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1 Innledning 

1.1 Tema  

I omsetningslivets verden kan de aller fleste kontraktsrettslige problemstillinger– enten 

direkte eller indirekte – reduseres til et spørsmål om penger. Hvilken pris realkreditor må 

betale for å få realytelsen er et derfor et helt sentralt spørsmål i alle kommersielle kontrakter.   

 

Omsetningslivets store fokus på pris er det imidlertid ikke enkelt å finne spor av i jussen.  

Spørsmålet om hvordan realdebitors vederlag skal fastsettes er i liten grad gjenstand for 

rettslig regulering og debatt i den juridiske teori. I de fleste kontraktstyper forutsettes det 

ganske enkelt at prisen er noe som partene rett og slett bare må bli enige om.
2
  

 

I entreprisekontrakter er fastsettelsen av realdebitors vederlag en mer komplisert øvelse enn i 

mange andre kontraktstyper. I hovedsak skyldes dette at det er knyttet større usikkerhet til 

hvor mye det vil koste entreprenøren å oppfylle sin forpliktelse til å ferdigstille det aktuelle 

kontraktarbeidet enn det for eksempel er for selgerens forpliktelse til å levere en ting. For å 

redusere konsekvensene av denne usikkerheten og dermed legge til rette for 

kontraktsinngåelse uten sikker forhåndskunnskap om kostnadsspørsmålet, kan partene velge 

mellom flere ulike vederlagsformater når det gjelder beregningen av entreprenørens vederlag. 

 

Vederlagsformatet er den kontraktsbestemte metoden for å beregne entreprenørens vederlag i 

en entreprisekontrakt.
3
 Som i mange andre typer tjeneste- og tilvirkningskontrakter, kan 

vederlagsformatet i entreprisekontrakter i større eller mindre grad være knyttet opp mot 

realdebitors faktiske ressursbruk i forbindelse med byggearbeidet.  

 

På et overordnet nivå går det et skille mellom fastpris- og regningsarbeidsformater. 

Fastprisformater kan enten være en bestemt sum for hele eller deler av arbeidet (fastsum eller 

rundsum), eller forhåndsavtalte enhetspriser som skal multipliseres med antall faktisk 

produserte eller utførte enheter (enhetspris).
4
 Ved regningsarbeidsformatet skal entreprenøren 

i utgangspunktet ha betalt for sine ”nødvendige kostnader” og et avtalt eller sedvanlig 

”påslag”.
5
 Mens fastprisformatene er resultatorienterte, kan regningsarbeidsformatet i 

                                                 
2
 I mangel av en konkret avtale om prisen, er det antatt at prinsippet i kjl. § 49 gir uttrykk for den alminnelige 

obligasjonsrettslige bakgrunnsregel, jf. Hagstrøm (2011) s. 176. Prinsippet gir imidlertid ikke mer veiledning for 

prisfastsettelsen enn å si at prisen skal være "gjengs" eller "rimelig", jf. § 49. Det er derfor ikke uten grunn at 

manglende enighet om prisen kan være et sterkt argument mot at bindende avtale overhodet anses inngått, jf. Rt 

1995 s. 543 (Selsbakkhøgda borettslag). 
3
 Se for eksempel Bruserud (2014) s. 307 flg. som også bruker uttrykket "vederlagsformat". Undertiden ser man 

at andre forfattere bruker ord som "vederlagsmekanisme" eller "vederlagsform" om det samme begrepet, se 

Barbo (1997) s. 53 flg. og Marthinussen mfl. (2010) s. 478 flg.   
4
 Se Sandvik (1966) s. 165 og Bruserud (2014) s. 316 og 320. 

5
 Sml. prinsippet i NS 8405 pkt. 31.1 (1). 
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utgangspunktet sies å være innsatsorientert. Avgjørende for størrelsen på entreprenørens 

vederlag ved regningsarbeider er ikke direkte hva som blir resultatet av byggearbeidene, men 

hvilken ressursbruk som var nødvendig for å nå det kontraktsmessige resultatet. 

 

Alminnelige prinsipper og oppfatninger om risikoreguleringen i entreprisekontrakter 

forutsetter i mange tilfeller at entreprenørens vederlag skal beregnes etter et fastprisformat. 

Selv om det erkjennes fra flere hold at vederlagsformatet kan ha stor betydning for 

risikoreguleringen mellom partene,
6
 finnes det i skrivende stund ingen teoretisk analyse som 

direkte omhandler hva slags og hvor mye risikoregulering det er tale om. 

 

I en avhandling som denne blir det imidlertid en for stor oppgave å diskutere 

risikoreguleringen som ligger i vederlagsformater i alminnelighet. En naturlig avgrensning av 

avhandlingens tema er derfor å fokusere på de to ytterpunktene: Regningsarbeid versus 

fastpris. Nettopp fordi regningsarbeids- og fastprisformatet kan sies å representere 

ytterpunktene i en noenlunde endimensjonal skala av vederlagsformater, er det likevel grunn 

til å tro at analysen også vil si mye indirekte om hvordan liknende risikospørsmål må løses 

ved andre typer vederlagsformater.   

 

Risikoreguleringen som gjelder mellom partene når arbeidet utføres med fastpris som 

vederlagsformat, er grundig diskutert og behandlet i juridisk teori fra før. Temaet for denne 

avhandlingen er hvordan blir risikoreguleringen annerledes når arbeidet utføres på regning. 

 

1.2 Ytterligere avgrensninger 

Spørsmålet om regningsarbeidsformatets betydning for risikoreguleringen mellom partene 

kan i prinsippet tenkes å oppstå i alle kontraktstyper hvor regningsarbeider som 

vederlagsformat er aktuelt. For å tillate større dybde i drøftelsene vil imidlertid denne 

avhandlingen begrenses til næringsentrepriser på land med utgangspunkt i den gjeldende 

standardkontrakten for utførelsesentreprise, NS 8405.
7
 I flere henseender er det likevel grunn 

til å tro at analysene og løsningene vil kunne være overførbare til andre typer entreprise-, 

tilvirknings- og tjenestekontrakter hvor regningsarbeider blir brukt som vederlagsformat.  

 

For øvrig er det ikke avhandlingens formål å gi en uttømmende analyse av alle risikospørsmål 

som oppstår ved regningsarbeider i kontrakter om utførelsesentreprise. Av plasshensyn vil 

analysen måtte avgrenses til de risikospørsmål som jeg oppfatter som de mest sentrale, se 

                                                 
6
 Bruserud (2014) s. 310 og Barbo (1997) s. 54. 

7
 NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, vedtatt 10. januar 2008 (heretter: NS 8405). 
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punkt 3 under. Særlig kan det være grunn til å nevne at spørsmålene om det er gitt 

prisoverslag
8
 og varslingsreglenes stilling

9
 ved regningsarbeider ikke vil bli behandlet.  

 

1.3 Særlige metodiske utfordringer 

Et særskilt metodisk poeng som vil vise seg i flere av drøftelsene i denne avhandlingen, er at 

NS 8405 og de andre standardkontraktene for entreprise i mange henseender er formulert med 

den usagte forutsetning for øyet at entreprenørens vederlag skal beregnes etter et 

fastprisformat. For noen deler av NS 8405 er dette helt åpenbart. Eksempelvis kan det vises til 

kapittel 25 om vederlagsjustering som på mange måter mister sin relevans fullstendig når 

arbeidet skal utføres på regning. Men også ellers er det – foruten bestemmelsene i kapittel 32 

som direkte gjelder regningsarbeider – ikke alltid like opplagt om standardens ordlyd er ment 

å gjelde fullt ut ved regningsarbeider. Det alminnelige tolkningsprinsippet om at det må 

"foreligge sterke grunner for å fravike det tolkningsalternativ som følger av en naturlig 

forståelse av ordlyden" i NS 8405,
10

  kan derfor ikke gjelde like bokstavelig i disse tilfellene. 

Ved regningsarbeider må ordlyden i NS 8405 anvendes med varsomhet.   

 

En annen utfordring av metodisk karakter som har særpreget arbeidet med avhandlingens 

tema, har vært det gjennomgående fraværet av relevante skriftlige rettskildefaktorer. Særlig 

påfallende er det at regningsarbeidsformatets betydning for risikoreguleringen ikke har vært 

diskutert nærmere i juridisk teori. En viss endring i denne rettskildesituasjonen skjedde meget 

nylig da Simonsens kommentarer til vederlagskapittelet i bustadoppføringslova ble publisert 

18. april 2017.
11

 Simonsens kommentarutgave er det første juridiske håndverket som 

uttrykkelig kommenterer flere av problemstillingene og synspunktene som tas opp i denne 

avhandlingen. Reelle hensyn, og da særlig system- og konsekvensbetraktninger, har derfor 

fått en sentral rolle i flere av avhandlingens drøftelser. Simonsens synspunkter er stort sett 

inkorporert i form av henvisninger og petitavsnitt. 

 

2 Risikobegrepet 

2.1 Begrepets flertydighet  

Begrepet ”risiko” brukes av mange forskjellige aktører og til dels med ulikt meningsinnhold.
12

 

Risikospørsmål oppstår ikke bare i entrepriseretten, men i alle deler av kontraktsretten. Og 

ikke bare hører man om risiko i kontraktsretten, men i hele jussen generelt. Og som om ikke 

det var nok, er ikke jurister de eneste som snakker om risiko. I alle deler av næringslivet, og 

                                                 
8
 Se HR-2016-761-A hvor dette var tvilsomt i en forbrukerentreprise.  

9
 Se Barbo (1997) s. 59-63 

10
 Se Rt. 2010 s. 1445 avsnitt 49. 

11
 Simonsen (2017) Del V.  

12
 Sandvik (1966) s. 100. 
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noen ganger til og med i dagliglivet, brukes ordet risiko i argumentasjon og redegjørelse 

vedrørende mange ulikeartede spørsmål. Risikobegrepet er med andre ord flertydig og 

kontekstavhengig. 

 

2.2 Faktisk risiko 

2.2.1 Risiko og usikkerhet  

Etter en alminnelig språklig forståelse sikter ordet risiko til en fare eller en mulighet for at noe 

uønsket skal skje. I entrepriserettslig sammenheng tales det for eksempel om typiske risikoer 

som risikoen for dårlig vær, prosjekteringsrisiko eller risikoen for vanskelige grunnforhold. 

Når ordet risiko brukes i en slik sammenheng pekes det imidlertid utelukkende på hvilke typer 

usikkerhetsmomenter som kan tenkes å ramme byggearbeidene uten hensyn til hvilke rettslige 

konsekvenser dette kan tenkes å få. Om dette meningsinnholdet er det derfor mer presist og 

enda enklere å bruke ordet usikkerhet. 

 

2.2.2 Typisk usikkerhet i entreprisekontrakter 

En viktig årsak til at entrepriserettslige problemstillinger ofte formuleres som spørsmål om 

risiko og plasseringen av denne er at det er et karakteristisk trekk ved entreprisekontraktens 

natur at entreprenørens ytelse er beheftet med betydelig usikkerhet.
13

 Grunnene til dette kan 

grovt sett deles i tre aspekter som er gjennomgående ved de fleste entreprisekontrakter:  

 

For det første er det et fellestrekk ved alle entreprisekontrakter at realytelsen ikke eksisterer 

på forhånd; den skal tilvirkes etter kontraktsinngåelsen. Tilvirkningselementet alene gir 

entreprisekontrakten større usikkerhet enn for eksempel vanlige kjøp av ting eller fast 

eiendom.  

 

For det annet skal tilvirkningen av kontraktarbeidet som oftest skje utendørs og gjerne på 

fremmed grunn. Dette gjør at entreprenørens ytelse er utsatt for ytre påvirkning fra 

omgivelsene i betydelig større grad enn ved andre tilvirknings- og fabrikasjonskontrakter hvor 

tilvirkning gjerne skjer i en fabrikk eller i realdebitors lokaler. Forhåndsundersøkelser vil i en 

viss utstrekning kunne redusere graden av usikkerhet knyttet til enkelte risikofaktorer, men 

sjelden vil det være mulig å eliminere den fullstendig. Også selv om dette skulle være mulig, 

vil som regel ingen av partene ha økonomiske insentiver til å gå så omstendelig til verks.  

 

For det tredje er det et karakteristisk trekk ved entreprisekontraktens art at det kan dreie seg 

om omfattende og langsiktige prosjekter. Den endelige ferdigstillelsen av kontraktarbeidet vil 

ofte forutsette større eller mindre bidrag fra mange ulike aktører som må samordnes i forhold 

                                                 
13

 Sandvik (1966) s. 85. 
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til hverandre. At entreprisekontraktene i tillegg kan gjelde over et langt tidsrom gjør dem også 

utsatt for påvirkning av inflasjon, konjunktursvingninger og fremtidige offentlige 

reguleringer. 

 

2.3 Partenes forhold til usikkerhet 

2.3.1 Forutsetninger 

Omsetningslivet venter ikke på den som vil gardere seg mot enhver form for usikkerhet. At 

entreprisekontraktens natur har et visst improvisasjonspreg
14

 betyr imidlertid ikke at partene 

er (eller bør være) uten oppfatninger om sannsynligheten for og de potensielle konsekvensene 

av at risikofaktorer skulle materialisere seg. Kontraktsinngåelsen vil alltid skje på bakgrunn 

av visse forutsetninger om de relevante fakta og den forventede utvikling. 

 

Partenes faktiske forutsetninger med hensyn kontraktens usikkerhetsmomenter kan være av 

meget ulik karakter: Forutsetningene kan være mer eller mindre bevisste eller ubevisste, 

konkrete eller vage, typiske eller atypiske, og så videre. Avhengig av de konkrete 

omstendighetene kan forutsetningene som partene gjør seg – eller ville gjort seg dersom de 

fikk spørsmålet
15

 – fremgå direkte av kontrakten, være uttrykkelig uttalt i løpet av 

forhandlingene eller fremgå stilltiende som en mer eller mindre naturlig antakelse. I mangel 

av holdepunkter for noe annet er det et gjennomgående sitert standpunkt i den juridiske teori 

at partene er berettiget til å anta at utviklingen vil være noenlunde normal i forhold til en 

"nøktern vurdering av de tilgjengelige data".
16

  

 

2.3.2 Forutsetningssvikt: Begrepet oppfyllelsesvanskelighet 

Når et usikkerhetsmoment materialiserer seg i strid med partenes forutsetninger på 

kontraktsinngåelsestidspunktet slik at oppfyllelsen blir vanskeligere, mer tidkrevende eller 

dyrere enn antatt, opererer den juridiske teorien med mange forskjellige ord for å beskrive 

usikkerhetsmomentet eller situasjonen som helhet. Eksempelvis brukes blant annet 

formuleringene oppfyllelsesvanskelighet, hindring, bristende forutsetninger
17

, irregulær 

utvikling
18

 eller endret forhold
19

. Bakgrunnen for det mangfoldige ordvalget er at det er 

vanskelig å finne ett ord som språklig sett dekker alle de typer usikkerhetsfaktorer som man 

ønsker å omfatte. I en avhandling som denne hvor risikoreguleringen ved 

                                                 
14

 Sandvik (1966) s. 85. 
15

 Arnholm brukte meget treffende ordet "bakutsetninger" om denne typen forutsetninger, jf. Arnholm (1975) s. 

20. 
16

 Beck (1962) s. 13, Hagstrøm (1997) s. 53, Bruserud (2014) s. 251 og til og med Rt. 1999 s. 922. 
17

 Arnholm (1964) s. 239. 
18

 Selvig (1993) s. 641. 
19

 Barbo (1997) s. 289. 
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regningsarbeidsformatet skal analyseres fra et abstrakt perspektiv, kan det likevel være 

hensiktsmessig med en gjennomgående konsistent begrepsbruk. I det følgende vil jeg derfor 

bruke ordet oppfyllelsesvanskelighet som en fellesbetegnelse selv om dette rent språklig kan 

virke noe tungvint i enkelte tilfeller. 

 

2.3.3 Oppfyllelsesvanskeligheters virkninger 

Grovt sett kan en oppfyllelsesvanskelighet påvirke entreprenørens ytelse på fire forskjellige 

måter: Byggearbeidene kan forvanskes, fordyres, forsinkes eller forringes. Hvilke virkninger 

som oppstår i et konkret tilfelle beror på arten av oppfyllelsesvanskeligheten og tidspunktet 

den oppdages på. Det er ikke skarpe grenser mellom disse fire kategoriene av virkninger, og 

en og samme oppfyllelsesvanskelighet vil kunne ha flere typer virkninger.  

 

Til illustrasjon kan man tenke seg at forholdene i byggegrunnen er dårligere enn partene antok. I første omgang 

vil dette gjøre byggearbeidene vanskeligere enn forventet. Normalt sett vil imidlertid denne 

oppfyllelsesvanskeligheten kunne overvinnes, likevel slik at byggearbeidene blir dyrere og eller mer 

tidkrevende. Dersom de dårlige grunnforholdene oppdages på et senere tidspunkt i byggeprosessen eller etter 

overtakelse, vil grunnforholdene i stedet kunne ha medført forringelse av kontraktarbeidet. Også dette vil 

imidlertid som oftest kunne overvinnes med mer tid og eller mer penger. Hva gjelder forholdet mellom tid og 

penger vil også disse størrelsene i mange tilfeller kunne sies å være to sider av samme sak, se punkt 6.2 under.  

 

2.4 Rettsvirkningsorienterte risikobegreper 

2.4.1 Innledning 

Vel så vanlig som at risikobegrepet brukes synonymt med en fare eller mulighet for at noe 

uønsket skal skje, er det imidlertid også at begrepet brukes om konsekvensene av at en 

uønsket situasjon oppstår. I slike tilfeller sies det undertiden at den ene parten har eller må 

bære risikoen for den inntrådte oppfyllelsesvanskeligheten. 

