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1 Innledning 

 

1.1 Emne og problemstilling 

Temaet for denne avhandlingen er tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter regel-

verket for offentlige anskaffelser. Nærmere bestemt behandler jeg spørsmålet om hvordan 

man løser uklarheter i de delene av kontrakten som byggherren i utgangspunktet har hatt an-

svaret for å utforme. Siktemålet er å trekke grensene for den såkalte «forfatterregelen». 

 

Når to parter har inngått en bindende avtale, må avtalen tolkes for å avgjøre hvilke rettigheter 

og plikter partene har påtatt seg som følge av avtaleinngåelsen. For skriftlige kontrakter er den 

praktiske hovedregelen at kontrakten tolkes objektivt.
1
 Dette «objektive tolkningsprinsippet» 

har særlig stor betydning for tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter reglene for 

offentlige anskaffelser. Dersom partene hadde en felles enighet om innholdet av kontrakten på 

tidspunktet for avtaleinngåelsen, skal denne oppfatningen likevel legges til grunn (det «inter-

subjektive tolkningsprinsippet»).
2
 Det hender også at den ene parten forstod eller burde ha 

forstått at medkontrahenten oppfattet avtalen på en annen måte enn han selv. Dersom parten i 

slike tilfeller ikke har gjort medkontrahenten oppmerksom på den avvikende forståelsen, kan 

kontrakten bli tolket i samsvar med medkontrahentens forståelse (den såkalte «godtro-

standarden»).
3
 

 

I tilfeller hvor kontrakten er uklar, og man ikke kommer til en løsning på objektivt eller inter-

subjektivt grunnlag, tolkes uklarheten mot den parten som burde ha uttalt seg klarere.
4
 Dette 

tolkningsprinsippet omtales gjerne som «uklarhetsregelen».
5
 En variant av uklarhetsregelen – 

som en retningslinje – er «forfatterregelen». Forfatterregelen innebærer at uklarheten i kon-

trakten som hovedregel må gå ut over den som ensidig har forfattet kontrakten eller en kon-

traktsbestemmelse.
6
 

 

Forfatterregelen får gjennomgående stor betydning ved tolkningen av entreprisekontrakter 

som er inngått etter en formalisert anskaffelsesprosess.
7
 Dersom byggherren

8
 er en offentlig 

                                                 
1
  Eksempelvis Rt. 2002 s. 1155 (s. 1158-1159), Rt. 2012 s. 1729 avs. 57-58, Rt. 2014 s. 866 avs. 40-41, HR-

2016-1447-A avs. 38. 
2
  Haaskjold (2013) s. 170 og Høgberg (2006) s. 96, med videre henvisninger. Prinsippet gjelder også avtaler 

mellom profesjonelle parter, jf. eksempelvis Rt. 2001 s. 1155 (s. 1159), Rt. 2011 s. 1553 avs. 48. 
3
  Haaskjold (2013) s. 176-177, Simonsen (2009) s. 282-283, Huser (1983) s. 376 og 417 flg., Rt. 1996 s. 1969 

(s. 1708) og Rt. 2002 s. 1155 (s. 1162). 
4
  Høgberg (2006) s. 296. 

5
  Haaskjold (2013) s. 316, Høgberg (2006) s. 296. 

6
  Haaskjold (2013) s. 317, Høgberg (2006) s. 296. 

7
  Simonsen (2009) s. 279, Sandvik (1966) s. 144-145. 
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aktør, må byggherren for de aller fleste praktiske formål velge ut entreprenøren
9
 som skal 

utføre det forespurte bygge- eller anleggsarbeidet ved å benytte en formalisert anskaffelses-

prosess, for eksempel en anbudskonkurranse. I anskaffelsessituasjonene kalles byggherren 

også for «anbudsinnbyder», «oppdragsgiver» eller «innbyder», og entreprenørene som deltar i 

konkurransen kalles gjerne for «leverandører», «tilbydere» eller «anbydere». Som del av ut-

velgelsesprosessen, beskriver byggherren hva som skal bli partenes rettigheter og plikter i 

konkurransegrunnlaget, som er grunnlaget for tilbudene som de interesserte entreprenørenes 

gir. Det innebærer at når byggherren og den utvalgte entreprenøren senere inngår den binden-

de kontrakten, blir konkurransegrunnlagets beskrivelser av kontraktsgjenstand og kontrakts-

vilkår regelmessig en del av kontrakten.
10

 Det er derfor av vesentlig betydning for tilbyderne 

at konkurransegrunnlaget er klart utformet. I tillegg vil anskaffelsesrettslige prinsipper om 

blant annet likebehandling, forutberegnelighet og konkurranse være retningsgivende for hvil-

ke forventninger partene har til hverandres opptreden før, under og etter kontraktsinngåelsen. 

At uklarheter som kan føres tilbake til formuleringer i konkurransegrunnlaget som hovedregel 

må gå ut over byggherren, er derfor nærmest en nødvendig konsekvens av anskaffelsesregel-

verkets system. Som jeg skal komme tilbake til, gjenspeiles dette også i høyesterettspraksis
11

 

og bestemmelser i anskaffelsesforskriften.
12

  

 

Forfatterregelen anvendes likevel ikke ubetinget. For det første må det foreligge en reell 

uklarhet. Forfatterregelen kommer ikke til anvendelse dersom kontrakten objektivt sett er 

«klar», selv om entreprenøren kan ha lagt en annen forståelse til grunn. For det andre kan det 

tenkes at det gjør seg gjeldende individuelle (subjektive) forhold som tilsier at uklarheten li-

kevel bør tolkes mot entreprenøren. Når det i utgangspunktet er byggherren som har bragt den 

uklare formuleringen inn i kontrakten, blir spørsmålet om tilbyderne i enkelte tilfeller kan ha 

plikt til å varsle byggherren om uklarhetene. Tyngdepunktet i avhandlingen vil være å ta stil-

ling til grensene for når forfatterregelen kommer til anvendelse. 

 

                                                                                                                                                         
8
  «Byggherren» er oppdragsgiveren i entrepriseforhold. Det vil si den som skal motta ytelser i forbindelse med 

et bygge- eller anleggsprosjekt. 
9
  «Entreprenøren» er den som skal utføre oppføringen av et bygg eller anlegg. 

10
  Med unntak av eventuelle endringer og suppleringer. 

11
  For eksempel har Høyesterett uttalt at «[u]klarhet må i utgangspunktet gå ut over anbudsinnbyderen, som 

ensidig utformet det grunnlaget tilbyderen må forholde seg til», jf. Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 58. Se også 

Rt. 2014 s. 866 (Fjord1) avs. 41 og Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) avs. 75. 
12

  Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser §§ 8-4 (3) og 14-1 (5) om at «[o]ppdragsgiveren 

har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget». 
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1.2 Avgrensninger 

Tolkning av rene muntlige avtaler og forbrukerentrepriser
13

 faller i sin helhet utenfor avhand-

lingens tema. Jeg avgrenser dessuten mot anskaffelsesrettslige avvisnings- og avlysnings-

spørsmål samt avtalerettslige revisjons- og ugyldighetsspørsmål.  

 

Det er flere forskjellige anskaffelsesregelverk: Regelverket for offentlige anskaffelser,
14

 pri-

vate (deklaratoriske) anskaffelsesregelverk
15

 og ulovfestede anbudsrettslige prinsipper.
16

 Av 

hensyn til omfang og presisjon, har jeg valgt kun å behandle avhandlingens problemstilling i 

relasjon til det offentlige anskaffelsesregelverket.
17

  

 

Jeg kommer i hovedsak til å behandle kontrakter som er inngått etter en anbudskonkurranse. 

Anbudskonkurransen setter de klareste grensene for hva som vil være partenes bidrag til kon-

trakten, og er derfor mest egnet for en prinsipiell og tolkningsteoretisk diskusjon av uklarhets-

regelens innhold.
18

 Det er også anbudstilfellene de fleste foreliggende rettskildene konsentre-

rer seg om. Jeg nøyer meg med å knytte enkelte bemerkninger til hvordan problemstillingen 

kan tenkes å stille seg når kontrakten er inngått etter andre formaliserte anskaffelsesprosedy-

rer. 

 

Avhandlingens tema gjelder uklarheter som kan føres tilbake til konkurransegrunnlaget. Med 

dette avgrenser jeg mot andre type tolkningsspørsmål, typisk spørsmål som oppstår på grunn 

av feil eller uklarheter i entreprenørens tilbud. 

 

Til tross for at det ikke gjelder noen egen tolkningslære for entreprisekontrakter, velger jeg å 

avgrense mot andre kontraktstyper. Avgrensningen skyldes for det første at uklarhetsregelen 

får særlig stor betydning for entreprisekontrakter som er inngått etter en anbudskonkurranse.
19

 

For det andre omhandler de mest sentrale dommene om uklarheter i konkurransegrunnlag 

tolkning av entreprisekontrakter. For det tredje er avgrensningen egnet til å konkretisere drøf-

telsene i større grad enn dersom jeg skulle ha behandlet avtaletolkning helt generelt. 

                                                 
13

  Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 

§ 1. 
14

  Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), med tilhørende forskrifter. 
15

  F.eks. NS 8400 og NS 8410 for henholdsvis anbudskonkurranser og konkurranse med forhandlet prosedyre, 

ved anskaffelser av bygg og anlegg. 
16

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 133 flg. 
17

  Hensynene som begrunner forfatterregelen ved offentlige anskaffelser vil imidlertid for de aller fleste prak-

tiske formål gjøre seg tilsvarende gjeldende for kontrakter som er inngått etter private anskaffelsesregelverk. 

Det er derfor grunn til å anta at problemstillingen for de fleste praktiske formål ikke vil stille seg særlig an-

nerledes for private anskaffelser. 
18

  Se punkt 3.3 og kapittel 4. 
19

  Simonsen (2009) s. 279.  
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1.3 Rettskildebildet og metode 

 

1.3.1 Metode 

Avhandlingen er rettsdogmatisk. Siktemålet er å beskrive hva som er gjeldende rett ved å an-

vende alminnelig juridisk metode.
20

 

 

Det kan være grunn til å ha med seg at avhandlingens slutninger om gjeldende rett støter på to 

grunnleggende utfordringer. For det første styres tolkning av kontrakter i hovedsak av den 

alminnelige avtaletolkningslæren.
21

 En generell innvending mot teoretiske fremstillinger av 

kontraktstolkning er gjerne at avtaletolkningslæren alltid vil ha et relativt usikkert innhold, 

fordi avtaler alltid tolkes konkret.
22

 Det er særlig omstridt i hvilken grad man kan operere med 

avtalerettslige normer for avveiningen av ulike tolkningsmomenter, som i praksis avgjøres 

ved en henvisning til skjulte normative forhold som for eksempel en «konkret avgjørelse», 

«helhetsbedømmelse», «rimelighet», «reelle hensyn», «naturlig forståelse» mv.
23

 På samme 

måte som når man forsøker å oppstille rettskildeprinsipper, vil tolkningsprinsipper først og 

fremst utledes ved å undersøke strukturer i rettspraksis, heller enn å undersøke enkeltstående 

avgjørelser.
24

 For det andre er det prinsipielt og reelt uavklart på hvilken måte anskaffelsesre-

gelverket påvirker avtaleretten og avtaletolkningslæren. Slutningene som gjøres i avhandling-

en er derfor først og fremst egnet til å nyansere utgangspunktene eller retningslinjene som er 

antatt å gjelde for avtaletolkningen generelt, ved å se hen til de særlige hensynene som gjør 

seg gjeldende for entreprisekontrakter som er inngått etter anskaffelsesregelverket. 

 

1.3.2 Rettskilder 

Den alminnelige avtaletolkningslæren er utviklet på ulovfestet grunnlag gjennom en lang 

rettstradisjon, i hovedsak basert på et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori. For 

spørsmålet om forfatterregelens betydning i en offentlig anskaffelsessituasjon, er det særlig 

tre høyesterettsdommer fra nyere tid som står sentralt.
25

 Det kan også være relevant å se hen 

til underrettspraksis, samt uttalelser om tolkningen av entreprisekontrakter fra Byggebransjens 

Faglig Juridisk Råd («BFJR»).
26

 Selv om uttalelser fra underrettene og BFJR gjennomgående 

                                                 
20

  Se bl.a. Eckhoff (2001) s. 17-18. 
21

  Høgberg (2006) s. 15-16. 
22

  Høgberg (2006) s. 15-18. 
23

  Høgberg (2006) s. 15-18. 
24

  Høgberg (2006) s. 83-85, Eckhoff (2001) s. 19-22. 
25

  Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt), Rt. 2012 s. 1729 (Mika) og Rt. 2014 s. 866 (Fjord1). 
26

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 29, Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) avs. 43. BFJR er et tvisteløsnings- og respon-

sumorgan for bygge- og anleggsnæringen i Norge, bestående av seks fagpersoner med ulik bakgrunn og er-

faring, jf. nettsidene til Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR), Om Rådet. 
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vil ha mindre vekt enn uttalelser fra Høyesterett, er de blant annet egnet til å tjene som ek-

sempler på hvordan kontraktene tolkes i praksis. 

 

Tolkningslæren er ikke et uttrykkelig tema ved domstolstvister i samme grad som spørsmål om gjeldende rett, og 

det er omstridt i hvilken grad Høyesteretts uttalelser om tolkningslæren kan sies å ha prejudikatsvirkning. Like-

vel er det gode grunner til å legge stor vekt på de prinsipielle uttalelsene til Høyesterett om avtaletolkning. Høy-

esterett har siste ord i de fleste rettsspørsmål, og har en tendens til å tjene som mønster for andre jurister.
27

 

 

Anskaffelsesregelverket består av anskaffelsesloven
28

 og tilhørende forskrifter.
29

 Sentrale 

bestemmelser for denne avhandlingen er nedfelt i anskaffelsesforskriften.
30

 Regelverket har 

som formål å gjennomføre anskaffelsesdirektivene fra EU i norsk rett,
31

 slik Norge er forplik-

tet til gjennom EØS-avtalen,
32

 i tillegg til at det inneholder nasjonale regler som går lengre 

enn de EØS-rettslige forpliktelsene. Det innebærer at man ved tolkningen av anskaffelsesre-

gelverket ikke bare kan se hen til «tradisjonelle» (nasjonale) rettskilder, men for enkelte deler 

også må se hen til EU/EØS-rettslige kilder, herunder EU-domstolspraksis.
33

 Någjeldende an-

skaffelsesregelverk trådte i kraft den 1. januar 2017, omtrent et halvt år før ferdigstillelsen av 

denne avhandlingen. Nasjonale rettskilder om forståelsen av det någjeldende anskaffelsesre-

gelverk er derfor – sett bort ifra særlige EU/EØS-rettslige kilder – langt på vei begrenset til 

regelverkets forarbeider, i hovedsak NOU 2014: 4.
34

 Imidlertid er innholdet i dagens regel-

                                                 
27

  For en nærmere redegjørelse for de prinsipielle rettskildespørsmålene omkring avtaletolkningslæren, se 

Høgberg (2006) s. 83-85 og Eckhoff (2001) s. 19-22. 
28

  Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser. 
29

  Forskriftene har hjemmel i anskaffelsesloven § 16. 
30

  Særlig anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (3) og 14-1 (5). 
31

  Anskaffelsesreglene skal gjennomføre rådsdirektiv 2014/24/EU («anskaffelsesdirektivet»). Anskaffelsesdi-

rektivet er en del av EØS-avtalen vedlegg XVI om offentlige innkjøp. Direktivet erstattet tidligere rådsdirek-

tiv 2004/18/EF, som var gjennomført i tidligere anskaffelsesregelverk, i lov om offentlige anskaffelser 1999 

og forskrift om offentlige anskaffelser 2006. 
32

  Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Oporto 1992. EØS-avtalens hoveddel er gjen-

nomført ved lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om det eu-

ropeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-loven). Norge er i tillegg forpliktet til å gjennomføre inter-

nasjonale konkurranser i offentlige anskaffelser gjennom WTOs avtale om offentlige innkjøp (GPA-

avtalen). Disse forpliktelsene rekker ikke lengre enn forpliktelsene etter EØS-regelverket, men gir også aktø-

rer i land utenfor EØS adgang til det norske markedet, se nettsidene Utenriksdepartementet (2012). Jeg går 

ikke inn på eventuelle problemstillinger relatert til GPA-avtalen i avhandlinger.  
33

  Hensynet til ensartede regler i hele EØS (homogenitetsmålsettingen) innebærer at EU/EØS-rettslige regler 

må tolkes likt i hele EU/EØS, jf. EØS-avtalen artikkel 1 og 6, jf. Sejersted (2011) s. 223. Det medfører at 

bl.a. praksis fra EU-domstolen er relevant og tungtveiende ved fastleggingen av Norges forpliktelser etter 

EØS-avtalen, herunder anskaffelsesdirektivet, jf. Sejersted (2011) s. 237.  
34

  NOU 2014: 4 Enklere regler - bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Se 

også Prop.51 L (2015-2016) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). NOU 2014: 4 er forarbeider 

til både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. I teorien er det hevdet at forarbeider til forskrifter i sin 

alminnelighet bør tillegges mindre vekt enn blant annet lovforarbeider, jf. Bruun (1980) s. 79 og Eckhoff 

(2001) s. 65. Skillet mellom hva Forenklingsutvalget foreslo å lov- og forskriftsfeste synes først og fremst å 

ha en rettsteknisk begrunnelse. Det der derfor etter min oppfattelse gode grunner for at uttalelsene i NOU 
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verk stort sett uforandret i forhold til tidligere regelverk. Det er derfor hensiktsmessig å se hen 

til anskaffelsesloven 1999,
35

 anskaffelsesforskriften 2001
36

 og anskaffelsesforskriften 2006,
37

 

samt domstolspraksis, praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser («KOFA»)
38

 og 

juridisk teori som knytter seg til disse regelverkene. Jeg vil i den videre fremstillingen som 

utgangspunkt henvise til slike kilder uten nærmere problematisering av forholdet til gjeldende 

regelverk, med mindre rettstilstanden kan ha blitt endret. Det kan også være relevant å se hen 

til rettskilder om private anskaffelser, for eksempel NS 8400, samt ulovfestede anbudsrettslige 

prinsipper, fordi disse regelverkene langt på vei er begrunnet i parallelle anbudsrettslige hen-

syn. 

 

1.4 Videre fremstilling 

Den videre fremstillingen er lagt opp slik at jeg i kapittel 2 redegjør for uklarheter i entre-

priseforhold. Først forklarer jeg hva som menes med «uklarhet». Deretter gir jeg en oversikt 

over kjennetegnene ved entrepriseforhold og hvordan entreprisekontraktene er utformet. Hen-

sikten er å vise hvor uklarheter typisk oppstår i entrepriseforhold, og hvorfor uklarhetspro-

blematikken er særlig aktuell på dette kontraktsområdet. 

 

I kapittel 3 gir jeg en oversikt over anskaffelsesregelverket. Hensikten er å belyse de særlige 

hensynene som gjør seg gjeldende når kontraktsinngåelsen styres av dette regelverket. 

 

I kapittel 4 drøfter jeg uklarhetsregelens grunnlag og innhold. Siktemålet er å fastsette innhol-

det til uklarhetsregelen når kontrakten er inngått etter anskaffelsesregelverket. 

 

Tyngdepunktet i avhandlingen ligger i kapittel 5 til 8. I kapittel 5 og 6 drøfter jeg grense-

dragningen mellom uklarhetsregelen og henholdsvis det intersubjektive og det objektive tolk-

ningsprinsippet, hvor spørsmålet er hva som skal til for at det foreligger en reell «uklarhet». I 

kapittel 7 drøfter jeg om det kan tenkes unntak fra forfatterregelen dersom entreprenøren var 

eller burde ha vært klar over uklarheten eller oppdragsgiverens avvikende oppfatning av kon-

trakten, uten å ha varslet byggherren om dette. I kapittel 8 drøfter jeg uklarhetsregelens be-

tydning for uklarheter i fremforhandlede standardvilkår («agreed documents»). Fordi det i 

                                                                                                                                                         

2014: 4 som relaterer seg til forskriftsfestede bestemmelser bør tillegges samme vekt som uttalelser som 

knytter seg til tolkningen av anskaffelsesloven. Motsatt fall vil utgjøre et konstruert og formalistisk skille. 
35

  Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. 
36

  Forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser. 
37

  Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser. 
38

  KOFA er et rådgivende organ som behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse 

som gjelder brudd på anskaffelsesregelverket, jf. forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for 

offentlige anskaffelser, med hjemmel i anskaffelsesloven § 11. 
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avtalerettslig teori er antatt at det gjelder enkelte særlige prinsipper for tolkningen av fremfor-

handlede standardvilkår, har jeg valgt å drøfte denne problemstillingen særskilt. 

 

Til slutt gir jeg noen avsluttende bemerkninger i kapittel 9. 
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2 Uklarheter i entreprisekontrakter 

  

2.1 Innledning 

Avhandlingen omhandler som nevnt tolkningen av uklarheter i entreprisekontrakter. I dette 

kapittelet skal jeg redegjøre nærmere for selve uklarheten. Jeg skal først redegjøre for hva 

som menes med «uklarheter».
39

 Deretter vil jeg redegjøre for typiske årsaker til at uklarheter 

forekommer i entreprisekontrakter.
40

 

 

2.2 Hva menes med «uklarhet»? 

Begrepet «uklarhet» kan karakteriseres ved at løsningen på et tolkningsspørsmål på en eller 

annen måte er ubestemt: Kontrakten trekker ikke i noen bestemt retning.
41

 Hva som regnes 

som ubestemt, er derimot vanskeligere å avgjøre. Det skyldes at tekst i seg selv aldri kan ha et 

fast eller naturgitt meningsinnhold. Teksten får først mening når den sees i lys av en eller an-

nen form for språknorm.
42

 Uklarhetsbegrepet er derfor med gode grunner heller ikke legalde-

finert eller uttrykkelig definert i rettspraksis.  

 

Grensen mellom hva som er klart og uklart er alltid relativ. Det innebærer at kontrakten ikke 

nødvendigvis er uklar i seg selv, men den kan være uklar i relasjon til den konkrete tolknings-

situasjonen. Som Høgberg beskriver det: «Den klareste avtale x kan være uklar i relasjon til et 

spørsmål y».
43

 Det er derfor heller ikke mulig å formulere en kontrakt som aldri vil kunne 

åpne for tolkningstvil. Klarhetskravene man stiller til ordlyden må alltid bero på en konkret 

rettslig vurdering.
44

 

 

Uklarhetsvurderingen gjøres med utgangspunkt i kontraktens ordlyd.
45

 Med «ordlyd» mener 

jeg det språklige innholdet kontraktens tekst får når man ser den i lys av (alminnelige) språk-

normer.
46

 

 

At kontraktens ordlyd kan karakteriseres som uklar, er riktignok ikke i seg selv avgjørende for spørsmålet om 

uklarhetsregelen kommer til anvendelse. Man må først tolke ordlyden i lys av de momentene Høyesterett har 

oppstilt for den «objektive» tolkningen. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6. 

