføre arbeidet. På dette punktet må 

partene bli enige om hvor mange dager som skal legges til grunn. Kontraktens regler om 

virkningene av en endring tar ikke hensyn til mengder. Det ville praktisk talt ha vært en 

umulig oppgave i de fleste tilfeller.  

 

Når så mye er sagt har det å legge til grunn værstatistikk de beste grunner for seg etter min 

mening. Man vil da kunne danne seg et bilde av hvor mange ”weather downtime”- dager 

man vanligvis kan forvente i området. Det er nærliggende å anta at leverandøren ved 

kalkulasjonen i forkant av sitt tilbud tok hensyn til slike historiske data. Ideelt sett vil man 

kunne ende opp med et tilleggsvederlag for økt værrisiko som korresponderer relativt med 

leverandørens opprinnelige tilbud sett hen til risikobildet. Skal det fortas en beregning gir 

denne løsningen det rimeligste resultat etter min mening. 
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3.4.2.2.4 Konklusjon 

Samlet sett er værstatistikk rimeligvis det beste utgangspunktet for hvor mange dager som 

skal legges til grunn ved beregningen 

 

 

3.5 Endringsordrens gyldighet – er selskapets endringskompetanse overskredet? 

Selskapet i eksemplet utsteder en VO i henhold til NSC 05 art. 14.1. Den endrer 

fremdriftsplanen slik at tidspunktet for leverandørens ytelse flyttes. Spørsmålet under pkt. 

3.4 er om kontraktens regler om endringsordrens virkninger tar hensyn til den økte 

værrisikoen leverandøren blir utsatt for ved endringen. Under nevnte problemstilling anser 

leverandøren at endringen ligger innenfor kontraktens rammer. Problemstillingen om 

endringsordrens gyldighet skiller seg vesentlig fra den overnevnte. Her mener leverandøren 

at endringen av tidspunkt ligger utenfor kontraktens rammer. Det må forutsettes at 

virkningen av endringen ikke tas hånd om gjennom ”kompensasjonssystemet” i art. 13.2.  

 

Spørsmålet er om selskapet har overskredet endringskompetansen ved å flytte arbeidet ut 

av ”sesong”. Endringskompetansen selskapet er gitt under NSC 05, og NF- ”familien” 

generelt, er meget vid. Like sikkert går det en grense for hva som ensidig kan endres fra 

den ene parts side. Reglene for hva selskapet materielt kan endre med en VO er hjemlet i 

kontraktens art. 12. En nærmere redegjørelse for innholdet av dette grunnlaget er 

nødvendig for å avgjøre spørsmålet om grensen er overskredet. 

 

Kontraktens regler om retten til å gjøre endringer i arbeidet finnes i art. 12, med 

overskriften ”Right to vary the work”. Bestemmelsen er bygget opp slik at 12.1 regulerer 

hva selskapet kan endre. Videre er leverandørens plikt til å utarbeide overslag jf. ordlyden 

”estimate” regulert i 12.2 som tidligere nevnt. Endelig bestemmer 12.3 leverandørens rett 

til å foreslå endringer. 
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3.5.1 Endringskompetansen 

Selskapet er gitt diskresjonær kompetanse til å endre leverandørens arbeidsplikt i art. 12. 1 

første ledd. Det trenger således ikke begrunne hvorfor det vil foreta en endring overfor 

leverandøren. Lest alene gir bestemmelsen inntrykk av en endringskompetanse uten 

begrensinger: ”Company has the right to order such Variations to the Work as in 

Company’s opinion are desirable by means of a Variation Order or a ’drawing revision’, ref 

Art. 14.1”. At kompetansen er diskresjonær tydeliggjøres ved ordlyden: ”…opinion are 

desirable…”. Isolert sett taler ordlyden her for at selskapet i eksempelet kan flytte arbeidet 

til oktober – desember når det er ønskelig.  

 

3.5.2 Nærmere om hva som kan endres 

Det meget vide utgangspunktet i første ledd rammes inn ved at gjenstand for endringer er 

”the Work” herunder ”Contract Schedule” jf. art. 12.1 annet ledd. Arbeidsplikten samt 

fremdriftsplanen er de to elementene som kan endres. Alle alternativene som listes opp som 

mulige endringer, jf. ordet ”may”, kan tas til inntekt for at endringsadgangen fortsatt er vid 

innefor rammen; arbeidsplikt og fremdriftsplan. Kaasen nevner64 eksempelvis endring i 

kravet til arbeidsresultat, fremgangsmåte, tidspunktet for utførelsen, redefinering av plikter 

eller tap av valgfrihet for leverandøren. I eksempelt pålegges leverandøren nettopp å utføre 

arbeidet til en annen tid. Endringen av tidspunkt kan således være objekt for endring i 

henhold til art. 12.1 annet ledd. Så langt taler også dette for at selskapet har rett til å endre 

tidspunktet.  

 

3.5.3 Endringsordrens materielle grense 

Art. 12.1 annet ledd, den objektive rammen, må leses i sammenheng med tredje ledd som 

trekker opp yttergrensen for hva selskapet kan endre innenfor ”the Work” og ”Contract 

                                                 

 
64 Kaasen (2006) s. 332-333 
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Schedule”. Barbo kaller denne begrensingen for ”påregnelighetskriterium”65 når han 

omtaler tilsvarende begrensing i NF 92 art. 12.1 annet ledd. Begrepsbruken synes å være 

treffende ettersom selskapet ikke kan endre det som ”cumulatively exceeds that which the 

parties could reasonably have expected when the Contract was entered into”, jf. NSC 05 

art. 12.1 tredje ledd.  

 

Den konkrete problemstillingen i forhold til eksempelet, er hvorvidt selskapets endring av 

tidspunkt for utførelsen av arbeidet, samlet sett gikk ut over det partene med rimelighet 

kunne regne med av endringer når de kontraherte.  

 

Dersom leverandøren påberoper at grensen i art. 12.1 tredje ledd er overtrådt, blir oppgaven 

altså å finne ”partenes felles rimelige forventing ved kontraktsinngåelsen”66 slik Kaasen 

uttrykker det. Utfordringen med denne øvelsen er at den nødvendiggjør et retrospektivt 

blikk på forholdene rundt inngåelsen av kontrakten. Før jeg drøfter relevante momenter er 

det etter min mening hensiktsmessig å skissere metoden som skal anvendes i den konkrete 

vurderingen.  