 

2.4.2 Hva betyr det å ha eller bære risikoen? 

I abstrakt form er det nokså åpent hva som menes med at en part må bære risikoen for det ene 

eller andre forholdet. I Høyesteretts praksis dukker slike formuleringer blant annet opp 

vedrørende spørsmål om erstatningsansvar,
20

 mangel,
21

 adekvat årsakssammenheng,
22

 

                                                 
20

 For eksempel HR-2016-1235-A. Høyesterett kom til at en kraftverkseier var erstatningsansvarlig for at 

sammenbruddet i en rørledning til et kraftverk medførte produksjonsstans i ni måneder. I følge Høyesterett var 

kraftverkseieren den "næreste til å bere risikoen" for sammenbruddet. 
21

 For eksempel HR-2017-345-A. I et spørsmål om mangel ved kjøp av en leilighet konkluderte Høyesterett med 

at selgeren var "nærmest til å bære risikoen" for diverse fuktskader.  
22

 For eksempel Rt. 1973 s. 1268. Et militærfly hadde kappet en kraftledning ved uaktsom flyving. Kabelbruddet 

medførte at en elektrisk pumpe ved et oppdrettsanlegg ble satt ut av drift slik at mesteparten av regnbueørreten i 

bassenget døde. Ved vurderingen av om det forelå adekvat årsakssammenheng mellom kabelbruddet og skaden 

på oppdrettsfisken viste Høyesterett til at eieren av anlegget var "nærmest til å bære risikoen for skader av den 

omhandlede art". 
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forutsetningslæren
23

 og tilleggsvederlag
24

. Til tross for risikobegrepets abstrakte flertydighet, 

er det imidlertid som regel klart hva det siktes til når risikoformuleringer dukker opp i 

konkrete rettslige sammenhenger. En annen sak er at det svært sjelden er berettiget å si at 

naken bruk av ordet risiko i argumentasjon eller spørsmålsformulering tilfører resonnementet 

noe konstruktivt. Det eneste som oppnås er som oftest at vurderingstemaet som oppstilles 

eller argumentet som fremføres blir mindre presist.     

 

2.4.3 Nyansering av risikobegrepets rettsvirkningsside i relasjon til 

entreprisekontraktens tre hovedspørsmål 

I realiteten er spørsmålet om hvem som har risikoen for en oppfyllelsesvanskelighet et 

spørsmål om hvem av partene som må bære (en eller flere av) konsekvensene av at 

byggearbeidene forvanskes, forringes, fordyres og eller forsinkes. En fruktbar metode for å 

konkretisere og analysere hvilke typer rettsvirkninger det kan være tale om, er å ta 

utgangspunkt i de tre mest grunnleggende spørsmålene som er gjenstand for regulering i 

enhver entreprisekontrakt: (1) Hva skal leveres, til (2) hvilket tidspunkt og til (3) hvilken pris? 

(1) Hva som skal leveres, er et spørsmål om hvilke innholdsmessige krav som kan stilles til 

entreprenørens ytelse. (2) Hvilket tidspunkt entreprenøren må levere ferdig til, er et spørsmål 

om når kontraktarbeidet må være ferdigstilt for å unngå at det oppstår en forsinkelse. (3) 

Hvilken pris byggherren må betale, er spørsmålet om størrelsen på vederlaget som 

entreprenøren kan kreve når kontraktarbeidet er ferdigstilt. Inndelingen kan illustreres slik: 

 

 

 

                                                 
23

 For eksempel Rt. 1999 s. 922. Høyesterett formulerte spørsmålet om avtalerevisjon på grunnlag av 

forutsetningslæren slik: "Hvilken av partene, byggherren som foresto prosjekteringen eller entreprenøren som 

foresto utførelsen, er nærmest til å bære den økonomiske risiko når forutsetningen viste seg å svikte?"  
24

 For eksempel Rt. 2010 s. 1345. Ved et spørsmål om tilleggsvederlag i en kontrakt om vinterdrift av diverse 

vegstrekninger, la Høyesterett vekt på at Statens vegvesen hadde "risikoen" for riktigheten av opplysningene i 

anbudsdokumentene om historisk saltforbruk. På den annen side ble det også vektlagt at Oslo Vei hadde 

"[r]risikoen for hvilke saltmengder som er nødvendige for å oppfylle kontraktens krav til vegstandard".  
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Spørsmålet om hvem som har risikoen for en oppfyllelsesvanskelighet kan dermed sies å reise 

tre underspørsmål: Hvilken betydning skal oppfyllelsesvanskeligheten få for (1) innholdet av 

entreprenørens ytelsesplikt, (2) tidspunktet for ferdigstillelse og eller (3) entreprenørens 

vederlagskrav? Generelle utsagn om at en av partene har eller må bære risikoen for en 

inntrådt oppfyllelsesvanskelighet – hvilket man ofte møter i praksis
25

 – er i seg selv ikke noe 

annet enn et upresist navn på resultatet av en vurdering av disse spørsmål. 

 

 
Figuren illustrerer hvordan det abstrakte risikospørsmålet kan konkretiseres ved å fokusere på de tre mest 

grunnleggende spørsmålene som er gjenstand for regulering i en entreprisekontrakt. 

 

2.4.4 Oppfyllelses-, vederlags- og tidsrisiko 

Hvis man likevel skulle ønske å formulere disse tre underspørsmålene i en risikoterminologi, 

kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i de obligasjonsrettslige begrepene 

oppfyllelses- og vederlagsrisiko. I obligasjonsrettslig teori diskuteres dette begrepsparet først 

og fremst i relasjon til spørsmålet om risikoen for kontraktsgjenstandens hendelige skade eller 

undergang.
26

 Vederlagsrisikoen gjelder spørsmål som vedrører den hendelige skadens 

betydning for retten til motpartens ytelse, mens oppfyllelsesrisikoen (også kalt ytelsesrisikoen) 

omhandler plikten til å prestere egen ytelse for å unngå erstatningsansvar.
27

 

 

For entrepriserettslige formål er det på rettsfaktasiden av risikobegrepet nødvendig å utvide 

spørsmålsstillingen fra å angå hendelige skader til å omfatte risikoen for 

oppfyllelsesvanskeligheter i alminnelighet. På rettsvirkningssiden er det også nødvendig å 

innføre et tredje begrep, nemlig tidsrisiko. 

 

Riktignok kan det spørres om tidsrisikobegrepet egentlig er et nytt begrep eller om det bare er en nyansering av 

oppfyllelsesrisikobegrepet ved at det skilles mellom materielle og tidsmessige krav til entreprenørens ytelse. 

Spørsmålet er imidlertid utelukkende av teoretisk interesse. For entrepriserettslige formål er det uansett i større 

                                                 
25

 Til og med i Høyesteretts praksis, se note 16-22 over. 
26

 Sandvik (1966) s. 109 annet avsnitt. 
27

 Hagstrøm (2011) s. 40.  



9 

 

grad enn i den alminnelige obligasjonsretten behov for å ha ulike begreper om spørsmålene vedrørende 

oppfyllelsesvanskeligheters betydning for materielle og tidsmessige aspekter ved entreprenørens forpliktelser.  

 

I lys av disse tilpasningene kan risikospørsmålet i entrepriseretten sies å være hvem av 

partene som har oppfyllelses-, tids- og vederlagsrisikoen for at en oppfyllelsesvanskelighet 

rammer byggeprosjektet, se figur under. 

 

 

 

Til tross for at dette i realiteten ikke er noe annet enn en omformulering av de tre 

underspørsmålene som nevnt over, kan omformuleringen være praktisk nyttig. I alle fall hvis 

alternativet til å snakke om oppfyllelses-, tids- og vederlagsrisiko er å diskutere 

risikospørsmål i abstrakt form, gir det i det minste økt klarhet at det presiseres hvilke 

rettsvirkninger man diskuterer spørsmålet i relasjon til. På bakgrunn av at selv de dyktigste 

jurister
28

  har en stadig tilbakevendende tendens til å formulere seg i abstrakt 

risikoterminologi til tross for at begrepets flertydighet er velkjent, er det grunn til å tro at slike 

formuleringsmåter ikke bare er problemet i seg selv, men også et symptom på et umettet 

behov for et mer gjennomarbeidet begrepsapparat. 

 

 
                                                 
28

 Se fotnotene 19-23. 
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Figuren illustrerer hvordan entreprisekontrakten kan analyseres som et risikofordelende instrument i relasjon til 

begrepene om oppfyllelses-, tids- og vederlagsrisiko. 

 

2.4.5 Risikospørsmål før og etter overtakelse 

2.4.5.1 Generelt 

Risikospørsmål kan oppstå på alle stadier av kontraktsforløpet. Et grunnleggende skille går 

mellom risikospørsmål som oppstår før og etter kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. 

Avgjørende for når risikospørsmålet oppstår i denne sammenheng er når den aktuelle 

oppfyllelsesvanskeligheten oppdages av en eller begge parter og påberopes som grunnlag for 

et krav eller en innsigelse.  

 

2.4.5.2 Før overtakelse 

Når en oppfyllelsesvanskelighet oppstår og oppdages underveis i byggeprosessen kan denne 

få betydning for alle de tre hovedspørsmålene i entreprisekontrakten. 

 

For det første kan det oppstå spørsmål om oppfyllelsesvanskeligheten må overvinnes eller om 

entreprenøren kan kreve at byggeforpliktelsens innhold skal endres, reduseres eller bortfalle 

(oppfyllelsesrisiko). I alminnelige kontraktsrettslige termer er dette et spørsmål om 

begrensninger i adgangen til å kreve naturaloppfyllelse på grunn av en hindring som gjør det 

umulig eller uforholdsmessig kostbart å oppfylle. På grunn av entrepriserettens mer fleksible 

regulering av vederlags- og tidsrisiko sammenliknet med den alminnelige kontraktsretten, 

oppstår oppfyllelsesrisikospørsmål svært sjelden
29

. Som Sandvik skriver, ligger det i 

entreprisekontraktens natur "en naturlig forståelse av kontrakten at det avtalte arbeid skal 

fullføres uten hensyn til om det inntreffer hindringer eller vansker for virksomheten".
30

  

 

For det annet kan det oppstå spørsmål om oppfyllelsesvanskeligheten skal få betydning for 

når kontraktarbeidet må være ferdigstilt (tidsrisiko). Spørsmålet er om entreprenøren plikter å 

overvinne oppfyllelsesvanskeligheten innenfor kontraktens fastsatte frister eller om han kan 

kreve fristforlengelse på bakgrunn av den forsinkende effekten som 

oppfyllelsesvanskeligheten har for byggearbeidene.  

 

For det tredje kan en oppfyllelsesvanskelighet som oppdages underveis i byggeprosessen 

tenkes å påvirke entreprenørens vederlagskrav (vederlagsrisiko). Spørsmålet er om det skal få 

konsekvenser for vederlagets størrelse dersom kontraktarbeidet viser seg å bli mer eller 

mindre kostbart enn partene antok på forhånd. I alminnelig obligasjonsrettslig litteratur er det 

vanlig å reservere bruken av vederlagsrisikobegrepet til spørsmål som vedrører betingelsene 

                                                 
29

 Se punkt 4.1 under i petit. 
30

 Sandvik (1966) s. 106 og 107. 
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for realdebitors rett til vederlaget som sådan.
31

 For denne avhandlingens formål er det 

imidlertid hensiktsmessig å operere med et videre begrep om vederlagsrisiko. I likhet med 

Barbo vil jeg således bruke vederlagsrisikobegrepet også om det såkalte 

vederlagsjusteringsspørsmålet,
32

 men likevel slik at det ikke er avgjørende hva som er det 

rettslige grunnlaget for vederlagsjusteringen. Begrepet omfatter dermed alle former for 

vederlagsmessig kompensasjon for å overvinne oppfyllelsesvanskeligheter uavhengig av om 

hjemmelen for kravet er alminnelige reglene om tilleggsvederlag i NS 8405 eller kontraktens 

vederlagsformat. 

 

Oppsummeringsfigur risikospørsmål som oppstår før overtakelse: 

 

 

2.4.5.3 Etter overtakelse 

Ikke alle oppfyllelsesvanskeligheter blir oppdaget eller lar seg oppdage underveis i 

byggeprosessen. Når en uoppdaget oppfyllelsesvanskelighet viser seg etter overtakelse av 

kontraktarbeidet vil den typisk ha medført at det leverte kontraktarbeidet ikke fullt ut svarer til 

byggherrens forventninger.  Siden kontraktarbeidet på dette tidspunktet er overtatt, oppstår 

naturligvis ikke spørsmålet om tidsrisiko.
33

 Spørsmålene om oppfyllelses- og vederlagsrisiko 

er imidlertid fortsatt aktuelle selv om de oppstår på en noe annerledes måte. 

 

                                                 
31

 Krokeide (1977) s. 581 og Barbo (1990) s. 29. 
32

 Se Barbo (1990) s. 29. 
33

 Etter overtakelse er det i utgangspunktet meningsløst å spørre om entreprenøren har krav på fristforlengelse. 

En annen sak er at entreprenøren kan møte et krav om dagmulkt med den innsigelse at entreprenøren har krav på 

fristforlengelse for en tidligere oppstått oppfyllelsesvanskelighet. 
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Et første spørsmål som må vurderes er om svikten ved det leverte kontraktarbeidet utgjør en 

mangel. Dette beror dels på om det foreligger et avvik fra kontraktens krav til entreprenørens 

ytelse (avviksspørsmålet), og dels på om årsaken til at det tilsiktede målet ikke ble nådd var et 

forhold på byggherrens side eller ikke (årsaksspørsmålet).
34

 

 

Dersom det foreligger en mangel ved kontraktarbeidet, oppstår spørsmålet om hvilke 

virkninger dette skal medføre. Et grunnleggende skille går her mellom mangelsvirkninger av 

betydning for entreprenørens byggeforpliktelse og byggherrens vederlagsforpliktelse. 

Førstnevnte gruppe mangelsbeføyelser vedrører spørsmålet om oppfyllelsesrisiko. I 

entrepriserettslig sammenheng er dette først og fremst et spørsmål om entreprenøren har 

retteplikt eller ikke.
35

 Når det gjelder mangelsvirkninger av betydning for vederlaget, kan 

disse klassifiseres under spørsmålet om vederlagsrisiko. Prisavslag og heving er klassiske 

eksempler på mangelsvirkninger av betydning for vederlaget. Ved regningsarbeider oppstår 

imidlertid også et annet og enda mer praktisk vederlagsrisikospørsmål; nemlig om 

entreprenøren har krav på vederlag for rettearbeidene.
36

     

 

Oppsummeringsfigur for hele punkt 2.4.5: 

 

 

                                                 
34

 NS 8405 pkt. 36.1 (1). Se også Bruserud (2014) s. 363. 
35

 I den alminnelige kontraktsretten er det vanlig å ta med erstatningsansvar som en del av 

oppfyllelsesrisikospørsmålet. I entrepriseretten er dette mindre praktisk fordi erstatningsansvar for mangler 

krever culpa eller grovere former for skyld, se NS 8405 pkt. 36.5 (1) og (2) 
36

 Se punkt 5.3 under. 
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3 Problemstillingen: Regningsarbeidsformatets betydning for 

oppfyllelses-, vederlags- og tidsrisikoen? 

På bakgrunn av risikobegrepet som er analysert og redegjort for i punkt 2.4 over, kan 

avhandlingens hovedproblemstilling formuleres slik: I hvilken grad medfører 

regningsarbeidsformatet at oppfyllelses-, vederlags- og tidsrisikoen blir regulert annerledes 

enn ved fastpris? 

 

 
Til figur: Hvorvidt regningsarbeidsformatet skal anvendes for hele eller deler av kontraktarbeidet kan enten følge 

uttrykkelig av kontrakten eller bakgrunnsrettens deklaratoriske løsning dersom intet annet vedelagsformat er 

avtalt.
37

 Problemstilling er hvilken betydning dette får for oppfyllelses-, vederlags- og tidsrisikoen.  

 

Av fremstillingstekniske grunner vil jeg først diskutere regningsarbeidsformatets betydning 

for oppfyllelsesrisikoen, se punkt 4 under. Deretter vil jeg gå over til å behandle 

konsekvensene for reguleringen av vederlagsrisikoen i punkt 5. Til slutt vil jeg diskutere 

virkningene for tidsrisikoen, se punkt 6. 

 

4 Oppfyllelsesrisiko: Betydning for byggeforpliktelsens 

innhold? 

4.1 Utgangspunkt: Vederlagsformatet har ingen betydning 

Det første spørsmålet er om regningsarbeidsformatet får betydning for kontraktens regulering 

av oppfyllelsesrisikoen. 

                                                 
37

 Sandvik (1966) s. 168. 
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Som nevnt i innledningen er det vanlig å si at partenes valg av vederlagsformat har stor 

betydning for risikoreguleringen mellom partene. I den grad utsagnet er korrekt – hvilket kan 

sies å være et overordnet vurderingstema i denne avhandlingen – illustrerer det på en 

eksemplarisk måte hvor viktig det er å ha et nyansert forhold til det abstrakte risikobegrepets 

flertydighet.  Et poeng av helt grunnleggende karakter i en diskusjon av 

regningsarbeidsformatets virkning for risikoreguleringen mellom partene, er at 

vederlagsformatet ikke sier noe om innholdet av entreprenørens plikter. Partenes valg av 

regningsarbeider som vederlagsformat har således i utgangspunktet ingen betydning for 

reguleringen av oppfyllelsesrisikoen i en entreprisekontrakt.  