                                                 
39

  Punkt 2.2. 
40

  Punkt 2.3. 
41

  Høgberg (2006) s. 41. 
42

  Høgberg (2006) s. 38-39. 
43

  Høgberg (2006) s. 40. 
44

  Høgberg (2006) s. 41-42. 
45

  Høgberg (2006) s. 41-43. 
46

  Høgberg (2006) s. 38-39. 
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I språkteorien deler man gjerne opp uklarhetene i fire kategorier: (1) Uklarhet som skyldes 

ordets uklare grense, (2) flertydighet, (3) logiske motsigelser og (4) taushet.
47

 Uklarhet som 

skyldes ordets uklare grense
48

 innebærer at grensen mellom hva som faller innenfor og uten-

for begrepet, er uklart.
49

 For eksempel kan det være uklart om en samling med trær er stor nok 

til å kalles en «skog». Ved flertydighet består uklarheten i at ord eller setninger har to eller 

flere adskilte betydninger. Det er særlig tre grupper av flertydighet som fremheves i språkteo-

rien: Semantisk, syntaktisk og pragmatisk flertydighet.
50

 Semantisk flertydighet kjennetegnes 

ved at et ord har to eller flere adskilte betydninger, slik som at ordet «tre» både kan sikte til et 

tall og en plante. Syntaktisk flertydighet kommer av setningens grammatikalske struktur. I Rt. 

1994 s. 471 var det for eksempel en avtaleklausul om at «aksjeoverdragelse mellom de neden-

for nevnte forkjøpsberettigede- og deres livsarvinger» ikke utløste krav om forkjøpsrett.
51

 Ut 

fra denne ordlyden var det uklart om klausulen skulle gjelde for overdragelse mellom aksjo-

nærene, eller om den bare gjaldt for overdragelse mellom aksjonærene og deres livsarvinger.
52

 

Ved pragmatisk flertydighet kan én setning gi uttrykk for flere talehandlinger. For eksempel 

var det i Rt. 1972 s. 624 uklart om en kontrakt om leie av travbane i 10 år «med adgang til 

forlengelse av leietiden mot en ny kontrakt» var ment som et rettskrav på fornyelse, eller kun 

omtalte en mulig adgang til fornyelse.
53

 Logisk motsigelse er en form for uklarhet som typisk 

innebærer at to kontraktsbestemmelser er motstridende.
54

 Motstriden kan enten være i samme 

dokument, for eksempel at to arbeidsbeskrivelser står mot hverandre; eller i ulike dokument-

grupper, for eksempel at arbeidsbeskrivelsen ikke stemmer overens med arbeidstegningene. 

Det siste eksempelet var tilfellet i Mikadommen,
55

 som jeg skal komme tilbake til.
56

 Taushet i 

kontrakten (lakuner) innebærer at ordlyden verken direkte eller indirekte løser tolknings-

spørsmålet. Som eksempel kan det vises til Rt. 1987 s. 1223, hvor det var uklart om en kon-

trakt om overdragelse av «rettigheter til utvinning av feltspat, kvarts og andre mineraler» også 

omfattet overdragelse av rettigheter til avfallsproduktet «subb», da kontraktens ordlyd ikke 

nevnte «subb» uttrykkelig. 

 

                                                 
47

  Høgberg (2006) s. 48-58 og 142. 
48

  Også kalt «randsoneproblematikk» eller «semantisk uklarhet». 
49

  Høgberg (2006) s. 48-49.  
50

  Høgberg s. 49. 
51

  Dommens s. 471. 
52

  Høgberg (2006) s. 49. 
53

  Dommens s. 624. 
54

  Høgberg (2006) s. 52. 
55

  Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 99. 
56

  Se punkt 4.3.4. 
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Entreprisekontrakter kan inneholde alle de nevnte typene av uklarheter. Det er ikke alltid like lett å karakterisere 

hvilken type uklarhet man står overfor i den konkrete tvisten, men det er heller ikke nødvendig. Verken retts-

praksis eller teori tyder på at det er prinsipielle forskjeller i måten de ulike formene for uklarheter løses på, med 

en mulig reservasjon for logiske motsetninger og lakuner.
57

 Som jeg kommer tilbake til, må alle tolkningsspørs-

mål løses konkret ved hjelp normene som kan utledes av avtaletolkningslæren.
58

 

 

2.3 Typiske årsaker til at uklarheter oppstår i entrepriseforhold 

Uklarhetsproblematikk er ansett for å være særlig aktuelt i entrepriseforhold.
59

 Det kan tenkes 

mange årsaker til dette. Etter mitt syn skyldes det dels at entreprisekontrakter etter sin art er 

særlig utsatt for uklarheter, og dels at de omtvistede kravene ofte kan være så store at de er 

verdt å bruke ressurser på å bestride.
60

 Jeg vil i det følgende redegjøre nærmere for det som 

kan tenkes å være typiske årsaker til at uklarheter oppstår i entrepriseforhold. Siktemålet er å 

konkretisere typetilfeller hvor uklarhetsregelen kan tenkes å bli aktuell. Fremstillingen er ikke 

ment å være uttømmende, og årsakene er delvis overlappende.  

 

Entreprisekontraktene regulerer gjennomgående forhold hvor realdebitors (entreprenørens) 

ytelse rent faktisk er beheftet med betydelig usikkerhet, sammenlignet med ordinære leveran-

seavtaler, for eksempel kjøpsavtaler.
61

 Partene har sjelden fullstendig oversikt over den frem-

tidige utviklingen av prosjektet før kontrakten inngås, og en del valg som angår partenes ytel-

ser må utsettes til gjennomføringsfasen, eller det kan være behov for å endre prosjektet under-

veis.
62

 De faktiske forholdene som entreprisekontrakten skal beskrive og regulere, er derfor 

ofte krevende å regulere tilstrekkelig presist. Det gjør også at dersom uforutsette forhold ma-

terialiserer seg, vil partene ofte være uenige om hvem som skal bære konsekvensene av at 

prosjektet blir dyrere eller tar lengre tid enn det som i utgangspunktet var avtalt. 

 

Det kan nevnes flere årsaker til at entreprenørens ytelse er beheftet med usikkerhet. Entreprenørens ytelse er 

normalt av en slik art at det kan ta lang tid fra bindende avtale inngås og til bygge- eller anleggsarbeidene er 

ferdigstilt. Det innebærer at partene må legge til grunn en del forutsetninger om framtidig utvikling ved avtale-

inngåelsen. Værforhold og grunnforhold kan påvirke entreprenørens kostnader og framdrift ved utførelse av 

                                                 
57

  Høgberg (2006) s. 53 og 300-301. 
58

  Se kapittel 6. 
59

  En undersøkelse som ble gjort i 2005 viste at av de 192 dommene om entrepriserett som på det tidspunktet lå 

ute på www.lovdata.no, gjaldt 148 dommer helt eller delvis tolkning av entreprisekontrakter. Av sakene som 

gjaldt tolkning gjaldt omtrent en tredjedel tolkning av standardkontrakter, mens de resterende to tredjedeler 

var tolkningstvister som kunne spores tilbake til uklarheter som partene selv hadde skapt ved kontrakts-

inngåelsen, jf. Knag (2010) s. 85-86. 
60

  Selve anbudssituasjonen kan også være en faktisk årsak til at uklarhetsproblematikk blir særlig aktuelt. Jeg 

redegjør nærmere for anskaffelsesregelverket i kapittel 3. 
61

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 21-22, Sandvik (1966) s. 85-89. 
62

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 22 og 281. 

http://www.lovdata.no/
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arbeidene.
63

 Bygge- eller anleggsarbeidene krever dessuten regelmessig en betydelig samordning av materiell og 

personell, og begge parter bidrar ofte til realytelsen. Selve funksjonsfordelingen mellom byggherre og entrepre-

nør, og eventuelle sideordnede entreprenører, kan derfor i seg selv utgjøre et usikkerhetsmoment. Partene må 

også ta hensyn til offentlige reguleringer, herunder offentlig skjønnsutøvelse.
64

   

 

For det andre utgjør entreprenørens ytelse ofte en omfattende og komplisert prestasjon. Det 

gjør at entreprisekontraktene ofte kan bestå av store og komplekse kontraktsdokumenter, med 

omfattende og detaljerte arbeidsbeskrivelser. Det er utfordrende for byggherren å utforme et 

konkurransegrunnlag som gjør det klart hvilke arbeider byggherren forespør, og hvilken funk-

sjons- og risikofordeling
65

 som skal gjelde mellom partene. Kontrakten består ofte av mange 

«lag» av dokumenter, for eksempel generelle arbeidsbeskrivelser, detaljerte arbeidsbeskrivel-

ser og arbeidstegninger.
66

 Disse dokumentene kan knytte seg til den samme ytelsen, men kan 

ha vært utarbeidet på forskjellige tidspunkter.
67

 Det kan da forekomme at de ulike «lagene» 

ikke er sammenfallende, enten ved at det blir motstrid mellom ulike dokumentgrupper, eller 

ved at enkelte detaljbeskrivelser uteblir. 

 

For det tredje oppstår uklarheter ofte som følge av at byggherren benytter seg av løsninger 

som avviker fra standardløsninger. Entreprisekontrakter utformes regelmessig på grunnlag av 

standarddokumenter som har vært fremforhandlet i fellesskap mellom ulike interessegrupper i 

bransjen, såkalte «fremforhandlede dokumenter» eller «agreed documents».
68

 Dokumentene 

er i hovedsak utarbeidet i regi av Standard Norge.
69

 For strukturering av innhold i konkurran-

segrunnlag er det vanlig å benytte NS 3450.
70

 Entreprisekontrakter mellom næringsdrivende 

er ikke lovregulert, og partene har i utgangspunktet full avtalefrihet hva gjelder valg av kon-

traktsregulering.
71

 Her finnes det flere standardkontrakter som kan benyttes, typisk NS 8405
72

 

og NS 8406
73

 for utførelsesentreprise og NS 8407 for totalentreprise.
74

 For beskrivelse av 

                                                 
63

  Riktignok er det teoretisk sett mulig å eliminere de fleste usikkerhetsmomenter i grunnen ved hjelp av mo-

derne teknologi. Det er imidlertid i realiteten begrenset av tid- og kostnadsmessige årsaker, jf. Sandvik 

(1966) s. 87. 
64

  Sandvik (1966) s. 85-88. 
65

  Om risikobegrepet i entrepriseretten, se Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 22-24. 
66

  F.eks. «Tabell 3 – Oversikt over konkurransegrunnlagets redigering – Del II, Konkurransegrunnlaget» i NS 

3450 pkt. 4.1, se punkt 6.6. nedenfor. 
67

  Knag (2010) s. 86. 
68

  BFJR sak 627 (2015), Haaskjold (2013) s. 380. 
69

  Standard.no, Standardisering, Norsk Standard. 
70

  NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold. Standarden avløser for-

gjengeren NS 3450:2006. 
71

  Knag (2010) s. 88, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 25. 
72

  8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 
73

  8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. «Utførelsesentreprise» innebærer at byggherren står 

for hele eller det vesentligste av prosjekteringen, jf. NS 8405 pkt. 1 og NS 8406 pkt. 1. 
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entreprenørens totalytelse i utførelsesentreprise benyttes typisk standardbeskrivelsene i NS 

3420.
75

 Uklarheter i de fremforhandlede standarddokumentene er sjelden et problem, blant 

annet fordi de som regel er grundig utarbeidet og benytter løsninger som er kjent i bransjen.
76

 

Dersom byggherren derimot benytter seg av egne løsninger eller tilpasser standarddokumen-

tene, oppstår det oftere uklarheter.
77

 Det kan skyldes at tilpasningen ikke er tilstrekkelig pre-

sis, at tilpasningen angir en løsning som avviker fra bransjepraksis og som er ukjent for tilby-

derne, eller at tilpasningene forrykker den interne sammenhengen mellom andre standardbe-

stemmelser eller skaper andre ugjennomtenkte følgevirkninger.
78

 Det kan også forekomme at 

kontraktens prosedyreregler ikke stemmer overens med hvordan partene hadde til hensikt å 

gjennomføre prosjektet, eller at kontrakten mangler henvisning til en standardkontrakt.
79

 På 

den annen side kan også manglende tilpasning av standardkontrakten være en kilde til uklar-

heter. For eksempel kan byggherren ha benyttet seg av et standarddokument som ikke var 

egnet,
80

 han kan ha glemt å stryke ut bestemmelser som ikke passet i det konkrete kontrakts-

forholdet, eller det oppstår tvil om hvorvidt en standardrubrikk skulle ha vært utfylt.
81

  

 

Byggherren har i praksis frihet til å benytte andre løsninger enn standarddokumentene, eller tilpasse standarddo-

kumentene til det konkrete prosjektet.
82

  Det er heller ikke uvanlig at byggherrer benytter egne utformede stan-

darddokumenter, særlig for prosjekter av en viss størrelse.
83

 For eksempel har Statens vegvesen en egen standard 

for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, Håndbok 763.
84

 Større offentlige byggherrer som Statsbygg, Forsvars-

bygg, Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), Statens vegvesen og Oslo kommune opererer dessuten med standar-

diserte avvik fra standardkontraktene.
85

 Statens vegvesen har også en egen standard for arbeidsbeskrivelser, 

Håndbok R761 «Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter» (tidligere Håndbok 025).
86

 Slike 

standarddokumenter blir også regelmessig tilpasset det konkrete prosjektet.
87

  

 

                                                                                                                                                         
74

  NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. «Totalentreprise» som innebærer at 

entreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen, jf. NS 8407 pkt. 1. 
75

  NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. 
76

  Tolkning av fremforhandlede standarddokumenter vil bli drøftet særskilt i kapittel 8. 
77

  Se blant annet opplistingen av typetilfeller for hvorfor uklarheter oppstår i entrepriseforhold i Knag (2010) s. 

86. 
78

  Knag (2010) s. 89, Haaskjold (2013) s. 384, Rt. 2009 s. 160 (Stryn Energi). 
79

  Knag (2010) s. 86. 
80

  F.eks. Rt. 1986 s. 1386 (Block Watne). 
81

  Andenæs (1989) s. 79, Haaskjold (2013) s. 384. 
82

  Jeg kommer tilbake til spørsmålet om anskaffelsesregelverket setter skranker for denne friheten i 3.4.2 ne-

denfor. 
83

  Knag (2010) s. 86 og 88-89. 
84

  Statens vegvesen, HB 763 (tidl. 066) – dokumenter for byggekontrakter (2017). Håndbok 763 er en videre-

utvikling av det som tidligere var Håndbok 066. 
85

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 26. Eksempel på standardiserte avvik fra kontraktsstandardene er «Blåboka» 

(avvik fra NS 8405) fra Statsbygg. 
86

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 153, om tidligere Håndbok 025. 
87

  F.eks. Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 10. 
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De detaljerte, tekniske beskrivelsene av entreprenørens ytelser er særlig utsatt for uklarhets-

problematikk, særlig i utførelsesentrepriser.
88

 For slike entrepriser er det vanlig å beskrive 

entreprenørens ytelser ved å benytte standardiserte prosessbeskrivelser med standard koder 

(«prosessbeskrivelser»), typisk ved å benytte beskrivelsesteksten fra NS 3420.
89

 Entreprenø-

rens ytelse beskrives etter denne standarden ved at totalytelsen deles opp i såkalte «enhetspri-

ser», det vil si målbare enheter («poster» eller «prosesser»), som entreprenørene skal prise 

hver for seg.
90

 En prisbærende post kan typisk se slik ut:
91

 

 

Post nr. Kode og tekst Enhet Mengde Pris Sum 

031.762.12 FS1.171222 

UTLEGGING I FYLLING 

Prosjektert anbrakt volum 

Type masse/sortering: Sprengt stein 

Levering: Masser fra depot 

Komprimering: Normal komprimering 

Kontroll av komprimering: Normal kontroll 

Lokalisering: Parsell 123 

Underlag: Morene 

Kote/nivå: Topp fylling kote 65 

Tykkelse: 1 - 3 m, tilpasses terreng 

Krav til lagvis utlegging: Ingen 

Andre krav: Nei 

 

 

m
3 

 

 

12 000 

  

  

Som matrisen illustrerer, inneholder en prisbærende post koder og stikkord som til sammen 

gir svært mye informasjon til entreprenørene.
92

 Et prosjekt kan inneholde flere hundre slike 

prisbærende poster, og informasjonen har avgjørende betydning for hvordan entreprenørene 

velger å utforme tilbudene sine.
93

 Det er da ikke vanskelig å se at det kan oppstå problemer 

                                                 
88

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 156, og eksempelvis Rt. 2012 s. 1729 (Mika). Det er ikke vanlig å benytte 

prosessbeskrivelser i andre kontraktsmodeller som for eksempel totalentreprise, se Hagstrøm/Bruserud 

(2014) s. 156. 
89

  NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, jf. Hagstrøm/Bruserud (2014). Standarden 

inneholder de fleste poster av et bygg eller anlegg, med angivelse av hvordan posten skal avregnes, i tillegg 

til henvisninger til nærmere kravsspesifikasjoner, se Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 153 og 317. 
90

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 155 og 316. Det kan også benyttes andre vederlagsformater enn enhetspris-

formatet, se Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 310-321. 
91

  Eksempelet er hentet fra NS 3450 pkt. 3.10.  
92

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 155. 
93

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 155 og 318. 
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med hensyn til klarhet: Det kan være utfordrende for byggherren å utforme de prisbærende 

postene med tilstrekkelig presisjon, og samtidig unngå at det oppstår tvil om hvorvidt enkelte 

arbeider som er generelt beskrevet faller innenfor eller utenfor en post. Byggherren må også 

unngå at samme ytelse faller inn under flere poster. Entreprenøren kan på sin side ha krav på 

ytterligere vederlag for såkalte «uteglemte poster».
94

 Det vil si at ytelsen er beskrevet, men at 

den ikke i sin helhet er ført til en postliste som prisbærende post. Hvordan prosessbeskrivelsen 

er å forstå, kan derfor ha stor betydning for entreprenørens vederlagskrav, og entreprenøren 

kan være villig til å strekke seg langt for å nå fram med en bestemt tolkning. Et eksempel er 

Mikadommen, som gjaldt forståelsen av kontrakten i en utførelsesentreprise.
95

 Her var partene 

uenige om hvorvidt levering av stein til oppføring av en natursteinmur falt inn under en pris-

bærende post. Uenigheten hadde betydning for hvorvidt entreprenøren kunne kreve 2,6 mil-

lioner kroner i tilleggsvederlag. 

 

I relasjon til uklarhetsproblematikk i entrepriseforhold, er det også av betydning å se hen til 

byggherrens endringskompetanse. Endringskompetansen innebærer at byggherren innenfor 

visse rammer kan pålegge entreprenøren å «yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinne-

lige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser 

skal utgå».
96

 Entreprenøren har på sin side krav på kompensasjon i form av fristforlengelse og 

økt vederlag for tilleggsytelser, og kan få redusert vederlagskravet dersom ytelser skal utgå.
97

 

Det er også en «endring» dersom byggherren pålegger entreprenøren å yte på en bestemt måte 

som ligger innenfor kontraktens opprinnelige rammer, men som ikke er nødvendig for å leve-

re kontraktsmessig ytelse.
98

 Dette har betydning for uklarhetstilfellene. Dersom for eksempel 

byggherren instruerer entreprenøren om å legge en bestemt type parkett, kan byggherren mene 

at instruksen kun fastholder det som allerede følger av kontrakten, slik at instruksen ikke skal 

påvirke entreprenørens vederlagskrav eller framdrift. Entreprenøren kan på sin side mene at 

det ikke fulgte klart av kontrakten at han måtte legge den bestemte typen parketten, og at han 

etter kontrakten like gjerne kunne ha valgt en billigere og raskere løsning. Entreprenøren kan 

da mene at byggherrens instruks er en endring av kontrakten som kan gi grunnlag for krav om 

tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse. Hvem som har rett, vil da bero på om kontrakten 

                                                 
94

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 156. 
95

  Rt. 2012 s. 1729 (Mika). Om faktum i saken, se punkt 4.3.4 nedenfor. 
96

  NS 8405 pkt. 22.1 (2). Bestemmelsen gir uttrykk for et alminnelig entrepriserettslig prinsipp, jf. Hag-

strøm/Bruserud (2014) s. 281 med videre henvisninger. 
97

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 282, jf. s. 259-278 og NS 8405 pkt. 24.1 a) og pkt. 25.2 a). 
98

  Se eksempelvis LB-1995-539. Anken over lagmannsrettens dom ble nektet fremmet, jf. HR-1997-317-K. 

Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelser i poster som skal avregnes etter enhetspriser («regulerbare 

poster») utgjør derimot som hovedregel ingen endring, jf. NS 8405 pkt. 22.1 (4) og Hagstrøm/Bruserud 

(2014) s. 316-320. 
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etter en tolkningsprosess er klar, eller om det foreligger en uklarhet (som skal tolkes mot 

byggherren). 

 

Byggherrens endringskompetanse er en kontraktsrettslig løsning som i utgangspunktet ligger innenfor anskaffel-

sesregelverkets rammer.
99

 Jeg kommer tilbake til dette i punkt 3.6 nedenfor. 

 

Et siste forhold jeg vil trekke fram, er at entreprisekontraktene ofte regulerer ytelser av store 

økonomisk verdier. Tvistesummene kan bli betydelige. For eksempel var tvistesummen i Mi-

kadommen 2,6 millioner kroner.
100

 Størrelsen på tvistesummene gjør at partene ofte kan se 

seg tjent med å bruke tid og ressurser på å vinne fram med et bestemt tolkningsalternativ i den 

konkrete saken, blant annet ved å gå til søksmål. Særlig for offentlige anskaffelser kan store 

tvistesummer føre til at uklarhetsproblematikk blir prosessdrivende: I offentlige anskaffelser 

opererer man med objektive tildelingskriterier for valg av leverandør, og oppdragsgiveren har 

ved vurdering av tilbudene som hovedregel ikke anledning til å legge vekt på at en entrepre-

nør har opptrådt oppdragsgivervennlig i tidligere kontraktsforhold. Entreprenørene har derfor 

få insentiver til å lempe på sine krav overfor byggherren i offentlige entrepriseanskaffelser.
101

 

                                                 
99

  Anskaffelsesforskriften §§ 8-12 (2) og 19-1 (2).  
100

  Jeg omtaler Mikadommen nærmere i punkt 4.3.4 nedenfor. Tvistesummen i Mikadommen kan for øvrig 

neppe karakteriseres som særskilt stor for en entreprisesak. 
101

  Anskaffelsesforskriften §§ 8-11 og 18-1. Mer om anskaffelsesregelverket i kapittel 3. 
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3 Regelverket for offentlige anskaffelser 

 

3.1 Innledning 

Det offentlige anskaffelsesregelverket inneholder fastsatte prosedyrer for avtaleinngåelsen, 

samt regler om rettsvirkninger for regelbrudd i denne fasen (heretter «anbudsfasen»). Disse 

reglene må partene i en avtaleinngåelse som er underlagt anskaffelsesregelverket forholde seg 

til før og under avtaleinngåelsen. 

 

Avtalesituasjonen og avtalens bakgrunn og forhistorie har en viktig funksjon ved tolkningen 

av kontrakter.
102

 Anskaffelsesregelverket får derfor både faktisk og rettslig stor betydning for 

hvordan partene opptrer eller burde opptre før avtalen blir inngått. Høyesteretts praksis viser 

også at partenes anskaffelsesrettslige plikter er vektige hensyn i avtaletolkningen.
103

 I dette 

kapittelet skal jeg gi en nærmere framstilling av anskaffelsesregelverket. Hensikten er å bely-

se de særlige hensynene som gjør seg gjeldende når kontraktsinngåelsen styres av dette regel-

verket. 