 

3.5.3.1 Nærmere om påregnelighetsvurderingen – metode  

Bruken av en rettslig standard, jf ”reasonably”, foranlediger en konkret vurdering av hva 

partene i kontraktsforholdet med rimelighet kunne forvente av endringsarbeider under 

avvikling av kontrakten. Vurderingskriteriet i art. 12.1 tredje ledd er således objektivt, jf. 

ordlyden ”… could reasonably have expected…”. Det er ikke holdepunkter i ordlyden for 

hvilke forventinger som kan være relevante ved vurderingen. Dermed er utgangspunktet er 

vidt. Terskelen synes å være endringer som ”…cumulatively exeeds…”. Begeret må være 

fullt før grensen anses aktuell67. Kaasen drøfter videre hvorvidt ordlyden her gjør at 

                                                 

 

”65 Se Barbo (1997) s. 69” 
”66 se Kaasen (2006) s. 336” 
67 Kaasen (2006) s. 337 
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enkeltstående endringer, som den i eksempelet, faller utenfor begrensingen. Han kommer 

imidlertid til at ordlyden også må gjelde i disse tilfeller, og anfører blant annet at:  

 

”Bestemmelsens hensikt er å modifisere den nærmest ubegrensede endringsadgang 

selskapet har etter annet ledd. Det er naturlig at dette gjøres med henvisning til 

betraktinger av samme type som ved instituttet bristende forutsetninger”.
68

  

 

Dette taler for at den enkeltstående endringen selskapet gjør i eksempelet kan vurderes 

under grensen i art. 12.1 tredje ledd.  

 

Bestemmelsen gir som nevnt ingen anvisning på hvordan vurderingen skal foretas, eller 

hva som skal anses som relevante momenter. Kaasen mener at det kan anlegges 

betraktninger beslektet med de som gjøres etter læren om bristende forutsetninger, jf. sitatet 

over. Et argument som støtte for å trekke på denne malen er at det i begge tilfeller skjer en 

helhetsvurdering som søker konkret rimelighet. Samme argument taler for ikke å la 

distinksjonen mellom begrepene forventninger og forutsetninger stenge for et slikt ”lån” av 

vurderingsnormer. Legges vurderingen opp mot forutsetningslæren skulle vilkårene etter 

tradisjon tro bli slik; bare vesentlige og upåregnelige avvik fra klart motiverende 

forventninger tillegges relevans, og forventningens motiverende virkning ha vært synbar 

for motparten 69. Det betyr ikke at de vilkår som denne læren oppstiller i henhold til teori 

og praksis, kommer direkte til anvendelse i vurderingen under art. 12.1 tredje ledd. Likevel 

må det kunne legges til grunn at forventingene ikke kan være av uvesentlig karakter eller at 

endringene må anses påregnelige. Endelig at de etter en totalvurdering er rimelige å ta i 

betrakting. 

 

                                                 

 
68  ”Kaasen (2006) s. 337” 
69 Vilkårene er skrevet etter mønster av Kaasen (2006) slik han oppsummerer vilkårene for instituttet 
bristende forutsetninger på side 311  
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3.5.3.2 Begrenser avtalen om værrisikoen selskapets endringskompetanse?  

Med et konstruert praktisk eksempel som utgangspunkt, bygger drøftelsen på relativt lite 

fakta. Tilnærmingen må derfor bli mer abstrakt. Eneste holdepunkter fra eksempelet er at 

det avtales en risikofordeling, tidspunktet for arbeidet, det tilbys en fastpris og det faktum 

at selskapet benytter sin endringskompetanse. Hvilke momenter kan bidra til å fastlegge 

hva slags endringer partene kunne regne med? 

 

I det praktiske liv kan utgangspunktet for vurderingen tas i en konkret kontrakts generelle 

rammer70 en konkret kontrakt. Vedleggene til kontrakten vil således stå sentralt ved 

tolkningen. Her kan for eksempel kontraktens arbeidsbeskrivelse, jf. Exhibit A: Scope of 

Work, si noe om hva slags type arbeid som skal utføres. Normalt er dette vedlegget et slags 

bindingsverk som gir en oversikt over hovedtrekkene i andre mer detaljerte vedlegg71. 

Exhibit E: Specifications og Exhibit F: Drawings er eksempler på vedlegg som vanligvis er 

svært detaljerte. For partene i det praktiske eksempelet ville Exhibit C: Contract Schedule 

og Exhibit B: Compensation kunne være særlig relevante kontraktsdokumenter i søken 

etter felles forventinger. Dette fordi normalt inneholder sentrale datoer og kontraktens 

priser. Tidspunktet for når leverandørens arbeider skulle påbegynnes, og prisen for dette 

arbeidet, er avgjørende informasjon som normalt vil fremgå av nevnte vedlegg.  

 

Prekvalifiseringen kan også bidra til å kaste lys over hva partene kunne forvente av 

endringsarbeider72.  

 

Uten konkrete tolkningsdata blir hovedproblemstillingen mer generelt om avtalen om 

værrisiko begrenser selskapets endringskompetanse: Var det upåregnelig for leverandøren 

at selskapet endret tidspunktet? Annerledes uttrykt er dette et spørsmål om leverandøren 

med rimelighet kunne ha regnet med at arbeidet skulle flyttes ut av sesong?  

                                                 

 
70 Se Kaasen (2006) s. 336,  se også Barbo (1997) s. 69 fotnote 25 som tiltrer dette 
71 Se Kaasen (2006) s. 84 
72 Se Tapper (1983) s. 137-138 
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3.5.3.2.1 Vederlaget  

Avtalen om risikofordeling gjør at leverandøren har vederlagsrisikoen for værhindringer. 

Det betyr at han selv må bære kostnader i forbindelse med weather downtime. Disse 

kostnadene må det forutsettes at leverandøren har tatt høyde for i sitt tilbud til selskapet. 

Tidspunktet for når arbeidet skulle gjennomføres må antas å være sentralt som grunnlag for 

en slik kalkyle; arbeid på sommerstid koster mindre enn arbeider på vinterstid. Han gir en 

pris på det grunnlag at arbeidet skal gjøres i sesong. Det må presumptivt kunne legges til 

grunn at leverandøren ikke ville ha tatt værrisikoen til den tilbudte prisen, med kunnskap 

om at arbeidet ble å utføre på vinterstid jf, prinsippet om ytelse mot ytelse i gjensidig 

bebyrdende kontraktsforhold73. Presumsjonen er basert på at en rasjonell leverandør trolig 

ikke ville ha gått inn på en slik avtale. Dette taler for at leverandøren hadde en rimelig 

forventning om at arbeidet ikke skulle flyttes ut av sesong uten tilleggsvederlag for den 

høyere værrisikoen.  

 

3.5.3.2.2 Profesjonell part 

Leverandøren er en profesjonell part. Ikke sjelden er han spesialist som besitter særlig 

kunnskap innen sitt fagfelt. Han kan for eksempel være spesialist på legging av 

undersjøiske kabler. Det må derfor kunne legges til grunn at han besitter et minimum av 

bransjekunnskap som gjør han i stand til å ivareta egne interesser. Når leverandøren 

kontraherer under NSC 05 må det videre legges til grunn at han kjenner kontraktens system 

for endringer i arbeidet. Det er et argument for at leverandøren burde forvente at til dels 

omfattende endringer er nærliggende for denne type kontrakter.  