 

I forlengelsen av dette grunnleggende poenget, har regningsarbeidsformatet altså ingen 

direkte betydning for hvilke oppfyllelsesvanskeligheter entreprenøren plikter å overvinne for 

å ferdigstille kontraktarbeidet. Heller ikke har regningsarbeidsformatet umiddelbare 

konsekvenser for mangelsvurderingen som sådan eller mangelsbeføyelser som relaterer seg til 

entreprenørens ytelsesplikt. Hvorvidt entreprenøren har påtatt seg en forpliktelse til å 

frembringe et bestemt resultat eller utvise en viss innsats, eller hvilke kvalitative krav som 

byggherren for øvrig kan stille til kontraktarbeidet, må således vurderes helt uavhengig av 

vederlagsformatet. Fastleggelsen av innholdet i entreprenørens forpliktelser – og dermed 

reguleringen av oppfyllelsesrisikoen – beror på en tolkning av andre deler av kontrakten.  

 

En annen sak er at vederlagsformatet etter omstendighetene kan tenkes å få betydning for vurderingen av om 

byggherren er avskåret fra å kreve naturaloppfyllelse eller retting fordi entreprenørens kostnader til å oppfylle 
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kontraktsmessig er ”uforholdsmessig store” i forhold til det som oppnås.
38

 Fordi regningsarbeidsformatet 

medfører at entreprenøren i større utstrekning enn ved fastpris har rett til vederlag for å overvinne 

oppfyllelsesvanskeligheter og til å rette mangler, se punkt 5.1-5.4 under, vil entreprenørens ulemper ved å måtte 

levere kontraktsmessig til tross for uforutsette vansker gjennomgående være mindre når arbeidet utføres på 

regning. På denne måten kan det ikke utelukkes at regningsarbeidsformatet likevel innebærer en viss overføring 

av oppfyllelsesrisiko til entreprenøren sammenliknet med situasjonen ved fastpris. 

 

4.2 Betydning som tolkningsmoment? 

Et spørsmål er om regningsarbeidsformatet likevel kan få indirekte betydning for 

oppfyllelsesrisikoen ved at valget av dette vederlagsformatet kan virke inn på tolkningen av 

kontraktens krav til entreprenørens ytelse. Grunnlaget for å reise spørsmålet er at 

regningsarbeidsformatet ofte velges i tilfeller hvor det er vanskelig å fastslå på forhånd hvor 

krevende og omfattende det vil bli å ferdigstille kontraktarbeidet. Valget av 

regningsarbeidsformatet kan derfor i visse tilfeller tyde på at entreprenørens ytelse er beheftet 

med større usikkerhet enn vanlig. Ved tolkningstvil om hvorvidt entreprenøren i visse 

henseender må anses for å ha påtatt seg en innsats- eller en resultatforpliktelse, kan 

synspunktet i så fall være valget regningsarbeid som vederlagsformat skaper en presumsjon 

mot at entreprenøren har ment å påta seg et resultatansvar. 

 

På den annen side kan det være andre rasjonelle grunner til å velge regningsarbeider som 

vederlagsformat. Som et praktisk typetilfelle kan man tenke seg at byggherren ønsker at 

arbeidet utføres på regning fordi han er villig til å betale den prisen det koster
39

 for 

entreprenøren å ferdigstille kontraktarbeidet så lenge kvalitet blir riktig.
 
I et slikt tilfelle vil 

valget av regningsarbeidsformatet snarere kunne tilsi en strengere tolkning av kontraktens 

krav til entreprenørens byggeforpliktelse. 

 

På denne bakgrunn kan altså valget av regningsarbeidsformatet trekke i begge retninger med 

hensyn tolkningen av kontraktens krav til entreprenørens ytelse. Hvilken betydning 

vederlagsformatet skal tillegges i det enkelte tilfellet må således vurderes konkret.   

 

5 Vederlagsrisiko: Betydning for vederlaget? 

5.1 Alminnelig om vederlagsberegningen ved regningsarbeider 

5.1.1 Innledning 

Dernest oppstår spørsmålet hvilken betydning regningsarbeidsformatet medfører for 

reguleringen av vederlagsrisikoen. 

 

                                                 
38

 NS 8405 pkt. 36.2 (1) og Bruserud (2014) s. 284 (i petit).  
39

 Innenfor rammene av nødvendighetskravet i NS 8505 pkt. 31.1 (1), se punkt 5 under. 
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Når arbeidet skal utføres på regning har entreprenøren krav på vederlag for alle "nødvendige 

kostnader" til å utføre arbeidet med tillegg av et avtalt eller sedvanlig "påslag", jf. NS 8405 

pkt. 31.1 (1). Vederlagsberegningen består altså av to deler. Først må man fastlegge summen 

av entreprenørens ”nødvendige kostnader” til å utføre arbeidet for å finne vederlagets 

beregningsgrunnlag. Neste steg er å multiplisere dette beregningsgrunnlaget med en avtalt 

eller sedvanlig påslagsprosent
40

 som skal gi dekning for entreprenørens "indirekte kostnader", 

"risiko" og "fortjeneste", jf. NS 8405 pkt. 31.1. Produktet av dette regnestykket er 

entreprenørens vederlag. 

 

Utgangspunktet ved fastleggelsen av vederlagets beregningsgrunnlag må tas i entreprenørens 

oppgaver over hvilke kostnader som rent faktisk ble pådratt for å utføre arbeidet.
41

 Hvorvidt 

en faktisk og reelt
42

 pådratt kostnad skal inn i beregningsgrunnlaget, beror på 

grensedragningen mellom hvilke kostnader som skal anses som "nødvendige kostnader" og 

hvilke som er omfattet av påslaget etter NS 8405 pkt. 31.1 (1). 

 

                                                 
40

 I den grad påslaget er regulert i avtalen vil det normalt være fastsatt som en prosentsats av entreprenørens 

nødvendige kostnader, men påslaget kan også fastsettes til et bestemt beløp, jf. Marthinussen (2010) s. 386. 
41

 Sandvik (1966) s. 174. 
42

 Muligheten for at entreprenøren krever vederlag for kostnader eller arbeidstimer som ikke er reelle, vil nok 

mange praktikere si at er en viktig type risikooverføring som regningsarbeidsformatet medfører. I og med at 

denne avhandlingen diskuterer risikooverføring i rettslig forstand på bakgrunn av de tre hjelpebegrepene; 

oppfyllelses-, vederlags- og tidsrisiko, avgrenses det mot slike mer pragmatiske forståelser av risikobegrepet.    
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5.1.2 Påslaget: ”Indirekte kostnader”, ”risiko” og ”fortjeneste” 

Entreprenørens påslag skal i følge NS 8405 pkt. 31.1 (1) gi dekning for entreprenørens 

"indirekte kostnader", "risiko" og "fortjeneste". 

 

Med ”indirekte kostnader” siktes det til kostnader som er nødvendige for å drive 

entreprenørvirksomheten, men som likevel er uavhengige av de enkelte oppdragene. I kontrast 

til direkte kostnader som er nødvendige kostnader i tilknytning til et konkret byggeprosjekt, 

knytter indirekte kostnader seg til ytelser som er felles for flere oppdrag. Dersom slike 

kostnader skulle gi grunnlag for fullt vederlag i den enkelte kontrakt, ville dette medført at 

entreprenøren fikk vederlag for samme kostnad flere ganger av forskjellige byggherrer. På 

denne bakgrunn er det en hensiktsmessig regel at entreprenøren belaster den enkelte 

byggherre med en forholdsmessig del av sine indirekte kostnader gjennom påslaget. Selv om 

grensedragningen mellom direkte og indirekte kostnader undertiden kan reise tvilsomme 

spørsmål som i og for seg kan sies å omhandle risiko, forfølges denne problemstillingen ikke 

nærmere her.
43

 

 

At påslaget også skal dekke entreprenørens ”fortjeneste”, er selvsagt. Med fortjeneste menes 

ganske enkelt økonomisk vinning. Selv om mange entreprenører mer eller mindre berettiget 

vil hevde at deres virksomhet også søker å ivareta flere andre formål av mer ideell og 

samfunnsmessig karakter, står målet om å oppnå økonomisk vinning sentralt for så å si alle 

som driver næringsvirksomhet.  

 

Endelig skal påslaget også gå til dekning av entreprenørens ”risiko”. Hva det vil si at påslaget 

skal dekke entreprenørens ”risiko” ved byggeprosjektet er ikke opplagt og kan på mange 

måter sies å berøre – kanskje til og med utgjøre – kjernen i denne avhandlingens 

problemstilling. Til tross for begrepets sentrale betydning for kontraktspartenes rettsstilling i 

forhold til hverandre, finnes det imidlertid ingen drøftelser verken i rettspraksis, juridisk teori 

eller andre rettskildefaktorer som direkte angår innholdet i risikobegrepet slik det er brukt i 

NS 8405 pkt. 31.1. For å fastlegge hva slags og hvor mye "risiko" entreprenøren må ta høyde 

for ved regningsarbeid, er man således henvist til å avgrense risikobegrepet negativt mot hva 

som må omfattes av de andre begrepene i NS 8405 pkt. 31.1. Av særlig stor betydning er i 

denne forbindelse avgrensningen mot begrepet "nødvendige kostnader". 

 

5.1.3 Beregningsgrunnlaget: "Nødvendige kostnader" 

En svært viktig problemstilling vedrørende vederlagsrisikoreguleringen ved regningsarbeider 

er altså hva som ligger i vilkåret om at en pådratt kostnad må være "nødvendig", jf. NS 8405 

                                                 
43

 Se Sandvik (1966) s. 178 og 179. Se også Marthinussen (2010) s. 484-486. 
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pkt. 31.1 (1).  Alle vederlagsspørsmålene som diskuteres nærmere i punktene 5.2-5.5 kan i og 

for seg anses som nyanseringer av denne problemstillingen for sine respektive typetilfeller.  

 

I praksis ser man meget ofte at partene avtaler faste timesatser som skal gjelde for ulike typer arbeidsinnsats som 

utføres på regning. Slike timesatser vil i så fall omfatte både kostnads- og påslagselementet slik at 

vederlagsberegningen utelukkende består i å multiplisere den relevante timesatsen med antallet medgåtte 

arbeidstimer. Ved avtalte timerater for regningsarbeid gjelder imidlertid fremdeles kravet om at entreprenørens 

pådratte kostnader må være ”nødvendige”.
44

 Forskjellen er at nødvendighetskravet ikke knytter seg til 

entreprenørens kostnader direkte, men til antallet medgåtte arbeidstimer.
45

 

 

Anvendelsen av nødvendighetsvilkåret kan se noe forskjellig ut avhengig om man ser det fra 

entreprenørens eller byggherrens perspektiv. Sett fra entreprenørens side retter vilkåret seg 

mot hvilke pådratte kostnader som entreprenøren fortløpende kan oppføre på regningen og 

endelig kreve vederlag for når kontraktarbeidet er ”ferdigstilt”.
 46

  Praktisk rettslig betydning 

får imidlertid nødvendighetskravet først når det vurderes fra byggherrens perspektiv. 

Situasjonen er da at entreprenøren har krevet vederlag for hele eller deler av kontraktarbeidet, 

men byggherren har innsigelser mot regningens størrelse på grunnlag av at det foreligger 

unødvendige kostnader. For praktiske formål er det derfor mer hensiktsmessig å avgrense 

nødvendighetsbegrepet negativt. Det interessante spørsmålet er altså ikke hva det betyr at 

kostnader er positivt nødvendige, men hva som skal til for at byggherren kan vinne frem med 

en anførsel om at entreprenørens regning må settes ned fordi de pådratte kostnadene helt eller 

delvis ikke har vært "nødvendige" for å utføre arbeidet, jf. NS 8405 pkt. 31.1 (1).  

 

Et sikkert unntak fra utgangspunktet om at alle faktisk pådratte kostnader skal inn i 

beregningsgrunnlaget for vederlaget gjelder merkostnader som skyldes "irrasjonell drift og 

uforsvarlig forhold" på entreprenørens side, jf. NS 8405 pkt. 31.4 if.
47

 Innholdet i dette 

unntaket drøftes i punkt 5.2 under.  

 

Hvorvidt det også lar seg oppstille generelle objektive unntak fra entreprenørens vederlagsrett 

for (forsvarlig) pådratte kostnader, er tvilsomt.  Dette diskuteres i punkt 5.4 under. I 

påfølgende punkt 5.5 behandles det mer spesifikke spørsmålet om entreprenørens 

vederlagsrett for kostnader til utbedring av hendelig skade. 

                                                 
44

 Jf. NS 8405 pkt. 31.1 (1) 
45

 Jf. blant annet Bruserud (2014) s. 313 forutsetningsvis. 
46

 Utgangspunktet er at kravet på vederlag forfaller i sin helhet når kontraktarbeidet er "ferdigstilt", jf. NS 8405 

pkt. 28.2. Ved arbeid av "lengre varighet", kan avdragsbetaling likevel kreves hver måned, jf. annet ledd.  
47

 Riktignok regulerer bestemmelsen direkte bare hvilke innsigelser som byggherren ikke taper til tross for 

manglende protest etter kontroll av entreprenørens innsendte dokumentasjon i samsvar med pkt. 31.4. Imidlertid 

er det vanlig i den juridiske teori å henvise til pkt. 31.4 if. når det sies at entreprenøren ikke har krav på vederlag 

for merkostnader som skyldes "uforsvarlig forhold", jf. blant annet Marthinussen (2010) s. 483 og Bruserud 

(2014) s. 314. 
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En problemstilling som i en forstand kan synes å ligge på siden av de spørsmål som hittil er 

nevnt, er hvorvidt entreprenøren har rett til vederlag for retting av mangler. Fordi 

rettskildebildet vedrørende dette spørsmålet er betydelig rikere enn hva som er tilfellet for 

spørsmålet om objektive unntak fra entreprenørens vederlagsrett og løsningene kan tenkes å 

innvirke på hverandre, vil jeg behandle entreprenørens vederlagsrett for mangelsutbedring 

først, se punkt 5.3 under.  

 

5.2 Kostnader pådratt ved "uforsvarlig forhold" 

5.2.1 Problemstilling 

Problemstillingen i dette avsnittet er hva som skal til for at for at byggherren kan kreve at 

regningen skal reduseres på grunn av "uforsvarlig forhold" hos entreprenøren selv eller noen 

han svarer for, jf. NS 8405 pkt. 31.4 if.  

 

Fordi den overordnede problemstillingen for denne avhandlingen er hvilke konsekvenser det har for 

risikoreguleringen mellom partene at arbeidet skal utføres på regning, faller det i utgangspunktet utenfor 

avhandlingens tema å gå grundig inn på spørsmålet om hva som skal til for at entreprenøren må anses for å ha 

opptrådt uforsvarlig. For å danne det nødvendige bakteppet for diskusjonen av om det finnes objektive unntak fra 

hovedregelen om at entreprenøren har krav på vederlag for alle forsvarlig pådratte kostnader, er det imidlertid 

nødvendig å redegjøre kort for innholdet i uforsvarlighetsbegrensningen. 

 

5.2.2 Varierende ordvalg, men samme realitet 

Modifikasjonen om at entreprenøren ikke har krav på vederlag for kostnader som skyldes 

"urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold" slik det heter i NS 8405 pkt. 31.4 if., er 

formulert noe ulikt i de forskjellige rettskildefaktorene hvor det dukker opp. I Rt. 1969 s. 

1122 ble det uttalt at det må være tale om merkostnader som har sin "årsak i uforsvarlige 

forhold fra entreprenøren eller noen han svarer for, hva enten dette skyldes planlegging, 

ledelse eller utføring av arbeidet" (min understrekning).
48

 Sandvik bruker også ordene 

"uforsvarlig forhold".
49

 Lilleholt og forarbeidene til bustadoppføringslova § 41 (1) uttaler at 

entreprenøren ikke har krav på vederlag for "ineffektiv drift",
50

 mens Bruserud og Barbo 

skriver at entreprenøren må ha opptrådt "uaktsomt"
51

 eller "culpøst".
52

  

 

Til tross for at det er nyanseforskjeller mellom hvilke ord som de ulike forfatterne bruker for å 

beskrive modifikasjonen i utgangspunktet om at entreprenøren har krav på vederlag for alle 

faktisk pådratte kostnader, synes imidlertid realiteten å være den samme. Et fellestrekk ved 

                                                 
48

 Jf. dommens side 1124. 
49

 Sandvik (1966) s. 179. 
50

 Lilleholt (2014) note 174 og NOU 1992:9 s. 91.  
51

 Bruserud (2014) s. 314 og 382 (i petit). 
52

 Barbo (1989) s. 30. Se også Vagner (2000) s. 38. 
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alle formuleringene er at de inneholder et element av subjektiv bebreidelse. For at byggherren 

skal kunne kreve nedsettelse av regningen på dette grunnlaget må det således kunne påvises at 

entreprenøren, eller noen han svarer for, har opptrådt klanderverdig i en eller annen forstand. 

Av ordenshensyn vil jeg i det følgende bruke formuleringen uforsvarlig forhold som en 

fellesbetegnelse på det varierende ordvalget. 

 

5.2.3 Innholdet i begrepet ”uforsvarlig forhold” 

5.2.3.1 Generelt 

I et teoretisk perspektiv kan det sies at kostnader pådratt ved uforsvarlig forhold på 

entreprenørens side består av to kumulative elementer. For det første må det kunne 

konstateres at entreprenørens regning er blitt høyere enn den trengte å bli på grunn av forhold 

på entreprenørens side. Dette beror på en objektiv vurdering av om handlinger eller 

beslutninger som entreprenøren har foretatt har gjort regningen større enn strengt 

nødvendig.
53

 For det annet må det i tillegg være grunnlag for å konstatere at den aktuelle 

handlingen eller beslutningen kan karakteriseres som uforsvarlig. 