 

Jeg skal først redegjøre for overordnede trekk ved anskaffelsesregelverket og hvordan anskaf-

felsesprosedyrene gjennomføres.
104

 Deretter vil jeg se nærmere på hvilke krav som gjelder for 

utformingen av konkurransegrunnlaget, herunder klarhetskravet.
105

 Jeg skal også redegjøre for 

enkelte regler som angår leverandørenes tilbud, og forbudet mot «vesentlige endringer».
106

 Til 

slutt vil jeg forklare hvilken betydning anskaffelsesreglene har for spørsmål av avtalerettslig 

karakter.
107

 

  

3.2 Grunnleggende trekk ved anskaffelsesregelverket 

Anskaffelsesreglene gjelder når offentlige oppdragsgivere skal inngå visse type kontrakter, 

herunder bygge- og anleggskontrakter, med en verdi på minst 100 000 kroner eks. merverdi-

avgift.
108

 Som offentlige oppdragsgivere regnes både statlige, fylkeskommunale og kommu-

nale myndigheter, samt visse selvstendige rettssubjekter med særlig tilknytning til det offent-

lige.
109

 

                                                 
102

  Høgberg (2006) s. 113-114. 
103

  Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke), Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt), Rt. 2012 s. 1729 (Mika) og Rt. 2014 s. 866 

(Fjord1). 
104

  Punkt 3.2 og 3.3. 
105

  Punkt 3.4. 
106

  Punkt 3.5 og 3.6. 
107

  Punkt 3.7. 
108

  Anskaffelsesloven § 2 (1) og anskaffelsesforskriften § 1-1. 
109

  Anskaffelsesloven § 2 (2) bokstav a) til f) og anskaffelsesforskriften § 1-2. 
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I tillegg omfatter regelverket visse bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi på minst 6,3 millioner kroner, 

hvor offentlige oppdragsgivere gir direkte tilskudd med mer enn 50 prosent.
110

 «Bygge- og anleggskontrakter» er 

legaldefinert i anskaffelsesforskriften § 4-1 d), og omfatter i hovedsak gjensidig bebyrdende avtaler om utførel-

sen eller både utførelsen og planleggingen av bygge- og anleggsarbeider.
111

 Det er de reelle forholdene som er 

avgjørende, ikke om partene selv definerer kontrakten som en bygge- og anleggskontrakt. Ved blandede kontrak-

ter om minst to typer ytelser er det «kontraktens hovedelement» som er avgjørende for hvilke anskaffelsesregler 

som gjelder.
112

 For eksempel kan en avtale om leie av et bygg som enda ikke er oppført eller som krever særlig 

store tilpasninger regnes som en «bygge- og anleggskontrakt».
113

  

 

Som nevnt i innledningen,
114

 skal anskaffelsesregelverket oppfylle Norges forpliktelser etter 

EØS-avtalen ved implementering av anskaffelsesdirektivene.
115

 Samtidig inneholder regel-

verket nasjonale regler som går lengre enn kravene i direktivene.
116

 Dette får betydning for 

tolkningen av regelverket. For det første kan rettskildesituasjonen være varierende, ved at 

man ved fortolkningen av enkelte deler av anskaffelsesregelverket må legge stor vekt på 

EU/EØS-rettslige kilder.
117

 For det andre er anskaffelsesreglenes formål delvis forskjellig 

innenfor og utenfor EØS-rettens område.
118

 Formålet med anskaffelsesregelverket er definert i 

anskaffelseslovens § 1: 

 

«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opp-

trer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 

måte.» 

 

Bestemmelsen viser til to formål som henger tett sammen; å sikre effektiv ressursbruk og bi-

dra til at det offentlige opptrer med integritet. Effektivitetsformålet bygger på en tanke om at 

«offentlige innkjøpere ikke har samme insitament til å opptre økonomisk rasjonelt som priva-

te siden de ikke er underlagt samme konkurranse og samme krav til effektivitet og inntje-

ning».
119

 Offentlige innkjøpere trenger derfor et regelverk som setter rammer for hvordan 

                                                 
110

  Anskaffelsesforskriften § 1-3 (1) a) jf. anskaffelsesloven § 2 (4). 
111

  Jf. også forskriftens § 4-1 bokstav a) og e). 
112

  Anskaffelsesforskriften § 6-1 (1).  
113

  KOFA saker 2015/77 (Skien kommune) og 2016/80 (Haram kommune), EU-domstolen sak C-536/07. 
114

  Punkt 1.3.2. 
115

  Bl.a. Direktiv 2014/24/EU. 
116

  Se særlig anskaffelsesforskriften Del II, som gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdi. 
117

  Anskaffelser som faller utenfor anskaffelsesdirektivets virkeområde må likevel forholde seg til de alminneli-

ge EØS-reglene som utledes av EØS-avtalens prinsipper om «de fire friheter», jf. EU-domstolen saker 45/87 

(Dundalk) og C-324/98 (Telaustria) avs. 60-63. Blant annet kan ikke konkurransegrunnlaget diskriminere på 

grunnlag av nasjonalitet, jf. NOU 2014: 4 s. 77, Dragsten (2013) s. 182, KOFA sak 2010/190 (Troms fyl-

keskommune) avs. 49 og EU-domstolen sak C-243/89 (Storebælt). 
118

  NOU 2014: 4 s. 70-71. 
119

  NOU 2014: 4 s. 65, NOU 2010: 2 s. 46. Effektivitetsformålet peker ikke bare på økonomisk effektivitet. 

Også andre samfunnshensyn kan trekkes inn, jf. Prop.51 L (2015-2016) s. 33-34. 
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anskaffelsene skal foregå.
120

 Effektivitetsformålet skal også fremme likebehandling og for-

hindre at anskaffelsene blir en arena for korrupsjon og kameraderi.
121

 Anskaffelsesloven § 1 

gir ikke anvisning på noen særlige EØS-rettslige formål. Hovedformålet med anskaffelsesdi-

rektivene er imidlertid å bidra til å realisere et felles europeisk indre marked, da særlig ved å 

sikre fri flyt av varer og tjenester og fri konkurranse i fellesskapet.
122

 Det innebærer at nasjo-

nale og EU/EØS-rettslige formål ikke nødvendigvis vil være sammenfallende. For anskaffel-

ser over EØS-terskelverdi, kan nasjonale interesser derfor bli nødt til å vike for EU/EØS-

rettslige interesser.
123

 Som jeg vil komme tilbake til, er det et uklart i hvilken grad hensynet til 

å bidra til et felles europeisk indre marked får betydning for avtaletolkningen.
124

 

 

I anskaffelsesloven § 4 er det fastsatt grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosessen: 

 

«Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, fo-

rutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.» 

 

Disse prinsippene kan fungere både som momenter ved tolkningen av detaljbestemmelsene i 

regelverket, og danne selvstendig grunnlag for rettigheter og plikter.
125

 For avtaletolkningen 

er det særlig prinsippene om konkurranse, likebehandling og forutberegnelighet som er av 

betydning. 

 

Prinsippene i anskaffelsesloven § 4 har forskjellig opphav: Delvis i EØS-avtalens regler om 

«de fire friheter»,
126

 delvis i anskaffelsesdirektivene, og delvis som særlige norske prinsip-

per.
127

 De uttrykkelig nevnte prinsippene er ment å fange opp en rekke prinsipper som kan 

være styrende for offentlige anskaffelser. Dette gjelder blant annet prinsipper om ikke å dis-

kriminere på grunnlag av nasjonalitet, prinsipper om gjennomsiktighet, gjensidig anerkjennel-

se av nasjonale og utenlandske ordninger, forretningsmessighet, god forretningsskikk, høy 

forretningsteknisk standard, forsvarlig saksbehandling og alminnelige anbudsrettslige prinsip-

per.
128

 Disse prinsippene kan også få betydning for avtaletolkningen. 

 

                                                 
120

  NOU 2014: 4 s. 65. 
121

  NOU 2014: 4 s. 68. 
122

  NOU 2014: 4 s. 70, EØS-avtalen artikkel 1. 
123

  NOU 2014: 4 s. 70-71. 
124

  Se punkt 6.7. 
125

  NOU 2014: 4 s. 73. 
126

  EØS-avtalen artikkel 1. 
127

  NOU 2014: 4 s. 73. Anskaffelsesdirektivene har hjemmel i EØS-avtalen artikkel 65, vedlegg XVI. 
128

  NOU 2014: 4 s. 73-83, Prop.51 L (2015-2016) s. 45-46. 
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Anskaffelsesforskriften består av fem hoveddeler og fem vedlegg. I entreprisesammenheng er 

det i hovedsak forskriftens del II og III som er relevante, avhengig av kontraktens anslåtte 

verdi. Del II gjelder som hovedregel for kontrakter med anslått verdi fra 1,1 millioner kroner 

ekskl. mva. og opp til EØS-terskelverdiene,
129

 som for entreprisekontrakter er 44 millioner 

kroner ekskl. mva.
130

 Del III gjelder for kontrakter med anslått verdi over EØS-

terskelverdiene.
131

 Kontraktsverdien beregnes på grunnlag av den «samlede betalingen».
132

 

 

Dersom oppdragsgiveren bryter anskaffelsesreglene på en «tilstrekkelig kvalifisert» måte, kan 

denne bli erstatningsansvarlig overfor leverandørene for tap disse lider som følge av brud-

det.
133

 Blant annet kan oppdragsgiveren bli erstatningsansvarlig ved brudd på forhandlings-

forbudet,
134

 likebehandlingsprinsippet
135

 eller andre grunnleggende prinsipper.
136

 Brudd kan 

gi grunnlag for ulike type erstatningskrav,
137

 ikke bare for utgifter tilbyderen pådro seg ved å 

delta i konkurransen (negativ kontraktsinteresse), men også for tap som følge av at tilbyderen 

skulle ha vært tildelt kontrakten (positiv kontraktsinteresse).
138

 

 

3.3 Gjennomføringen av konkurransen om kontrakten 

Anskaffelsesforskriften opererer med fem hovedformer for anskaffelsesprosedyrer: Anbuds-

konkurranse («åpen» og «begrenset»), tilbudskonkurranse («åpen» og «begrenset»), konkur-

ranse med forhandling etter forutgående kunngjøring («ett-» eller «totrinns»), konkurranse-

preget dialog og innovasjonspartnerskap. Oppdragsgiveren kan alltid gjennomføre anbuds-

konkurranse og tilbudskonkurranse for anskaffelser henholdsvis over og under EØS-

terskelverdi.
139

 Øvrige konkurranseformer krever at særlige vilkår i anskaffelsesforskriften er 

oppfylt,
140

 som noe upresist kan sammenfattes i at oppdragsgiveren må ha et særlig begrunnet 

behov for å benytte konkurranseformen. 

 

                                                 
129

  Anskaffelsesforskriften § 5-1 (2). 
130

  Anskaffelsesforskriften § 5-3 (1) c). 
131

  Anskaffelsesforskriften § 5-1 (3). 
132

  Anskaffelsesforskriften § 5-4 (1). 
133

  Anskaffelsesloven § 10 og Dragsten (2013) s. 823, med videre henvisninger til EU-domstolspraksis. 
134

  KOFA sak 2003/292 (NCC Construction) avs. 54. 
135

  LB-2009-59797. 
136

  Dragsten (2013) s. 830-831, Rt. 2001 s. 1062 (s. 1075). 
137

  Dragsten (2013) s. 822-847, med videre henvisninger. 
138

  F.eks. Rt. 2001 s. 1062 (s. 1077), Rt. 2007 s. 983 avs. 68 og Rt. 2008 s. 1705 avs. 49. 
139

  Se henholdsvis anskaffelsesforskriften § 13-1 (1) og § 8-3. 
140

  Anskaffelsesforskriften §§ 13-1 til 13-4. 
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Konkurranseformene gjennomføres på litt forskjellige måter. Overordnet kan de illustreres 

med følgende figur:
141

 

                                                 
141

 Figuren er en bearbeidet versjon av figuren i Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 122.  
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Konkurranse om innovasjonspartnerskap er av praktiske grunner utelatt fra figuren. Konkurransen er i hovedsak 

tilsvarende som for en «totrinns» konkurranse med forhandling, men stedet for å tildele kontrakt til en leveran-

dør, inngår oppdragsgiveren et innovasjonspartnerskap med én eller flere partnere som kan utelukkes etter 

hvert.
142

 

 

Alle konkurranser åpnes ved at de kunngjøres elektronisk i databasen Doffin.
143

 For anskaf-

felser over EØS-terskelverdi videresendes kunngjøringene til den europeiske databasen 

TED.
144

 Ved «åpen»/«ett-trinns» konkurranse utleveres konkurransegrunnlaget sammen med 

kunngjøringen.
145

 Ved «lukket»/«totrinns» konkurranse gjennomføres først en prekvalifise-

ring hvor alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om deltakelse innen en fastsatt 

frist, og konkurransegrunnlaget utleveres deretter til de utvalgte leverandørene.
146

  

 

For alle konkurranseformer fastsettes en frist til å inngi tilbud («tilbudsfristen»). Denne fristen 

er et vesentlig skjæringstidspunkt i konkurransen. Før tilbudsfristens utløp har oppdragsgive-

ren mulighet til å foreta rettelser, suppleringer og endringer i konkurransegrunnlaget, såfremt 

disse ikke er «vesentlige».
147

 Leverandørene har også rett til å stille spørsmål til oppdragsgi-

veren om forhold ved konkurransegrunnlaget før tilbudsfristens utløp.
148

 Etter tilbudsfristens 

utløp er mulighetene for kommunikasjon og å foreta endringer av konkurransegrunnlag og 

tilbud derimot begrenset. For anbudskonkurranser gjelder et forhandlingsforbud fra tilbuds-

fristens utløp og helt fram til kontraktsinngåelsen.
149

 Det innebærer at det ikke kan gjøres end-

ringer av konkurransegrunnlag og tilbud,
150

 og konkurransen avgjøres ved at tilbudene ute-

lukkende bedømmes på bakgrunn av det som følger av konkurransegrunnlaget, sammen med 

eventuelle forutgående (lovlige) suppleringer og endringer. Formålet med forhandlingsforbu-

det er i følge forarbeidene «først og fremst [å] sikre likebehandling, gjennomsiktighet og fo-

rutberegnelighet, og det skal hindre muligheter for å spekulere i uklarheter ved tilbudet».
151

 

 

For øvrige konkurranseformer har partene innenfor visse rammer mulighet til å forhandle, 

gjennomføre dialog eller foreta avklaringer som kan resultere i endringer av konkurranse-

grunnlaget også etter tilbudsfristen, såfremt tilbyderne gis mulighet til å endre sine tilbud på 

                                                 
142

  Anskaffelsesforskriften § 26-8. 
143

  Den norske databasen for offentlige innkjøp, jf. anskaffelsesforskriften § 8-18 (1) og § 21-1 (1), jf. § 4-5 a).  
144

  Tenders Electronic Daily, jf. anskaffelsesforskriften § 21-1 (1) jf. § 4-5 b). 
145

  Anskaffelsesforskriften § 14-1 (2). 
146

  Anskaffelsesforskriften § 16-12, og § 8-9 forutsetningsvis, jf. også § 23-2. 
147

  Anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). 
148

  Retten til å stille spørsmål følger ikke uttrykkelig av anskaffelsesforskriften, men følger antitetisk ut fra at 

forhandlingsforbudet først inntrer ved tilbudsfristens utløp, jf. forskriften § 14-2 (2), Hagstrøm/Bruserud 

(2014) s. 125. 
149

  Anskaffelsesforskriften § 23-6. 
150

  Se forutsetningsvis anskaffelsesforskriften § 14-2 (1) og § 23-6 (3). 
151

  NOU 2014: 4 s. 147-148. 
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grunnlag av de etterfølgende forholdene.
152

 Oppdragsgiveren må likevel overholde de grunn-

leggende prinsippene for offentlige anskaffelser, herunder prinsippene om konkurranse, like-

behandling og forutberegnelighet.
153

 

 

Tilbudskonkurransen er en ny konkurranseform som ble innført med anskaffelsesforskriften 

2016, og som gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdi.
154

 Konkurranseformen gjen-

nomføres i utgangspunktet som en anbudskonkurranse, men etter tilbudsfristen kan oppdrags-

giveren avgjøre om og eventuelt i hvilken utstrekning det skal gjennomføres dialog med leve-

randørene før kontrakten tildeles.
155

 Det innebærer at med mindre oppdragsgiveren beslutter 

at det skal gjennomføres forhandlinger etter tilbudsfristen, er leverandørene bundet av sitt 

tilbud.
156

  

 

Utenom forhandlingsforbudet, står partene heller ikke fritt til å kommunisere og forhandle 

som de vil. Kommunikasjon mellom partene skal som hovedregel skje skriftlig ved hjelp av 

elektroniske hjelpemidler. Ved eventuell muntlig kommunikasjon gjelder særlige dokumenta-

sjonskrav.
157

 I tillegg må oppdragsgiveren uansett holde seg innenfor regelverkets krav til 

likebehandling av tilbyderne. Kommunikasjonen må derfor som hovedregel være tilgjengelig 

for alle som deltar i konkurransen.
158

 

 

Etter at oppdragsgiveren har valgt ut hvem som tildeles kontrakten, meddeles dette til leve-

randørene.
159

 Kontrakten er likevel ikke inngått før «begge parter har signert kontrakten».
160

 

Før partene signerer kontrakten, vil det være en karensperiode hvor de andre leverandørene 

har mulighet til å suspendere kontraktsinngåelsen ved begjæring om midlertidig forføyning.
161

 

Kontrakten har derfor som hovedregel ingen avtalerettslig virkning før signeringstidspunktet. 

Det innebærer for det første at konkurransegrunnlaget som sådan ikke er avtalerettslig bin-

dende, men i avtalerettslig forstand kun fungerer som et uforpliktende kontraktsforslag.
162

 For 

det andre er heller ikke selve meddelelsen om tildelingen bindende.  

 

                                                 
152

  Anskaffelsesforskriften §§ 23-7, 23-9 og § 23-11. 
153

  Anskaffelsesloven § 4. 
154

  Anskaffelsesforskriften § 8-3 og NOU 2014: 4 s. 151. 
155

  Anskaffelsesforskriften § 9-2 (3) jf. § 9-3. Se også NOU 2014: 4 s. 151. 
156

  Anskaffelsesforskriften § 9-1 (1). 
157

  Anskaffelsesforskriften § 8-20 og § 22-1. 
158

  Anskaffelsesforksriften § 9-3 og § 23-10 (1), anskaffelsesloven § 4. 
159

  Anskaffelsesforskriften § 10-1 (1) og § 25-1 (1). 
160

  Anskaffelsesforskriften § 10-1 (4) og § 25-1 (5). 
161

  Anskaffelsesforskriften § 10-3 og §§ 25-2 og 25-3. 
162

  Hopsnes (2013) s. 229. 



24 

 

3.4 Krav til utformingen av konkurransegrunnlaget 

 

3.4.1 Formelle krav til konkurransegrunnlaget 

Oppdragsgiveren plikter som hovedregel å utarbeide et konkurransegrunnlag i forbindelse 

med anskaffelsen, med mindre opplysningene som oppdragsgiveren er pålagt å angi i konkur-

ransegrunnlaget allerede er tilstrekkelig beskrevet i kunngjøringen.
163

 «Konkurransegrunnla-

get» er definert i anskaffelsesforskriften § 4-2 a) som: 

 

«alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske egenerklæringsskjemaet, som oppdragsgive-

ren utformer eller henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurran-

sen, inkludert dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan opp-

dragsgiveren skal gjennomføre konkurransen, kvalifikasjonsgrunnlag og eventuelle supplerende doku-

menter og tilleggsopplysninger». 

 

Sammen med kunngjøringen og det europeiske egenerklæringsskjemaet, utgjør konkurranse-

grunnlaget «anskaffelsesdokumentene».
164

 

 

I hovedsak skal konkurransegrunnlaget inneholde tre kategorier av opplysninger:
165

 (1) Be-

skrivelse av hva som skal anskaffes (kontraktsgjenstanden), inkludert kravspesifikasjoner, (2) 

hvilke kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget, og (3) prosedyrereglene som gjelder for 

konkurransen, herunder anskaffelsesprosedyre, kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og 

tildelingskriterier. Ved avtaletolkningsspørsmål er det beskrivelse av kontraktsgjenstanden og 

kontraktsvilkårene som er av betydning. 

 

Anbudsdokumentene kan som hovedregel utformes på norsk. Oppdragsgiveren kan også kre-

ve at leverandørenes tilbud og andre dokumenter utformes på norsk,
166

 samt at all muntlig 

kommunikasjon skal skje på norsk.
167

 Det gjelder kun ett unntak: Kunngjøringer i TED-

databasen – det vil si alle anskaffelser over EØS-terskelverdi – må utarbeides både på norsk 

og på ett av de offisielle språkene i EU.
168

 Oppdragsgiveren velger hvilket EU-språk som skal 

benyttes.
169

 EU-språket er «autentisk», og har derfor forrang foran den norske teksten.
170

 Unn-

taksregelen gjelder likevel kun for «kunngjøringer». En antitetisk tolkning tilsier at unntaks-

                                                 
163

  Anskaffelsesforskriften § 8-4 (1) og (2), og § 14-1 (1) og (3). 
164

  Anskaffelsesforskriften § 4-2 b). 
165

  Anskaffelsesforskriften § 8-4 (2) og § 14-1 (3), NOU 2014: 4 s. 175. 
166

  Anskaffelsesforskriften § 7-7. 
167

  Anskaffelsesforskriften § 21-1 (2), Dragsten (2013) s. 228. 
168

  Anskaffelsesdirektivet artikkel 51 nr. 3. 
169

  Anskaffelsesdirektivet artikkel 51 nr. 3. 
170

  Anskaffelsesforskriften § 21-1 (2). 
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regelen ikke gjelder for selve konkurransegrunnlaget, som dermed alltid kan utformes på 

norsk. 

 

3.4.2 Hvorvidt oppdragsgiveren plikter å benytte fremforhandlede 

standarddokumenter 

Anskaffelsesforskriften har bestemmelser om at «[d]er det finnes fremforhandlede og balan-

serte kontraktsstandarder, skal oppdragsgiveren som hovedregel bruke disse».
171

 Hva denne 

plikten innebærer, er ikke nærmere presisert i anskaffelsesforskriften. I forarbeidene til an-

skaffelsesforskriften la Forenklingsutvalget til grunn at bestemmelsen, slik den også var opp-

fattet etter tidligere regelverk, «ikke [hadde] noe rettslig innhold», men kun skulle være «av 

motiverende art» for oppdragsgiverne.
172

 Heller ikke i doms- eller KOFA-praksis er det hol-

depunkter for at brudd på bestemmelsen medfører kontraktsvirkninger eller erstatningsan-

svar.
173

 Jeg kan også vise til Krüger, som etter en nærmere drøftelse la til grunn at den tilsva-

rende bestemmelsen i anskaffelsesforskriften 2006 § 3-11 var «tilnærmet sanksjonsløst» og et 

«lite effektivt påbud i offentlig sektor».
174

 Slik synes også bestemmelsen å ha blitt forstått i 

praksis, da det heller ikke er uvanlig at byggherrer benytter ensidig utformede standarddoku-

menter, særlig for prosjekter av en viss størrelse.
175

 På denne bakgrunn, har bestemmelsene 

om bruk av standardvilkår i anskaffelsesforskriften
176

 neppe rettslig betydning for byggher-

rens mulighet til å fravike eller tilpasse fremforhandlede standardvilkår. Bestemmelsene ut-

trykker derfor ikke et reelt krav til konkurransegrunnlaget. 