 

3.5.3.2.3 Risiko for egne forventinger 

Utgangspunktet i norsk rett er at partene har risiko for egne forutsetninger og forventninger 

når disse ikke kommer klart frem i avtalen. Det kan anføres at leverandøren ved 

                                                 

 
73 Woxholt (2006) s. 34 om at forventninger kan ha sitt utspring i motytelsens verdi. 
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kontraktsinngåelsen hadde anledning til å gjøre sine forventninger om endringer av 

tidspunkt kjent for selskapet. Når det ikke ble gjort vil andre holdepunkter som vederlaget 

sammenholdt med opprinnelig avtalt tidspunkt kunne være relevante tolkningsdata. 

Argumentet taler dermed mot at leverandørens forventing tillegges vekt.   

 

3.5.3.2.4 Endringens karakter  

Endringen selskapet gjør endrer ikke kontraktsarbeidet i omfang eller art. Men det endrede 

tidspunktet gjør at leverandøren må arbeide under andre faktiske forhold. Det blir 

vanskeligere å oppfylle. At selskapets endringer medfører at det blir fysisk vanskeligere å 

oppfylle er ikke et argument i seg selv. Grunnen er retten til kompensasjon som kontrakten 

normalt gir leverandøren. Leverandørens utsikter til kompensasjon for endringsarbeider er 

en fundamental begrunnelse for endringsordresystemet. En vid endringsadgang balanseres 

med rett til justering av tid og pris. All den tid leverandøren har mulighet til å bli 

kompensert, må han altså regne med å måtte overkomme også vesentlig vanskeligere 

forhold. Forutsetningen for denne drøftelsen er at kontrakten ikke sikrer leverandøren 

kompensasjon. Virkningen av selskapets endring rammer derfor hardt. Den værrisikoen 

leverandøren påtok seg gjaldt forholdene på sommerstid. Argumentet her er at 

leverandøren rammes hardere av endringen enn det han kunne forvente ved 

kontraktsinngåelsen. Det taler for at han ikke med rimelighet kunne forvente at arbeidet 

skulle flyttes. 

 

Spørsmålet er så om selskapet hadde samme forventing til endring av tidspunkt som 

leverandøren, jf. at forventingen må være felles for partene jf. ”…parties…”. Var 

forventingen om tidspunkt kun en subjektiv forventning hos leverandøren, eller burde også 

selskapet sett denne?  

 

3.5.3.2.5 Selskapets behov for å gjøre endringer 

Selskapet som bestiller har vid endringsadgang, se redegjørelsen i pkt. 3.5.1. I 

utgangspunktet et grunnleggende behov for å kunne gjøre endringer i prosjektet underveis. 
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Også til å gjøre endringer i fremdriftsplanen som flytter tidspunktet for utførelsen. Behovet 

for fleksibilitet utgjør et av de sentrale hensynene bak endringsreglene. 

 

Bakgrunnen for fleksibilitetsbehovet har flere sider som kan kaste lys over selskapets 

forventninger ved kontraktsinngåelsen. Verken selskapet eller leverandøren har evnen til å 

forutse alle mulige forhold som kan påvirke avviklingen av kontrakten. Selskapet i 

eksempelet har av årsaker det ikke ante ville inntreffe, et behov for å utsette tidspunktet for 

oppstart av leverandrens arbeid. Fra kontraktsinngåelse til levering, går det ikke sjeldent 

langt tid, og en rekke forskjellige forhold kan påvirke kontraktsavviklingen. Dette taler for 

at selskapet hadde forventning om vid endringsadgang, også hva gjaldt tidspunktet for 

utførelse, uten at avtalen om værrisiko skulle begrense denne i stor grad. 

 

Økonomiske hensyn er også fremtredende idet selskapet som bestiller har investert 

betydelige midler tidlig i prosjektet, også før inngåelse av de enkelte kontraktene. 

Inntektene vil først komme etter ferdigstillelse av prosjektet ved drift, utvinning osv. 

Ønsket om å få arbeidet utført og så tidlig som mulig gjør at prosjekteringen av arbeidet 

ikke nødvendigvis er ferdig før utførelsen begynner, også kalt faseforskjøvet 

prosjektering74. Kontraktsstrategien75 særpreges av parallelle aktiviteter som samtidig er 

forutsetninger for hverandre76. Behovet for fleksibilitet til å justere partenes plikter i 

etterkant av kontraktsinngåelsen synes dermed å være påtakelig i lys av overnevnte 

kontraktsstrategi. Som argument taler også dette mot at selskapet skulle anse seg begrenset 

av avtalen som fordeler værrisiko.  

 

Likevel må det kunne legges til grunn at alle bransjeaktører er kjent med at værforholdene 

er dårligere i vintermånedene. Et støttende argument er at man i det hele tatt opererer med 

en ”sesong” innad i bransjen, norsk sokkel er som nevnt travel på sommerstid.  

 
                                                 

 
74 Se Barbo (1997) s. 30, og petit samme side for utbrodering av begrepet 
75 Se Kaasen (2006) s. 272 
76 Op.cit  



 40

3.5.3.2.6 Reelle hensyn  

Det synes heller ikke for avledet å stille spørsmålet om det kan anses som illojalt å flytte 

tidspunktet til vinter, tatt i betraktning leverandørens tilbud som gjaldt arbeid i ”sesong”. 

Det eksisterer en alminnelig lojalitetsplikt i kontraktsforhold i norsk rett som ikke er 

lovfestet. Prinsippet om lojalitet har kommet til uttrykk i Rt.1988 s. 1078 på side 1084 at 

det må ”… stilles krav til aktsom og lojal opptreden…”. Kravet til aktsomhet og lojalitet 

må gjelde så lenge forpliktelsen består. Både selskap og leverandør skal i henhold til denne 

læren ta rimelig hensyn til hverandres interesser77. Leverandørens visshet om selskapets 

endringsbehov. Selskapets om leverandørens forventning om å utføre arbeidet i ”sesong”. 