 

For praktiske formål er det to hovedgrupper av tilfeller hvor byggherren kan vinne frem med 

en anførsel om at entreprenøren har opptrådt uforsvarlig: 

 

5.2.3.2 Konkret uforsvarlig forhold 

For det første kan det tenkes å foreligge et konkret uforsvarlig forhold på entreprenørens side. 

Entreprenøren har for eksempel foretatt et valg av en bestemt type materialer eller 

utførelsesmetode som en alminnelig faglig dyktig entreprenør burde forstått at ikke ville 

oppfylle kontraktens krav til sluttresultatet, se de to figurene under til illustrasjon. 

Merkostnadene som feilen har medført må således anses som pådratt ved uforsvarlig forhold 

og gir dermed ikke rett til vederlag.  

 

 

                                                 
53

 Se nærmere om dette i punkt 5.4.2. 
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Fastleggelsen av aktsomhetsnormen som den enkelte entreprenør må bedømmes i forhold til, 

er en nokså konkret og skjønnsmessig øvelse.
54

 Selv om det i alminnelighet kan sies å gjelde 

et strengt profesjonsansvar for entreprenøren, er det i realiteten meget vanskelig for 

byggherren å bevise at entreprenøren har opptrådt uforsvarlig. I mangel av konkrete 

holdepunkter for noe annet, er det videre en gjennomgående oppfatning i juridisk teori at 

bevismessig usikkerhet med hensyn til entreprenørens aktsomhet vil måtte gå utover 

byggherren.
55

 

 

5.2.3.3 Uforsvarlighetspresumsjon hvis sluttregningen er uvanlig høy 

Blant annet for å bøte på de praktiske problemene med å bevise konkret uforsvarlighet på 

entreprenørens side, har det i rettspraksis blitt utviklet et prinsipp om at det skal presumeres
56

 

å foreligge uforsvarlig forhold dersom totalkostnadene i betydelig grad overstiger det som er 

normalt. Denne uforsvarlighetspresumsjonen ble først uttalt og anvendt av Høyesterett i 

dommen inntatt i Rt. 1969 s. 1122 på grunnlag av såkalte ”alminnelige privatrettslige 

regler”.
57

 Senere er normen lagt til grunn i juridisk teori
58

 og gitt grunnlag for en relativt fast 

og konsistent lagmannsrettspraksis.
59

  

 

Saksforholdet i Rt. 1969 s. 1122 gjaldt en entreprisekontrakt om oppføring av et typehus. 

Entreprenøren hadde sendt faktura på grunnlag av 1701,5 arbeidstimer, hvilket tilsvarte 

noenlunde det dobbelte av det som Høyesterett la til grunn som gjennomsnittlig timebruk for 

tilsvarende prosjekter. Selv om entreprenøren kunne vise til enkelte konkret fordyrende 

                                                 
54

 Sandvik (1966) s. 181.  
55

 Sandvik (1966) s. 180. 
56

 At det ikke er tale om mer enn en presumsjonsregel, fremgår av at kostnadsoverskridelsen kan forsvares ved å 

vise til at konkrete forhold ved det aktuelle prosjektet har medført større totalkostnader i forhold til normalt, jf. 

blant annet LB-2003-19361, LB-2004-54008 og LB-2010-83315.  
57

 Se dommens side 1124. 
58

 Marthinussen (2010) s. 478, Bruserud (2014) s. 313 og Barbo (1997) s. 156.  
59

 LB-2014-511, LB-2010-178438, LB-2004-54008, LB-2003-19361, LB-2002-1913 og Bruserud (2014) s. 313. 

Rett nok gjelder alle dommene tolkningen av regningsarbeidsbestemmelsen i buofl. § 41 (2), men på dette 

punktet er det ingen grunn til å tro at NS 8405 pkt. 31.1 må forstås annerledes. 
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omstendigheter ved arbeidet, var ikke dette i nærheten tilstrekkelig for å begrunne den 

ekstraordinære timebruken. Høyesterett fant dermed at entreprenøren hadde opptrådt 

uforsvarlig "hva enten dette skyldes planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet".
60

 

 

Ved utmålingen av vederlagsreduksjonen ble imidlertid regningen ikke satt ned mer enn at 

entreprenørens endelige vederlagskrav tilsvarte 1428 arbeidstimer. Høyesterett erkjente at 

dette gikk godt utover ekstraarbeidet som de konkret fordyrende omstendigheter hadde 

medført, men uttalte at entreprenøren måtte "godskrives en betydelig margin".
61

 Marthinussen 

mfl. antar at Rt. 1969 s. 1122 kan tas til inntekt for at det "må aksepteres et slingringsmonn på 

20-30 %" i forhold til det normale.
62

 

 

Slingringsmonnet som entreprenøren ble innrømmet i Rt. 1969 s. 1122 synes å ha vært 

begrunnet i to prinsipielt forkjellige forhold. For det første henviser Høyesterett til 

lagmannsrettens premisser hvor det vises til praktiske og bevismessige utfordringer med å 

etterprøve hvor tidkrevende det konkrete oppdraget var å utføre. For det annet påpeker 

Høyesterett at entreprenørene i de sammenliknbare sakene var spesialister på bygging av 

typehus. Når man som byggherre kontraherer med en vanlig entreprenør kan det altså ikke 

kreves like effektivt arbeid som dersom entreprenøren er spesielt dyktig på den aktuelle typen 

oppdrag.   

 

                                                 
60

 Dommens s. 1124.  
61

 Dommens s. 1124.  
62

 Marthinussen (2010) s. 483. 
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Figuren illustrerer Høyesteretts resonnement i Rt. 1969 s. 1122. 

 

I den grad presumsjonsregelen som ble oppstilt i Rt. 1969 s. 1122 har til formål å bøte på de 

praktiske problemene for en byggherre med å bevise at deler av entreprenørens ressursbruk 

kan føres tilbake til konkret uforsvarlige handlinger eller beslutninger, kan regelen neppe 

antas å være alene tilstrekkelig for å ivareta dette formålet. For det første er det en vesentlig 

innsnevring av uforsvarlighetspresumsjonens anvendelsesområde at normen bare kan 

anvendes på entreprisekontrakter som gjelder noenlunde standardiserte ytelser. 

Entreprenørens forpliktelse er i sin natur en specieytelse hvilket ofte gjør det vanskelig å 

oppstille et relevant sammenlikningsgrunnlag ut i fra hva som er normal ressursbruk. Dette 

gjør det tilsvarende enkelt for entreprenøren å angripe byggherrens sammenlikningsgrunnlag 

som irrelevant. Men også selv om kontrakten skulle vedrøre noe så standardisert som bygging 

av et typehus – hvilket var tilfellet i Rt. 1969 s. 1122 – tyder Høyesteretts premisser på at 

entreprenørens egne kostnadsoppgaver og timelister vil være sentrale beviser med hensyn til 

hvor tids- og kostnadskrevende det konkrete oppdraget var å utføre.  

 

5.3 Vederlag for retting av mangler? 

5.3.1 Innledning 

Hvis det foreligger en mangel ved det overtatte kontraktarbeidet er utgangspunktet at 

entreprenøren har retteplikt, jf. NS 8405 pkt. 36.2 (1). Som nevnt i punkt 4.1 over, påvirkes 

verken mangelsvurderingen som sådan eller spørsmålet om retteplikt av at partene har valgt 
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regningsarbeider som vederlagsformat.
63

  Et særskilt spørsmål som oppstår ved 

regningsarbeider er derimot om og eventuelt i hvilken utstrekning entreprenøren har krav på 

vederlag for kostnader som pådras i forbindelse med rettearbeidene.  

 

5.3.2 Rettslige utgangspunkter 

Et naturlig utgangspunkt ved vurderingen av entreprenørens vederlagsrett for rettearbeid, er 

bestemmelsen om entreprenørens retteplikt ved mangler i NS 8405 pkt. 36.2. I pkt. 36.2 (1) 2. 

punktum heter det ganske enkelt at "[e]ntreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen".  

Bestemmelsen har ingen reservasjon for det tilfellet at arbeidet skal utføres på regning i stedet 

for fastpris. 

 

På den annen side er det lite som tyder på at formuleringene i pkt. 36.2 har blitt valgt med 

henblikk på situasjonen hvor entreprenørens arbeid skal utføres på regning.
64

 Et like 

nærliggende utgangspunkt for vurderingen av entreprenørens rett til vederlag for rettearbeider 

kan dermed være bestemmelsen om entreprenørens alminnelige vederlagsrett ved 

regningsarbeider, pkt. 31.1. Ifølge denne bestemmelsen skal entreprenøren, som sagt, skal ha 

vederlag for alle "nødvendige kostnader". Ordlyden har ingen reservasjon for det tilfellet at 

det er tale om rettearbeider til forskjell fra vanlig kontraktsarbeid.  

 

Hvilken av bestemmelsene i NS 8405 pkt. 31.1 eller 36.2 som må anses for å regulere 

spørsmålet om entreprenørens vederlagsrett for rettearbeider ved regningsarbeid, kan ikke 

uten videre avgjøres ut i fra betraktninger om hvilken regel som er lex specialis eller lex 

superior. Lex specialis-betraktninger kan alltid møtes med den innsigelse at det er like opplagt 

å si at det er regningsarbeidsformatet eller arbeidenes karakter av å være rettearbeider som er 

det spesielle for situasjonen. Og selv om regningsarbeidsformatet i det enkelte tilfellet skulle 

være bestemt i det individuelle "avtaledokumentet", og dermed tilsynelatende ha forrang etter 

motstridsbestemmelsen i pkt. 3.1 a), jf. pkt. 3.2 (1), ville en slik løsning forutsatt svaret på et 

av hovedspørsmålene i vurderingen; nemlig om regningsarbeidsformatet må anses å regulere 

spørsmålet om vederlag for retting av mangler. 

 

Selv om NS 8405 altså ikke direkte kan sies å ta stilling til spørsmålet om entreprenørens 

vederlagsrett for rettearbeider ved regningsarbeid, gir de nevnte bestemmelsene grunnlag for å 

oppstille tre tolkningsalternativer: (1) Et første alternativ er å fastholde ordlyden i pkt. 36.2 

første ledd 2. punktum slik at retting i sin helhet må skje for entreprenørens regning. (2) For 

                                                 
63

 Med det mulige forbeholdet om at regningsarbeidsformatet kan virke inn på kontraktstolkningen i 

mangelsvurderingen og potensielt heve terskelen i misforholdsvurderingen ved spørsmålet om retteplikt, se 

punkt 4.1 (nederst i petit) og punkt 4.2. 
64

 Jf. punkt 1.3 over. 
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det annet er det et alternativ at entreprenøren har krav på vederlag for alle faktisk pådratte 

kostnader som ikke skyldes uforsvarlig forhold på entreprenørens side. (3) En tredje mulighet 

er at det må foretas en differansebetraktning mellom entreprenørens hittil opptjente vederlag 

og det vederlaget han ville hatt krav på dersom han leverte kontraktsmessig på første forsøk.  

 

Med utgangspunkt i disse tre alternativene vil jeg i det følgende drøfte entreprenørens 

vederlagsrett for rettearbeider i to etapper: 

 

Først vil jeg se på entreprenørens rett til vederlag for kostnadsforskjellen mellom faktisk og 

kontraktsmessig ytelse. I forhold til tolkningsalternativene kan dette sies å være valget 

mellom (1) intet vederlag eller (3) differansebetraktningsmetoden, se punkt 5.3.3 under.  

 

Forutsatt at entreprenøren i det minste har krav på vederlag for differansen mellom 

kontraktsmessig og faktisk ytelse, vil jeg deretter behandle entreprenørens rett til vederlag for 

øvrige rettekostnader. Dette kan kalles valget mellom (3) differansebetraktningsmetoden eller 

(2) fullt vederlag for alle forsvarlig pådratte kostnader, se punkt 5.3.4 under. 

 

5.3.3 Intet vederlag eller differansebetraktning? – Kostnader som ville vært 

nødvendige for å oppfylle kontraktsmessig  

I juridisk teori er det lagt til grunn som en temmelig sikker regel at entreprenøren i alle fall 

har rett til vederlag for rettearbeider som knytter seg til kvantitative mangler.
65

 Når det gjelder 

arbeid som er uriktig utført, hevder Marthinussen at entreprenøren ikke har krav på vederlag 

for rettingen overhodet.
66

 Sandvik skriver på den annen side at entreprenøren også i slike 

tilfeller har krav på vederlag "for de merkostnader entreprenøren selv ville hatt (med tillegg 

av salær) for å prestere mangelfri ytelse".
67

   

 

Selv om ingen av forfatterne begrunner standpunktene sine nærmere, er det i alle fall når det 

gjelder kvantitative mangler ikke vanskelig å forstå hvorfor en vederlagsfri retteplikt for 

entreprenøren ville være en for streng sanksjonering av kontraktsbruddet. Det særegne med 

situasjonen når et arbeid som utføres på regning ikke er fullført på overtakelsestidspunktet, er 

at byggherren ikke har betalt for den gjenstående delen av arbeidet. På tidspunktet for 

overtakelse av kontraktarbeidet er vederlagskravet bare beregnet på grunnlag av 

entreprenørens hittil pådratte kostnader. Kostnadene til å utføre den resterende delen er 

foreløpig holdt utenfor. Dette er til forskjell fra situasjonen når tilsvarende mangelspørsmål 

                                                 
65

 Sandvik (1966) s. 186, Marthinussen (2010) s. 590 og Barbo (1990) s. 30. 
66

 Marthinussen (2010) s. 590. 
67

 Sandvik (1966) s. 187. 
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oppstår i fastpriskontrakter, hvor entreprenørens vederlagskrav normalt sett
68

 er ment å 

omfatte hele kontraktarbeidet selv om noe arbeid skulle gjenstå etter overtakelsestidspunktet. 

På denne bakgrunn er det naturlig å forstå bestemmelsen i pkt. 36.2 (1) 2. punktum slik at den 

forutsetter at entreprenøren i utgangspunktet har krav på vederlag for hele kontraktarbeidet. 

 

I lys av dette resonnementet er det imidlertid ikke helt enkelt å se begrunnelsen for hvorfor 

det skulle være holdbart å trekke et prinsipielt skille mellom mangler som består i "arbeid 

som gjenstår" og "uriktig utført arbeid" slik Martinussen gjør.
69

 Når den bærende 

begrunnelsen for entreprenørens vederlagsrett ved retting av kvantitative mangler er at det 

gjenstående arbeidet ikke er omfattet av prisen, er det ikke konsekvent om entreprenøren skal 

nektes enhver rett til vederlag for å rette "uriktig utført arbeid".
70

 I den grad rettearbeidene 

vedrører en mangel av kvalitativ karakter, vil rettearbeidene umulig kunne gjennomføres uten 

at byggherren samtidig får et sluttresultat som er av bedre kvalitet og presumptivt mer 

kostbart enn hva han allerede har betalt for. Dette tilsier at Sandviks standpunkt har mest for 

seg.  

 

I de to forbrukerentrepriselovene, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven, er det 

inntatt egne bestemmelser om entreprenørens rett til vederlag for rettearbeider i buofl. § 32 (4) 

og hvtjl. § 24 if. Ifølge disse bestemmelsene har entreprenøren
71

 krav på pristillegg for 

"arbeid og materialer som ikke er omfattet av prisen" og som "ville vært nødvendig" dersom 

entreprenøren skulle levert kontraktsmessig.
72

 Ordlyden tilsier altså at entreprenøren har krav 

på vederlag i samsvar med differansebetraktningsmetoden som nevnt over. En slik tolkning 

støttes også av forarbeidene
73

 og kommentarutgaven
74

 til bustadoppføringslova.  

 

Ved anvendelsen av bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven som rettskildefaktorer 

ved fastleggelsen av gjeldende rett for næringsentrepriser, må det i alminnelighet utvises 

varsomhet fordi løsningene i disse lovene undertiden kan være konkret begrunnet i hensynet 

til å beskytte en uprofesjonell forbrukerbyggherre mot enn profesjonell entreprenør. Når det 

som i dette tilfellet er tale om å bruke bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven som 

                                                 
68

 En parallell problemstilling kan også oppstå dersom arbeidet utføres på et enhetsprisformat og mangelen 

består i at enkelte enheter ikke er ferdig utført. Entreprenøren skal for eksempel grave en grøft og få betalt for 

antall kubikk faktisk utgravet masse. Selv om grøften ikke skulle være ferdig utgravet på 

overtakelsestidspunktet, vil imidlertid entreprenøren ha krav på vederlag for den resterende delen av 

gravejobben. 
69

 Marthinussen (2010) s. 590. 
70

 Marthinussen (2010) s. 590. 
71

 I hvtjl. omtales realdebitor som "tjenesteyteren". 
72

 Buofl. er på nynorsk, men tilsvarende formulering finnes der. 
73

 NOU 1992:9 s. 80 og Ot.prp.nr.21 (1996-1997) s. 66. 
74

 Simonsen (2015) punkt 19.2.4 b).  
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støtteargument for en regel til gunst for entreprenøren, er imidlertid ikke disse 

vektinnsigelsene relevante.  

 

Videre synes løsningene som angis i buofl. § 32 (4) og hvtjl. § 24 if. for øvrig å representere 

en rimelig avveining av de bakenforliggende reelle hensyn som gjør seg gjeldende også 

utenfor bestemmelsenes konkrete anvendelsesområde. Kontraktsrettens regler og prinsipper 

om mislighold og misligholdsvirkninger bygger på et grunnsyn om at et mislighold innebærer 

en urettmessig forrykkelse av balansen i kontraktsforholdet. Den underliggende begrunnelsen 

for prinsippene om misligholdsbeføyelser er at denne balansen bør gjenopprettes slik at 

partene stilles som om kontrakten ble riktig oppfylt. En regel om at entreprenøren får vederlag 

for den delen av arbeidet som uansett ville vært nødvendig for å levere kontraktsmessig, 

medfører at partene vederlagsmessig stilles i samsvar med dette hensynet. 