 

3.4.3 Krav til klarhet og objektivitet ved utforming av konkurransegrunnlaget 

Anskaffelsesregelverket stiller krav til at konkurransegrunnlaget skal være klart utformet. 

Dette er ikke uttrykkelig nedfelt i anskaffelsesforskriften, men følger forutsetningsvis av be-

stemmelsene om at «[o]ppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnla-

get».
177

 Disse bestemmelsene var ment å være en «kodifisering av EU-domstolens praksis og 

Høyesteretts uttalelser i Byggholt-dommen avsnitt 62 og i Mika-dommen avsnitt 61-63».
178

 I 

de nevnte uttalelsene legger Høyesterett til grunn at konkurransegrunnlaget må være «grundig 

og gjennomarbeidet med sikte på å få fram en klar og presis prosjektbeskrivelse».
179

 

 

                                                 
171

  Anskaffelsesforskriften §§ 8-12 (1) (3) og 19-1 (1) (3). 
172

  NOU 2014: 4 s. 132 jf. s. 18-19. 
173

  Krüger I (2010) s. 118-120. 
174

  Krüger I (2010) s. 118-122. 
175

  Knag (2010) s. 86 og 88-89 og punkt 2.3. ovenfor. 
176

  Forskriften §§ 8-12 (1) (3) og 19-1 (1) (3). 
177

  Forskriften §§ 8-4 (3) og 14-1 (5). 
178

  NOU 2014: 4 s. 176. 
179

  Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) avs. 62, Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 62. 
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Jeg skal komme tilbake til hvilken betydning klarhetskravet får for avtaletolkningslæren. I dette underkapittelet 

undersøker jeg anskaffelsesrettens klarhetskrav. 

 

Anskaffelsesdirektivene som sådan stiller ingen uttrykkelige krav til selve utformingen av 

konkurransegrunnlaget. På EU/EØS-rettens område har EU-domstolen imidlertid lagt til 

grunn at det gjelder et klarhetskrav. I sak C-368/10 (Max Havelaar) uttalte EU-domstolen: 

 

«Gjennemsigtighedsprincippet indebærer, at alle betingelser og bestemmelser i forbindelse med 

tildelingsproceduren skal formuleres klart, præcist og utvetydigt i udbudsbekendtgørelsen eller i 

udbudsbetinelserne [...]».
180

 

 

I det hele tatt er klarhetskravet en nødvendig forutsetning for at leverandørene skal kunne 

utarbeide et tilbud som har reell mulighet til å vinne frem i konkurransen, og det vil sikre at 

oppdragsgiveren lykkes med anskaffelsen.
181

 

 

Hva som nærmere kreves for at konkurransegrunnlaget er tilstrekkelig klart, er ikke presisert, 

verken i anskaffelsesforskriften eller forarbeidene
182

 til denne. Dette må i prinsippet avgjøres 

på bakgrunn av en helhetsvurdering av konkurransegrunnlaget.
183

 Doms- og nemndspraksis 

kan likevel gi retningslinjer for tolkningen. I Max Havelaar-dommen
184

 uttalte EU-domstolen 

at anbudsdokumentene, på grunn av gjennomsiktighetsprinsippet, må utformes: 

 

«[…] således at det på den ene side gøres muligt for alle rimeligt oplyste og sædvanligt påpasselige 

bydende at forstå deres nøjaktige rækkevidde og fortolke dem på samme måde, og at der på den anden 

side gives den ordregivende myndighed mulighed for effektivt at efterprøve, om de afgivne bud 

opfylder de kriterier, der regulerer den pågældende kontrakt […]».
185

 

 

Essensen i denne uttalelsen er at anbudsdokumentene må formuleres så klart, presist og utve-

tydig at det er mulig for alle «rimelig opplyste og normalt aktsomme leverandører» å forstå 

vilkårenes nøyaktige rekkevidde og tolke dem på samme måte.
186

 Tilsvarende prinsipp har 

også tidligere blitt utledet av EU-domstolen sak C-19/00 (SIAC).
187

 Videre uttalte EU-

                                                 
180

  Avgjørelsens avs. 109. 
181

  Dragsten (2013) s. 314-315, med videre henvisning til KOFA sak 2008/206 (Bertel O. Steen) avs. 32 og sak 

2009/130 (Disco) avs. 88. 
182

  NOU 2014: 4 og Prop.51 L (2015-2016). 
183

  Dragsten (2013) s. 315, med videre henvisninger. 
184

  Sak C-368/10. 
185

  Dommens avs. 109. Det samme prinsippet har også blitt utledet av EU-domstolens sak C-19/00 (SIAC) avs.  

42. 
186

  NOU 2014: 4 s. 174. 
187

  Dommens avs. 42, Dragsten (2013) s. 315. 
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domstolen i Max Havelaar-dommen at innholdet i konkurransegrunnlaget skal «fastlægges ud 

fra potentielle tilbudsgiveres synsvinkel» (min kursivering).
188

 

 

Prinsippene fra Max Havelaar-dommen har også blitt lagt til grunn i norsk rett, både av Høy-

esterett, KOFA og juridisk teori.
189

 Dette tilsier at vurderingen av konkurransegrunnlagets 

klarhet må skje på grunnlag av en objektiv vurdering. Oppdragsgiverens egen oppfatning av 

konkurransegrunnlaget er som hovedregel uten betydning, dersom oppfatningen ikke kan for-

ankres i en objektiv forståelse av ordlyden i konkurransegrunnlaget.
190

 

 

Kravet til objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget kan i tillegg forankres i flere grunnleg-

gende anbudsrettslige prinsipper. Tildeling på grunnlag av objektive kriterier som er fastsatt 

på forhånd, er en grunnleggende premiss for å overholde likebehandlingsprinsippet.
191

 Det er 

ikke vanskelig å se at vektlegging av oppdragsgiverens subjektive forståelse av konkurranse-

grunnlaget gir lite forutberegnelighet for tilbyderne, og kan føre til at tilbyderne som deltar i 

konkurransen ikke får samme mulighet til å nå frem i konkurransen. Å tillate tildeling på 

grunnlag av subjektive kriterier vil dessuten gjøre det vanskeligere å etterprøve hvorvidt riktig 

leverandør har blitt tildelt kontrakten. Dette vil kunne stride med gjennomsiktighetsprinsippet, 

samt være konkurransevridende i strid med prinsippet om rettferdig konkurranse. Som vi har 

sett, har EU-domstolen forankret sine uttalelser i slike grunnleggende prinsipper om likebe-

handling og gjennomsiktighet. Det tilsier etter mitt syn at tilsvarende klarhetskrav som hoved-

regel bør kunne legges til grunn for anskaffelser både over og under EU/EØS-terskelverdi. 

Nasjonal anskaffelsesrettslig teori og praksis trekker også i denne retningen.
192

 

 

3.5 Regler om leverandørenes tilbud 

For å gi et helhetlig grunnlag for å analysere forfatterregelens betydning ved tolkningen av 

kontrakter som er inngått etter anskaffelsesregelverket, er det også nødvendig å se hen til reg-

lene som gjelder for leverandørenes tilbud. 

 

Leverandørens tilbud er bindende.
193

 Dette innebærer at leverandørene ikke kan kalle tilbake 

eller endre tilbudet sitt etter tilbudsfristen,
194

 uavhengig av om tilbyderen har gjort en feil i 

                                                 
188

  EU-domstolen sak C-368/10 avs. 52. 
189

  Rt. 2005 s. 1638 (Repstad Anlegg) avs. 36 flg., KOFA sak 2005/231 (Hordaland fylkeskommune) avs. 48, 

Dragsten (2013) s. 314. 
190

  NOU 2014: 4 s. 176. 
191

  NOU 2014: 4 s. 77. 
192

  NOU 2014: 4 s. 174, Dragsten (2013) s. 314. Se også KOFA saker 2007/44 (Opak) avs. 23 og 2009/134 

(ØstCom) avs. 21. 
193

  Anskaffelsesforskriften §§ 9-1 (1) og 23-3 (1). Tilbudene er bindende fram til utløpet av vedståelsesfristen, 

jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-15 og 20-6. 
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tilbudet eller glemt å fylle ut enkelte prisposter, jf. bestemmelsene i anskaffelsesforskriften 

om at leverandøren «risikoen for uklarheter i tilbudet».
195

  

 

I anskaffelsesforskriften 2006 §§ 12-2 og 23-3 var det en særlig bestemmelse for bygge- og anleggskontrakter 

om at poster som ikke var priset skulle «anses innkalkulert i andre poster», med mindre annet fremkom av til-

budsbrevet, eller manglende utfylling skyldtes en «åpenbar feil». Denne bestemmelsen ble ikke uttrykkelig vide-

reført i någjeldende anskaffelsesforskrift, da Forenklingsutvalget mente at bestemmelsen ble konsumert av den 

generelle bestemmelsen om at «[l]everandøren har risikoen for uklarheter i tilbudet».
196

 

 

Bestemmelsene om tilbyderens risiko for uklarheter i tilbudet var ment å være motstykket til 

oppdragsgiverens risiko for uklarheter i konkurransegrunnlaget. Det innebærer at selv om 

anskaffelsesprosedyren åpner for forhandling, kan tilbyderen ikke kreve at oppdragiveren 

benytter forhandlingsadgangen til å søke å avklare uklarheter i tilbudet.
197

  

 

Et snevert unntak er at oppdragsgiveren plikter å rette tilbudet dersom det foreligger «åpenbare feil» som er 

«utvilsomt» hvordan skal rettes. I anskaffelsesforskriften 2006 var dette fastsatt i en egen bestemmelse.
198

 Selv 

om bestemmelsen ikke ble videreført i någjeldende anskaffelsesforskrift, er det etter mitt syn liten tvil om at 

regelen fortsatt gjelder. For det første gjaldt oppdragsgiverens retteplikt kun de tilfeller hvor feilen kunne rettes 

uten å måtte kontakte tilbyder, typisk åpenbare regnefeil som oppdragsgiveren ut fra tilbudet selv kan se hvordan 

skal rettes.
199

 Retteplikten var derfor ikke i strid med likebehandlingsprinsippet, som var begrunnelsen for for-

handlingsforbudet.
200

 Dette hensynet står seg fortsatt. For det andre er en «åpenbar feil» hvor det er «utvilsomt» 

hvordan den skal rettes neppe å betrakte som en «uklarhet», da retteplikten nettopp forutsetter at det foreligger 

feil som ikke åpner for tvil. Det skal likevel understrekes at retteplikten er meget snever.
201

 

 

Før kontrakten er tildelt, har ikke øvrige tilbydere rett til innsyn i øvrige leverandørers til-

bud.
202

 Tilbyderne har ikke mulighet til å vite hvordan de andre tilbyderne har forstått konkur-

ransegrunnlaget før bindende tilbud er inngitt og kontrakten er tildelt. 

 

På denne bakgrunn ser vi at entreprenøren blir bundet av tilbudet, selv om tilbudet inneholder 

uklarheter eller feil. Entreprenøren kan i utgangspunktet heller ikke kreve at oppdragsgiveren 

retter slike feil og uklarheter. Det er derfor av vesentlig betydning for tilbyderne at de har for-

stått konkurransegrunnlaget på riktig måte.  

 

                                                                                                                                                         
194

  NOU 2014: 4 s. 203. 
195

  Anskaffelsesforskriften §§ 9-1 (2) og 23-3 (2), NOU 2014: 4 s. 203.  
196

  NOU 2014: 4 s. 203. 
197

  NOU 2014: 4 s. 203, Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) avs. 33. 
198

  Anskaffelsesforskriften 2006 § 12-1 (3). 
199

  Forutsetningsvis i Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) avs. 33-35. 
200

  Om forhandlingsforbudet, se punkt 3.3 ovenfor. 
201

  Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) avs. 41. 
202

  Lov 19. juni 2015 nr. 64 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 23 (3), anskaf-

felsesforskriften § 7-3 første punktum, NOU 2014: 4 s. 148. 
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3.6 Forbud mot «vesentlige endringer» 

Etter at kontrakten er inngått, har partene visse muligheter til å gjøre endringer i den. Anskaf-

felsesforskriften oppstiller imidlertid et forbud mot «vesentlige» endringer,
203

 som er en kodi-

fisering av EU-domstolens uttalelser i den såkalte «Pressetext-avgjørelsen».
204

 Forbudet inne-

bærer at endringer som «fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den 

opprinnelige kontrakten», ikke er tillatt.
205

 Hvordan innholdet i «den opprinnelige kontrakten» 

fastlegges, er ikke nærmere angitt i anskaffelsesforskriften. I prinsippet vil dette vurderes ut 

fra alminnelig avtaletolkningslære. Det må likevel være klart at innholdet i «den opprinnelige 

kontrakten» i denne forstand må utledes objektivt av den skriftlige kontrakten: Partene kan 

ikke omgå endringsforbudet ved å hevde at de hadde en annen felles (subjektiv) forståelse av 

kontrakten på avtaletidspunktet enn den objektive forståelsen, og at dette var «den opprinneli-

ge kontrakten». Retningslinjene i anskaffelsesforskriften § 28-2 taler for det første i denne 

retningen, særlig bestemmelsens bokstav a) om at endringen er «vesentlig» dersom den «ville 

ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne 

tildelt kontrakten til en annen leverandør.»
206

 For det andre taler gjennomsiktighetsprinsippet 

og likebehandlingsprinsippet tungt i denne retningen, som endringsforbudet er ansett som et 

utslag av.
207

 Det samme gjør KOFA-praksis og juridisk teori, hvor det er uttalt at den endrede 

kontrakten må sammenlignes med det som opprinnelig var «kunngjort».
208

 

 

I tillegg til den allerede nevnte retningslinjen i forskriften § 28-2 bokstav a), vil endringen 

som hovedregel være «vesentlig» dersom den endrer kontraktens økonomiske balanse til for-

del for leverandøren, eller utvider kontraktens omfang betydelig.
209

 

 

Dersom endringen overstiger vesentlighetsterskelen, vil endringen likestilles med inngåelse 

av en ny kontrakt, og oppdragsgiveren plikter å gjennomføre ny konkurranse. Ved manglende 

konkurranseutsetting, er endringen en ulovlig direkte anskaffelse.
210

 Dersom kontrakten er 

over EØS-terskelverdi, har domstolene kompetanse til å kjenne avtalen «uten virkning».
211

 

Både for anskaffelser over og under EØS-terskelverdi kan oppdragsgiveren dessuten bli ilagt 

et overtredelsesgebyr, eller kontraktens varighet kan bli avkortet.
212

 

                                                 
203

  Anskaffelsesforskriften § 11-2 og § 28-2. 
204

  EU-domstolen sak C-454/06 (Pressetext). 
205

  Anskaffelsesforskriften § 11-2 (2) og § 28-2 (1).  
206

  Se også Pressetext-avgjørelsen avs. 35. 
207

  Pressetext-avgjørelsen avs. 34, jf. NOU 2014: 4 s. 138, Dragsten s. 796. 
208

  Dragsten s. 796, KOFA saker 2009/46 (Lystind) avs. 63 og 2011/209 (Bentzen Transport) avs. 61. 
209

  Anskaffelsesforskriften § 28-1 b) og c), Pressetext-avgjørelsen avs. 36-37. 
210

  NOU 2014: 4 s. 139, Dragsten (2013) s. 796.  
211

  Anskaffelsesloven § 13 (1) a). 
212

  Anskaffelsesloven §§ 12 og 14. 
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Jeg kommer tilbake til de avtalerettslige virkningene forbudet mot «vesentlige endringer» kan få for kontrakts-

partene i kapittel 5. 

 

3.7 Anskaffelsesreglenes betydning for spørsmål av avtalerettslig karakter 

Med unntak av forbudet mot vesentlige endringer, gjelder anskaffelsesreglene som utgangs-

punkt kun fram til avtaleinngåelsen.
213

 Spørsmål av rent kontraktsrettslig karakter reguleres 

derfor i prinsippet ikke av anbudsreglene.
214

 Som Krüger beskriver det: «Avtaleinngåelse set-

ter […] sluttpunkt i tid for anbudsreglenes anvendelse», og kontrakten må «tolkes og anven-

des i lys av nasjonal rett».
215

 Et slikt skille underbygges også ved at EU/EØS ennå ikke har 

fastsatt materielle regler eller retningslinjer for kommersiell kontraktsrett, herunder regler om 

kontraktstolkning. Anskaffelsesretten har slik sett begrenset betydning for den senere avvik-

lingen av kontrakter mellom oppdragsgiveren og leverandøren.
216

 

 

Høyesterett har lagt til grunn at avtaleretten i prinsippet står på egne ben, i den forstand at 

partene har full anledning til å inngå en avtalerettslig gyldig og bindende avtale som er i strid 

med anskaffelsesrettslige regler. I Rt. 2001 s. 1288 (PEAB) uttalte Høyesterett: 

 

«Utgangspunktet er klart. En avtale er kontraktsrettslig gyldig mellom partene selv om den innebærer at 

det foreligger brudd på anbudsrettslige regler som har til formål å sikre like konkurransemuligheter.»
217

 

 

Det samme sitatet gjentas av Høyesterett i Rt. 2005 s. 1481 (SØRAL).
218

 

 

PEAB- og SØRAL-dommene gjaldt private anskaffelser som var standardregulert etter NS 3400.
219

 Uttalensene i 

disse dommene gjaldt heller ikke tolkning av en allerede inngått kontrakt, men avtalebinding, og uttalelsene var 

ikke nødvendig for resultatet i saken. Vekten av uttalelsene skal derfor ikke overdrives. Det kan derfor være 

grunn til å spørre hvorvidt det samme utgangspunktet som Høyesterett tilsynelatende bygger på i PEAB- og 

SØRAL-dommene gjelder for offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket inneholder bestemmelser om at 

kontrakten er «inngått når begge parter har signert kontrakten»,
220

 i motsetning til anskaffelser som var regulert 

av NS 3400, hvor det ikke gjelder noen formkrav til avtaleinngåelsen.
221

 Det trekker i retning av at utgangspunk-

                                                 
213

  Goller/Kreyberg (2012) s. 38. Riktignok får bl.a. reglene om partenes endrings- og oppsigelsesadgang klart 

nok virkning også etter avtaleinngåelsen. 
214

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 159. 
215

  Krüger II (2010) s. 367. Krüger omtaler seg rett nok i relasjon til dagjeldende direktiv 2004/18/EF. Någjel-

dende anskaffelsesdirektiv 2014/23/EU utgjør imidlertid ingen endring hva gjelder spørsmålet om forholdet 

mellom avtaleretten og EU-retten. 
216

  Krüger II (2010) s. 367. 
217

  Dommens s. på 1298. 
218

  Dommens avs. 39. 
219

  Norsk standard 3400 Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg. Standarden er nå avløst av NS 

8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser, jf. Urbye (2007) s. 7. 
220

  Anskaffelsesforskriften §§ 10-1 (4) og 15-1  (5). 
221

  NS 3400 pkt. 14.1, jf. Rt. 2001 s. 1288 (PEAB) på s. 1298. 
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tene i PEAB- og SØRAL ikke gjelder for offentlige anskaffelser. På den annen side følger det av forarbeidene til 

tilsvarende bestemmelse i tidligere anskaffelsesregelverk at bestemmelsen kun var ment å gi uttrykk for en skjæ-

ringsregel som skulle sikre at oppdragsgiverens meddelelse om tildeling skulle bli oppfattet som aksept av til-

bud, og skulle «ikke […] generelt overstyre avtaleretten».
222

 I tillegg uttalte Høyesterett i Fjord1-dommen at den 

ene partens subjektive oppfatning «kan ha vekt ved vurderingen om det foreligger felles kontraktsforståelse».
223

 

Høyesterett kan her synes å bygge på forutsetningen om at avtaleretten har «forrang» foran anskaffelsesregelver-

ket, altså tilsvarende som for PEAB- og SØRAL-dommene. Hagstrøm/Bruserud synes også å forutsette at syns-

punktet i PEAB-dommen gjelder generelt i forholdet mellom anskaffelsesregler og avtaleretten.
224

 Etter mitt syn 

er det derfor nærliggende at partene i utgangspunktet kan inngå en gyldig og bindende avtale som er i strid med 

anskaffelsesregelverket, også ved offentlige anskaffelser.
225

 

 

Til tross for de prinsipielle skillene mellom anbuds- og avtaleretten, er det likevel liten tvil om 

at anskaffelsesreglene i realiteten får betydning for tolkningen av kontrakten.
226

 For det første 

presumeres det at partene ikke har ment å opptre i strid med de anbudsrettslige reglene.
227

 

Rett nok får denne tolkningspresumsjonen begrenset vekt når kontrakten er tilstrekkelig 

klar.
228

 I uklarhetstilfellene innebærer presumsjonsprinsippet derimot at det gjennomgående 

skal mye til før avtalen tolkes i strid med anskaffelsesreglene, såfremt uklarheten kan forstås 

på en måte som gjør at det ikke oppstår slik strid. For det andre er forhold forut for avtale-

inngåelsen relevante og ofte vektige momenter ved avtaletolkningen. I den forstand vil det 

være uunngåelig ikke å ta i betraktning de prekontraktuelle pliktene som partene er pålagt 

etter anskaffelsesreglene.
229

 I tillegg kommer den særlige, avtalerettslige situasjonen som fo-

religger ved at kontraktens materielle innhold, med unntak av pris, i all hovedsak er definert i 

konkurransegrunnlaget. Tilbyderne har i utgangspunktet liten påvirkningsmulighet på det ma-

terielle innholdet, og kan som hovedregel i praksis kun velge å akseptere kontrakten slik den 

fremstår i konkurransegrunnlaget, eller la være å delta i konkurransen.
230

 For det tredje må 

oppdragsgiveren overholde kravene til likebehandling og reell konkurranse. Det innebærer at 

også andre aktører enn avtalepartene – typisk øvrige deltakere i konkurransen – vil ha beskyt-

telsesverdige forventninger til avtalen som partene inngår.
231

 Slike tredjepartsinteresser er for 

de fleste andre avtaleforhold uten betydning.
232

 For det fjerde: Dersom partene etter kontrakts-

inngåelsen forsøker å omgå anskaffelsesregelverket ved å legge til grunn en felles (subjektiv) 

                                                 
222

  NOU 2010: 2 s. 77. 
223

  Rt. 2014 s. 866 (Fjord1) avs. 44. 
224

  Forutsetningsvis i Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 159-160. 
225

  Se også KOFA sak 2009/112 (Akershus Fjernvarme) avs. 42. 
226

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 159. 
227

  PEAB-dommen s. 1298, SØRAL-dommen avs. 39, med videre henvisning til Rt. 1994 s. 1222. 
228

  PEAB-dommen s. 1298, SØRAL-dommen avs. 40-41, Dragsten (2013) s. 607-608. 
229

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 160. 
230

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 158-159. 
231

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 159. 
232

  Woxholth (2014) s. 40, Hov/Høgberg (2009) s. 110. 
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forståelse av kontraktens innhold, kan det utgjøre en ulovlig omgåelse av anskaffelsesregel-

verket, jf. også forbudet mot «vesentlige endringer».
233

 

                                                 
233

  Se punkt 3.6 ovenfor. Anskaffelsesforskriften ikke har et uttrykkelig forbud mot omgåelse, da Forenklings-

utvalget anså omgåelsesforbudet som så selvfølgelig at det ikke var nødvendig å innta i en egen bestemmel-

se, jf. NOU 2014: 4 s. 265. 
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4 Uklarhetsregelen 

 

4.1 Innledning 

Dersom en kontrakt er uklar,
234

 løses uklarheten ved hjelp av uklarhetsregelen. Ved tolk-

ningen av kontrakter som er inngått etter en offentlig (formalisert) anskaffelsesprosess, synes 

både juridisk teori og rettspraksis å oppstille et utgangspunkt om at «forfatterregelen» anven-

des. I dette kapittelet skal jeg undersøke nærmere hva som er grunnlaget for uklarhetsregelen, 

og hva som er uklarhetsregelens nærmere innhold ved tolkningen av kontrakter som er inngått 

etter anskaffelsesregelverket. 