Jeg viser i denne forbindelse til Eidsivating lagmannsretts dom av 2004, hvor 

lojalitetsplikten som tolkningsfaktor ble tillagt avgjørende vekt: 

 

”Elementære krav til lojalitet under kontraktsforhandlinger tilsa da at Larsen, hvis 

han ikke delte denne oppfatningen, straks måtte gi klart uttrykk for sitt syn på hva 

anbudsprisen skulle dekke. Når han ikke gjorde det, skapte han grunnlag for en oppfatning 

om at partene på dette helt vesentlige punktet hadde en felles forståelse av innholdet i 

avtalen. Selv om dette reelt sett ikke stemte fordi Larsen bare hadde ment å gi fast pris på 

en del av byggelederoppdraget, følger det av alminnelige prinsipper for avtaletolking at 

han - i mangel av slik klargjøring - senere blir bundet til den felles forståelsen han selv 

hadde vært med å gi inntrykk av.”
78

 

 

Saken gjaldt forståelsen av en kontrakt om byggelederoppdrag. I denne sammenheng 

relevant som en bekreftelse på at partene har risiko for egne forventninger ved 

kontraktsinngåelsen mer generelt. Den underbygger også at læren om lojalitet, slik den er 

kommet til uttrykk i overnevnte høyesterettsdom, er forankret i praksis. Underrettsdommen 

bidrar således ikke til å løse rettsspørsmålet. 

                                                 

 
77 Jf. Woxholt (2006) s. 423 hvor han under reelle hensyn som tolkningsmomenter anfører lojalitetshensynet 
som et rimelighetshensyn ved avtaletolkning. 
78 LE-2004-09945 



 41

 

Hva er så den beste løsningen alt i alt for akkurat dette tilfellet? Etter en totalvurdering er 

jeg kommet til at selskapet burde ha sett leverandørens forventing, om at til den tilbudte 

pris skulle arbeidene utføres i sommerhalvåret. En flytting, uten tilsvarende kompensasjon, 

innebærer at endringen rimeligvis ligger utenfor det leverandøren og selskapet kunne regne 

med sett i lys av avtalen om værrisiko. 

3.5.3.3 Konklusjon 

Konklusjonen er at selskapet med endringen av tidspunkt for utførelse samlet sett gikk 

utenfor ”…that which the parties could reasonably have expected when the Contract was 

entered into”, jf. NSC 05 art. 12.1 tredje ledd. 

 

3.5.4 Hvordan kan leverandøren forholde seg til en ugyldig VO 

Virkningene av at selskapets endringskompetanse er overskredet er at endringsordren er 

ugyldig, jf. ordlyden i art. 12.1 tredje ledd:  ”...Company has no right to order…”. 

Riktignok slik at leverandøren må påberope seg grensen. Videre at påberopelsen kan skje 

formløst og at fristen er ”uten ugrunnet opphold”79. Leverandøren er i dette tilfellet pålagt 

en endring som ligger utenfor kontraktens rammer. Hvordan kan han forholde seg til dette? 

 

For det første kan han motsette seg å gjennomføre selskapets VO med risiko for å 

misligholde sine kontraktsplikter. Viser det seg at leverandøren urettmessig påberopte seg 

grensen, eksempelvis ved senere domstolsbehandling, kan nektelsen medføre at kontrakten 

kan anses misligholdt med de konsekvenser det kan ha for leverandøren. Selskapet vil 

eksempelvis kunne heve kontrakten dersom leverandøren ikke stiller med det avtalte 

”spread” jf. art. 26.1 bokstav a). Preklusjonsregelen i art. 16.1 tredje ledd vil også kunne 

ramme leverandøren ved at han ikke svarte på instruksen til selskapet i henhold til 

formkrav og frist. 

                                                 

 
79 Både Kaasen (2006) s. 338 og Barbo (1997) s. 129-134 inntar dette standpunktet til formkravet og fristen. 
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For det andre vil leverandøren kunne ta forbehold om at ordren er ugyldig, for så å utføre 

arbeidet80. For å bli kompensert vil leverandøren måtte anlegge søksmål etter art. 37.2 

første ledd som bestemmer at: 

 

 ”Disputes arising in connection with or as a result of the Contract, and which are 

not resolved by mutual agreement, shall be settled by court proceedings unless the parties 

agree otherwise.” 

 

Kontrakten bidrar dermed ikke til å løse den eventuelle tvisten.  

 

 

 

3.6 Kontraktsrevisjon 

I det følgende forutsettes det at leverandøren tar forbehold om tilleggsvederlag, og utfører 

arbeidet i henhold til kontrakten. Videre at kontraktsarbeidet faktisk ble dyrere på grunn av 

flere ”weather downtime”- dager. Anlegger leverandøren i eksempelet søksmål i henhold 

til NSC 05 art. 37.2 jf. pkt. 3.5.4 over, kan spørsmålet om revisjon av kontrakten bli 

aktuelt. Problemstillingen er om leverandøren kan få tilleggsbetaling for økte kostnader 

knyttet til værsituasjonene. 

 

3.6.1 Tolkning 

På generelt grunnlag må det være naturlig å ta utgangspunkt i en tolkning av kontrakten. 

Det vil kunne gi holdepunkter for om en revisjon kan skje på grunnlag av denne, jf. pkt. 

2.4. Avtalen om fordeling av værrisiko vil stå sentralt. Uten konkrete tolkningsdata vil jeg i 

                                                 

 
80 Se Kaasen (2006) s. 338 
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det følgende forsøke å stille enkelte relevante tolkningsspørsmål for situasjonen i 

eksempelet.  

 

Ved en slik tolkning må det legges til grunn alminnelige tolkningsprinsipper. Formålet er å 

klarlegge hva partene egentlig mente med avtalen om værrisiko. Var leverandørens 

værrisiko betinget av at arbeidene skulle skje i ”sesong”? Eller tok leverandøren på seg 

værrisikoen i alle henseender? Den alminnelige lojalitetsplikten jf. pkt 3.5.3.2.6 tilsier at 

det kan spørres om noen av partene burde skjønt hva den andre mente. Ved siden av disse 

subjektive forholdene eksisterer den såkalte ”godtro-standarden”81; den part som kjenner 

eller burde kjenne til den andre parten sin forståelse av kontrakten får sin egen forståelse 

sensurert, han har ikke vært i god tro. 

 

Når standardene avvikes ved avtale, som risikofordelingen i eksempelet, kan det som vist 

tidligere få andre konsekvenser enn det partene forventet. Har man da ikke klart å tolke seg 

til hva partene egentlig mente, viser rettspraksis at uklarhetsregelen er en mye brukt 

tolkningsregel. Tolkning, særlig av standardvilkår, vil ved tvilstilfeller komme den som har 

forfattet det omstridte vilkåret til ugunst. Det samme gjelder den som har ønsket å gjøre det 

til en del av kontrakten82 Jeg viser i denne sammenheng til dommen i Rt.2007 s. 1489 som 

knesetter tolkningsregelen i premiss 21:  

 

”Det er et anerkjent tolkingsprinsipp i avtaleretten at en kontrakt må tolkes mot den 

som burde ha uttrykt seg klarere. I entrepriseforhold gjelder et særlig klarhetskrav”. 

 

Saken gjaldt en entreprenørs krav på vederlag for tiltransport av sideentreprenører. 