 

Konklusjonen er at entreprenøren i alle fall har krav på vederlag for den delen av 

rettearbeidene som uansett ville vært nødvendig for å levere kontraktsmessig på første forsøk.  

 

5.3.4 Differansebetraktning eller fullt vederlag? – Merkostnader på grunn av 

mangelen 

Når det ses bort ifra kostnader som ville vært nødvendige for å levere kontraktsmessig på 

første forsøk, står man igjen med en sammensatt gruppe kostnader. Eksempelvis kan det være 

tale om kostnader til å bygge noe som må rives i retteomgangen, rivingskostnader som sådan 

og eventuelle følgeskader av mangelen. Et gjennomgående fellestrekk ved alle disse 

kostnadstypene er at de kan sies å stå i årsakssammenheng med mangelen, eller mer presist; 

oppfyllelsessvikten som utgjør grunnlaget for mangelen. Dersom man ser for seg at 

oppfyllelsessvikten som forårsaket mangelen ikke skjedde, eller i stedet for ble oppdaget av 

entreprenøren underveis i byggeprosessen, ville entreprenøren helt eller delvis vært disse 

kostnadene foruten.   

 

En konsekvens av at kostnadene står i årsakssammenheng med en oppfyllelsessvikt, er at 

oppfyllelsessvikten må ha vært forsvarlig for at spørsmålet om vederlagsrett i det hele tatt skal 

komme på spissen. I den grad mangelen kan tilbakeføres til et "uforsvarlig forhold" på 

entreprenørens side, vil entreprenøren uansett ikke ha krav på vederlag, jf. punkt 5.2 over. 

Selv om forutsetningen om at mangelen må være forsvarlig innebærer en betydelig 

innsnevring av spørsmålets praktiske betydning, er det ikke vanskelige å tenke seg praktiske 

eksempler. De to figurene under illustrerer hvordan spørsmålet kan oppstå ved materialer som 

har skjulte mangler og forsvarlige utførelsesbeslutninger.  
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Dersom entreprenøren i første omgang velger materialtype 3 og etter overtakelse utbedrer mangelen ved å skifte 

ut materialene med type 1, vil entreprenøren ha merkostnader til for eksempel innkjøp og rivning av materialtype 

3. At entreprenøren normalt vil kunne kreve disse kostnadene dekket hos sin leverandør, er en annen sak. 

Spørsmålet her er om merkostnadene gir rett til vederlag fra byggherren. 

 

 
På samme måte som i materialeksempelet over, vil valg av utførelsesmetode 3 medføre merkostnader 

sammenliknet med situasjonen dersom entreprenøren hadde valgt riktig metode (metode 1) fra begynnelsen av.  

 

Grunnen til at det umiddelbart kan fremstå som et tvilsomt spørsmål hvorvidt entreprenøren 

har rett til vederlag for merkostnader som skyldes forsvarlige feil, er at det tilsynelatende har 

vært en etablert oppfatning i den juridiske teori at vederlagsspørsmål ved regningsarbeider i 

alminnelighet beror på en forsvarlighetsvurdering, se punkt 5.4.3.1 under. Ved en nærmere 

analyse av rettskildefaktorene vedrørende dette konkrete spørsmålet, blir det imidlertid nokså 
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tydelig at vederlagsspørsmålet i alle fall ikke i denne relasjonen lar det være avgjørende om 

entreprenøren har opptrådt forsvarlig eller ikke. 

 

Som vist i punkt 5.3.3 over, følger det av diskusjonen i juridisk teori at entreprenøren i 

høyden har krav på vederlag for den delen av rettearbeidene som uansett ville vært 

nødvendige for å levere kontraktsmessig ytelse.
75

 Ved forbrukerentrepriser følger dette direkte 

av ordlyden i buofl. § 32 (4) og hvtjl. § 24 if. I Simonsens kommentarer til bestemmelsen 

presiseres det at forbrukeren "derimot ikke er forpliktet til å betale mer enn om arbeidet hadde 

vært utført korrekt i løpet av kontraktsperioden. Påløper det ekstrakostnader fordi 

entreprenøren må utføre arbeidet i ettertid, er dette forbrukeren uvedkommende".
76

 Liknende 

uttalelser finnes også i forarbeidene til bustadoppføringslova.
77

   

 

At entreprenøren ikke bør ha rett til vederlag for merkostnader som skyldes en mangel, støttes 

også av de reelle hensyn som gjør seg gjeldende. For det første tilsier alminnelige 

risikobetraktninger at det er entreprenøren som bør bære vederlagsrisikoen for merkostnader 

som skyldes egne valg og handlinger innenfor sitt funksjonsområde etter kontrakten. Selv om 

entreprenøren ikke er å bebreide for merkostnadene, fremstår det som grunnleggende ulogisk 

om han i realiteten skulle tjene på å levere mangelfullt arbeid på første forsøk. For det annet 

synes bestemmelsene i buofl. § 32 (4) og hvtjl. § 24 if. å gi uttrykk for regler som er i god 

overensstemmelse med de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og hensyn vedrørende 

misligholdsbeføyelser, se punkt 5.3.3 om dette.  

 

Konklusjonen er etter dette at entreprenøren ikke kan kreve vederlag for merkostnader på 

grunn av mangelen.   

 

5.3.5 Tillegg: Merkostnader som følge av en forsinkelse? 

I forlengelsen av behandlingen av entreprenørens vederlagsrett for retting av mangler, er det 

naturlig å stille spørsmålet om de samme begrensningene i vederlagsretten også må gjelde for 

merkostnader som oppstår på grunn av en forsinkelse. 

 

I entrepriseretten medfører de særlige reglene om overtakelse
78

 av kontraktarbeidet at det er 

større likhetstrekk mellom mangels- og forsinkelsessituasjoner enn i andre kontraktsdisipliner. 

Dersom kontraktarbeidet ikke er i kontraktsmessig stand på tidspunktet for sluttfristens utløp, 

skal avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse bedømmes som mangel hvis kontraktarbeidet 

                                                 
75

 Sandvik (1966) s. 186 og Marthinussen (2010) s. 590.  
76

 Simonsen (2015) punkt 19.2.4 b). 
77

 NOU 1992:9 s. 80. 
78

 NS 8405 pkt. 32. 
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likevel blir overtatt, men som en forsinkelse dersom det ikke blir overtatt.
79

 Hvorvidt 

byggherren kan nekte overtakelse beror på om det kan påvises slike mangler at disse eller 

utbedringen av dem vil "hindre den forutsatte bruken" av kontraktarbeidet, jf. NS 8405 pkt. 

32.5 (1).  

 

Realitetsforskjellen mellom hva som skal til for at det foreligger en mangel eller en 

forsinkelse i entrepriseretten, er således utelukkende av graduell, og ikke artsmessig, karakter. 

En forsinkelse er ganske enkelt et større kontraktsbrudd enn en kvantitativ mangel. 

Alminnelige konsekvensbetraktninger tilsier dermed at de samme begrensningene som gjelder 

for entreprenørens vederlagsrett i en mangelsituasjon også må gjelde for merkostnader som 

skyldes en forsinkelse. 

 

I juridisk teori er det bare Sandvik som synes å kommentere problemstillingen om 

entreprenørens vederlagsrett for merkostnader som følge av en forsinkelse når arbeidet utføres 

på regning. Uten å begrunne standpunktet sitt uttrykkelig, kommer også Sandvik til at 

entreprenøren trolig må være avskåret fra å kreve vederlag for slike kostnader. Sandvik viser 

til sin egen artikkel om "Lønnstigningsspørsmål i entrepriseforhold" fra 1964 hvor han la til 

grunn at entreprenøren ikke hadde krav på vederlag for lønns- og prisstigning etter tidsfristen 

i en fastpriskontrakt. Ved regningsarbeider hevder han at regelen må ses på som "uttrykk for 

et prinsipp av noe større rekkevidde, ikke bare som en særregel for lønns- og 

prisstigningsspørsmål".
80

  

 

Konklusjonen er at entreprenøren ikke har rett til vederlag for merkostnader som oppstår på 

grunn av en forsinkelse. 

 

5.4 Vederlag for merkostnader som skyldes (forsvarlig) forhold på 

entreprenørens side? 

5.4.1 Innledning 

I dette avsnittet vendes det tilbake igjen til spørsmålet om entreprenørens vederlagsrett for 

vanlig kontraktsarbeid før overtakelse. Spørsmålet er om og eventuelt i hvilken utstrekning 

det lar seg oppstille objektive unntak fra utgangspunktet om at entreprenøren har rett til 

vederlag for forsvarlig pådratte kostnader.  
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 Se Bruserud (2014) s. 363. 
80

 Sandvik (1964) s. 182 øverst. 
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5.4.2 Nærmere om spørsmålets praktiske betydning 

5.4.2.1 Funksjonsfordelingsprinsippet 

Et prinsipp av grunnleggende betydning for vederlagsrisikoreguleringen ved fastprisarbeid, er 

funksjonsfordelingsprinsippet. Funksjonsfordelingsprinsippet bygger på det karakteristiske 

trekket ved entreprisekontrakten at sluttresultatet av entreprenørens arbeid forutsetter 

funksjoner fra begge parter. Med funksjoner siktes det til handlinger, beslutninger og andre 

innsatsfaktorer fra partene selv og deres kontraktshjelpere. Med støtte i rettspraksis
81

 og 

tidligere juridisk teori,
82

 formulerer Bruserud prinsippet slik at "[i]nnenfor de "funksjoner" 

[partene] skal fylle etter kontraktsforholdet, bærer de selv risikoen, i forholdet til 

medkontrahenten".
83

  

 

Ved fastprisformater er utgangspunktet at entreprenøren bærer den alminnelige 

vederlagsrisikoen for at kontraktarbeidet blir dyrere å utføre enn opprinnelig antatt. 

Funksjonsfordelingsprinsippet er et unntak fra dette utgangspunktet. Dersom en fordyrende 

omstendighet kan sies å skyldes en funksjon som byggherren skal fylle etter kontrakten, dvs. 

et forhold på byggherrens side, får entreprenøren krav på tilleggsvederlag.
84

 

 

Ved regningsarbeidsformatet er utgangspunktet omvendt. Fordi entreprenøren har rett til 

vederlag for alle ”nødvendige kostnader” er det byggherren som bærer den alminnelige 

vederlagsrisikoen for at kontraktarbeidet blir mer kostnadskrevende å utføre enn antatt på 

forhånd, jf. NS 8405 pkt. 31.1. Som diskutert i punkt 5.2 over, gjelder det et sikkert unntak for 

kostnader som skyldes "uforsvarlig forhold" på entreprenørens side. Hvem som har 

vederlagsrisikoen for merkostnader som skyldes forhold på entreprenørens side når det ikke 

er grunnlag for å konstatere at entreprenøren har opptrådt uforsvarlig, utgjør kjernen av 

problemstillingen i dette punktet, punkt 5.4.  

 

5.4.2.2 Merkostnader som skyldes forhold på entreprenørens side 

Hva som menes med merkostnader på grunn av forhold på entreprenørens side må altså 

forstås i lys av funksjonsfordelingsprinsippet og entreprenørens funksjonsområde etter 

kontrakten med byggherren. På et generelt plan kan man si at det dreier seg om økte kostnader 

som objektivt sett kan føres tilbake til handlinger, beslutninger eller innsatsfaktorer som 

entreprenøren eller noen han må identifiseres med, har foretatt eller bidratt med. 

 

                                                 
81

 Rt. 1917 s. 673. 
82

 Hagstrøm (2011) s. 333. 
83

 Bruserud (2014) s. 200. 
84

 NS 8405 pkt. 25.2. 
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Som et illustrerende eksempel kan man tenke seg at det foreligger skjulte mangler ved 

materialer som entreprenøren kjøper inn fra sin leverandør. Spørsmålet er om entreprenøren 

har krav på vederlag for merkostnadene som dette medfører, se figur under. 

 
Spørsmålet om vederlag for merkostnader som følge av forsvarlig forhold på entreprenørens side kommer på 

spissen dersom entreprenøren velger materialtype 3 i figuren over. I motsetning til tilfellet i tilsvarende figur i 

punkt 5.3.4 over, forutsettes det her at manglene oppdages underveis i byggeprosessen. I så fall plikter 

entreprenøren naturligvis å skifte disse ut med type 1 før ferdigstillelsesfristen. At entreprenøren har krav på 

vederlag for kostnadene til materialtype 1, er ikke tvilsomt. Spørsmålet er om entreprenøren også har krav på 

vederlag for merkostnadene som oppstår fordi han valgte materialtype 3 i første omgang.  

 

Som et annet eksempel kan man tenke seg at entreprenøren treffer en forsvarlig 

utførelsesbeslutning som likevel ikke medfører kontraktsmessig resultat. Selv om en uriktig 

utførelsesbeslutning lettere vil kunne sies å være uforsvarlig, er det ikke vanskelig å tenke seg 

eksempler på at en utførelsesbeslutning kan medføre et resultat som ikke er i samsvar med 

kontraktens krav uten at entreprenøren kan bebreides for dette.
85

 Spørsmålet er i så fall om 

entreprenøren har krav på vederlag for merkostnadene som følge av den forsvarlige, men 

uriktige, utførelsesbeslutningen. 

 

                                                 
85

 For eksempel vil dette være tilfellet ved såkalt "utviklingsrisiko", se Bruserud (2014) s. 203. Imidlertid er det 

grunn til å tro at det skal mindre til for å konstatere at entreprenørens valg av utførelsesmetode har vært 

forsvarlig enn at det har oppstått en utviklingsrisiko. Entreprenørens feilaktige valg av sveisemetode i 

saksforholdet i Rt. 1999 s. 922 (Salhus Flytebro) kan trolig tjene som et eksempel på et slikt tilfelle. 
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På samme måte som i materialvalgeksempelet over, er spørsmålet om entreprenøren har krav på vederlag for 

merkostnadene som oppstår hvis han velger metode 3 i første omgang, men senere i byggeprosessen oppdager at 

han må gjøre om på valget sitt. 

 

Mange andre eksempler kan også tenkes: Entreprenørens leverandør eller underentreprenør 

kan levere fra seg sine ytelser senere enn avtalt slik at entreprenøren må forsere arbeidene for 

å rekke kontraktens ferdigstillelsesfrist. Eventuelt kan også interne forhold i entreprenørens 

virksomhet slik som høyt sykefravær eller likviditetsproblemer også medføre økte kostnader i 

forhold til det normale. Fellestrekket ved alle disse tilfellene er at det oppstår merkostnader 

som følge av forhold på entreprenørens side uten at det behøver å foreligge grunnlag for å 

konstatere uforsvarlig opptreden. 

 

5.4.3  Er merkostnader som skyldes forsvarlig forhold på entreprenørens side 

"nødvendige"? 

5.4.3.1 En etablert oppfatning at ”nødvendig” betyr ”forsvarlig”? 

Ordlydsmessig er det betydelig forskjeller mellom å kreve at kostnader må ha vært 

nødvendige for å utføre arbeidet og ikke bare forsvarlig pådratt. Ut i fra en alminnelig 

språklig forståelse tilsier vilkåret om "nødvendige kostnader" at det gjelder et krav om 

årsakssammenheng mellom entreprenørens ressursbruk og kontraktsmessig resultat, jf. NS 

8405 pkt. 31.1. Kostnader som kan tenkes borte uten at kontraktsmessig ytelse blir umulig 

skal således trekkes ut av vederlagets beregningsgrunnlag.  At entreprenøren utfører arbeidene 

på en forsvarlig måte er naturligvis en forutsetning for at kostnadene er nødvendige, men 

språklig sett er det ikke tilstrekkelig.  
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Til tross for ordlydsforskjellen mellom nødvendighet og forsvarlighet kan det i alle fall på 

overflaten fremstå som en noenlunde etablert oppfatning i juridisk teori at den eneste 

innsigelsen byggherren kan ha mot entreprenørens krav på vederlag for reelt pådratte 

kostnader, er at deler av kostnadene skyldes "uforsvarlig forhold" på entreprenørens side.
86

 

Selv om ingen forfattere uttrykkelig avviser at byggherren kan ha objektive innsigelser mot 

entreprenørens regning på grunnlag av nødvendighetskravet, kan det likevel være nærliggende 

å tolke flere av dem i denne retning.  