 

Jeg vil understreke at selv om både uklarhetsregelen og forfatterregelen gjerne omtales som «regler», kunne det 

nok mer presist ha vært betegnet som «retningslinjer». Avtaler tolkes alltid konkret.
235

 Ettersom det likevel er 

såpass utbredt å omtale uklarhets- og forfatterregelen som «regler», velger jeg å holde meg til denne terminolo-

gien.  

 

4.2 Alminnelige utgangspunkter 

Den alminnelige uklarhetsregelen er en tolkningsregel som går ut på at kontrakten tolkes mot 

den som burde ha uttalt seg klarere. Dette innebærer at kontraktsbestemmelser i tvilstilfeller 

tolkes mot den parten som etter en helhetsvurdering anses for å ha størst ansvar for uklarheten 

som forårsaket tolkningstvilen, og som derfor var nærmest til å kunne eliminere uklarheten.
236

 

Regelen er gammel og utbredt innenfor flere rettstradisjoner, og har vært formulert på for-

skjellige måter.
237

 I uklarhetsregelen ligger en form for tildeling av skyld, ved at den parten 

som burde ha uttalt seg klarere må bære risikoen for at dette ikke ble gjort.
238

 Det er imidler-

tid ikke et vilkår for uklarhetsregelens anvendelse at det foreligger skyld (culpa) i egentlig 

forstand.
239

 Uklarhetsregelen er derfor dels begrunnet i rimelighetsbetraktninger, og dels i 

prevensjons- og pedagogikkhensyn.
240

 

 

At skyld ikke er et vilkår, skiller uklarhetsregelen fra godtro-standarden, selv om den nærmere grensegangen 

mellom disse tolkningsreglene i praksis kan være vanskelig å trekke.
241

 

 

                                                 
234

  Se kapittel 2. 
235

  Se punkt 1.3.1 ovenfor. 
236

  Hov/Høgberg (2009) s. 283, Høgberg (2006) s. 296. Se også Haaskjold (2013) s. 316, Stang (1935) s. 458-

459, Huser (1983) s. 553. 
237

  Høgberg (2006) s. 296, Haaskjold (2013) s. 317, Stang (1935) s. 458 og Platou (1914) s. 220.   
238

  Hov/Høgberg (2009) s. 283. 
239

  Høgberg (2006) s. 298, Hov/Høgberg (2009) s. 284. 
240

  Høgberg (2006) s. 298. 
241

  Om godtro-standarden, se punkt 7.2.2 nedenfor. 
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Regelmessig er det særlig to grunner til at en part burde ha uttrykt seg klarere: Parten forfattet 

kontraktsbestemmelsen («forfatterregelen») eller innehar en særlig kyndighet («kyndighetsre-

gelen»).
242

 Disse er imidlertid ikke de eneste variantene av uklarhetsregelen. Uklarheten kan 

bli tolket mot den som var initiativtakeren,
243

 mot den som hadde særlig kjennskap til kon-

traktsobjektet,
244

 eller mot den som hevder en fortolkning som går ut på en ekstraordinær ytel-

se.
245

 

 

Forfatterregelen begrunnes gjerne i at den som har formulert avtalen eller en kontraktsbe-

stemmelse normalt vil være den nærmeste til å påse at uklarheter unngås. Man forventer at 

parten som forfattet kontrakten sørget for å ivareta sine egne interesser ved utformingen av 

bestemmelsen. Det er da også presumtivt mest rimelig at uklarheter går ut over denne par-

ten.
246

 Forfatterregelen gjelder i utgangspunktet uavhengig av om parten selv har skrevet kon-

traktsbestemmelsen, eller om vedkommende har hatt andre til å skrive den for seg.
247

 Samti-

dig er det et vesentlig poeng at anvendelse av uklarhetsregelen krever at partenes tilknytning 

til uklarheten må veies opp mot hverandre. Hvem uklarheten tolkes imot, må avgjøres på 

grunnlag av en slik avveining.
248

 Det er derfor ingen automatikk i at uklarheten tolkes mot 

den som for eksempel ensidig har forfattet kontraktsbestemmelsen. 

 

Uklarhetsregelen er subsidiær. Huser omtaler uklarhetsregelen som en «nødvendig siste utvei 

for overhodet å komme frem til et endelig tolkingsresultat».
249

 For det første kommer uklar-

hetsregelen kun til anvendelse på reelle uklarheter. Det vil si at man etter en vurdering av 

relevante tolkningsdata ikke har kommet fram til noen sikker løsning på tolkningsspørsmå-

let.
250

 Selv om ordlyden i kontrakten tilsynelatende er uklar, og en partene påberoper seg 

uklarhetsregelen, kan det likevel hende at tolkningsresultatet etter en foregående tolknings-

prosess viser seg ikke å være tvilsomt, slik at uklarhetsregelen ikke kommer til anvendelse.
251

 

Dette var for eksempel tilfellet i Mikadommen,
252

 som jeg skal komme tilbake til. Uklarhets-

regelen kommer derfor først til anvendelse i de tilfellene hvor man verken kan bevise en felles 

partsoppfattelse, eller komme til et tolkningsresultat basert på godtro-regelen eller en objektiv 

                                                 
242

  Høgberg (2006) s. 296, Hov/Høgberg (2009) s. 283. 
243

  Hov/Høgberg (2009) s. 286. 
244

  Hov/Høgberg (2009) s. 287. 
245

  Hov/Høgberg (2009) s. 287. 
246

  Haaskjold (2013) s. 316-317. Se også Stang (1935) s. 459, Huser (1983) s. 555. 
247

  Hov/Høgberg (2009) s. 285. 
248

  Huser (1983) s. 555. 
249

  Høgberg (2006) s. 296, Huser (1983) s. 565 med videre henvisning til Rt. 1965 s. 140. 
250

  Haaskjold (2013) s. 437, med videre henvisninger. 
251

  Huser (1983) s. 566. 
252

  Rt. 2012 s. 1729 (Mika). 



35 

 

tolkning av kontrakten.
253

 Uklarhetsregelen kan imidlertid fungere som støttemoment for et 

bestemt tolkningsresultat, dersom det er tvilsomt om bestemmelsen er uklar.
254

 

 

For det andre kan uklarhetsregelen kun benyttes til presiserende tolkning av ordlyden, ikke til 

å korrigere eller utfylle den.
255

 Regelen kan heller ikke anvendes for å sensurere urimelige 

løsninger, eksempelvis der hvor en ensidig utarbeidet kontraktsbestemmelse klart tilgodeser 

parten som forfattet bestemmelsen.
256

  

  

Uklarhetsregelen kan i utgangspunktet brukes i tolkning av alle typer uklarheter. I teorien er det imidlertid antatt 

at regelen ikke kan anvendes på rene lakuner, altså der kontraktsdokumentene ikke gir rom for å oppstille noen 

tolkningsalternativer.
257

 Jeg forfølger ikke dette spørsmålet videre i denne avhandlingen. 

  

4.3 Uklarhetsregelen i anskaffelsestilfellene: Forfatterregelen 

 

4.3.1 Innledning 

I det følgende skal jeg undersøke hvordan uklarhetsregelen stiller seg i anskaffelsestilfellene. 

Jeg vil først redegjøre for hensyn som tilsier at forfatterregelen kommer til anvendelse når 

kontrakten er inngått etter en offentlig anskaffelsesprosess.
258

 Deretter vil jeg drøfte om an-

skaffelsesforskriften bestemmelser om at oppdragsgiveren har «risiko» for uklarheter i kon-

kurransegrunnlaget, samt høyesterettspraksis, kan få prinsipiell betydning for forfatterregelens 

stilling i kontraktstolkningen.
259

 

 

4.3.2 Hensyn for og imot at uklarheter tolkes mot oppdragsgiveren 

Som vi har sett, beror det på en konkret helhetsvurdering om forfatterregelen kommer til an-

vendelse på en uklarhet i kontrakten.
260

 I det følgende vil jeg redegjøre nærmere for hvilke 

hensyn som normalt kan tenkes å tilsi at uklarheten bør eller ikke bør løses på bakgrunn av 

forfatterregelen, når kontrakten er inngått etter en offentlig anskaffelsesprosess.  

 

Det er oppdragsgiveren som har ansvaret for å utforme et klart konkurransegrunnlag.
261

 For at 

dette ansvaret skal ha en realitet, er det nærmest en nødvendig konsekvens at uklarheter i 

konkurransegrunnlaget som hovedregel må gå utover oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren – 

                                                 
253

  Haaskjold s. 316-317. 
254

  Huser (1983) s. 566. 
255

  Høgberg (2006) s. 299. 
256

  Haaskjold (2013) s. 415. 
257

  Høgberg (2006) s. 300-301. Om uklarheter, se punkt 2.2 ovenfor. 
258

  Punkt 4.3.2. 
259

  Punkt 4.3.3 og 4.3.4. 
260

  Se punkt 4.2 ovenfor. 
261

  Se punkt 3.4.3 ovenfor. 
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eller noen på dennes vegne – utformer også rent faktisk konkurransegrunnlaget, mens tilby-

derne i hovedsak må ta konkurransegrunnlaget som det er for å få være med i konkurran-

sen.
262

 Oppdragsgiveren har heller ingen formell tidsfrist å forholde seg til ved utformingen 

av konkurransegrunnlaget. De interesserte tilbyderne har på den andre siden regelmessig 

knapp tid til anbudsregningen. Tilbyderne er derfor avhengige av at oppdragsgiveren utformer 

et tilstrekkelig klart og presist konkurransegrunnlag, og bør slippe å bruke tid på å kontrollere 

konsistens og presisjon i oppdragsgiverens prosjekt.
263

 I tillegg må oppdragsgiveren overhol-

de kravene til klarhet, likebehandling, ikke-diskriminering, gjennomsiktighet og forutberegne-

lighet. Alle disse forholdene tilsier at uklarheter i konkurransegrunnlaget som hovedregel bør 

løses ved hjelp av forfatterregelen. 

 

Som et ytterligere moment i retning av at uklarheter i konkurransegrunnlaget bør gå ut over 

oppdragsgiveren, vil oppdragsgiveren som lyser ut en anskaffelseskonkurranse også normalt 

betraktes som initiativtakeren til kontraktsforholdet.
264

 På den annen side er begge parter som 

regel profesjonelle, og må som utgangspunkt forventes å ha en viss form for kyndighet på 

området. Kyndighetsregelen passer derfor sjelden godt ved entrepriseanskaffelser, verken i 

den ene eller annen retningen. I tillegg kan vektlegging av den enkelte deltakers særlige kyn-

dighet og eventuelle kjennskap til kontraktsobjektet stride mot likebehandlingsprinsippet.
265

 

 

En konsekvent bruk av forfatterregelen på uklarhetstilfeller gjør det enkelt for tilbyderne å 

forholde seg til konkurransegrunnlaget. Forutberegnelighetshensyn kan derfor regelmessig 

være et moment i retning av at man bør anvende en streng forfatterregel ved tolkning av 

uklarheter. 

 

Leverandøren har på sin side ansvaret for utformingen av selve tilbudet, og uklarheter i tilbu-

det tolkes som hovedregel mot leverandøren.
266

 Det kan derfor være grunn til å hevde at en 

nokså konsekvent anvendelse av en «todelt forfatterregel» på et generelt plan vil gi en rimelig 

balansering av risiko for uklarheter ut fra partenes egne bidrag til den endelige kontrakten.
267

  

 

Etter mitt syn kan det også spørres om ikke oppdragsgiveren selv vil være tjent med en retts-

tilstand hvor uklarheter i konkurransegrunnlaget nærmest unntaksfritt tolkes mot oppdragsgi-

veren. I den konkrete tvisten er det selvfølgelig alltid en ulempe for oppdragsgiveren å få 
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  Se punkt 3.3 ovenfor. 
263

  Krüger I (2010) s. 126. 
264

  Se punkt 4.2 ovenfor. 
265

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 159. 
266

  Se punkt 3.5 ovenfor. 
267

  Jf. også motstykkesynspunktet i NOU 2014: 4 s. 176. 
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uklarheten tolket mot seg. Teoretisk sett kunne man likevel tenke seg at tilbyderne kompens-

erte risikoen for å få uklarheter i konkurransegrunnlaget tolket seg med å øke risikopåslaget i 

tilbudene. Da kunne kontraktssummene i gjennomsnitt bli høyere enn de ville ha vært dersom 

tilbyderne kunne se bort fra en slik risiko. En klar hovedregel om at uklarheter i konkurranse-

grunnlaget tolkes mot oppdragsgiveren kan derfor tenkes å være gunstig for oppdragsgiveren, 

og kan bidra til å fremme anskaffelsesregelverkets formål om å fremme effektiv bruk av sam-

funnets ressurser.
268

 

 

Dessuten kan en streng forfatterregel virke oppdragende på oppdragsgiveren, i den forstand at 

den tvinger oppdragsgiveren til å utforme klarere konkurransegrunnlag. Det kan igjen spare 

oppdragsgiveren for omkostninger i forbindelse med tvister. Oppdragsgiverens interesse i å 

unngå tvister vil på den annen side kunne være et insentiv for oppdragsgiveren i å utforme 

tilstrekkelig klare konkurransegrunnlag, uavhengig av hvordan man anvender uklarhetsrege-

len. 

 

Selv om det er mange hensyn som tilsier at uklarheter i konkurransegrunnlaget som hovedre-

gel bør tolkes mot oppdragsgiveren, er det også forhold som tilsier at forfatterregelen likevel 

ikke alltid bør komme til anvendelse. For det første vil strenge klarhetskrav gjør det vanskelig 

for oppdragsgiveren å innby til konkurranse uten å ha særlig omfattende kunnskap om de 

konkrete arbeidene som skal utføres. For det andre kan hensynet til konkret rimelighet i det 

enkelte tilfellet være et motstående hensyn. Det kan for eksempel være situasjoner hvor tilby-

derne er klart mer kyndig enn oppdragsgiveren, for eksempel når oppdragsgiveren er en liten 

kommune. Det kan da virke urimelig at kommunen, som inngår en entreprisekontrakt med en 

stor og erfaren entreprenør, skal få tolket en uklarhet mot seg, dersom entreprenøren hadde all 

grunn til å være klar over denne. En streng forfatterregel gjør det også lett for kyndige tilbyde-

re å utnytte uklarheter i konkurransegrunnlaget til sin fordel. Dersom tilbyderens (klanderver-

dige) fortielse kommer tilbyderen til gode, kan det føre til en uheldig rettstilstand som harmo-

nerer dårlig med alminnelige avtalerettslige prinsipper om aktsom og lojal opptreden.
269

 

 

Hensynene som jeg har vist til ovenfor, tilsier at det for de fleste tilfeller vil være rimelig å 

anvende forfatterregelen når konkurransegrunnlaget er uklart, men at det kan være gode grun-

ner til at forfatterregelen ikke bør anvendes absolutt. 
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  Anskaffelsesloven § 1. 
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  Hopsnes (2013) s. 231-233, Haaskjold (2013) s. 69. 
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Dersom det er tale om å tolke en uklarhet slik at kontrakten får et ulovlig innhold, eller som fører til at kontrak-

ten vil bli gjenstand for etterfølgende sensur, vil forfatterregelen derimot klart nok ikke være hovedregelen.
270

 

Jeg går ikke nærmere inn på denne type uklarhetsproblematikk i avhandlingen. 

 

4.3.3 Betydningen av anskaffelsesforskriftens bestemmelser om at 

oppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget 

I anskaffelsesforskriften er det bestemmelser om at «[o]ppdragsgiveren har risikoen for uklar-

heter i konkurransegrunnlaget».
271

 Disse bestemmelsene vil jeg heretter omtale som «risiko-

bestemmelsene». Spørsmålet i det følgende er om risikobestemmelsene gir uttrykk for en an-

nen regel enn det som ellers kan utledes av den alminnelige uklarhetsregelen. 

 

Ordlyden i anskaffelsesforskriften gir ingen nærmere retningslinjer hva som menes med 

«uklarheter» i konkurransegrunnlaget, eller hva som menes med «risiko». Det er heller ikke 

presisert om eller på hvilken måte bestemmelsene forholder seg til alminnelig avtaletolknings-

lære. En alminnelig språklig forståelse tilsier at oppdragsgiveren i en eller annen forstand skal 

holdes ansvarlig for «uklarheter» i konkurransegrunnlaget. Bokstavelig tilsier bestemmelsen 

også at regelen har en absolutt karakter, da det verken er oppstilt noen uttrykkelige unntak 

eller vist til noen helhetsvurdering. Slik sett kan ordlyden tale for at det ikke skal gjøres en 

slik helhetsvurdering som den alminnelige uklarhetsregelen som utgangspunkt legger opp 

til.
272

 På den annen side kan de korte formuleringene i risikobestemmelsene like gjerne tilsi at 

bestemmelsene ikke bør tolkes helt bokstavelig. Etter mitt syn er det derfor vanskelig å utlede 

klare rettsregler fra bestemmelsens ordlyd. 

 

Risikobestemmelsene var nye med anskaffelsesforskriften 2016, og det har så langt ikke 

kommet høyesterettsuttalelser om bestemmelsene. 

 

I forarbeidene uttales det følgende om risikobestemmelsene: 

 

«Dette vil være en kodifisering av EU-domstolens praksis og Høyesteretts uttalelser i Byggholt-

dommen avsnitt 62 og i Mika-dommen avsnitt 61-63. Utvalget ønsker med dette å tydeliggjøre at kon-

kurransegrunnlaget skal være klart og utvetydig formulert, og at dette er oppdragsgiverens ansvar. Re-

gelen er motstykket til utvalgets forslag om å forskriftsfeste at leverandørene skal ha risikoen for uklar-

heter i tilbudet […]»
273

 

 

Av forarbeidene kan det for det første utledes at bestemmelsene skulle være en «kodifisering 

av EU-domstolspraksis og Høyesteretts uttalelser i Byggholtdommen avsnitt 62 og Mika-
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  Lilleholt (2014) s. 230, Haaskjold (2013) s. 291-292. 
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  Anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (3) og 14-1 (5). 
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  Se punkt 4.2 ovenfor. 
273

  NOU 2014: 4 s. 176. 
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dommen avsnitt 61-63».
274

 For det andre skulle bestemmelsene gi uttrykk for klarhetskravet 

som gjelder for utformingen av konkurransegrunnlaget. For det tredje skulle regelen være 

«motstykket» til regelen om at «tilbyderen har risikoen for uklarheter i tilbudet». Forarbeide-

ne gir derfor ikke uttrykk for at risikobestemmelsene har vært ment å skulle endre tidligere 

rettstilstand. 

 

På denne bakgrunn er det etter mitt syn nokså klart at anskaffelsesforskriften kun er ment å 

kodifisere tidligere rettstilstand. Hvilken betydning anskaffelsesforskriftens bestemmelser har 

for forståelsen av uklarhetsregelen, vil derfor bero på en forståelse av tidligere rettstilstand. 

 

Jeg har allerede redegjort for klarhetskravet som er lagt til grunn av EU-domstolen og tilbyde-

rens risiko for uklarheter i tilbudet ovenfor, som forarbeidene henviser til.
275

 Disse reglene er 

anskaffelsesrettslige, og avklarer ikke bestemmelsenes forhold til avtaletolkningslæren. 

 

I neste punkt skal jeg redegjøre for Høyesteretts prinsipielle uttalelser om hvordan uklarheter i 

konkurransegrunnlaget løses i kontraktstolkningen. Siktemålet er å undersøke hvordan Høyes-

terett har uttalt seg om regelen som risikobestemmelsene i anskaffelsesforskriften er ment å gi 

uttrykk for.
276

 

 

Dersom bestemmelsene i anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (3) og 14-1 (5) skulle forstås etter sin ordlyd, ville den 

ha gitt uttrykk for en forfatterregel av en absolutt karakter. En tolkningsregel med et slik innhold vil være pro-

blematisk av flere grunner. For det første vil det ikke være rom for noen helhetsvurdering, og tolkningsresultatet 

vil i den forstand være «klart» når kontrakten er «uklar». Etter mitt syn vil en slik absolutt regel derfor bryte med 

det som er en relativt utbredt systemtankegang i alminnelig avtaletolkningslære, og kan føre til konkret urimelige 

resultater. For det andre vil det ikke være klart hvordan en slik absolutt forfatterregel for tolkningen av konkur-

ransegrunnlag forholder seg til tolkningen av selve kontrakten, siden konkurransegrunnlaget som sådan ikke er 

avtalerettslig bindende.
277

 Å operere med en absolutt forfatterregel for uklarheter i konkurransegrunnlaget vil 

derfor etter mitt syn utgjøre et unødig kompliserende element for avtaletolkningen. Anskaffelsesforskriften kan 

derfor neppe forstås å gi uttrykk for en slik absolutt forfatterregel. 