Oppdragsgivers ansvar at bestemmelser om pris i anbudsgrunnlaget var klare og entydige. 

Uklarheten kunne ikke gå ut over leverandøren. Denne linjen følges opp i Rt.2009 s. 169:  

 

                                                 

 
81 Jf. Woxholt (2006) s. 405 
82 Woxholt (2003) s. 433 
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”Den svært korte fristen vil lett kunne føre til urimelige resultater. Jeg finner derfor at 

uklarheten om hvilken varslingsfrist som gjelder, må gå ut over byggherren…” 

 

Saken gjaldt entreprenørens krav om dekning av merutgifter. Spørsmålet var om det var 

tapt som følge av at det var for sent fremsatt. Den preklusive fristen ble satt til 24 timer 

etter byggherrens ønske. Grunnforholdene var ikke som forutsatt og entreprenøren varslet 

om sine krav. Byggherren avviste kravet og henviste til 24-timers fristen. Dommene er etter 

min mening relevante da de knesetter et anerkjent tolkningsprinsipp i norsk rett, som kan 

anvendes i den konkrete saken. 

 

Dommen kan også tas til inntekt for at hensynet til å unngå urimelige resultater er et 

moment som tillegges vekt i rettspraksis83.  

 

3.6.2 Alternative grunnlag 

Under den forutsetning at en tolkning ikke fører frem må det vurderes om ikke andre 

grunnlag for revisjon kan anføres. Læren om bristende forutsetninger eller avtaleloven § 36 

er de to aktuelle bakgrunnsrettslige grunnlagene som er gjenstand for nærmere behandling i 

det følgende. Det er diskutert i teorien om det er plass til begge grunnlagene84. På 

entrepriserettens område har særlig dommen i Rt.1999 s. 922, den såkalte ”Salhusbro- 

dommen”, blitt ansett å bringe klarhet i dette spørsmålet85. Entreprenøren krevde 

tilleggsvederlag for merutgifter ved bygging av den nå navngitte Nordhordlandsbroen. 

Metodene som måtte tas i bruk for å sveise stålet på tilfredsstillende måte ble dyrere enn 

entreprenøren hadde forutsatt. Førstvoterende som sammen med ytterligere to dommere 

utgjorde flertallet, drøftet kravet ut fra læren om bristende forutsetninger. Mindretallet på to 

dommere vurderte kravet om tilleggsvederlag ut fra avtl. § 36. Hagstrøm oppsummerer 

rettstilstanden slik: 

                                                 

 
83 Knag (2010) s. 94 
84 Hagstrøm (2003) s. 304, med videre henvisninger i fotnote 134. 
85 Op.cit. s. 308 
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 ”For entrepriserettens del må man etter dommen kunne anta at forutsetningslæren 

fortsatt lever videre, antagelig fordi den etter praksis og teori nok gir større mulighet for 

avtalerevisjon enn avtaleloven § 36 kan gi i et utpreget kommersielt avtaleforhold der 

entreprenøren har tatt en kalkulert risiko, men der grunnlaget for kalkulasjonen svikter.”
86

 

 

På bakgrunn av det siterte rett over er det etter min mening nødvendig å vurdere 

leverandøren i eksempelet sitt krav om tilleggsvederlag i forhold til begge grunnlag. 

 

3.6.2.1 Læren om bristende forutsetninger 

Det forutsettes i det følgende at læren om bristende forutsetninger kan være grunnlag for 

forpliktelsesøkning87. Forutsetningen gjøres i lys av diskusjoner i juridisk teori om hvorvidt 

læren om bristende forutsetninger kan være rettslig grunnlag for endring av 

kontraktsplikter88. 

 

Spørsmålet om når den ulovfestede læren om bristende forutsetninger kan komme til 

anvendelse må først og fremst søkes i rettspraksis. Emnet er også utførlig behandlet i 

juridisk teori. Overnevnte dom, Rt.1999 s. 922 gir etter mitt skjønn en god anvisning på 

vilkårene for når en forutsetningsvikt skal være relevant som grunnlag for bortfall eller 

endring av kontrakten. Økt aktualitet får den også av at den vurderer grunnlaget i en sak på 

entrepriserettens område. Om vilkårene uttaler førstvoterende på side 932 at: 

 

”Det er en anerkjent rettssetning at entreprenørens risiko begrenses gjennom læren 

om bristende forutsetninger. For at en part skal kunne påberope seg en bristende 

forutsetning, sies gjerne at forutsetningen må ha virket motiverende for løftegiver, dvs. at 

han med kunnskap om den oppståtte situasjon ikke ville avgitt sitt løfte, og at dette var 

                                                 

 
86 ”Op.cit. s. 310”, Kaasen tiltrer også dette jf. Kaasen (2006) s. 311. 
87 Slik som Hagstrøm (2003) s. 250 
88 Op.cit. 
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synbart for motparten. Dessuten må forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering være 

"relevant", noe som særlig peker hen på hvilken part som etter en mer sammensatt 

vurdering bør bære risikoen for utviklingen, med andre ord et spørsmål om en rimelig 

byrdefordeling i kontraktsforholdet. Et element i denne samlede vurdering vil være 

størrelsen av det tap som oppsto eller vil oppstå gjennom den uventete utviklingen. Et visst 

tap må en entreprenør tåle uten å kunne reise krav om tilleggsbetaling. I den andre enden 

av skalaen kan et særlig omfattende tap bli en selvstendig grunn for å tillegge en bristende 

forutsetning relevans. 

       Spesielt med sikte på bristende forutsetninger i entrepriseforhold nevner jeg at 

høyesterettsadvokat Arne Bech i Entreprisekontrakter – risiko og ansvar (Norsk 

forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr. 48 1962) side 13 ut fra voldgiftspraksis 

uttaler at det er ’berettiget å si at vår rett anerkjenner som en relevant forutsetning for 

entreprenørens pris at situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av 

tilgjengelige data. En vesentlig svikt i disse forutsetninger og dermed en vesentlig svikt i 

grunnlaget for kalkylen gir entreprenøren rett til justering av kontrakten.’”
89

 

 

Sammenfatningsvis må en forutsetning være motiverende for løftegiver, her leverandøren, 

synbar for motparten, her selskapet, og etter en objektiv totalvurdering relevant; hvem av 

partene bør rimeligvis bære byrden. De to førstnevnte vilkårene gjelder subjektive forhold, 

mens sistnevnte er objektivt. 

 

Med dette som utgangspunkt er den overordnede problemstillingen i forhold til eksempelet 

hvem av partene som rimeligvis må bære kostnaden for et øket antall ”weather downtime”- 

dager.  