 

For det første er det er en slik tolkning nærliggende på bakgrunn av hva flere forfattere 

uttrykkelig skriver om nødvendighetskravet ved regningsarbeider. Barbo skriver for eksempel 

at "entreprenøren ved regningsarbeid har krav på dekning av sine faktiske kostnader, med 

unntak for de kostnader som skyldes culpøse forhold fra ham selv eller noen han svarer for".
87

 

Bruserud viser til denne uttalelsen når han på sin side hevder at "den eneste reelle innsigelsen 

byggherren normalt vil kunne ha [er] at arbeidene har blitt utført på uforsvarlig eller 

irrasjonelt vis".
88

 I likhet med dette fremholdt også Sandvik at vederlagsberegningen ved 

regningsarbeid skal baseres på entreprenørens faktiske kostnader "med den sentrale og viktige 

modifikasjon at entreprenøren ikke har krav på dekning av kostnader som har sin årsak i at 

arbeidet er drevet eller administrert på uforsvarlig måte".
89

  

 

Isolert sett antyder alle disse formuleringene at nødvendighetskravet i realiteten må forstås 

som en forsvarlighetsnorm. Riktignok kan det innvendes at man i alminnelighet bør være 

varsom med å trekke for prinsipielle slutninger ut i fra korte, ubegrunnede og tilsynelatende 

gjensidig gjentakende uttalelser i juridisk teori. Til støtte for at ordlyden i de siterte uttalelsene 

likevel er bokstavelig ment i denne relasjonen, er imidlertid kombinasjonen med fraværet av 

uttrykkelige diskusjoner og uttalelser om nødvendighetskravets objektive innhold. I den 

utstrekning man finner redegjørelser om regningsarbeidsformatet i entrepriserettslige 

fremstillinger, nøyer de fleste forfattere seg med å si det relativt selvfølgelige; at byggherren 

har den alminnelige vederlagsrisikoen for at arbeidet blir mer kostnadskrevende enn 

opprinnelig antatt, men med unntak for merkostnader som skyldes uforsvarlig forhold på 

entreprenørens side.
90

  

 

Hvorvidt entreprenøren har krav på vederlag for merkostnader som skyldes forsvarlig forhold på entreprenørens 

side, forelå det inntil nylig ingen klare uttalelser om. I den nye kommentarutgaven til bustadoppføringslova 
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 Bruserud (2014) s. 314 og Sandvik (1966) s. 179. 
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 Barbo (1990) s. 30. 
88

 Bruserud (2014) s. 314. 
89

 Sandvik (1966) s. 179. Se også Hørlyck (2014) s. 263 og Vagner (2000) s. 38 med liknende uttalelser. 
90

 Se Bruserud (2014) s. 310-316., Barbo (1990) s. 30, Sandvik (1966) s.179 flg., Lilleholt (2014) note 174, 

Hørlyck (2014) s. 263 flg. og Vagner (2000) s. 38. 
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skriver imidlertid Simonsen uttrykkelig at hovedregelen om at ”[v]ederlagsformatet ved regningsarbeid gir 

uttrykk for et forsvarlighetsregime” ikke gjelder uten begrensninger.
91

 Uten å drøfte spørsmålet inntar Simonsen 

samme standpunkt som denne avhandlingen: Merkostnader som skyldes forsvarlige forhold på entreprenørens 

side, gir ikke rett til vederlag, se punkt 5.4.3.2 under. 

 

Den eneste avgjørelsen i rettspraksis som uttrykkelig diskuterer dette spørsmålet, er 

lagmannsrettsdommen inntatt i LB-2014-511. Saken gjaldt riktignok en forbrukerentreprise 

og tolkningen av bustadoppføringslova § 41 (2), men det er liten grunn til å tro at 

rettstilstanden må være annerledes ved næringsentrepriser. Etter en drøftelse av ulike 

uttalelser i juridisk teori,
92

 forarbeidene til bustadoppføringslova
93

 og enkelte andre 

lagmannsrettsavgjørelser
94

 som bygget på disse rettskildefaktorene, konkluderte 

lagmannsretten med at det må innfortolkes "en forsvarlighets- eller rimelighetsstandard i 

"nødvendige kostnader" i § 41 annet ledd".
95

 Fraværet av uttalelser i forarbeidene og juridisk 

teori om muligheten for objektive innsigelser mot entreprenørens faktura ble således tolket 

antitetisk slik at lagmannsretten antok at vederlagsspørsmålet fullt ut beror på en 

forsvarlighetsvurdering når arbeidet skal utføres på regning.  

 

Mot lagmannsrettens tolkning kan det imidlertid anføres at det er lite som tyder på at noen av 

redegjørelsene i juridisk teori eller forarbeidene til bustadoppføringslova har pretendert å gi 

en uttømmende fremstilling av innholdet i vilkåret om ”nødvendige kostnader” i buofl. § 41 

(2) og NS 8405 pkt. 31.1. Redegjørelsene er som oftest nokså knappe og det sentrale 

grunnlaget i flere fremstillinger er dommen i Rt. 1969 s. 1122. Den grunnleggende 

rettssetningen i Rt. 1969 s. 1122 var at entreprenøren ikke kan kreve vederlag timeforbruk 

som skyldes "uforsvarlig forhold” på entreprenørens side, se punkt 5.2.3 over. Hva som 

gjelder ved merkostnader som skyldes forsvarlig forhold på entreprenørens side, uttalte 

Høyesterett seg ikke om. Når flere teoretiske fremstillinger av nødvendighetskravet i 

hovedsak bygger på dommen i Rt. 1969 s. 1122, kan dette være med på å forklare hvorfor 

ikke andre objektive unntak fra entreprenørens vederlagsrett har vært diskutert nærmere i 

juridisk teori eller andre skriftlige rettskildefaktorer. 

 

5.4.3.2 Reelle hensyn 

I tillegg til at den tilsynelatende etablerte oppfatningen om at nødvendighet må forstås som 

forsvarlighet ved nærmere analyse viser seg ikke å være like tydelig som på overflaten, har en 

slik tolkning også flere gode grunner mot seg. 

                                                 
91

 Se Simonsen (2017) punkt 51.2.2. 
92

 Lilleholt (2001) s. 174 og Wefling (2011) s. 67 
93

 NOU 1992:9 s. 91. 
94

 LE-2002-00219, LB-2009-188676 og LA-2010-83315.  
95

 LB-2014-511. 
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For det første er det et vektig argument mot å tolke nødvendighetsvilkåret i NS 8405 pkt. 31.1 

og buofl. § 41 (2) som en forsvarlighetsnorm at det får svært stor betydning for 

vederlagsspørsmålet når en oppfyllelsessvikt oppdages. I lys av at entreprenørens krav på 

vederlag for rettearbeider ikke omfatter merkostnader som skyldes svikt på egen side, jf. 

punkt 5.3.4 over, blir det i så fall helt avgjørende for vederlagsspørsmålet om 

oppfyllelsessvikten oppdages før eller etter overtakelse. Hvis oppfyllelsessvikten oppdages 

før overtakelse vil det per definisjon ikke foreligge en mangelsituasjon med retteplikt for 

entreprenøren, og det som i realiteten er et utbedringsarbeid vil bli foretatt som vanlig 

kontraktsarbeid. Dersom entreprenøren skulle ha krav på fullt vederlag i et slikt tilfelle, ville 

det være en lite konsekvent rettstilstand. Feilen og utbedringsarbeidene er de samme 

uavhengig av når svikten oppdages, og oppdagelsestidspunktet kan bero på forhold som er 

utenfor partenes kontroll. 

 

 
Tidslinjen illustrerer resonnementet i avsnittet over.  

 

For det annet taler alminnelige risikobetraktninger for at entreprenøren bør bære 

vederlagsrisikoen for merkostnader som skyldes forhold på egen side uavhengig av om 

forholdet kan karakteriseres som uforsvarlig eller ikke. Med alminnelige risikobetraktninger 

siktes det til vurderinger av hvem av partene som er nærmest til å unngå-, kontrollere-, 

forsikre seg mot-, ta i betraktning-, osv., de ulike usikkerhetsmomentene. Når det er tale om 

merkostnader som følge av handlinger eller beslutninger som er foretatt av entreprenøren, 

ligger det i dagen at slike hensyn nokså entydig tilsier at vederlagsrisikoen bør ligge hos 

entreprenøren. Det motsatte resultat ville i realiteten medføre at entreprenøren tjener på å 

gjøre feil så lenge det ikke lar seg påvise at feilen skyldes uforsvarlig forhold.  

 

Et tredje reelt hensyn som tilsier at nødvendighetskravet ikke bør reduseres til en 

forsvarlighetsnorm, er systembetraktninger om forholdet mellom kontraktens regulering av 
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vederlagsberegningen på den ene siden og kravene til entreprenørens ytelse på den andre. 

Vederlagsformatet er selvsagt bestemmende for det første, men er, som nevnt i punkt 4.1, uten 

betydning for det andre. Hvilke krav byggherren kan stille til entreprenørens ytelse må 

avgjøres på grunnlag av en tolkning av kontrakten og uavhengig av vederlagsformatet. At 

arbeidet skal utføres på regning sier således ingenting om entreprenørens forpliktelse er en 

innsats- eller en resultatforpliktelse, eller hvilke forventninger byggherren for øvrig er 

berettiget til å ha til kvaliteten på sluttresultatet. I lys av dette ville det gitt dårlig mening om 

vederlagsberegningen ved regningsarbeider i alle tilfeller skulle bero på en 

forsvarlighetsvurdering. En slik regel ville i realiteten innebåret at byggherren bare betaler for 

en forsvarlig innsats, ikke et resultat; og det uavhengig av hvilke krav kontrakten måtte stille 

til entreprenørens ytelse.  

 

Spørsmålet om entreprenørens ytelse er i overensstemmelse eller i strid med kontrakten er 

etter sin art en objektiv vurdering. Selvsagt kan en tolkning av kontrakten tilsi at 

entreprenøren i en konkret relasjon bare har forpliktet seg til å utvise en forsvarlig innsats. I så 

fall vil også vederlagsberegningen bero på en forsvarlighetsvurdering når det gjelder 

entreprenørens pådratte kostnader i tilknytning til denne delen av arbeidet. Dersom det er tale 

om arbeid som knytter seg til en resultatforpliktelse, ville det imidlertid være å gi 

regningsarbeidsformatet betydning for innholdet av entreprenørens plikter dersom 

vederlagsspørsmålet skulle bero på om entreprenøren har utvist en forsvarlig innsats.  

 

Hvorvidt arbeid som entreprenøren utfører knytter seg til oppfyllelse av en resultat- eller en 

innsatsforpliktelse, beror naturligvis på en konkret tolkning av den enkelte 

entreprisekontrakten og kan ikke angis generelt. Så å si alle entreprisekontrakter pålegger 

entreprenøren begge typer forpliktelser, og flere forpliktelser innehar ofte elementer av både 

krav til innsats og resultat. For enkelte typiske entreprenørforpliktelser kan det imidlertid 

angis visse generelle retningslinjer: 

 

Entreprenørens plikt til å levere materialer med riktig kvalitet er et typisk eksempel på noe 

som alltid vil være en resultatforpliktelse. Et annet eksempel er dersom entreprenøren må 

foreta en utførelsesbeslutning i relasjon til et funksjonskrav i kontrakten. I så fall vil 

entreprenøren ha et resultatansvar med hensyn til at utførelsesbeslutningen medfører 

kontraktsmessig resultat. I relasjon til slike forpliktelser taler systembetraktningene som 

gjennomgått over for at nødvendighetsvurderingen må anta en mer objektiv form slik at 

merkostnader som følge av feil valg ikke gir rett til vederlag, se de to figurene under til 

illustrasjon. 
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Sml. tilsvarende figur i punkt 5.4.2 over.  

 

 
Det samme resonnementet må også gjelde for utførelsesmetode-eksempelet, sml. figuren i punkt 5.4.2 over. 

 

På den annen side er alminnelige krav til effektivitet og timeforbruk innenfor rammene 

kontraktens frister typiske eksempler på aspekter ved entreprenørens ytelse som i kjernen vil 

være innsatsforpliktelser. Dersom byggherren krever regningen redusert fordi han hevder at 

entreprenøren har arbeidet ineffektivt, blir vurderingstemaet det samme som Høyesterett la til 

grunn i Rt. 1969 s. 1122; om "timetallet er så ekstraordinært høyt at uforsvarlig forhold [hva 

enten dette skyldes planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet] må kunne fastslås". Ved 

kostnader som knytter seg til oppfyllelse av innsatsforpliktelser kan det sees som en naturlig 

omskriving av nødvendighetskravet å spørre om det foreligger "uforsvarlig forhold" på 

entreprenørens side.  
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En annen sak er at også kontraktens krav til timeforbruk normalt vil ha elementer av resultatforpliktelser knyttet 

til seg. Dersom det skulle la seg påvise at en klart avgrenset del av timeforbruket eller kostnadsnivået skyldes et 

konkret forhold på entreprenørens side, for eksempel forsinkelse eller mangler ved leveranser fra 

kontraktshjelpere, vil entreprenøren ikke kunne kreve vederlag for denne delen. Fordi slike konkrete forhold er 

vanskelige å bevise i praksis, vil imidlertid vurderingstemaet ofte bli om entreprenørens timeforbruk totalt sett er 

så "ekstraordinært høyt at uforsvarlig forhold (…) må kunne fastslås", jf. Rt. 1969 s. 1122. 

 

Selv om disse systembetraktningene her løftes frem som reelle hensyn, kan de samme 

betraktningene et stykke vei også anses å være forankret i regningsarbeidsbestemmelsens 

ordlyd, jf. NS 8405 pkt. 31.1. Nødvendighetsbegrepet er et relasjonsbegrep som ikke kan 

vurderes uten en kontekst. Ingen kostnader er "nødvendige" i seg selv, de må være 

nødvendige i relasjon til et formål. I følge ordlyden i NS 8405 pkt. 31.1 er det avgjørende hva 

som er nødvendig "for å utføre arbeidet". Kravet om at entreprenørens pådratte kostnader må 

være "nødvendige" for å gi rett til vederlag, må følgelig ses i sammenheng med hvilke 

forpliktelser entreprenøren har påtatt seg å utføre. Litt forenklet kan det sies at det ikke er 

"nødvendig" å gjøre feil, selv om det noen ganger skulle være forsvarlig. 

 

Til ytterligere støtte for dette resonnementet kan det vises til at Simonsen hevder et helt parallelt standpunkt i 

den nye kommentarutgaven til vederlagskapittelet i bustadoppføringslova. Uten noen forutgående drøftelse eller 

kommentarer om forholdet til det som i lang tid har vært ansett som gjeldende lære, se punkt 5.4.3.1 over, legger 

Simonsen til grunn at ”vederlagsformatet i kontrakten [ikke kan] overstyre” de objektive betraktningene som 

mangelsregimet bygger på. ”Dette innebærer eksempelvis at dersom det oppdages unnskyldelige feil ved 

entreprenørens produksjon før overtakelse, men som vil bli bedømt som mangler, må entreprenøren utbedre 

feilene for egen kostnad”.
96

  

 

Etter dette synes de beste grunner å tale for at lagmannsretten i LB 2014-511 konkluderte 

uriktig da den la til grunn at det i alminnelighet må innfortolkes "en forsvarlighets- eller 

rimelighetsstandard i "nødvendige kostnader" i [buofl.] § 41 annet ledd".
97

 Ikke bare savner 

                                                 
96

 Simonsen (2017) punkt 51.2.2. 
97

 LB-2014-511. 
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lagmannsrettens standpunkt direkte støtte i juridisk teori og bustadoppføringslovas 

forarbeider, men har også tungtveiende grunner mot seg. Ordlyden i 

regningsarbeidsbestemmelsene og tungtveiende reelle hensyn, og da særlig 

systembetraktninger, taler for at nødvendighetskravet må vurderes i forhold til de forpliktelser 

entreprenøren har påtatt seg og ikke en alminnelig forsvarlighetsnorm. 

 

Konklusjonen er at entreprenøren ikke kan kreve vederlag for merkostnader som skyldes 

forhold på egen side.  

 

5.5 Vederlag for utbedring av hendelig skade? (Beskadigelsesrisiko) 

5.5.1 Innledning 

Med begrepet beskadigelsesrisiko siktes det til risikoen for hendelig beskadigelse av 

kontraktsgjenstanden. Selv om beskadigelsesrisikobegrepet er åpent med hensyn til hvilke 

rettsvirkninger det innebærer å ha risikoen, er det først og fremst de vederlagsmessige 

konsekvensene av beskadigelse som har vært grunnlag for diskusjon, jf. petitavsnittet under. 

Spørsmålet i det følgende er altså om entreprenøren har krav på vederlag for kostnadene til å 

utbedre skader som skyldes hendelige årsaker.  

 

Hvorvidt beskadigelsesrisikoreguleringen i NS 8405 pkt. 17 bare omfatter vederlagsrisikoen eller om også 

oppfyllelsesrisikoen er omfattet, er et omtvistet spørsmål. Spørsmålets praktiske betydning er imidlertid såpass 

begrenset at jeg ikke går nærmere inn på det her. Selv om "risiko"-begrepet i pkt. 17 også måtte anses å omfatte 

oppfyllelsesrisikoen slik enkelte forfattere antyder,
98

 vil dette i meget få tilfeller innebære få reelle konsekvenser. 

Innenfor rammene av endringskompetansen
99

 kan byggherren uansett beordre utbedringsarbeidene gjennomført 

som et endrings- eller tilleggsarbeid. Og selv om dette medfører at entreprenøren også får rett til fristforlengelse i 

tillegg til økt vederlag på grunn av skaden, vil imidlertid de fleste skader som byggherren har "risikoen" for i 

følge pkt. 17 også gi rett til fristforlengelse direkte etter bestemmelsene i punkt 24.1 eller 24.3, se punkt 6.2.1 

under.  

 

5.5.2 Spørsmålets praktiske betydning 

5.5.2.1 Begrensninger i skadeårsakens art 

Spørsmålet om beskadigelsesrisiko oppstår bare ved hendelig skade på kontraktarbeidet. For å 

forklare hva det innebærer at skadeårsaken må være hendelig er det hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i funksjonsfordelingsprinsippet.
100

 Etter dette prinsippet kan en skade skyldes 

(1) forhold på byggherrens side, (2) forhold på entreprenørens side eller (3) ytre forhold, se 

figur under. 