 

4.3.4 Prinsipielle høyesterettsuttalelser om uklarhetsregelen 

I Byggholtdommen
278

 uttalte Høyesterett at «[d]et sier seg selv at det vil være byggherren 

som ved utformingen av anbudsgrunnlaget vil måtte bære ansvaret for at en slik målsetting 

[om at anbudsgrunnlaget får fram en klar og presis prosjektbeskrivelse] blir oppnådd.»
279

 I 
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  Rt. 2007 s 1489 (Byggholt), Rt. 2012 s. 1729 (Mika). 
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  Se punkt 3.4.3 og 3.5 ovenfor. 
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  Sml. punkt 4.2 ovenfor. 
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  Se punkt 3.3 ovenfor. 
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  Rt. 2007 s. 1489. 
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  Dommens avs. 62. 
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Mikadommen
280

 slutter Høyesterett seg til uttalelsen i Byggholtdommen, og nevner at uttalel-

sen «må også være retningsgivende når kontraktsdokumentene i vår sak skal fortolkes».
281

 

Høyesteretts uttalelser trekker derfor i retning av at oppdragsgiverens anbudsrettslige ansvar 

for å utforme et klart og presist anbudsgrunnlag kun er «retningsgivende» for kontraktstolk-

ningen. Dette samsvarer etter mitt syn godt med det som ellers ville ha blitt utledet av den 

alminnelige uklarhetsregelen, jf. hensynene jeg allerede har redegjort for.
282

 

 

Andre uttalelser i Mika- og Fjord1-dommene trekker også i den retning. I disse dommene 

uttaler Høyesterett at «[u]klarhet må i utgangspunktet gå ut over anbudsinnbyderen, som ensi-

dig utformet det grunnlaget tilbyderen må forholde seg til» (min kursivering).
283

 

 

Byggholtdommen
284

 gjaldt et vederlagskrav som hovedentreprenøren JM Byggholt (heretter «Byggholt») rettet 

mot byggherren Undervisningsbygg Oslo KF for å ha påtatt seg fullt ansvar og risiko for en sideentreprenør – 

såkalt «tiltransport» – under et byggeprosjekt på Linderud skole i Oslo. Den omtvistede kontrakten var inngått i 

2002. Hovedspørsmålet i saken var om Byggholt hadde krav på tilleggsvederlag for tiltransporten etter anbuds-

fristens utløp. I prinsippet var dette et spørsmål om Byggholt skulle ha inkludert honorar for tiltransport i til-

budssummen. Siden kontrakten var inngått etter en anbudskonkurranse som var underlagt regelverket for offent-

lige anskaffelser, var det avgjørende for spørsmålet hvordan konkurransegrunnlaget skulle forstås, herunder om 

det fremgikk tilstrekkelig klart av konkurransegrunnlaget at tiltransport skulle ha vært priset i anbudet. Byggholt 

anførte at konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at det ville bli gitt etterfølgende påslag i forbindelse med 

tiltransporten. Undervisningsbygg mente på sin side at det fremgikk av konkurransegrunnlaget at tiltransport 

skulle prises i tilbudet. Høyesterett kom enstemmig til at det var uklart om Byggholt skulle ha priset tiltransport i 

anbudet, og at uklarheten måtte gå ut over byggherren. Byggholt fikk derfor medhold i vederlagskravet.
285

 

 

Mikadommen
286

 gjaldt et krav om tilleggsvederlag som entreprenøren Mika AS (heretter «Mika») rettet mot 

Statens vegvesen (heretter «Vegvesenet») i forbindelse med oppgjøret etter en tunnelentreprise på RV 55. Til-

leggsvederlaget gjaldt fakturering av stein som var benyttet til oppføring av natursteinsmurer i skjæring og fyl-

ling langs vegen utenfor tunnelen. Spørsmålet i saken var om det avtalte vederlaget i kontrakten omfattet leve-

ring av stein til mur, eller om Mika kunne kreve tilleggsvederlag for dette. Entreprisekontrakten var inngått etter 

en gjennomført anbudskonkurranse som var underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrakten var en 

utførelsesentreprise, der tildelingskriteriet i anbudskonkurransen var laveste pris. Det avgjørende for spørsmålet 

var om det fremkom tilstrekkelig klart av postene for enhetspriser i konkurransegrunnlaget at Mika skulle prise 

levering av stein i tilbudet. Høyesterett kom enstemmig til at konkurransegrunnlaget var tilstrekkelig klart, og 

Mika fikk ikke medhold i vederlagskravet.
287

 

 

Fjord1-dommen
288

 gjaldt krav om tilleggsvederlag som fergeselskapet Fjord1 Fylkesbaatane AS (heretter 

«Fjord1») rettet mot Statens vegvesen for drift av to riksveifergesamband over en tiårsperiode i henhold til en 
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tjenestekonsesjonskontrakt. Kontrakten var en nettokontrakt, der Fjord1 hadde ansvar og risiko for kostnader og 

inntekter i perioden. Faktisk trafikkmengde hadde derfor en viktig side til størrelsen på tilbyderens vederlag. 

Spørsmålet i saken var om Fjord1 hadde krav på tilleggsvederlag som følge av at visse infrastrukturtiltak som 

ville gitt en økning i trafikkmengden på strekningen, og som det var gitt opplysninger om i tilbudsorienteringen, 

ble utsatt. Fjord1 anførte blant annet kontrakten som grunnlag for vederlagskravet, og at en eventuell uklarhet 

måtte tolkes mot Vegvesenet, som hadde utformet kontrakten. Fjord1’s krav førte ikke fram. Høyesteretts flertall 

på fire dommere kom til at det fremgikk klart nok av kontrakten at de utsatte infrastrukturtiltakene ikke gav 

grunnlag for justering av vederlaget.
289

 Én dommer kom til at kontrakten var uklar på dette punktet, og at uklar-

heten måtte gå ut over oppdragsgiveren.
290

 

 

Det er verdt å merke seg at tjenestekonsesjonskontraktenes art er relativt forskjellige fra de tradisjonelle entre-

prisekontraktene. På tiden for inngåelsen av kontrakten som var omtvistet i Fjord1-dommen, var også tjeneste-

konsesjonskontraktene unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser.
291

 Anskaffelsesprosedyren som partene 

hadde benyttet var en såkalt tilbudskonkurranse med etterfølgende forhandling.
292

 Denne prosedyren skilte seg 

noe fra anskaffelsesprosedyrene i anskaffelsesforskriften, blant annet ved at det var lagt opp til at partene skulle 

forhandle videre om kontrakten mellom tildeling og avtaleinngåelsen. Det kan derfor etter min mening være 

grunn til å spørre hvorvidt Høyesterett i Fjord1-dommen tok disse forskjellene inn over seg da de la til grunn 

prinsippene fra Byggholt- og Mikadommene. Det faller imidlertid utenfor rammene til denne avhandlingen å gå 

nærmere inn på problemstillingen. 

 

Høyesteretts uttalelser i Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene taler etter mitt syn for at Høy-

esterett kun gir anvisning på en hovedregel for tolkningen når konkurransegrunnlaget er 

uklart, på samme måte som den ulovfestede forfatterregelen. 

 

Konklusjonen er etter dette at høyesterettspraksis, og dermed også bestemmelsene i anskaffel-

sesforskriften,
293

 neppe fraviker det som ellers måtte følge av den alminnelige avtaletolk-

ningslæren. 

 

4.3.5 Konklusjon og utgangspunkt for den videre fremstillingen 

På denne bakgrunn er konklusjonen at uklarheter i kontrakten som kan føres tilbake til formu-

leringer i konkurransegrunnlaget som hovedregel blir tolket mot oppdragsgiveren. Det er li-

kevel ingen automatikk i dette: Risikoen for uklarheten må alltid avgjøres etter en konkret 

helhetsvurdering. Risikobestemmelsene i anskaffelsesforskriften
294

 utgjør etter mitt syn ingen 

endring av tidligere rettstilstand. Det er derfor fremdeles den alminnelige tolkningslæren som 

er styrende for tolkningen. 

 

I det følgende vil jeg ta utgangspunkt i at uklarheter i de delene av kontrakten som oppdrags-

giveren har hatt ansvaret for å utforme løses ved bruk av forfatterregelen. I kapittel 5 og 6 skal 
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jeg drøfte hvordan man avgjør om kontrakten er uklar. I kapittel 7 skal jeg drøfte om det kan 

oppstilles unntak fra forfatterregelen der hvor entreprenøren kunne (og burde) ha søkt å avkla-

re uklarheten med oppdragsgiveren. 
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5 Uklarhetsregelen gjelder ikke ved felles forståelse mellom 

partene 

 

Det prinsipielle utgangspunktet for avtaletolkningen, også for skriftlige kontrakter mellom 

profesjonelle parter, er at dersom partene på avtaletidspunktet var enige om hvordan kontrak-

ten skulle forstås, skal denne forståelsen legges til grunn. Dette er kjernen i det intersubjektive 

tolkningsprinsippet.
295

 Dersom en felles forståelse kan bevises i ettertid, går forståelsen foran 

det som objektivt sett anses å følge av kontrakten.
296

 

 

Det intersubjektive tolkningsprinsippet gjelder også selv om kontrakten er inngått etter an-

skaffelsesregelverket. Riktignok finnes det foreløpig ingen høyesterettsdommer om tolkning 

av offentlige anskaffelseskontrakter der kontraktens ordlyd uttrykkelig har blitt satt til side på 

grunn av en avvikende felles forståelse mellom partene. I Rt. 2001 s. 1288 (PEAB) og Rt. 

2014 s. 520 (Repstad Anlegg)
297

 har Høyesterett imidlertid uttalt at det intersubjektive tolk-

ningsprinsippet er det formelle utgangspunktet.
298

 Det samme kommer også til uttrykk i 

Fjord1-dommen: Om forholdet mellom objektiv og subjektiv tolkning uttaler Høyesterett at 

«[n]oe annet er at en slik [subjektiv] oppfatning, ikke minst når den er uttalt og uimotsagt, kan 

ha vekt ved vurderingen av om det foreligger en felles kontraktsforståelse» (min kursive-

ring).
299

 

 

Siden uklarhetsregelen kun får anvendelse på presiserende tolkning, er det ikke rom for å an-

vende uklarhetsregelen dersom man først kan fastlegge en felles forståelse av kontrakten.
300

 

 

I Høyesterettspraksis har det objektive tolkningsprinsippet enkelte ganger blitt presentert som «utgangspunk-

tet».
301

 I de samme avgjørelsene legger Høyesterett samtidig til grunn at det objektive tolkningsprinsippet må 

vike for felles forståelse mellom partene.
302

 Det er derfor neppe tvilsomt at det intersubjektive tolkningsprinsip-

pet, iallfall formelt sett, er utgangspunktet for tolkningen, selv om kontrakten for de aller fleste praktiske formål 

tolkes objektivt.
303
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  Haaskjold (2013) s. 170 og Høgberg (2006) s. 96, med videre henvisninger. Se også Rt. 2002 s. 1155 (s. 
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Til tross for å være et formelt utgangspunkt for tolkningen, har det intersubjektive tolknings-

prinsippet liten praktisk betydning for avtaler som er inngått etter en anskaffelsesprosess.
304

 

For det første foreligger det alltid skriftlige dokumenter når kontrakten er inngått etter en an-

skaffelsesprosess. Det vil si at det intersubjektive tolkningsprinsippet kun står på egne ben der 

hvor tolkningsresultatet avviker fra en objektiv forståelse av ordlyden i kontraktsdokumente-

ne. Når anskaffelsesregelverket er styrende for prosessen frem mot avtaleinngåelsen, og inne-

holder klare regler for hvordan kommunikasjonen mellom partene skal foregå samt prinsipper 

om likebehandling, er det heller sjelden at individuelle (subjektive) momenter rent faktisk 

foreligger.
305

 For det andre presumerer man at partene ikke har ment å fravike en objektiv 

forståelse av kontraktens ordlyd. Dersom partene senere er uenige om forståelsen av kontrak-

ten, har parten som hevder en tolkning i strid med det objektive tolkningsresultatet derfor be-

visbyrden.
306

 Det kan være praktisk vanskelig å finne andre former for relevante bevis enn det 

som følger av kontraktsdokumentene. I tillegg kreves det «nokså klare holdepunkter for at 

partene har en omforent forståelse som avviker fra ordlyden».
307

 Selv om subjektive momen-

ter er bevist, skal det derfor mye til for at momentene vurderes som tilstrekkelig tungtveiende 

til å fravike det objektive tolkningsresultatet. Det kan også spørres om denne terskelen er sær-

lig høy ved tolkningen av offentlige anskaffelseskontrakter. Anbudsrettslig, kan partene ikke 

bli enige om et annet kontraktsinnhold enn det som objektivt sett følger av konkurransegrunn-

laget, sammenholdt med eventuelle etterfølgende (lovlige) korrigeringer og endringer.
308

 I 

tillegg vil eventuell vektlegging av subjektive momenter som hovedregel harmonere dårlig 

med anbudsrettens prinsipper om objektivitet og likebehandling, og partene kan ikke handle i 

strid med forhandlingsforbudet.
309

 Selv om subjektive forhold kan bevises, har det derfor 

formodningen mot seg at partene har ment å bryte anskaffelsesregelverket.
310

 Det tilsier at det 

skal mye til for at eventuelle avvikende (individuelle) momenter veier tyngre enn den objekti-

ve forståelsen av kontraktens ordlyd. 

 

Det skal likevel ikke utelukkes at det intersubjektive tolkningsprinsippet i unntakstilfeller li-

kevel kan tenkes å få praktisk betydning, selv om kontrakten er inngått etter en anskaffelses-

prosess. Fra Høyesteretts praksis kan jeg vise til PEAB-dommen,
311

 hvor bindende avtale ble 

inngått ved klanderverdig passivitet, til tross for at dette var i strid med reglene som var fast-
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satt i den forutgående anbudskonkurransen.
312

 Også i SØRAL-dommen
313

 kom Høyesterett til 

at entreprenøren hadde frafalt et forbehold i tilbudet ved en etterfølgende avklaringsrunde, til 

tross for at avklaringene var i strid med reglene som var fastsatt for gjennomføring av an-

budskonkurransen.
314

 PEAB- og SØRAL-dommene gjaldt riktignok avtaler om private an-

skaffelser som var regulert av NS 3400. Likevel var det også for NS 3400 et krav til likebe-

handling av tilbyderne,
315

 og en forutsetning om at konkurransegrunnlaget sammenholdt med 

tilbudet skulle være uttømmende for avtaleforholdet.
316

 Etter mitt syn er det derfor nærliggen-

de at utfallet i SØRAL- og PEAB-dommene ville ha vært tilsvarende dersom anbudskonkur-

ransene hadde vært gjennomført etter det offentlige anskaffelsesregelverket. Jeg kan for øvrig 

ikke se at Høyesterett, eller juridisk teori, har gitt indikasjoner på at tolkningsprinsippene i 

PEAB- og SØRAL-dommene skulle stille seg forskjellig for offentlige anskaffelser.
317

 Til 

tross for at felles partsoppfattelse i strid med den objektive forståelsen av ordlyden sjelden 

legges til grunn i praksis, kan derfor PEAB- og SØRAL-dommene etter mitt syn tas til inntekt 

for at det intersubjektive tolkningsprinsippet kan få betydning, også i offentlige anskaffelser. 

 

For anskaffelser over EØS-terskelverdi skal domstolene som hovedregel kjenne ulovlig direk-

te anskaffelser «uten virkning».
318

 Dette omfatter blant annet «vesentlige endringer».
319

 Man 

kunne derfor tro at forbudet mot «vesentlige endringer» setter en ytre ramme for hvor langt 

partene kan gå i å avtale seg bort fra den objektive forståelsen av kontrakten. Imidlertid hånd-

heves regelen nærmest aldri i praksis, fordi det er ytterst sjelden at noen reiser søksmål om at 

kontrakten skal kjennes «uten virkning». Regelen får derfor liten praktisk betydning for parte-

nes avtalefrihet.
320

 

                                                 
312

  Dommen s. 1298-1300. 
313

  Rt. 2005 s. 1481. 
314

  Dommens avs. 40. 
315

  Likebehandlingsprinsippet ikke var uttrykkelig fastsatt i NS 3400, men framkom blant annet forutsetningsvis 

av forhandlingsforbudet i standardens pkt. 13.3, og var ansett som et gjennomgående prinsipp ved bruk av 

standarden, jf. Urbye (2007) s.19-20.  
316

  NS 3400 pkt. 4.1: «Anbudsgrunnlaget skal være så klart og uttømmende at det sammen med et anbud og 

aksept av dette utgjør en fullstendig avtale». 
317

  F.eks. i Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene. 
318

  Anskaffelsesloven §§ 15 (1) jf. 13. 
319

  Se punkt 3.6 ovenfor. 
320

  Hageland/Bruserud (2016) s. 233-235 og 242-244. 
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6 Om kontrakten er uklar beror på en objektiv vurdering 

 

6.1 Innledning 

Den praktiske hovedregelen for kontraktstolkning er at partenes forpliktelser fastsettes etter en 

«objektiv fortolkning». Det gjelder for de fleste kontraktsforhold hvor det foreligger et skrift-

lig kontraktsgrunnlag, særlig for kontrakter mellom næringsdrivende.
321

 I Mika- og Fjord1-

dommene har Høyesterett lagt til grunn at det objektive tolkningsprinsippet har «særlig styrke 

i entrepriseforhold» når oppdragsgiveren ensidig har utformet konkurransegrunnlaget.
322

  

 

Den omtvistede kontrakten i Fjord1-saken var en tjenestekonsesjonskontrakt som ikke var underlagt regelverket 

om offentlige anskaffelser. Konkurranseformen som var benyttet godtok under visse rammer at partene gjen-

nomførte forhandlinger og endringer av konkurransegrunnlag og tilbud mellom tildeling og kontraktsinngåelse, 

som også var gjort for de omtvistede bestemmelsene i konkurransegrunnlaget. For tolkningsspørsmålet fikk 

derfor formuleringene i det opprinnelige kontraktsutkastet som lå ved konkurransegrunnlaget kun funksjon som 

en del av den endelige kontraktens tilblivelseshistorie.
323

 Det tilsier at vekten av uttalelsene i Fjord1-dommen 

ikke burde overdrives ved tolkning av konkurransegrunnlag. Høyesterett la likevel til grunn de samme tolk-

ningsprinsippene for tolkningen av tjenestekonsesjonskontrakten, som Høyesterett la til grunn for tolkningen av 

konkurransegrunnlag i Byggholt- og Mikadommene.
324

 Uttalelsene i Fjord1-dommen kan derfor etter mitt syn 

likevel tillegges vekt ved tolkningen av kontrakter som er inngått etter det offentlige anskaffelsesregelverket. 

 

På grunn av uklarhetsregelens subsidiære karakter, kommer uklarhetsregelen ikke til anven-

delse dersom kontrakten etter en objektiv fortolkning er «klar».
325

 Fastleggingen av innholdet 

i det objektive tolkningsprinsippet får derfor stor betydning for spørsmålet om når uklarhets-

regelen kan komme til anvendelse: Dersom kontrakten skal tolkes strengt etter sin ordlyd, blir 

det mindre rom for innskrenkende tolkning av eventuelle uklarheter. Oppdragsgiveren får 

reelt sett større ansvar for uklarheter i de delene av kontrakten som han har hatt ansvaret for å 

utforme, typisk konkurransegrunnlaget. Dersom det i motsatt fall er anledning til å legge stor 

vekt på mange andre momenter i den objektive tolkningen, vil rommet for uklarhetsregelen 

bli desto snevrere, og oppdragsgiverens ansvar for å sikre et klart konkurransegrunnlag blir i 

realiteten mindre. 

 

I den følgende fremstillingen skal jeg se nærmere på det objektive tolkningsprinsippet. Først 

vil jeg redegjøre for hensynene som normalt begrunner det objektive tolkningsprinsippet.
326

 

                                                 
321

  Rt. 2002 s. 1155 (s. 1158-1159), Rt. 2005 s. 268 avs. 43, Rt. 2010 s. 961 avs. 44, Rt. 2010 s. 1345 avs. 59, 

HR-2016-1447-A avs. 38. 
322

  Rt. 2012 s. 1729 avs. 58 og Rt. 2014 s 866 avs. 41. 
323

  Dommens avs. 50 jf. 48 og avs. 75-76. 
324

   Fjord1-dommen avs. 40-43. 
325

  Rt. 2012 s. 1729 (Mika), se punkt 4.2 ovenfor. 
326

  Punkt 6.2. 
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Deretter drøfter jeg hva som menes med en «objektiv» forståelse.
327

 Så skal jeg undersøke 

hvilke tolkningsfaktorer (momenter) som kan tas i betraktning i tolkningen, og om det finnes 

retningslinjer for hvor langt man kan gå i å tolke en i utgangspunktet uklar ordlyd til fordel for 

oppdragsgiveren ved å legge vekt på andre momenter.
328

 Etter det skal jeg knytte noen særlige 

bemerkninger til hvordan uklarheter løses i motstridstilfeller.
329

 Jeg skal også undersøke om 

det gjelder særlige EØS-rettslige hensyn som kan få betydning for tolkningen av kontrakte-

ne.
330

 Hvilke prinsipper som gjelder for tolkningen av fremforhandlede standardvilkår, kom-

mer jeg tilbake til i kapittel 8. 

 

Jeg understreker at det i den følgende framstillingen er tale om tolkning av de delene av kon-

trakten som oppdragsgiveren som utgangspunkt hadde ansvaret for å utforme, typisk konkur-

ransegrunnlaget, i en anbudskonkurranse. Når jeg i fortsettelsen taler om tolkningen av «kon-

kurransegrunnlaget», er det konkurransegrunnlaget som del av den bindende kontrakten jeg 

har for øye. 

 

6.2 Hensyn som tilsier at kontrakten bør tolkes objektivt 

Det er gode grunner til at kontrakter som er inngått etter regelverket for offentlige anskaffel-

ser bør tolkes objektivt. Det objektive tolkningsprinsippet er ofte et motstykke til det intersub-

jektive tolkningsprinsippet. Jeg har allerede redegjort for hvorfor det intersubjektive tolk-

ningsprinsippet får liten praktisk betydning i tolkningen av offentlige anskaffelseskontrakter i 

kapittel 5. Disse hensynene vil samtidig tilsi at det objektive tolkningsprinsippet får tilsvaren-

de større praktisk betydning. Jeg vil i det følgende påpeke noen ytterligere hensyn som be-

grunner at det objektive tolkningsprinsippet får en særlig stilling for tolkning av kontrakter på 

anskaffelsesrettens område. Hensynene er retningsgivende både for hvorfor kontraktene som 

hovedregel må tolkes objektivt, og for fastleggelsen av det nærmere innholdet i det objektive 

tolkningsprinsippet.  

 

Anskaffelsesregelverket forutsetter at konkurransegrunnlag og tilbud tolkes objektivt.
331

 Av 

hensyn til sammenheng mellom regelverkene, og for å unngå omgåelse og brudd på anskaf-

felsesreglene, bør objektivitetsprinsippet tas hensyn til, også i avtaletolkningen. Man bør for 

eksempel unngå at kontrakten kommer i strid med forbudet mot «vesentlige endringer».
332

 

Det er også sjeldent at oppdragsgiveren ønsker å inngå en kontrakt med et innhold som gjør at 

                                                 
327

  Punkt 6.3. 
328

  Punkt 6.4 og 6.5. 
329

  Punkt 6.6. 
330

  Punkt 6.7. 
331

  EU-domstolen sak C-368/10 (Max Havelaar). Se punkt 3.4.3 ovenfor. 
332

  Se punkt 3.6 ovenfor. 
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han kan komme i ansvar overfor øvrige deltakere i konkurransen.
333

 I tillegg har tilbyderne 

som deltar i anbudskonkurransen, inkludert den som vinner kontrakten, en (berettiget) nor-

malforventning om at konkurransen er reell, og at tilbyderne konkurrerer på like vilkår. Del-

takelse i anbudskonkurranse er ikke gratis for tilbyderne, da de må bruke både tid og ressurser 

på å gjennomgå konkurransegrunnlaget og inngi tilbud.
334

 Det er kun vinneren som tjener på 

konkurransen; taperne får ingenting igjen for innsatsen. Det er derfor en grunnleggende forut-

setning for deltakelse i en anskaffelsesprosess at tilbydernes forståelse av konkurransegrunn-

laget fastlegges på objektive premisser.
335

 Tilbydernes deltakelse i konkurransen er derfor et 

reelt hensyn som taler for objektivitet i avtaletolkningen. 