 

Jeg har forbindelse med skissering av metoden for helhetsvurderingen i art. 12.1 tredje ledd 

jf. pkt. 3.5.3.1, argumentert for at denne skulle skje etter betraktninger som er beslektet 

med instituttet bristende forutsetninger. Når så ble gjort vil jeg i nærværende subsumsjon 

                                                 

 
89 Rt.1999 s. 922 på side 932. 
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vise til momenter i denne drøftelsen jf. pkt. 3.5.3.1.  Det begrunnes med at faren for 

gjentakelse er stor ved en ny behandling av spesifikke momenter. Momentene som er 

drøftet der har samme aktualitet for drøftelsen under læren om bristende forutsetninger. Det 

må også legges til at vurderingene gjøres på forskjellig tidspunkt. Vurderingen om 

endringsordrens gyldighet gjøres på det tidspunktet leverandøren har mottatt 

endringsordren. Altså før han gjør jobben. Ved tidspunktet for denne drøftelsen har 

leverandøren utført jobben kontraktsmessig, og krever så tilleggsvederlag.  

 

Det er tilleggsavtalen om risikofordeling som er gjenstand for vurdering. Partene i 

eksempelet har et avvikende syn på rekkevidden av denne. Leverandøren hevder at 

arbeidene måtte utføres på sommerstid ut fra tilbudt pris og risikoen tatt i betraktning. 

Selskapet ser ikke at avtalen medfører noen begrensing her. Det faktum at selskapet endrer 

tidspunktet for utførelsen av arbeidene gjør at leverandørens forutsetninger ”brister”.  

 

At leverandørens forutsetning var motiverende er etter mitt syn ikke vanskelig å se. Hadde 

leverandøren visst om endringen av tidspunkt ville han antakelig tatt en høyere pris. Jeg 

viser i den sammenheng til drøftelsen om vederlaget i pkt. 3.5.3.2.1.  

 

Var forutsetningen synbar for selskapet? Leverandørens forutsetning om å utføre arbeidene 

i ”sesong”, prisen og risikobildet tatt i betraktning, er etter min mening av mer individuell 

karakter i motsetning til typeforutsetningene. Været som naturfenomen kan generelt være 

en slik typeforutsetning dersom partene ikke regulerer slike situasjoner særskilt. Det fører 

til at det må stilles større krav til forutsetningens synbarhet i dette tilfellet. Jeg viser for 

øvrig til pkt. 3.5.3.2.5 hvor kravet til synbarhet drøftes mer inngående. Etter min mening er 

kravet til synbarhet oppfylt. Selskapet måtte se at forutsetningen om å utføre arbeidene til 

den tilbudte pris var motiverende for leverandøren. 

 

Endelig er spørsmålet om leverandørens forutsetning, alle forhold tatt i betraktning, var 

relevant. Annerledes stilt; er det en rimelig byrdefordeling at selskapet betaler leverandøren 



 48

tilleggsvederlag for den det økte antall værvent- dager arbeidene utenfor ”sesong” 

representerte? 

 

I tråd med sitatet av Arne Bech i Rt.1999 s. 922 som er sitert over, representerer flyttingen 

av tidspunktet for utførelse en vesentlig svikt i grunnlaget for leverandørens kalkyle. Han 

har gitt en pris basert på tidspunkt og risikobilde som forutsetningsvis har vært nøkternt 

vurdert. Når tidspunktet flyttes slik at de fysiske forholdene endrer seg i så stor grad, fra 

sommer til vinter, må det kunne sies å være en vesentlig svikt. Det er da etter min mening 

rimelig leverandøren gis rett til justering av kontrakten. Jeg viser for øvrig til pkt. 3.5.3.2.6. 

 

3.6.2.1.1 Konklusjon 

Leverandøren kan kreve tilleggsvederlag på grunnlag av læren om bristende forutsetninger. 

 

 

 

3.6.2.2 Avtaleloven § 36 

En drøftelse om mulige grunnlag for revisjon gjør det nødvendig å ta stilling til hvorvidt 

den preseptoriske lempningsregelen i avtaleloven § 36 kan komme til anvendelse. 

Avtaleloven § 36 lyder: 

 

”En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke 

urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme 

gjelder ensidig bindende disposisjoner”
90 

 

 

                                                 

 

”90 Avtaleloven § 36”  
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”Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene 

ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for 

øvrig.” 91 

 

Til det som allerede er nevnt om avtl. § 36 innledningsvis i pkt. 2.4.2.2 skal det tilføyes at 

målestokken kan være kontraktspraksis eller alminnelige betraktninger om rettferdighet og 

rimelighet.92 Videre at paragrafens annet ledd angir retningslinjer for totalvurderingen, men 

at den ikke er uttømmende.93 

 

Det første spørsmålet er om avtalen om fordeling av risiko mellom selskapet og 

leverandøren i eksempelet er urimelig i seg selv. De få holdepunktene som eksempelet gir 

jf. pkt 3.5.3.2 gir ikke støtte for det. De samme argumentene som er brukt i drøftelsen om 

hvorvidt vilkårene i art. 4.7 kan lempes, jf. pkt. 2.4.2.2, taler for at vilkårene som sådanne 

ikke er urimelige.  

 

Det andre spørsmålet er om endring av tidspunktet for utførelsen gjør at avtalen om 

foredeling av værrisiko er urimelig å gjøre gjeldende.  

 

På den ene side sitter selskapet med en vid adgang til å endre resultatforpliktelsen og 

således leverandørens arbeidsplikt. Selskapet i eksempelet flytter tidspunktet for arbeidene 

ut av ”sesong”. I så fall må dette falle inn under ”… senere oppståtte forhold…” jf. § 36 

annet ledd, og således være relevant å ta i betraktning. Leverandøren sitter på den annen 

side med full værrisiko. Avtalen ble inngått med det utgangspunkt at arbeidene skulle skje 

på sommerstid. Leverandørens fastpris gjelder ”sesong” – arbeid. Ordningen representerer 

et solid avvik fra standarden, og balanseforholde partene i mellom forrykkes. Det kan 

anføres som argument for å senke terskelen noe i forhold til helt urimelige utslag.  

 
                                                 

 

”91 Avtaleloven § 36” 
92 Hagstrøm (2003) s. 284-285 
93 Op.cit. s. 288 
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All den tid unormalt dårlige forhold hadde inntruffet innenfor opprinnelig avtalt tidsramme 

kunne ikke leverandøren ha påberopt at avtalen var urimelig. Når han nå må operere under 

helt andre vær- og klimaforhold kan det spørres om ikke det kan bidra til å senke terskelen 

for lemping noe. Både leverandøren og selskapet er begge profesjonelle, jf ”partenes 

stilling” i § 36 annet ledd, jf. pkt. 2.4.2.2. Kontrakten de tegner er i tillegg utpreget 

kommersiell, og risikoen kan slå ut begge veier sett hen til uforutsigbarheten i været. Dette 

er momenter taler mot at lempning etter § 36 kan skje94.  