 

                                                 
98

 Bruserud (2014) s. 315 (i petit). Bruserud viser til NOU 1992:5 s. 95 vedrørende den "parallelle reguleringen i 

NS 3430", jf. fotnote 1101. Se også Iversen (2016) s. 228 om den danske AB 92. Se motsetningsvis Krokeide 

(1997) s. 582. 
99

 Se NS 8405 pkt. 22.1, og da særlig 15 % -grensen bestemmelsens tredje ledd. 
100

 Se punkt 5.4.2.1 over. 
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Med forhold på (1) byggherrens og (2) entreprenørens side siktes det til handlinger, beslutninger eller andre 

funksjoner som byggherren eller entreprenøren, eller noen som disse må identifiseres med, har foretatt. 

Kategorien (3) ytre forhold omfatter alle skadeårsaker som ikke ligger innenfor byggherrens eller entreprenørens 

funksjonsområde, som for eksempel skade forvoldt av værforhold eller tredjemenn.  

 

Ved skade som skyldes (1) forhold på byggherrens side har byggherren vederlagsrisikoen, jf. 

NS 8405 pkt. 17 annet ledd. På den annen side bærer entreprenøren vederlagsrisikoen for 

skader på grunn av (2) forhold på entreprenørens side. Skyldes skaden "uforsvarlig forhold" 

følger dette av NS 8405 pkt. 31.4 if., se punkt 5.2 over. Dersom skaden skyldes handlinger 

eller beslutninger fra entreprenøren som ikke kan karakteriseres som uforsvarlige, må den 

samme regelen antas å gjelde selv om denne løsningen er noe mer usikker, jf. punkt 5.4 over. 

 

Når det gjelder den tredje formen for skadeårsaker, (3) ytre forhold, må det foretas to 

ytterligere nyanseringer. På den ene siden er det sikker rett at entreprenøren har en alminnelig 

plikt til å beskytte kontraktarbeidet mot skade fra omgivelsene.
101

 I den grad det oppstår skade 

fordi entreprenøren ikke har foretatt tilstrekkelige sikringstiltak, har han ikke rett til vederlag 

for utbedringsarbeidene.
102

 På den annen side følger det av NS 8405 pkt. 17 (3) at byggherren 

bærer vederlagsrisikoen for skade som skyldes "ekstraordinære og upåregnelige forhold som 

krig, opprør og naturkatastrofe m.m.".
103

 Fordi skadeårsakens karakter og grad av å være 

"ekstraordinær" og "upåregnelig" vil være sentrale momenter ved vurderingen av hvilke 

sikringstiltak entreprenøren pliktet å foreta for å forebygge skaden, sier det seg selv at 

                                                 
101

 Se NS 8405 pkt. 11.2. Uten hensyn til bestemmelsene i NS 8405 kan en slik beskyttelsesplikt uansett 

innfortolkes en nødvendig sideforpliktelse for å levere kontraktsmessig ytelse. 
102

 Dette kan både sies å følge av det sikre unntaket for merkostnader som skyldes "uforsvarlig forhold", se 

punkt 5.2, og det mer usikre unntaket vedrørende forhold på entreprenørens side generelt, se punkt 5.4.  
103

 Ofte omtalt som "katastrofeunntaket", se Sandvik (1966) s. 271. 
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spørsmålet om plasseringen av den alminnelige beskadigelsesrisikoen er av vesentlig mindre 

praktisk betydning enn hva den relativt omfattende diskusjonen i teorien kan gi inntrykk av. 

 

5.5.2.2 Entreprenørens skadeforsikring 

En ytterligere nyansering av beskadigelsesrisikospørsmålet er at kontraktarbeidet i praksis vil 

være forsikret mot hendelig skade, jf. NS 8405 pkt. 10.1 (1). I følge pkt. 10.1 (2) skal 

entreprenørens skadeforsikring omfatte "skade, så som brannskade, vannskade og hærverk, 

samt annen skade på kontraktarbeidet". Ved skader som overstiger en viss økonomisk 

betydning blir således spørsmålet om vederlagsrisikoen for skaden i praksis bare et spørsmål 

om hvem av partene som må dekke entreprenørens egenandel til forsikringsselskapet. Med 

andre ord er det ikke bare sjelden at beskadigelsesrisikospørsmålet kommer på spissen. 

Normalt sett vil det også dreie seg om relativt beskjedne beløp.
104

   

 

5.5.3 Har entreprenøren krav på vederlag for utbedring av hendelig skade? 

5.5.3.1 NS 8405 

Bestemmelsene i NS 8405 tar ikke klart stilling til beskadigelsesrisikoen ved 

regningsarbeider. På samme måte som ved spørsmålet om vederlag for rettearbeider, er det 

ikke opplagt hvilken bestemmelse i NS 8405 som regulerer spørsmålet om 

beskadigelsesrisiko når arbeidet utføres på regning, sml. punkt 5.3.2 over.  

 

På den ene siden kan det fremstå som naturlig å ta utgangspunkt i pkt. 17 som i følge 

overskriften regulerer "risiko for skade på kontraktarbeidet i byggetiden".  Etter pkt. 17 (1) er 

det entreprenøren som bærer den alminnelige beskadigelsesrisikoen før overtakelse. 

Bestemmelsen for øvrig inneholder ingen reservasjon for det tilfellet at arbeidet skal utføres 

på regning.  

 

På den annen side er det lite som tyder på at pkt. 17 – til forskjell fra de fleste andre 

bestemmelser i NS 8405 – er formulert med sikte på situasjonen der entreprenørens vederlag 

skal beregnes etter regningsarbeidsformatet. Dermed kan det synes like naturlig å se det slik at 

spørsmålet om vederlag for utbedring av skader må løses på samme måte som andre 

vederlagsspørsmål ved regningsarbeider. Etter de alminnelige prinsippene for 

vederlagsrisikoreguleringen ved regningsarbeider som diskutert og redegjort for i punktene 

5.1-5.4 over, er det på det rene at kostnader til utbedring av hendelig skade vil måtte anses 

som ”nødvendige” etter pkt. 31.1 (1).  

 

                                                 
104

 I denne forbindelse kan det også nevnes at NS 8405 pkt. 17 (2) 2. punktum begrenser byggherrens ansvar for 

entreprenørens egenandel oppad til 1 G, dersom skaden skyldes en av byggherrens kontraktshjelpere. 



43 

 

Problemet er altså hvordan bestemmelsene i NS 8405 om skaderisiko (pkt. 17) og 

regningsarbeider i (pkt. 31.1) skal harmoniseres når begge etter sin ordlyd får anvendelse. Av 

de samme grunnene som ved spørsmålet om vederlag for utbedring av mangler, vil det ikke 

være holdbart å harmonisere bestemmelsene på bakgrunn av lex specialis- eller lex superior-

betraktninger, se punkt 5.3.2 over.  

 

Plasseringen av beskadigelsesrisikoen ved regningsarbeid må således foretas på grunnlag av 

andre rettskildefaktorer enn ordlyden i NS 8405. 

 

5.5.3.2 Forbrukerentrepriselovene 

I likhet med NS 8405 har forbrukerentrepriselovene også særskilte bestemmelser om 

beskadigelsesrisikoen, se buofl. § 45 og hvtjl. § 35. Her heter det at forbrukeren ikke skal 

betale for "arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadd ved en hending som ikke 

skyldes forhold på forbrukerens side".
105

 Til forskjell fra rettskildesituasjonen i tilknytning til 

NS 8405 pkt. 17, har imidlertid forarbeidene til bustadoppføringslova uttrykkelige uttalelser 

om at buofl. § 45 også ved regningsarbeider er ment å gjelde etter sin ordlyd.
106

 I 

forbrukerentrepriser er det således en sikker regel at entreprenøren bærer 

beskadigelsesrisikoen dersom arbeidet utføres på regning. 

 

Når det er usikkert hvordan et rettsspørsmål i standardkontraktene for næringsentrepriser skal 

løses, vil det normalt være et vektig argument at løsningen på det samme rettsspørsmålet er 

klart regulert i bustadoppføringslova. Vedrørende spørsmålet om plasseringen av 

beskadigelsesrisikoen er det imidlertid nærliggende å anta at løsningen som angitt i 

bustadoppføringslovas forarbeider kan være preget av at det er tale om forbrukerentreprise. 

Forarbeidsuttalelsene i relasjon til buofl. § 45 er ikke nærmere begrunnet, men det må antas at 

det for en forbrukerbyggherre vil oppfattes som overraskende å måtte betale ekstra for 

hendelig skade av arbeid og materialer før overtakelse. En profesjonell byggherre vil 

gjennomgående ha lettere for å ta høyde for og pulverisere risikoen for slike merkostnader. 

Det forholdet at forbrukerhensynet kan ha virket inn på beskadigelsesrisikoreguleringen i 

bustadoppføringslova svekker forarbeidsuttalelsenes overføringsverdi til 

næringsentreprisetilfellene. 

 

5.5.3.3 Juridisk teori 

I den juridiske teori er det delte meninger om hvordan beskadigelsesrisikospørsmålet i 

næringsentrepriser skal løses. Sandvik, som kan sies å representere den tradisjonelle 

                                                 
105

 jf. hvtjl. § 35 og tilsvarende på nynorsk i buofl. § 45. 
106

 NOU 1992:9 s. 95. 
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oppfatningen, antok i sin doktorgrad, "Entreprenørrisikoen", at byggherren har 

beskadigelsesrisikoen når arbeidet utføres på regning. Sandviks uttalelser er riktignok eldre 

enn den någjeldende NS 8405, men reguleringen i den opphevede NS 3401 pkt. 18 var trolig 

den samme.
107

 I hovedsak begrunnet Sandvik sitt standpunkt i analogibetraktninger fra svensk 

rett og rettstekniske hensyn. Sandvik påpekte likevel at løsningen er usikker og at det i og for 

seg ikke er noe prinsipielt i veien for å anse beskadigelsesrisikoen som innkalkulert i 

entreprenørens påslag. 

 

Tendensen i nyere juridisk teori synes å være at Sandviks oppfatning er forlatt. I 

kommentarutgaven til NS 8405, skriver Marthinussen mfl. uttrykkelig at Sandviks 

resonnement ikke er holdbart.
108

 I merknadene til punkt 17 vises det til at entreprenøren ved 

regningsarbeider er berettiget til "påslag som skal dekke blant annet risiko" og at det "må 

legges til grunn at risikofordelingen som følger av pkt. 17.1, også gjelder ved 

regningsarbeider".
109

  

 

Marthinussens begrunnelse for å fravike Sandviks standpunkt er imidlertid lite overbevisende. 

For det første synes svaret på et avgjørende spørsmål å være forutsatt når det uten videre 

legges til grunn at pkt. 17 (1) også gjelder ved regningsarbeider. For det annet er det ingen 

logisk nødvendighet i at "risiko"-begrepet i pkt. 31.1 må innebære en henvisning til 

risikofordelingen i pkt. 17. Ordet "risiko" brukes flere steder i NS 8405 og dels i forskjellige 

betydninger. Det er ingen konkrete holdepunkter som tilsier at "risiko"-begrepet i pkt. 31.1 

akkurat skulle sammenfalle med risikobegrepet i pkt. 17 til forskjell fra de andre stedene i NS 

8405 hvor ordet "risiko" forekommer.   

 

Med en litt annerledes begrunnelse får imidlertid Marthinussens standpunkt tilslutning fra 

blant annet Bruserud.
110

 Bruserud peker på at kombinasjoner av ulike vederlagsformater er 

vanlig i entreprisekontrakter og at det er rettsteknisk fordelaktig om "risikoreguleringen i en 

kontrakt [ikke] ble forskjellig for ulike deler av arbeidet".
111

 I tillegg vises det til 

sammenhengen med at det er entreprenørens som har plikt til å forsikre kontraktarbeidet mot 

skade. 
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 Marthinussen (2010) s. 237 forutsetningsvis. Sandviks resonnement angripes på bakgrunn av at det er 

uholdbart, ikke fordi regelen er endret. 
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 Marthinussen (2010) s. 237. 
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Heller ikke Bruseruds argumenter for å gi entreprenøren beskadigelsesrisikoen er imidlertid 

uten svakheter. Vedrørende forsikringsargumentet kan det vises til at det uten hensyn til hvem 

som skal bære beskadigelsesrisikoen for en oppstått skade, er en praktisk regel at 

entreprenørens forsikring skal omfatte hele kontraktarbeidet og flere former for skade. 

Omfanget av forsikringsplikten er heller ikke avgjørende for risikoreguleringen i forholdet til 

byggherren i andre sammenhenger, for eksempel ved skade som skyldes forhold på 

byggherrens side. Når det gjelder argumentet om å oppnå lik risikoregulering for hele 

kontraktarbeidet uavhengig av vederlagsformat, synes Bruserud å overse at den alminnelige 

vederlagsrisikoen foruten skadetilfellene allerede er regulert fundamentalt forskjellig når det 

er valgt ulike vederlagsformater, se punkt 5.1-5.4 over. Når utgangspunktene er så vidt 

forskjellige er det ikke enkelt å se hvilke rettstekniske fordeler som oppnås ved at 

vederlagsrisikoreguleringen plutselig skulle sammenfalle når det gjelder skadetilfellene. 

 

Også i dansk juridisk teori er det tilsynelatende et omstridt spørsmål hvem som skal bære 

beskadigelsesrisikoen ved regningsarbeid. Hørlyck og Vagner legger til grunn at byggherren 

har beskadigelsesriskoen ved regningsarbeider,
112

 mens Iversen nyanserer spørsmålet i 

relasjon til om partene har vedtatt at AB
113

 skal gjelde mellom partene eller ikke. Hvis AB 

ikke er vedtatt har byggherren beskadigelsesrisikoen, mens resultatet blir omvendt dersom AB 

er avtalt som en del av kontrakten.
114

 I det sistnevnte tilfellet synes løsningen i noen grad å 

være begrunnet i en konkret tolkning av den danske AB som ikke uten videre kan overføres til 

norsk rett.
115

 

 

5.5.3.4 Reelle hensyn 

En ikke ubetydelig fordel som denne avhandlingen har til forskjell fra flere av de teoretiske 

diskusjonene som gjennomgått over, er at beskadigelsesrisikospørsmålet her behandles med 

en bredere drøftelse av den alminnelige vederlagsrisikoen ved regningsarbeider som bakteppe, 

se punktene 5.1-5.4 over. I lys av dette bakteppet er det naturlig å tillegge det vesentlig 

betydning at det ikke synes å foreligge noen konkrete grunner til at merkostnader som følge 

av hendelig skade bør komme i noen annen stilling enn alle andre ufortsette merkostnader. 

Alminnelige konsekvenshensyn tilsier derfor med stor tyngde at kostnadstypene bør 

behandles på samme måte i relasjon til spørsmålet om entreprenørens vederlagsrett. 

 

At det er byggherren som må bære beskadigelsesrisikoen har også, som Sandvik påpekte, den 

rettstekniske fordel at man unngår grensedragningen mellom merkostnader som relaterer seg 

                                                 
112

 Hørlyck (2014) s. 171 og 172. Se også Vagner (2000) s. 94. 
113

 Dansk standardkontrakt for entreprise (tilsvarende NS). 
114

 Iversen (2016) s. 228 og 237. 
115

 Iversen (2016) s. 237. 



46 

 

til utbedring av skade eller annet kontraktarbeid.
116

 I første rekke er dette praktisk fordi det 

kan være materielt og bevismessig vanskelig å trekke grensen mellom tilfeller hvor ytre 

forhold fordyrer arbeidet direkte og der fordyrelsen skjer indirekte ved at de samme 

forholdene påfører kontraktarbeidet skade som må utbedres. Men også dersom det skulle være 

på det rene at en skade har oppstått, vil det kunne være vanskelig å ta stilling til hvor mye av 

det påfølgende arbeidet som må sies å være utbedringsarbeid og når fortsettelsen av det 

vederlagsberettigende kontraktsarbeidet begynner. 

 

5.5.3.5 Konklusjon 

På denne bakgrunn er konklusjonen at byggherren bærer vederlagsrisikoen for at 

kontraktarbeidet blir skadet som følge av en hendelig begivenhet før overtakelse. 

Entreprenørens egenandel til forsikringsselskapet i forbindelse med en hendelig skade må 

således regnes som en "nødvendig kostnad" som skal inn i beregningsgrunnlaget for 

vederlaget, jf. pkt. 31.1 (1) og punkt 5.5.2.2 over.  

 

6 Tidsrisiko: Betydning for kontraktens frister? 

6.1 Utgangspunkt: Vederlagsformatet har ingen betydning 

Endelig oppstår spørsmålet om regningsarbeidsformatet også får konsekvenser for 

reguleringen av tidsrisiko. 
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Hvem av partene som må bære de tidsmessige konsekvensene av at byggearbeidene rammes 

av en oppfyllelsesvanskelighet – dvs. har tidsrisikoen – beror naturligvis ikke først og fremst 

på kontraktens vederlagsformat, men på en tolkning av kontraktens tidsmessige krav til 

entreprenørens ytelse. På samme måte som ved tolkningen av de materielle kravene til 

kontraktarbeidet, se punkt 4.2 over, kan det likefullt tenkes at bakgrunnen for partenes valg av 

vederlagsformat kan få betydning for spørsmålet om det foreligger en avtalt sluttfrist eller 

ikke. Av de samme grunnene som nevnt i punkt 4.2 over, kan imidlertid valget av 

regningsarbeidsformatet tenkes å trekke i begge retninger også med hensyn til dette 

spørsmålet. Regningsarbeidsformatets eventuelle betydning som tolkningsmoment må således 

vurderes konkret. 

 

Det klare utgangspunktet er altså at vederlagsformatet ikke har noen betydning for 

reguleringen av tidsrisikoen mellom partene. I resten av punkt 6 skal jeg diskutere potensielle 

modifikasjoner av dette utgangspunktet. 