 

Hensynene som jeg har vist til ovenfor, tilsier også at kontraktens ordlyd som hovedregel vil gi uttrykk for parte-

nes vilje på avtaleinngåelsestidspunktet. Det trenger derfor ikke å være en motsetning mellom partenes intensjon 

og en objektiv tolkning av kontrakten. Det er først der hvor avtalens tekst og kontekst trekker i hver sin retning at 

man får et tolkningsproblem, da det vil være usikkert om det er ordlyden eller øvrige omstendigheter som er 

ment å gi uttrykk for partenes intensjon. Spenningen mellom objektiv og subjektiv tolkning kan derfor, sett hen 

til Høgbergs terminologi og systematikk, forstås som et spørsmål om man skal legge til grunn en tekstbasert, 

intensjonal tolkningsstil, eller en kontekstbasert, intensjonal tolkningsstil.
336

 Som vi skal se nedenfor, har Høyes-

terett lagt til grunn at en «objektiv fortolkning» er mer enn bare en ordlydsfortolkning. Avtalens kontekst får 

derfor betydning både for objektiv og intersubjektiv tolkning, i en viss utstrekning.
337

 Det tilsier at skillet mellom 

objektiv og intersubjektiv tolkning er mindre skarpt enn hva man i utgangspunktet skulle tro. 

 

På bakgrunn av disse hensynene ser vi at konkurransegrunnlaget som hovedregel bør tolkes 

objektivt i anskaffelsessituasjonene.  

 

6.3 Hva er en «objektiv» forståelse? 

Spørsmålet er hva som menes med «objektiv» tolkning. 

  

Utgangspunktet for den objektive tolkningen er en «naturlig» eller «alminnelig» språklig for-

ståelse av kontraktens tekst.
338

 Det innebærer normalt at teksten i kontrakten som utgangs-

punkt forstås på bakgrunn av alminnelige språkbruksregler, til forskjell fra spesielle språk-

normer som lokale dialekter, sosiolekter, bransjeuttrykk og fagterminologi.
339

 For tolkning av 

konkurransegrunnlag krever dette utgangspunktet en nyansering. I den konkrete tolkningen 

har Høyesterett avvist anførte tolkningsalternativer, fordi de etter Høyesteretts syn ikke var i 

                                                 
333

  Se punkt 3.2 ovenfor. 
334

  Sandvik (1969) s. 492-493. 
335

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 163, Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 58. Se også LB-2012-70134. 
336

  Høgberg (2006) s. 120-122 
337

  Se punkt 6.3 nedenfor. 
338

  Rt. 2010 s. 961 (Skanska) avs. 44. 
339

  Høgberg (2006) s. 118-119.  
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samsvar med hva en «normalt forstandig tilbyder» kunne legge til grunn.
340

 Dette må sees i 

sammenheng med anskaffelsesrettens krav om at oppdragsgiveren skal utforme konkurranse-

grunnlaget slik at «rimelige opplyste og sedvanlig aktsomme anbydere» kan forstå det.
341

 

Høyesteretts praksis og de anskaffelsesrettslige kravene til utforming av konkurransegrunnla-

get tilsier derfor at konkurransegrunnlaget som hovedregel skal tolkes ut fra en hypotetisk 

tilbyders ståsted. Dette er en viktig presisering. For det første må man som hovedregel se bort 

fra hva de konkrete kontraktspartene, med sin individuelle kunnskap, burde forstå. Hvordan 

den enkelte entreprenøren burde ha forstått konkurransegrunnlaget, er derfor som hovedregel 

uten betydning. For det andre vil den hypotetiske tilbyderen som utgangspunkt være en nor-

malt fagkyndig person, for eksempel en normalt kyndig entreprenør. At ordlyden kan fremstå 

som uklar eller utilgjengelig for folk flest, er derfor sjelden av betydning. Dette innebærer 

blant annet at man i ordlydstolkningen må se hen til særlige språknormer i bransjen, typisk 

alminnelig kjente bransjeuttrykk og fagterminologi, så lenge de må forventes å være kjent 

blant profesjonelle aktører i bransjen.
342

 

 

I en begrenset anbudskonkurranse kan det tenkes at tilbyderne som blir invitert til å delta ut-

gjør en mer avgrenset og homogen gruppe enn de som hypotetisk sett kunne være interessert i 

å delta i konkurransen. Det kan spørres om subjektet for tolkningsøvelsen – den «forstandige 

tilbyderen» – må forstås tilsvarende snevert, slik at man bør se hen til mer konkret kunnskap 

hos de enkelte tilbyderne. Dette spørsmålet har, så vidt jeg, vet ikke vært omtalt, verken i 

rettspraksis eller juridisk teori. Etter mitt syn bør det ikke være en forskjell på hvordan man 

tolker konkurransegrunnlag i en åpen og lukket anbudskonkurranse. For den enkelte tilbyde-

ren vil konkurransegrunnlaget følgelig forstås på samme måte, uavhengig av hvilke andre 

aktører som deltar i konkurransen. Det er derfor lite forutberegnelig dersom identiske konkur-

ransegrunnlag iallfall teoretisk sett kan få forskjellig innhold ettersom konkurransen er åpen 

eller lukket. 

 

Jeg kommer tilbake til spørsmålet om hvorvidt kravene til hva en «alminnelig forstandig tilbyder» burde forstå 

kan tenkes å være forskjellig for kontrakter over og under EØS-terskelverdi i punkt 6.7 nedenfor. 

 

6.4 Momenter som kan få betydning for den objektive tolkningen 

6.4.1 Innledning 

Spørsmålet er etter dette hvilke momenter – også kalt «tolkningsfaktorer» – man kan legge 

vekt på i en «objektiv tolkning» av konkurransegrunnlaget. Jeg vil først presentere noen over-

                                                 
340

  Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 95. Se også Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) avs. 74. 
341

  EU-domstolen sak C-368/10 (Max Havelaar) avs. 109. 
342

  Høgberg (2006) s. 119. 
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ordnede retningslinjer som har blitt lagt til grunn i høyesterettspraksis. Deretter vil jeg se 

nærmere på noen typiske momenter som kan tenkes å få betydning for tolkningen. 

 

Med «tolkningsfaktor» menes de ytre forhold eller omstendigheter som kan kaste lys over forståelsen av konkur-

ransegrunnlaget, altså det faktiske avgjørelsesgrunnlaget for tolkningen. I enkelte teoretiske fremstillinger skilles 

det mellom det faktiske avgjørelsesgrunnlaget («tolkningsfaktor») og argumenter av rettslig art som normalt 

tillegges betydning for tolkningen («tolkningsmomenter»).
343

 «Tolkningsfaktorene» krever bevisførsel, mens 

«tolkningsmomentene» er en del av rettsanvendelsen.
344

 I praksis er det ikke et skarpt skille mellom tolknings-

faktorer og tolkningsmomenter. For det første opererer Høyesterett sjelden med et slikt skille. I tillegg hender det 

at tolkningsfaktorene omtales som tolkningsmomenter. Fjord1-dommen er et eksempel på dette, hvor Høyeste-

rett blant annet omtaler avtalens ordlyd og formål som «tolkningsmomenter».
345

 Skillet mellom tolkningsdata og 

tolkningsfaktor har derfor neppe særlig reell betydning, men kan være til en viss hjelp for tanken. Selv om jeg i 

det følgende hovedsakelig redegjør for tolkningsfaktorer, kommer jeg ikke til å skille skarpt mellom «tolknings-

faktor» og «tolkningsmoment». 

 

6.4.2 Generelle retningslinjer for vurderingen 

Når konkurransegrunnlaget skal tolkes objektivt, er det åpenbart at konkurransegrunnlagets 

ordlyd
346

 står sentralt. Ordlyden er imidlertid ikke det eneste man ser hen til. I Mikadommen 

uttalte Høyesterett: 

 

«Endelig viser jeg til Rt-2010-961, der Høyesterett i avsnitt 44 uttaler følgende om tolking av entre-

prisekontrakter: 

“Spørsmålet om hvordan kontraktsforholdet mellom partene skal forstås, må da avgjøres ut fra 

en objektiv fortolkning av bestemmelsene. Det at bestemmelsene må tolkes objektivt, innebæ-

rer imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig språklig forståelse av be-

stemmelsen tilsier. Bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivare-

ta, og andre reelle hensyn.” 

I tilknytning til det siterte finner jeg grunn til særlig å presisere at når det nærmere innhold i konkurran-

segrunnlaget skal fastlegges, vil også systembetraktninger kunne ha betydning, og det vil kunne være 

nødvendig å se samtlige kontraktsdokumenter i sammenheng.»
347

 

 

De samme prinsippene legges til grunn i Fjord1-dommen, hvor Høyesterett legger til følgen-

de: 

 

«Alt dette er tolkingsmomenter som vil være tilgjengelige for alle tilbydere. At slike momenter vektleg-

ges, innebærer dermed ikke noe avvik fra det objektive tolkingsprinsipp. Problemstillingen blir en an-

nen om det skulle legges vekt på den ene parts subjektive oppfatning av kontrakten på avtaletidspunk-

tet. Vektlegging av dette subjektive element ved tolkingen vil det ikke være rom for.»
348
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  Haaskjold (2013) s. 279. 
344

  Haaskjold (2013) s. 279. 
345

  Dommens avs. 43. 
346

  «Ordlyd» er kontraktens tekst sammenholdt med alminnelige språknormer, se punkt 2.2 ovenfor. 
347

  Dommens avs. 66 og 67. 
348

  Dommens avs. 43. 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2010-961
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Av de ovenfor nevnte uttalelsene er det på den ene siden klart nok at en «objektiv» tolkning er 

mer enn en ren ordlydsfortolkning. Alle momenter som «vil være tilgjengelige for alle tilbyde-

re», herunder kontraktens ordlyd, formål, systembetraktninger og «andre reelle hensyn», kan 

tillegges vekt i vurderingen.
349

 På den andre siden er det også klart at visse momenter vil være 

uten betydning for tolkningen. Hvordan oppdragsgiveren selv har ment å forstå konkurranse-

grunnlaget, er som hovedregel irrelevant.
350

 

 

Riktignok legger Høyesterett i Mikadommen vekt på at et tolkningsresultat fremfor et annet fremstår som opp-

dragsgiverens «intensjon».
351

 Etter mitt syn bør man likevel ikke overdrive Høyesteretts uttalelser på dette punk-

tet. Ut fra tolkningsprinsippene Høyesterett oppstilte i Mikadommen,
352

 og ut fra sammenhengen som henvis-

ningen til oppdragsgiverens «intensjon» knytter seg til, er det mest nærliggende å forstå Høyesterett slik at «in-

tensjonen» vektlegges fordi den kan leses ut av anbudsdokumentene som sådan. Den «intensjonen» Høyesterett 

ser hen til, er derfor etter mitt syn en form for objektivisert intensjon, og ikke intensjon i tradisjonell, subjektiv 

forstand.
353

 

 

Også andre forhold kan tenkes å være uten betydning for den objektive tolkningen. Etter mitt 

syn tilsier Høyesteretts uttalelser, særlig uttalelsen i Fjord1-dommen,
354

 at man som hovedre-

gel må se bort fra forhold som ikke var tilgjengelige for samtlige anbydere.
355

 I den forstand 

kan man spørre om domstolene til en viss grad opererer med et relevansprinsipp ved tolk-

ningen av konkurransegrunnlag. Fra et anbudsrettslig perspektiv kan en slik grense for hvilke 

tolkningsfaktorer som kan vektlegges synes å ha gode grunner for seg: Så lenge tolkningsfak-

torene er tilgjengelige for alle tilbydere, vil vektlegging av tolkningsfaktorene sjelden komme 

i konflikt med likhets- og forutberegnelighetsprinsippene.
356

 Motsatt må som utgangspunkt 

antas å gjelde dersom man skulle legge vekt på tolkningsfaktorer som ikke var tilgjengelig for 

enkelte av tilbyderne. 

                                                 
349

  Fjord1-dommen avs. 43. 
350

  Se også NOU 2014: 4 s. 176. 
351

  Mikadommen avs. 101. Se også Rt. 2005 s. 1638 (Repstad Anlegg) avs. 44, hvor Høyesterett la vekt på 

vitneforklaringer fra oppdragsgiveren om hva som hadde vært meningen med formuleringen i et konkurran-

segrunnlag i en konkurranse som var regulert av ulovfestede anbudsrettslige prinsipper. 
352

  Dommens avs. 66 og 67. 
353

  I Byggholtdommen uttaler Høyesterett at «avgjørende må være hvor klart anbudsinnbyderens intensjon 

framstår ut fra en objektiv vurdering av konkurransegrunnlaget», jf. dommens avs. 74. Tilsvarende forståelse 

av Høyesteretts uttalelse har blitt lagt til grunn i underrettspraksis i etterkant av Mikadommen, jf. LB-2012-

205647 og LB-2012-70134. I LB-2012-70134 la lagmannsretten ikke til grunn oppdragsgiverens intensjon, 

da intensjonen «ikke fremkommer tilstrekkelig klart av anbudsgrunnlaget». 
354

  Dommens avs. 43. 
355

  I Fjord1-dommen la Høyesterett i den konkrete tolkningen riktignok vekt på visse faktorer som fremkom av 

forhandlinger mellom tildeling og kontraktsinngåelse, jf. dommens avs. 68-78. Det var likevel etter Høyeste-

retts syn tale om etterfølgende presiseringer som ikke innebar «materielle endringer» av innholdet i konkur-

ransegrunnlaget, jf. dommens avs. 78. Dersom de etterfølgende presiseringene hadde medført materielle 

endringer, ville det ha vært «problematisk i forhold til hensynet til likebehandling av tilbyderne». 
356

  Se anskaffelsesloven § 4, jf. også betraktninger i Fjord1-dommen avs. 78. 
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Tolkningsprinsippene som Høyesterett har lagt til grunn i Mika- og Fjord1-dommene synes å være delvis be-

grunnet i anskaffelsesrettslige hensyn. Likevel har de samme prinsippene i ettertid også blitt vist til i saker hvor 

kontrakten ikke har vært inngått etter et anbudsregelverk, for eksempel HR-2016-1447-A, som gjaldt tolkningen 

av en leieavtale mellom to profesjonelle parter.
357

 Dette er bemerkelsesverdig, da hensynene som begrunner et 

objektivt tolkningsprinsipp i og utenfor anskaffelsesregelverket ikke er helt sammenfallende.
358

 

 

I de følgende punktene vil jeg drøfte nærmere betydningen av enkelte tolkningsfaktorer som 

kan tenkes å gjøre seg gjeldende. I avtaletolkningslæren er det ingen uttømmende liste over 

hva som kan utgjøre relevante tolkningsfaktorer.
359

 Hensikten nedenfor er derfor ikke å gi en 

uttømmende oversikt, men å drøfte betydningen av enkelte typer av tolkningsfaktorer som 

normalt kan tenkes å få betydning for tolkningen av entreprisekontrakter.
360

 

 

6.4.3 Anbudsdokumentene, suppleringer og annen lovlig kommunikasjon 

Konkurransegrunnlaget som sådan må følgelig tas i betraktning i tolkningen.
361

 Det samme 

gjelder eventuelle rettelser og suppleringer som ble foretatt før tilbudsfristen. Anskaffelses-

forskriften godtar både skriftlig kommunikasjon og muntlig, dokumentert kommunikasjon.
362

 

Det må derfor kunne legges til grunn at alle former for kommunikasjon som følger dokumen-

tasjons- og kommunikasjonskravene i anskaffelsesforskriften kan tas i betraktning i den objek-

tive tolkningen. I hovedsak innebærer dette all informasjon som har blitt kommunisert ut til 

samtlige av tilbyderne. 

 

I konkurranseformer hvor det kan gjennomføres forhandlinger etter tilbudsfristen, det vil si tilbudskonkurranse, 

konkurranse med forhandling og innovasjonspartnerskap, legger konkurranseformen opp til at det kan gjøres 

visse justeringer og presiseringer av konkurransegrunnlag og tilbud før kontrakten inngås. I slike tilfeller vil 

følgelig også uttalelser mellom partene etter tilbudsfristen få betydning for tolkningen.
363

 

 

Dersom partene opptrer i strid med de anskaffelsesrettslige reglene for kommunikasjon, kan 

eventuell ulovlig kommunikasjon og uberettigede avklaringer etter mitt syn ikke få betydning 

for den «objektive» tolkningen. En annen sak er at momentene kan få betydning i vurderingen 

                                                 
357

  Se HR-2016-1447-A avs. 38-40. 
358

  Nærmere om hensynene som begrunner en objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget, se punkt 6.2 oven-

for. 
359

  Haaskjold (2013) s. 196. 
360

  Gjennomgangen tar utgangspunkt i Haaskjolds kategorisering av tolkningsfaktorer, se Haaskjold (2013) s. 

160-279. 
361

  Høgberg (2006) s. 35. Jf. også Høyesteretts uttalelse i Rt. 2011 s. 1641 avs. 53 om at «[o]rdlyden vil alltid 

være et sentralt element ved avtaletolking». 
362

  Anskaffelsesforskriften kapittel 22 og § 8-20. 
363

  Sml. Fjord1-dommen avs. 68-78. 
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av om det foreligger en avvikende felles forståelse av kontrakten, eventuelt også for spørsmål 

om anvendelse av godtro-standarden.
364

 

 

Dersom den uklare ordlyden gjelder formuleringer i konkurransegrunnlaget, kan forhold ved 

tilbudene derimot i de fleste tilfeller ikke få betydning for tolkningen. Dette skyldes at det 

som hovedregel vil stride med likebehandlingsprinsippet å legge vekt på den enkelte tilbyde-

rens subjektive oppfatning. Tilbud er også bindende for leverandørene, og leverandørene får 

ikke sammenlignet tilbudene opp mot hverandre før de avgjør hva de vil binde seg til.
365

  

 

I enkelte tilfeller har tilbudene likevel blitt vektlagt i tolkningen av konkurransegrunnlaget. I 

Rt. 2005 s. 1638 (Repstad Anlegg), som riktignok gjaldt tolkning av konkurransegrunnlag 

etter alminnelige ulovfestede anbudsrettslige prinsipper, uttalte Høyesterett: 

 

«Jeg kan ikke se at en objektiv tolking tilsier at det var et krav om glans. […] Jeg legger også en viss 

vekt på at ingen av de andre tilbyderne oppfattet at det skulle gjelde noe glanskrav» (min kursive-

ring).
366

 

 

Tilsvarende følger også av Byggholtdommen, hvor Høyesterett ved tolkningen av konkurran-

segrunnlaget viser til at «heller ingen av de øvrige anbyderne» hadde forstått prisposten slik 

entreprenøren anførte.
367

 Etter mitt syn kan dette forklares med at de øvrige tilbudene benyttes 

som et bevismoment ved fastleggelsen av hvilke slutninger en alminnelig fornuftig tilbyder 

kan antas å trekke av de objektivt foreliggende tolkningsfaktorene. Tilbudene er derfor ikke 

egentlig en tolkningsfaktor, selv om et slikt skille nok er av mer teoretisk enn praktisk art. 

Hvordan de øvrige tilbudene har blitt utformet vil, iallfall i prinsipiell og teoretisk forstand, 

derfor neppe få betydning som tolkningsfaktor. Både i Repstad Anlegg- og Byggholtdommen 

synes for øvrig de andre tilbydernes oppfatninger å bli brukt som et støttemoment for det som 

Høyesterett allerede mener å følge av ordlyd og systembetraktninger. Momentet hadde derfor 

neppe selvstendig betydning for de tolkningsresultatene Høyesterett kom til. Betydningen av 

de øvrige tilbydernes oppfatning skal derfor uansett neppe overdrives. 

 

En annen sak er at forhold ved leverandørens tilbud i realiteten får betydning for at tolkningstvisten i det hele tatt 

oppstår, i den forstand at leverandøren har utformet tilbudet på en annen måte enn det som oppdragsgiveren 

hadde forutsatt i konkurransegrunnlaget.
368

 Tilbudet kan tilsi at leverandøren rent faktisk har lagt til grunn en 

annen forståelse av konkurransegrunnlaget enn oppdragsgiveren. Dette kan likevel ikke ha betydning for den 

objektive tolkningen. Enten var konkurransegrunnlaget objektivt sett klart. Det resulterer i at tilbyderen har for-

                                                 
364

  Jeg kommer tilbake til spørsmålet om varslingsplikt i kapittel 7 nedenfor. 
365

  Anskaffelsesforskriften §§ 9-1 (1) og 23-3 (1). 
366

  Dommens avs. 43. 
367

  Dommens avs. 70. Se også LH-2013-171971. 
368

  Se eksempelvis hvordan leverandørene hadde utformet tilbudene i Byggholt- og Mikadommene. 
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stått tilbudet feil, som han som hovedregel selv må bære risikoen for.
369

 Eller så var konkurransegrunnlaget ob-

jektivt sett uklart – eventuelt klart i leverandørens favør. Da vil (det aktuelle) tolkningsalternativet som entrepre-

nøren antok ved utformingen av tilbudet bli lagt til grunn. 

 

6.4.4 Omstendighetene før avtaleinngåelsen 

Omstendighetene før avtaleinngåelsen, det vil si avtalesituasjonen, avtalens bakgrunn og for-

historie, kan tillegges vekt ved fastleggingen av kontraktens innhold.
370

 Med dette settes avta-

len inn i sin faktiske sammenheng, som forklaring på avtalen som er inngått og hva som kan 

tenkes å ha vært partenes motiver, intensjoner og forutsetninger.
371

  I mer alminnelige avtale-

forhold mellom to parter kan særlig forutgående kontraktsforhandlinger og tidligere kon-

traktspraksis mellom partene få stor betydning for tolkningen av kontrakten.
372

 

 

Når kontrakten er inngått på bakgrunn av en formalisert anskaffelsesprosess, kan de øvrige 

tilbyderne som oftest ikke vite om slike interne forhold. Det kan derfor stride med anskaffel-

sesregelverkets krav til objektivitet og likebehandling dersom man ser hen til for eksempel 

erfaringer og kunnskap den enkelte leverandøren har som følge av tidligere kontraktsforhold. 

For eksempel vil det i utgangspunktet stride mot likebehandlingsprinsippet å legge vekt på 

hvordan avtalepartene har praktisert en tilsvarende kontraktsbestemmelse i et tidligere kon-

traktsforhold. I lagmansrettspraksis kan et slikt synspunkt synes å ha kommet til uttrykk. I 

LH-2013-171971 kunne leverandørens anførte tolkningsstandpunkt samsvare med en løsning 

som oppdragsgiveren hadde benyttet i «flere tidligere prosjekt», som leverandøren hadde 

kjennskap til. Lagmannsretten avviste imidlertid at en slik eventuell praksis skulle ha betyd-

ning for tolkningen i saken, fordi «det anses å stride mot likebehandlingsprinsippet i anbuds-

retten dersom tilbydernes subjektive forutsetninger skal tillegges vekt».
373

 Videre la lag-

mannsretten i LG-2014-180582 til grunn at ordlyden i eldre kontrakter mellom partene kunne 

være relevant for tolkningen av nyere kontrakter, men at «særlige forhold» ved anbudskon-

kurranser «tilsier varsomhet i anvendelse av dette momentet ved fortolkningen». Dette trekker 

i retning av at slike interne forhold som hovedregel bør være uten betydning for tolkningen av 

kontrakten. 