 

Partenes opptreden ved avtaleinngåelsen og under avviklingen er også relevant å ta i 

betraktning ved helhetsvurderingen. Jeg har tidligere hevdet at selskapet måtte se 

leverandørens forutsetning om å arbeide sommerstid. Det har også blitt drøftet om det var 

illojalt å flytte arbeidene. Om det ikke kvalifiserer til illojalitet så mener jeg flyttingen, når 

forutsetningen var synbar, beveger seg i grenselandet. Når endringen må anses som helt 

ordinær i forhold til endringsreglene mener jeg forholdet ikke kan være avgjørende under § 

36. 

 

Leverandørens kostnader når været hindrer ham i å utføre arbeidet kan potensielt bli store. 

Hvor store de må være før de vil være urimelige å ”gjøre gjeldende” jf. § 36 annet ledd, må 

bedømmes konkret. Uten holdepunkter må det antas at de må holdes opp mot den totale 

kontraktsummen for å kunne si noe om rimeligheten.95 

 

3.6.2.2.1 Konklusjon 

Konklusjonen er at avtaleloven § 36 ikke gir grunnlag for revisjon i forbindelse med 

leverandørens krav om tilleggsvederlag 

 

 

                                                 

 
94 Hagstrøm (2003) s. 288 med videre henvisning til Rt.1988.s 295 hvori ND 2001 s. 109 siteres. 
95 Jf. førstvoterende i Rt. 1999 s. 922 s. 941 
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3.7 Hvordan skal tilleggsvederlaget beregnes? 

Forutsetningen i det følgende er at det foreligger grunnlag for revisjon. Leverandøren har 

rett på tilleggsvederlag. Han har fått høyere kostnader som følge av at arbeidene ble flyttet 

til vinterstid. Det reiser spørsmål om hvordan tilleggsvederlaget skal beregnes? 

 

3.7.1 Betydningen av art. 13.2 

Innledningsvis pkt. 3.4.2 nevnes at art.13.2 vil være rettesnor for det tvisteløsningsorganet 

som skal ta stilling til de omtvistede vederlagsvirkningene. Synspunktet er at kontraktens 

øvrige bestemmelser gjelder til tross for uenighet om hvorvidt leverandøren har krav på 

tilleggsvederlag. NSC 05 art.13.2. vil da kunne gi bidrag til tolkningen når det skal 

klarlegges prisnivå osv. For øvrig legger art. 13.2 som nevnt opp til en ”fair valuation”, 

som vel må kunne oversettes med ”gjengs pris” eller markedsprisen, dersom man ikke 

finner passende rater, jf. drøftelsen i 3.4.2.2 over.  

 

3.7.2 Beregningsmåte  

Beregningsmåten for leverandørens krav fremkommer ikke av kontrakten, eller øvrige 

kilder på rettsområdet. Øvelsen blir å finne det tilleggsvederlaget som best harmonerer med 

leverandørens reelle kostnader. Altså et rimelig resultat. Dekker tilleggsvederlaget alle 

værvent- dagene i perioden vil leverandøren lett kunne overkompenseres. Hans risiko for 

værsituasjoner nøytraliseres helt. Rimeligvis bør han som et minimum ta den kostnaden 

han kalkulerte med i tilbudet. Overnevnte løsning samsvarer med metoden omtalt som 

”ovenfra-og-ned-metoden”.96 Utgangspunktet der tas i leverandørens totale kostnader ved 

kontrakten. Deretter trekkes hans kalkulerte kostnader fra med eventuelle tillegg av 

                                                 

 
96 Pettersson, Nils-Henrik. Plunder og heft I: På rett grunn: festskrift til Norsk forening for bygge- og 
entrepriserett, Oslo (2010), s. 361, Artikkelen fokuserer tilsynelatende på landentreprisen men jeg mener 
synspunktene som forfektes har argumentverdi for løsningen av nærværende spørsmål 
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kompensasjon for endringsarbeider. Differansen utgjør da et omtrentlig mål på hvor mye 

dyrere arbeidene på vinterstid ble for leverandøren.97  

 

Metoden er ikke helt presis og flere innvendinger kan tenkes. Én kan være at leverandørens 

kalkyle kan være beheftet med feil.  Jeg viser til Rt. 2005 s. 788, den såkalte 

Oslofjordtunneldommen, hvor det tas utgangspunkt i en slik differansebetraktning som tar 

utgangspunkt i de faktiske kostnadene. Saken gjaldt ansvar for kostnader påløpt etter at 

driften av Oslofjordtunnelen måtte legges om som følge av uforutsette løsmasser i 

tuneltrasséen. Forskjellen mellom faktiske utgifter og de beregnede utgiftene ble beregnet 

på grunnlag av den driften som faktisk ville funnet sted uten løsmassene. Altså det 

hypotetiske forløpet. Førstvoterende uttaler mer generelt: 

 

” Jeg bemerker til dette at når en entreprenør har leid inn maskiner, utstyr og 

personell for å utføre en entreprise, vil utgiftene ved forlenget drift på grunn av 

byggherrens forhold for entreprenøren være en merutgift. Det må være uten betydning om 

driften etter den opprinnelige framdriftsplan skulle ha fortsatt, når den uten hindringen 

ville vært avsluttet tidligere. Entreprenøren har i utgangspunktet risikoen for utførelse og 

ferdigstillelse innen avtalt tid, og en del av vederlaget er kompensasjon for denne risiko. 

En raskere fullføring enn opprinnelig forutsatt er en gevinst som entreprenøren avhengig 

av omstendighetene, kan forvente å oppnå.”
98

 

 

Dommen kan sies å knesette et utmålingsprinsipp. Jeg mener den underbygger den 

”ovenfra-ned-metoden” som er anført som en rimelig beregningsmåte av leverandørens 

tilleggsvederlag. 

 

 

                                                 

 
97Op.cit. 
”98 Rt. 2005 s. 788, premiss (46)”  
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3.8 Oppsummering 

Kontraktsfriheten i norsk rett gjør at partene som kontraherer med NSC 05 også kan avtale 

avvik fra standarden i endringsavtaler, tilleggsavtaler med mer. Ettersom standarden 

regulerer kontraktsforholdet inngående, særlig med tanke på endringssystemet, kan de 

avtalte avvik få uante konsekvenser når kontrakten skal avvikles. Problemet er søkt belyst 

gjennom et konstruert praktisk eksempel. Selskapet gjør en endring som får virkninger for 

leverandøren som han ikke kan leve med. Hvilke ”spor” kan leverandøren følge? 

 

Tre spor er undersøkt nærmere. For det første om kontrakten selv bidrar til å løse problemet 

som eksempelet aktualiserer. Nemlig om leverandøren kan få kompensasjon for økt 

værrisiko etter endringsreglene. Gjennomgangen viser at det springende punkt er om økt 

værrisiko er en virkning som endringsreglene tar hensyn til. Svaret på det er benektende. 