 

6.2 Forholdet mellom vederlags- og tidsrisiko 

6.2.1 Utgangspunkter 

Selv om et arbeid skal utføres på regning, er det ingenting til hinder for at partene avtaler en 

bestemt ferdigstillelsesfrist. Dersom kontrakten kombinerer regningsarbeidsformatet med et 

fastsatt tidspunkt for ferdigstillelse, er utgangspunktet at byggherren har vederlagsrisikoen, 

mens entreprenøren har tidsrisikoen. Med dette menes at dersom entreprenørens ytelse 

rammes av en oppfyllelsesvanskelighet vil han som hovedregel ha rett til 

vederlagskompensasjon for den direkte fordyrende virkningen på byggearbeidene,
117

 men 

ikke rett til fristforlengelse for oppfyllelsesvanskelighetens forsinkende virkning.
118

  

 

6.2.2 Nærmere om vederlags- og tidsrisikoen for oppfyllelsesvanskeligheters 

forsinkende virkning 

At det er entreprenøren som i utgangspunktet bærer tidsrisikoen når det er avtalt en bestemt 

sluttfrist, sier imidlertid ingenting om de vederlagsmessige konsekvensene av at 

byggearbeidene viser seg å bli mer tidkrevende enn opprinnelig antatt. Hvorvidt 

entreprenøren har krav på vederlag for forseringskostnadene til å ta igjen den tapte tiden som 

følge av en oppfyllelsesvanskelighet, beror på kontraktens regulering av vederlagsrisiko. 

Hvem som har tidsrisikoen for oppfyllelsesvanskeligheten, er i utgangspunktet et irrelevant 

spørsmål i denne forbindelse. 
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 Se punkt 5.1 over. 
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 Utgangspunktet er selvsagt at avtalte frister skal overholdes selv om entreprenørens fremdrift forsinkes av en 

oppfyllelsesvanskelighet. Unntaket er dersom oppfyllelsesvanskeligheten er av en slik karakter at den gir rett til 

fristforlengelse etter bestemmelsene i NS 8405 pkt. 24.1 (byggherreforhold) og 24.3 (force majeure). 
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Spørsmålet om entreprenøren har rett til vederlag for forseringskostnader, må løses som 

ethvert annet vederlagsspørsmål i en entreprisekontrakt. Ved regningsarbeidsformatet må det 

således vurderes om forseringskostnadene er ”nødvendige” for å oppfylle entreprenørens 

forpliktelser etter kontrakten, jf. NS 8405 pkt. 31.1 (1) og konklusjonen i punkt 5.4.3.2 over. 

Dersom entreprenøren er forpliktet til å ferdigstille kontraktarbeidet innen en bestemt sluttfrist 

og oppfyllelsesvanskeligheten ikke skyldes forhold på entreprenørens side, følger det av det 

som er sagt om vederlagsrisikoreguleringen ved regningsarbeider i punktene 5.1-5.4 at 

forseringskostnadene i utgangspunktet vil være ”nødvendige”, jf. pkt. 31.1 (1).  

Entreprenørens vederlagsrett for overvinnelse av en oppfyllelsesvanskelighet omfatter dermed 

både de direkte fordyrende virkningene og de indirekte fordyrende virkningene på grunn av 

forsering, se figur under. 

 

 
 

Motsetningsvis legger Simonsen til grunn i den nye kommentarutgaven til bustadoppføringslova at 

entreprenøren ikke har rett til vederlag for forseringskostnader på grunn av en oppfyllelsesvanskelighet som ikke 

gir rett til fristforlengelse.
119

 Simonsen skriver riktignok bare om forbrukerentreprise, men standpunktet er ikke 

begrunnet i forbrukerhensyn. I følge Simonsen følger denne løsningen av hensynet til ”[s]amordningen av de to 

systemene”, forutsetningsvis; ”vederlagssystem[et]” og ”sanksjonssystemene ved kontraktsbrudd”.
120

  

 

Etter min oppfatning synes Simonsens standpunkt å bygge på en sammenblanding av kontraktens regulering av 

vederlags- og tidsrisiko. Hvorvidt entreprenøren har krav på å bli kompensert i form av økt vederlag eller 

forlenget byggetid dersom kontraktarbeidet blir mer tidkrevende å utføre enn antatt, er to forskjellig spørsmål 

som det ikke er behov for å samordne i den forstand at de må løses på samme måte. I tillegg synes Simonsen å 

overse at alternativet til å samordne disse spørsmålene ikke er et ”vederlagssystem basert på forsvarlighet”.
121

 

Som både han og jeg legger til grunn, vil merkostnader, herunder forseringskostnader, som objektivt sett skyldes 

forhold på entreprenørens side, ikke gi rett til vederlag selv om entreprenøren har opptrådt forsvarlig, jf. 

konklusjonen i punkt 5.4.3.  
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En spesiell situasjon oppstår dersom oppfyllelsesvanskeligheten er av en slik art at den gir 

entreprenøren rett til fristforlengelse.
122

 Fordi entreprenøren i så fall har krav på fullstendig 

tidsmessig kompensasjon for den virkning på fremdriften som oppfyllelsesvanskeligheten har 

"forårsaket", jf. NS 8405 pkt. 24.5 (1), vil kostnader til forsering av arbeidene ikke lenger 

anses som "nødvendige" for å oppfylle kontraktsmessig, jf. pkt. 31.1 (1). Entreprenørens 

vederlagsrett omfatter i så fall bare de direkte fordyrende virkningene av 

oppfyllelsesvanskeligheten, se figur under. 

 

 

 

En noe paradoksal virkning av disse utgangspunktene er at entreprenørens krav på tilleggsfrist 

synes å være til byggherrens fordel ved regningsarbeider. Hvis entreprenøren har krav på 

tilleggsfrist, får byggherren en valgrett
123

 med hensyn til om entreprenøren skal kompenseres 

tidsmessig eller vederlagsmessig for den inntrådte oppfyllelsesvanskelighetens forsinkende 

virkning. I følge ordlyden i NS 8405s bestemmelser om byggherrens endrings- og 

forseringskompetanse har byggherren ikke en slik valgrett dersom entreprenøren ikke har krav 

på tilleggsfrist.
124

  

 

Denne tilsynelatende formålsstridige virkningen for tids- og vederlagsrisikoreglene ved 

regningsarbeider gjør det berettiget å stille spørsmålet om ikke byggherren også burde ha en 

rett til å velge å gi entreprenøren tilleggsfrist i tilfeller hvor entreprenøren bare har krav på 

vederlagsmessig kompensasjon.  
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Figuren illustrerer forholdet mellom reguleringen av vederlags- og tidsrisiko når det er avtalt regningsarbeider og 

en fastsatt ferdigstillelsesfrist. Spørsmålet er om byggherren bør kunne velge å gi entreprenøren fristforlengelse i 

tilfeller hvor entreprenøren har krav på vederlagsmessig, men ikke tidsmessig, kompensasjon som følge av en 

oppfyllelsesvanskelighet. Som det fremgår av det som er redegjort for overfor i punkt 6.2.1, gjelder dette bare i 

tilfeller hvor fremdriften i byggeprosjektet forsinkes av ytre forhold som ikke oppfyller force majeure-vilkårene i 

pkt. 24.3. Hvis forsinkelsen skyldes forhold på entreprenørens side, har han ikke rett til vederlag for 

merkostnadene, jf. punkt 5.4.3.2 over. Og dersom forsinkelsen oppstår på grunn av force majeure eller forhold 

på byggherrens side, har entreprenøren krav på fristforlengelse, jf. NS 8405 pkt. 24.1 og 24.3.  

 

6.2.3 Kan byggherren kreve at entreprenøren får fristforlengelse i stedet for 

vederlagskompensasjon for forsering? 

Ved fastpris vil entreprenøren alltid ha rett til fristforlengelse på grunn av en 

oppfyllelsesvanskelighet dersom den samme oppfyllelsesvanskeligheten gir rett til 

vederlagsjustering, sml. NS 8405 pkt. 24.1 a), b) og c), og pkt. 25.21 a), b) og c). Når arbeidet 

skal utføres på regning er det, som vist over, derimot en praktisk situasjon at entreprenøren 

har krav på vederlagskompensasjon for å overvinne en oppfyllelsesvanskelighet selv den ikke 

gir rett til fristforlengelse. Utenom regningsarbeidstilfellene vil byggherren således ikke ha et 

praktisk behov for å forlenge entreprenørens ferdigstillelsesfrist for å unngå 

forseringskostnader. I lys av at de fleste bestemmelsene i NS 8405 synes å forutsette at 

entreprenørens vederlag skal beregnes etter et fastprisformat, jf. punkt 1.3 over, kan det derfor 

ikke tillegges særlig vekt at ordlyden i bestemmelsene om byggherrens endrings- og 

forseringskompetanse ikke positivt regulerer byggherrens rett til å forlenge 

ferdigstillelsesfristen i visse tilfeller.
125

 

 

Av større betydning er det at heller ikke positive uttalelser i rettspraksis, juridisk teori eller 

andre skriftlige rettskildefaktorer gir grunnlag for å oppstille en rett for byggherren til å gi 

entreprenøren fristforlengelse ved regningsarbeider. Fordi en slik rett må antas å være av 

nokså praktisk betydning, fremstår det umiddelbart som rimelig å tolke disse 
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rettskildefaktorene antitetisk. Når man derimot tar i betraktning at fraværet av relevante 

uttalelser i rettspraksis og juridisk teori er et gjennomgående trekk ved rettskildebildet 

vedrørende flere av risikospørsmålene som oppstår ved regningsarbeider, er det i og for seg 

ikke noe ekstraordinært at også dette spørsmålet i stor grad må bero på friere betraktninger. I 

tillegg til dette kommer at den foreliggende problemstillingen må anses som mindre intuitiv 

sammenliknet med flere av de andre problemstillingene som diskutert overfor. Dette svekker 

grunnlaget for en antitetisk tolkning av de skriftlige rettskildefaktorene. 

 

Problemstillingen er etter dette om de relevante reelle hensyn i tilstrekkelig grad taler for at 

byggherren må ha en rett til å forlenge ferdigstillelsesfristen ved regningsarbeider dersom 

fremdriften hindres av ytre forhold som ikke er force majeure. 

 

Sett fra byggherrens side er det ikke vanskelig å se for seg at det i visse tilfeller kan være et 

praktisk behov for en rett til å gi entreprenøren fristforlengelse. I lys av at partene har avtalt et 

fast ferdigstillelsestidspunkt i kombinasjon med regningsarbeidsformatet, er det riktignok 

nærliggende å anta at byggherren normalt sett vil anse det som viktigere at entreprenøren blir 

ferdig til avtalt tid enn at kostnadsnivået holdes nede. Imidlertid fremstår det ikke som en 

veldig upraktisk situasjon at byggherren undertiden heller ser seg tjent med å utsette 

ferdigstillelsen i en viss tid enn å måtte betale fullt vederlag for entreprenørens 

forseringskostnader. 

 

På den annen side kan det for entreprenørens del foreligge rasjonelle grunner til å motsette seg 

at ferdigstillelsesfristen forlenges. Av hensyn til klarhet i kontraktsforholdet, andre oppdrag 

og entreprenørens innrettelse for øvrig, kan kontraktens sluttfrist ikke bare betraktes som en 

plikt, men i utgangspunktet også en rett for entreprenøren til å bli ferdig med byggearbeidet 

innenfor fristen. At summen av entreprenørens nødvendige kostnader til å oppfylle sine 

kontraktsforpliktelser blir større enn byggherren opprinnelig forventet, ligger i kjernen av den 

risikoreguleringen som regningsarbeidsformatet medfører. En generell rett for byggherren til å 

forlenge kontraktens frister med virkning for vederlaget kan naturligvis ikke godtas.  

 

En viktig modifikasjon i entreprenørens berettigede forventning i å bli ferdig med 

kontraktarbeidet innen sluttfristen ligger imidlertid i at entreprenøren uansett må ta høyde for 

at fremdriften kan "hindres" av forhold "utenfor [hans] kontroll" som han ikke burde "tatt i 

betraktning" på avtaletiden, eller med rimelighet kunne ventes å "unngå eller overvinne 

følgene av", jf. NS 8405 pkt. 24.3 (1) og (3). Dersom alle disse fire såkalte "kontrollansvars"-

vilkårene
126

 i NS 8405 pkt. 24.3 er oppfylt, får entreprenøren krav på fristforlengelse slik at 
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eventuelle forseringskostnader ikke vil være vederlagsberettigede uten forseringspålegg fra 

byggherren. Alminnelige konsekvensbetraktninger tilsier at entreprenøren ikke bør stilles 

bedre på byggherrens bekostning fordi det viser seg at oppfyllelsesvanskeligheten kunne vært 

"unngå[tt]", var innenfor entreprenørens "kontroll" eller med rimelighet kunne vært "tatt i 

betraktning" av entreprenøren på kontraktsinngåelsestidspunktet, se pkt. 24.3 (1) og (3). På 

den annen side ivaretas hensynet til klarhet i kontraktsforholdet og entreprenørens innrettelse 

dersom det fremdeles stilles som vilkår for byggherrens rett til å gi entreprenøren 

fristforlengelse at fremdriften "hindres" av et forhold som ikke med rimelighet kan 

"overvinnes", jf. pkt. 24.3 (3) if. 

 

På denne bakgrunn taler de beste grunner for at byggherren har en rett til å forlenge 

sluttfristen ved regningsarbeider dersom fremdriften "hindres" av forhold som entreprenøren 

ikke med rimelighet kan "overvinne", se pkt. 24.3 (1) og (3). Ved denne typen hindringer får 

således byggherren en valgrett med hensyn til om entreprenøren skal kompenseres tidsmessig 

eller vederlagsmessig på samme måte som ved force majeure etter pkt. 24.3. 

 

For at byggherrens valgrett skal være reell, kan det legges til at entreprenøren nødvendigvis må pålegges en 

varslingsplikt i det valgretten inntrer. Dersom fremdriften hindres av et forhold som ikke kan overvinnes, kan 

entreprenøren således ikke uten videre forsere arbeidet og kreve vederlag for merkostnadene til dette. Hvis ikke 

entreprenøren varsler er det i praksis umulig for byggherren å gjøre valgretten gjeldende. I mangel av 

holdepunkter for en annen løsning er det naturlig å legge til grunn at brudd på varslingsplikten må sanksjoneres 

på samme måte som brudd på kontraktsrettslige biforpliktelser ellers; byggherren skal stilles økonomisk som om 

plikten ble overholdt.  

 

6.3 Konsekvenser av at kontraktarbeidet ikke blir ferdigstilt innen 

sluttfristen 

6.3.1 Skille: Forsinkelse eller kvantitativ mangel? 

Hvis kontraktarbeidet ikke er ferdigstilt på tidspunktet for kontraktens sluttfrist, foreligger det 

et kontraktsbrudd. For å avgjøre hvilke virkninger kontraktsbruddet skal medføre, må det for 

det første avgjøres om den gjenstående delen av arbeidet skal betraktes som en forsinkelse 

eller en mangel. Grensen mellom forsinkelse og mangel beror, som nevnt i punkt 5.3.5 over, 

på om entreprenøren har rett til å nekte overtakelse. 

 

6.3.2 Forsinkelse 

Hvis byggherren har rett til å nekte overtakelse, foreligger det en forsinkelse av 

kontraktarbeidet. Som konkludert i punkt 5.3.5 over, har entreprenøren rett til vederlag for 

den gjenstående delen av arbeidet, likevel slik at merkostnader som følge av forsinkelsen må 

holdes utenfor beregningsgrunnlaget. På samme måte som ved fastprisarbeid medfører 

forsinkelsen også at byggherren kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende mot 

entreprenøren, herunder kreve dagmulkt osv., jf. NS 8405 pkt. 34.1 flg.  
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6.3.3 Kvantitativ mangel 

Hvis byggherren ikke har rett til å nekte overtakelse, skal den gjenstående delen av 

kontraktarbeidet bedømmes som en (kvantitativ) mangel. Den eneste misligholdsbeføyelsen 

som i normaltilfellene vil være tilgjengelig for byggherren, er å kreve at mangelen rettes, jf. 

NS 8405 pkt. 36.2 (1). Til forskjell fra situasjonen ved fastprisarbeid, har entreprenøren ved 

regningsarbeider krav på vederlag for rettearbeider som uansett ville vært nødvendige for å 

levere kontraktsmessig, jf. konklusjonen i punkt 5.3.3 over.  

 

Ut ifra dette kan det synes som om kvantitative mangler reelt sett blir stående usanksjonerte 

ved regningsarbeider. Etter omstendighetene kunne det derfor være berettiget å spørre om 

dette må kompenseres ved at byggherren får en utvidet adgang til å nekte overtakelse av 

kontraktarbeidet ved regningsarbeider. Spørsmålet kan imidlertid neppe besvares bekreftende. 

For det første ligger det langt unna ordlyden i en avtale om regningsarbeider som 

vederlagsformat å tolke den slik at også byggherrens rett til å nekte overtakelse er gjenstand 

for regulering. For det annet synes heller ikke vurderingstemaets art ved spørsmålet om 

overtakelsesnektelse å åpne for at det kan legges nevneverdig vekt på at partene har valgt 

regningsarbeidsformatet som vederlagsformat.
127

 

 

Realiteten ved regningsarbeider er altså at entreprenøren vanskelig kan sies å ha økonomiske 

insentiver til å bli ferdig med kontraktarbeidet innen sluttfristen i større grad enn at 

byggherren er avskåret fra å nekte overtakelse. Fordi terskelen for overtakelsesnektelse er 

nokså høy, er det berettiget å si at regningsarbeidsformatet også i denne forbindelse medfører 

en ikke ubetydelig endring i tidsrisikoreguleringen.      
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