Skulle den likevel gjøre det, kan kontraktens system for vederlagsberegninger gi nyttige 

bidrag til en løsning. 

 

For det andre, og grunnleggende annerledes, om selskapet på grunn av avtalen om 

fordeling av værrisiko har gått utenfor sin endringskompetanse når tidspunktet for 

utførelsen flyttes. Det besvares bekreftende. Det hjelper ikke leverandøren stort ettersom 

han uansett må ty til alminnelig søksmål for eventuelt å få tilleggsvederlag. Kontrakten 

bidrar således ikke til noen løsning av tvisten.  

 

For det tredje om kontrakten kan revideres som følge av materialisert værrisiko. Tolkning 

er det naturlige utgangspunkt for om kontrakten kan revideres. I den sammenheng 

fremheves tendensen i rettspraksis til å anvende uklarhetsregelen, supplert med søken etter 

rimelige resultater i det konkrete tilfellet. Nært beslektet er de vurderinger som gjøres i 

henhold til læren om bristende forutsetninger og lempningsregelen i avtaleloven § 36. 

Konkret og rimelig resultat. Leverandøren i eksempelet kan hjemle sitt krav om 

tilleggsvederlag i det bakgrunnsrettslige grunnlaget bristende forutsetninger. 
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Det er også forsøkt gi anvisning på hvordan beregningen av et eventuelt tilleggsvederlag 

kan skje ut fra teori og rettspraksis. Få føringer synes å ligge på denne vurderingen. Målet 

er å finne det vederlaget som ligger nærmest de reelle kostnadene leverandøren har som 

følge av arbeidene på vinterstid. Veien dit kan være en metode som går ut på å holde 

leverandørens totale kostnader, mot det han hypotetisk ville ha hatt av kostnader. 

Leverandørens egen kalkyle står da nødvendigvis sentralt.  

 

Konklusjonene er tette under drøftelsen av problemstillingene foranlediget av det praktiske 

eksempelet. Det har vært nødvendig for å tydeliggjøre mitt standpunkt i det enkelte 

spørsmål. 

 

 

 

4 Avslutning 

 

Legger kontrahentene NSC 05 til grunn får de en detaljert regulering som legger 

værrisikoen på selskapet i praktisk talt alle tilfeller. Art. 4.7 kan karakteriseres som 

”leverandør- vennelig” og bidra til å balansere selskapets vide endringskompetanse. Den 

gir leverandøren forutberegnelighet når det gjelde den praktisk, og nokså hyppig, 

forekommende begivenhet at været hindrer offshorearbeidet. Motsatt vil værrisikoen være 

en uforutsigbar variabel for selskapet. Det er trolig også årsaken til at det ikke er uvanlig å 

avtale avvik fra standarden i bransjen nettopp når det kommer til værrisiko. Selskapet vil 

som bestiller kunne ha en fordelaktig forhandlingsposisjon i mange tilfeller. Det vil ønske å 

flytte risikoen over på leverandøren.  

 

I den grad partene regulerer en annen fordeling kan det få uventede virkninger for partene. 

I oppgaven har jeg sett nærmere på en tenkt situasjon hvor selskapets endringskompetanse 

kommer i konflikt med en tilleggsavtale som regulerer værrisikoen. Et av formålene har 

vært å undersøke om økt risiko er en virkning som kontraktens endringssystem tar hensyn 
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til. Og i den sammenheng om den har en pris som kan beregnes i henhold til reglene om 

vederlagsberegning. Et annet formål har vært å se nærmere på hvordan en tilleggsavtale 

kan påvirke endringsordrens grense. 

 

I den første delen er hensikten å sette leseren inn i kontraktsreguleringen av værrisiko i 

NSC 05. Den eneste norske av sitt slag så vidt meg bekjent. Jeg har også forsøkt å vurdere 

hvordan reguleringen vil stå seg i forhold til en eventuell revisjon med særlig henblikk på 

forholdet til force majeure situasjonen.  

 

I den andre delen, om værrisiko som forhandlingstema, har hovedformålet vært å vise 

hvordan den praktiske kontraktshverdag kan kompliseres når kontraktens endringssystem 

påvirker tilleggsavtaler, endringsavtaler, ”amandements” og avvik. Sammenligner man 

drøftelsene om kontraktsrevisjon vil det fremkomme at terskelen for § 36 etter min mening 

senkes noe når den anvendes på det konkrete eksempelet. Avtalen som revideres er en 

individuell avtale om risikofordeling som avviker fra standarden. Det er nettopp konkret 

rimelighet som søkes. En fremforhandlet ”agreed” standard kan vanskelig sies å være 

urimelig. Antatt at det finnes en mulighet for at urimelige resultater kan sensureres på et 

eller annet tidspunkt. 

 

Drøftelsene viser hvordan en avtale om avvik fra standarden kan påvirke kontraktsforholdet 

på uforutsett vis. Potensielle fallgruver selv for den erfarne kontrahent.  Problemstillingene 

er satt på spissen. I det praktiske liv antar jeg at partenes tilbørlighet til å ta flere runder 

rundt forhandlingsbordet, ikke er ubetydelig hensett alternativet som er søksmål eller annen 

tvisteløsning. De to oppsummeringene er for øvrig ment som en kilde til et overblikk på de 

to vidt forskjellige delene av oppgaven.  
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LOV-1988-05-13-27. Lov om kjøp (kjøpsloven) 

 

5.3 Standardavtaler 

NF 92: Norsk Fabrikasjonskontrakt 92 (1992) 

NF 05: Norsk Fabrikasjonskontrakt 05 (2005) 

NTK 05: Norsk Totalkontrakt 05 (2005) 

NSC 05: Norwegian Subsea Contract 05 (2005) 

LOGIC Marine Construction EDITION 2 (2004) Tilgjengelig på: 

http://www.logic-

oil.com/sites/default/files/documents/Marine%20Construction%20Edition%202.pdf 

LOGIC Guidance Notes. Tilgjengelig på: 

http://www.logic-oil.com/sites/default/files/documents/Marine%20Guidance%20Notes.pdf 

 

5.4 Domsregister 

Høyesterettsdommer: 

Rt. 1988 s. 276 

Rt. 1988 s. 295 

Rt. 1999 s. 922 

Rt. 2005 s. 788 

Rt. 2007 s. 1489 

Rt. 2009 s.169 

Rt. 2010 s. 1345 
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Lagrettsdommer:  

LE-2004-09945 

 

5.5 Voldgiftspraksis og ekspertavgjørelser 

PetrIus 1996 s. 97 [1992] (advokat Ola Mestad) 

 

ND 2001 s. 109 (Troll-saken) 
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