 

Det kan også være grunn til å se hen til praksis fra EU-domstolen. I sak C-27/15 (Pippo Piz-

zo) – rett nok en avvisningssak – ble det anført at man ved tolkningen av forpliktelsene i kon-

kurransegrunnlaget måtte se hen til at leverandøren allerede kjente til den omstridte forpliktel-

                                                 
369

  Anskaffelsesforskriften §§ 9-1 (2) og 23-3 (2), Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke). Se punkt 3.5 ovenfor.  
370

  Høgberg (2006) s. 114. 
371

  Haaskjold (2013) s. 217-218.  
372

 Haaskjold (2013) s. 217-218 og 221. I PECL artikkel 5:102 (a) er avtalesituasjonen formulert som «the cir-

cumstances in which [the contract] was concluded». 
373

  Med videre henvisning til Høyesteretts uttalelser i Mikadommen avs. 81. 
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sen fordi leverandøren tidligere hadde vært leverandør for de samme tjenesteytelsene som var 

forespurt i konkurransen.
374

 EU-domstolen uttalte i den forbindelse: 

 

«Hvad angår argumentet om, at CRGT tidligere allerede havde leveret de tjenesteydelser, der var 

genstand for udbuddet, og dermed kunne have kendskab til det i hovedsagen omhandlede gebyrs 

eksistens, skal det blot fastslås, at ligebehandlingsprincippet og den forpligtelse til gennemsigtighed, 

som er en følge heraf, åbenbart ikke overholdes, såfremt en sådan operatør underkastes kriterier, der 

ikke er fastsat i udbuddet, og som ikke gælder for nye operatører» (min kursivering).
375

 

 

Denne uttalelsen tilsier at individuell kunnskap hos tilbyderen, som kunne ha påvirket tilbyde-

rens forståelse av konkurransegrunnlaget, som hovedregel ikke bør få betydning for tolk-

ningen av konkurransegrunnlaget.  

 

Konklusjonen blir med dette at omstendigheter før avtaleinngåelsen som ikke burde ha vært 

kjent for en normalt forstandig tilbyder, i utgangspunktet ikke bør kunne tillegges særlig vekt 

i tolkningen av konkurransegrunnlaget. 

 

Når slutningen først og fremst er begrunnet i likebehandlingsprinsippet, bør heller ikke andre former for kontakt 

og korrespondanse mellom kontraktspartene få betydning for den objektive tolkningen, dersom dette ikke har 

vært meddelt samtlige tilbydere i konkurransen etter reglene i anskaffelsesregelverket.
376

 

 

6.4.5 Bransjepraksis 

I motsetning til individuell praksis mellom enkelte kontraktsparter, kan mer utbredt praksis 

innenfor bransjen ofte få betydning for tolkningen.
377

 Det må forventes at en normalt forstan-

dig tilbyder legger til grunn den samme forståelsen av avtalen som det som ellers vanligvis 

blir lagt til grunn i lignende kontraktsforhold innenfor bransjen. Motsatt vil man stille strenge-

re krav til klarhet dersom en bestemmelse fra oppdragsgiverens side er ment å avvike fra det 

som må anses som en normalløsning.
378

 Byggholtdommen kan her trekkes fram som et ek-

sempel. En av grunnene til at konkurransegrunnlaget etter Høyesteretts syn var uklart, var at 

oppdragsgiveren hadde bygget på en løsning som avvek fra det som var normalløsningen i 

bransjen. Høyesterett uttalte at «[d]et synes også å være på det rene at det heller ikke er vanlig 

å prise tiltransport av sideentreprenører som rund sum under kapittelet Rigg og drift» (min 

kursivering).
379

 I tillegg la Høyesterett vekt på at «prising med fast pris før det er klarlagt 

                                                 
374

  Jeg gir en nærmere redegjørelse for Pippo Pizzo-sakens faktum i punkt 6.7 nedenfor. 
375

  Dommens avs. 47. 
376

  Anskaffelsesloven kapittel 22 og § 8-20. 
377

  Haaskjold (2013) s. 270-279. Et eksempel fra utenfor anbudstilfellene er Rt. 1948 s. 305, hvor forsikrings-

bransjens og forretningsdrivendes praksis ble vektlagt for tolkningen av ordlyden i en forsikringsavtale, se 

dommens s. 305-306. 
378

  Huser (1983) s. 554-555, med videre henvisninger. 
379

  Dommens avs. 64. 
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hvilke sideentreprenører som blir tiltransportert, er uvanlig» (min kursivering).
380

 Bransje-

praksis får derfor betydning for hvilke klarhetskrav som stilles til konkurransegrunnlaget. 

 

Det kan også spørres om ikke også mer konkret praksis eller konkrete omstendigheter for øv-

rig vil være relevant å legge vekt på i den objektive vurderingen. Det vil etter mitt syn bero på 

en konkret vurdering av hvorvidt omstendighetene var noe en normalt forstandige tilbyder 

burde være klar over. Det kan for eksempel rent hypotetisk tenkes at Statens vegvesen eller 

andre store, statlige byggherrer har hatt en egen kontraktspraksis som er såpass utbredt at man 

bør kunne forvente at en alminnelig forstandig aktør i bransjen har kjennskap til den. 

 

Hvilken bransjepraksis som vektlegges, vil variere med hvem som vurderes å være tilbydernormalen. For kon-

kurransegrunnlag som lyses ut på det europeiske markedet, kan det da stilles spørsmål til hvorvidt norsk bransje-

praksis må tillegges mindre vekt i tolkningen dersom den ikke samsvarer med europeisk praksis for øvrig. I 

norsk rettspraksis blir norsk bransjepraksis tilsynelatende lagt til grunn uten nærmere EØS-rettslig problematise-

ring, og jeg kan heller ikke se at spørsmålet har vært tematisert i juridisk teori. Etter mitt syn kan hensynet til 

likebehandling og ikke-diskriminering av utenlandske aktører tilsi at iallfall særnorsk bransjepraksis ikke bør 

veie særlig tungt i retning av å innskrenke en i utgangspunktet uklar ordlyd til fordel for oppdragsgiveren. Hvor 

stor betydning dette synspunktet har, er imidlertid uavklart. En nærmere tematisering av de særlige EØS-rettslige 

hensynene som gjør seg gjeldende for kontrakter på det europeiske markedet blir behandlet i punkt 6.7 nedenfor. 

 

6.4.6 Kontraktens formål 

Kontraktens formål tillegges gjennomgående vekt i avtaletolkningen.
381

 «Formål» har ingen 

allmenn definisjon, og har i praksis blitt anvendt i flere betydninger: Det kan sikte til mening-

en med kontrakten som sådan, formålet kontraktsgjenstanden skal tjene, altså dens funksjon 

eller tiltenkte bruk, eller hva som har vært meningen med en enkelt kontraktsbestemmelse.
382

 

Høyesteretts henvisning til «formål» i Mika- og Fjord1-dommene
383

 tyder ikke på at Høyeste-

rett har ment å avgrense mot noen av de ovenfor nevnte formålsdefinisjonene. Formålet kan 

både inngå som en del av bakgrunnen for avtalen og som et selvstendig tolkningsdatum,
384

 og 

kan enten være uttrykkelig nedfelt i konkurransegrunnlaget eller bli innfortolket. 

 

Uttrykkelig uttalte formål vil klart nok være relevant å ta i betraktning ved tolkning av kon-

kurransegrunnlag.
385

 Å innfortolke formål som ikke uttrykkelig følger av anbudsdokumente-

ne, kan derimot være mer problematisk. I avtalerettslig teori er det lagt til grunn at det er be-

grenset adgang til å innfortolke formål som ikke følger uttrykkelig av kontrakten, dersom 

                                                 
380

  Dommens avs. 69. Et eksempel fra lagmannsretten på at bransjepraksis har blitt tillagt vekt, se LB-2012-

205647. 
381

  Haaskjold (2013) s. 227, Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 66, Rt. 2014 s. 866 (Fjord1) avs. 42. 
382

  Haaskjold (2013) s. 227-228. 
383

  Mikadommen avs. 66, Fjord1-dommen avs. 42. 
384

  Haaskjold (2013) s. 228-229. 
385

  F.eks. LB-2012-101879. 
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kontraktsforholdet er av en slik art at hensynet til klarhet og forutberegnelighet gjør seg særlig 

gjeldende.
386

 Rettspraksis tyder også på dette. For eksempel uttalte Høyesterett i Rt. 1994 s. 

581, som gjaldt tolkningen av en aksjonæravtale, at det ville «åpne for tvil om man ved tolk-

ningen av slike avtaler skulle fravike ordlyden ut fra mer eller mindre klare antagelser om 

formålet».
387

 Flere av de hensynene som gjør seg gjeldende for aksjonæravtaler – klarhet, 

forutberegnelighet og hensynet til tredjepersoner – gjør seg også gjeldende for kontrakter 

inngått etter en formalisert anskaffelsesprosess. Det trekker i retning av at man bør være tilba-

keholden med å ta uuttalte formål til inntekt for en bestemt løsning også ved tolkningen av 

konkurransegrunnlag. Hvor langt man kan gå i å innfortolke formål som ikke er uttrykt i an-

budsdokumentene, må etter mitt syn bero på en konkret vurdering av hvorvidt en normalt for-

standig tilbyder burde forstå at dette var formålet. 

 

I entreprisekontrakter antar jeg at avtalens formål normalt vil fremgå mer eller mindre klart av 

konkurransegrunnlaget, typisk i arbeidsbeskrivelsene, eller vil kunne innfortolkes på grunnlag 

av disse. Mikadommen kan her tjene som eksempel. Selv om Høyesterett ikke uttrykkelig 

uttaler det, er det etter mitt syn nærliggende å forstå Høyesteretts resonnement i tolkningen av 

konkurransegrunnlaget slik at når entreprisen som var beskrevet i konkurransegrunnlaget 

blant annet omfattet oppføring av natursteinmurer, trengte entreprenøren naturlig nok stein for 

å få oppfylt dette formålet. Da hadde det formodningen mot seg at anskaffelse av stein ikke 

også skulle prises i konkurransegrunnlaget.
388

 

 

Slutninger om avtalens formål basert på mer subjektive grunnlag kan derimot neppe legges til 

grunn, jf. prinsippet om objektivitet og likebehandling.  

 

I teorien har det vært fremmet innvendinger mot å anse kontraktens formål som en selvstendig tolkningsfaktor, 

da slutninger om avtalens formål alltid må trekkes på grunnlag av andre faktiske grunnlag.
389

 Innvendingen er 

imidlertid av systematisk karakter, og må antas å være uten særlig praktisk betydning.
390

 I praksis er det ikke så 

sjelden at formålet omtales som en selvstendig tolkningsfaktor eller -moment.
391

 

 

6.4.7 Etterfølgende forhold 

Partenes etterfølgende opptreden kan ofte få betydning, blant annet som tolkningsdatum, i 

tolkning av avtaler generelt.
392

 Etterfølgende opptreden kan gi bekreftelse for valg av et tolk-

                                                 
386

  Haaskjold (2013) s. 232, med videre henvisninger. 
387

  Dommens s. 587. 
388

  I den retning, se særlig dommens avs. 95. 
389

  Høgberg (2006) s. 115. 
390

  Høgberg (2006) s. 115. 
391

  Rt. 2010 s. 961 (Skanska) avs. 44, Mikadommen avs. 66, Fjord1-dommen avs. 42. 
392

  Haaskjold (2013) s. 246-270. 
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ningsalternativ når ordlyden er uklar.
393

 Ved spørsmål om uklarheter i konkurransegrunnlaget 

kommer slike tolkningsdata etter avtaleinngåelsen i tid, og er ikke tilgjengelige for tilbyderne 

i anbudsfasen. Hensynet til likebehandling og objektivitet i snever forstand tilsier derfor at 

etterfølgende opptreden ikke kan tillegges vekt i den objektive tolkningen av konkurranse-

grunnlaget. 

 

En annen sak er at etterfølgende opptreden kan få betydning for spørsmålet om partene har ment å fravike avta-

len. For entreprisekontrakter vil etterfølgende opptreden uansett sjelden gi sterke holdepunkter for hva partene 

kan ha vært enige om på avtaletidspunktet, på grunn av endringsregimet og ordningen med tilleggsvederlag for 

uteglemte poster.
394

 

 

6.4.8 Bakgrunnsretten 

Bakgrunnsretten kan vektlegges i tolkningen av konkurransegrunnlaget. Med «bakgrunnsret-

ten» menes deklaratoriske rettsregler som er dannet med utgangspunkt i de alminnelige retts-

kildefaktorene.
395

 

 

Når bakgrunnsretten ikke kommer til uttrykk i selve kontrakten, er det i så måte tale om det som i avtalerettslig 

teori gjerne kalles «utfylling» av kontrakten, som motsetning til «tolkning» i snever forstand. Med «tolkning» 

menes da at man søker å komme til et resultat som følger av avtalens ordlyd, mens man ved «utfylling» supple-

rer kontrakten med annet materiale, for eksempel bakgrunnsrett, reelle hensyn og hypotetiske partsforutset-

ninger.
396

 Høyesteretts vektlegging av bakgrunnsrett og reelle hensyn ved den objektive tolkningen viser at «ob-

jektiv tolkning» av konkurransegrunnlaget innebærer både tolkning i snever forstand og utfylling, og at skillet 

mellom tolkning og utfylling ikke er av særlig praktisk betydning. 

  

Å legge vekt på bakgrunnsretten i kontraktstolkningen, kan begrunnes med at bakgrunnsretten 

gir uttrykk for en normalløsning som presumeres å være rimelig og fornuftig, og som man 

forventer at partene har ønsket, med mindre det er holdepunkter for annet. Når ordlyden ikke 

løser spørsmålet, bør derfor bakgrunnsretten komme til anvendelse.
397

 Dette tilsier at konkur-

ransegrunnlaget, til tross for en uklar ordlyd, ikke vil være «uklart» dersom den kan utfylles 

med en løsning fra bakgrunnsretten. En forutsetning er imidlertid at det ut fra bakgrunnsret-

tens løsning kan trekkes slutninger som er tilstrekkelig klare for det konkrete tolkningsspørs-

målet.
398

 

 

Hva som utgjør bakgrunnsretten, avgjøres ved å tolke rettskildene. Disse kan være ulikartede. 

For det første kan autoritets- og legitimitetsbasert stoff gi uttrykk for bakgrunnsretten. I rela-

                                                 
393

  Haaskjold (2013) s. 251-252. 
394

  Se punkt 2.3 ovenfor. 
395

  Høgberg (2006) s. 172. 
396

  Høgberg (2006) s. 73, med videre henvisninger. 
397

  Høgberg (2006) s. 166. 
398

  Høgberg (2006) s. 195-196. 
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sjon til entreprisekontrakter kan dette være annen kontraktslovgivning, f.eks. kjøpsloven
399

 

eller bustadoppføringslova;
400

 overnasjonale, ikke-bindende normsamlinger;
401

 eller uten-

landsk rett og tolkningspraksis.
402

 For det andre kan det foreligge praksis som kan å gi uttrykk 

for oppfatninger om bakgrunnsretten, typisk domstolspraksis, men også voldgiftspraksis, pri-

vat praksis, praksis fra BFJR,
403

 og annen sedvane.
404

 For det tredje kan mer generelt utfor-

mede bestemmelser i standardkontrakter bli å anse som bakgrunnsrett, i den forstand at stan-

dardenes bestemmelser anses som kodifisert kutyme.
405

 Også henvisninger til «alminnelige» 

eller «grunnleggende» (entrepriserettslige) prinsipper, vil være en form for vektlegging av 

bakgrunnsretten. Forutsetningen er at prinsippene ikke uttrykkelig er nedfelt i kontrakten. 

Prinsippene må da utledes av andre rettskildefaktorer – typisk de som er nevnt ovenfor – men 

domstolene nøyer seg ofte med kun å vise til prinsippene som sådan uten nærmere begrunnel-

se. Som eksempel kan det vises til Høyesteretts uttalelse i Rt. 2010 s. 1345 (Oslo Vei), som 

gjaldt forståelsen av en bestemmelse i NS 3430: 

 

«Det er muligens treffende at bestemmelsene er “mer presise”, men presise er de ikke. Bestemmelsene 

dekker da også meget ulike typesituasjoner, og de meget kortfattede reglene må suppleres med alminne-

lige entrepriserettslige prinsipper» (min kursivering).
406

 

  

Også i Mikadommen kan Høyesterett se ut til å vise til bakgrunnsrettens løsning, da de la vekt 

på at leverandørens anførte løsning brøt «med det som framstår som et grunnleggende prin-

sipp i det systemet som konkurransegrunnlaget bygger på, nemlig at alt materiale og arbeid 

som er forbundet med de enkelte delprosesser, skal prises».
407

  

 

                                                 
399

  Lov 13. mai 1988 nr. 27. 
400

  Lov 13. juni 1997 nr. 43. 
401

  Typisk UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 2010 («UNIDROIT PICC»); The 

Principles of European Contract Law, European Union, 2002 («PECL»); Draft Common Frame of Refer-

ence, 2008 («DCFR»); COM(2011) 636, Brussel, 2011 (Common European Sales Law – «CECL»). 
402

  Høgberg (2006) s. 178-182, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 29-30. 
403

  Byggebransjens Faglig Juridiske Råd. 
404

  Høgberg (2006) s. 182-187, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 28-29. 
405

  Simonsen (2009) s. 280, Knag (2010) s. 97, Sandvik (1977) s. 24. Typisk eksempel på en standardkontrakt 

som har blitt tatt til inntekt for å uttrykke bakgrunnsretten i entrepriseforhold er enkelte bestemmelser i NS 

8405, se Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) avs. 62, Simonsen (2009) s. 280, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 25-29. 
406

  Dommens avs. 81. 
407

  Dommens avs. 95. I LH-2013-171971 la lagmannsretten, med henvisning til Mikadommen avs. 95, «betyde-

lig vekt på det grunnleggende entrepriserettslige prinsipp om at alt materiale og arbeid forbundet med del-

prosesser, skal prises […]». 
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6.4.9 Andre reelle hensyn 

I Mika- og Fjord1-dommene har Høyesterett lagt til grunn at «reelle hensyn» kan få betydning 

ved tolkningen av konkurransegrunnlag.
408

 I uklarhetstilfellene innebærer dette at en uklar 

ordlyd kan bli tolket innskrenkende i lys av reelle hensyn.
409

 Høyesterett utdyper ikke hva de 

mener med «reelle hensyn». Begrepet blir ofte brukt som en samlebetegnelse på ulike former 

for rimelighetsbetraktninger, der man legger vekt på hensynet til å unngå et urimelig resul-

tat.
410

  

 

Hvor mye vekt man kan legge på reelle hensyn for å komme til et «klart» tolkningsresultat, er 

et vanskelig spørsmål å svare generelt på. Jeg vil i det følgende nøye meg med å peke på noen 

overordnede hensyn som taler for og imot å legge vekt på (konkrete) reelle hensyn i tolk-

ningen når uklarheten kan føres tilbake til konkurransegrunnlaget. 

 

Det opplagte er at Høyesterett ikke kan ha ment at reelle hensyn alltid vil kunne løse tolk-

ningsspørsmålet. Da vil jo forfatterregelen de selv har oppstilt bli overflødig. På den annen 

side kan vektlegging av reelle hensyn være uproblematisk, typisk når en isolert ordlydsfor-

tolkning og reelle hensyn trekker i samme retning. Problemet oppstår først og fremst der hvor 

det er et spenningsforhold mellom hensynet til konkret rimelighet på den ene siden og hensy-

net til klarhet og forutberegnelighet på den andre siden. I kontraktsforhold der behovet for 

klarhet og forutberegnelighet gjør seg gjeldende med særlig styrke, har juridisk teori, på 

grunnlag av rettspraksis, lagt til grunn at det normalt vil være begrenset plass for hensynet til 

konkret rimelighet.
411

 Som vi har sett, gjør hensynet til klarhet og forutberegnelighet seg sær-

lig gjeldende i anbudstilfellene.
412

 Det tilsier at reelle hensyn gjennomgående bør ha en mer 

begrenset betydning ved tolkning av uklare konkurransegrunnlag enn for andre type avtaler. 

 

At reelle hensyn likevel til en viss grad kan vektlegges for å tolke en uklar ordlyd innskren-

kende, vises for det første i Mikadommen. I dommens avs. 102 uttaler Høyesterett: 

 

«Selv om det gjelder et krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget, kan ikke dette strekkes så 

langt at tilbyderen ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den forståelsen som er ved-

kommendes interesse, når det framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment. En slik adgang ville kun-

ne åpne for en uheldig jakt på uklare formuleringer og spekulasjoner i tekstutformingen» (min kursivering). 

 

                                                 
408

  Mikadommen avs. 66, Fjord1-dommen avs. 42. 
409

  Høgberg (2006) s. 203. 
410

  Haaskjold (2013) s. 291-303. 
411

  Haaskjold (2013) s. 300-301, med videre henvisninger. 
412

  Mikadommen avs. 58, Fjord1-dommen avs. 41. Se punkt 3.4.3 ovenfor. 
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Høyesterett viser til reelle hensyn som begrunnelse for at enhver uklarhet ikke kan gå ut over 

oppdragsgiver, slik at den i utgangspunktet uklare ordlyden må tolkes innskrenkende. Motsatt 

viser Høyesterett i Byggholtdommen til reelle hensyn som grunnlag for at ordlyden ikke kan 

tolkes i samsvar med oppdragsgiverens anførsel, hvor de uttaler at «[e]n angivelse av prising 

under en post som i utgangspunktet tar sikte på andre forhold, vil lett skape risiko for misfor-

ståelser».
413

  

 

Et særlig reelt hensyn som i alminnelighet tillegges vekt i gjensidig bebyrdende kontraktsfor-

hold, er hensynet til balanse i kontraktsforholdet, også referert til som prinsippet om ytelse 

mot ytelse.
414

 Særlig dersom tolkningstvilen knytter seg til innholdet i partenes forpliktelser, 

kan det være relevant å se hen til hvorvidt det foreligger en rimelig balanse mellom partenes 

ytelser, for eksempel ved å sammenligne realytelsen med vederlagets størrelse.
415

 For tolkning 

av konkurransegrunnlag, kan det av flere grunner være problematisk å legge vekt på slike 

forhold. Vederlagets størrelse gjelder forhold ved det konkrete tilbudet, og er naturlig nok 

ikke gitt når konkurransegrunnlaget blir lagt fram for tilbyderne. Vektlegging av vederlagets 

størrelse i tolkningen av konkurransegrunnlaget vil derfor innebære at tilbyderens subjektive 

forståelse av de krav konkurransegrunnlaget stiller til ytelsen blir tillagt vekt. Det vil stride 

mot likebehandlingsprinsippet. Ved tolkningen av entreprisekontrakter er det dessuten antatt 

at det må vises tilbakeholdenhet med å vektlegge vederlagets størrelse. Det kan blant annet 

forklares med utbredelsen av «taktisk prising». Taktisk prising vil si at poster som entreprenø-

ren regner med vil pådra økte faktiske mengder eller tilleggsarbeider, prises høyt, mens poster 

som han regner med vil gå til fradrag, prises lavt.
416

 Det gjør at entreprenørens tilbud får la-

vest mulig sluttsum, og dermed øker sjansene for å nå frem i konkurransen, samtidig som 

entreprenøren oppnår størst mulig økonomisk gevinst ved avvik mellom faktiske og anslåtte 

mengder. Muligheten for taktisk prising innebærer derfor at størrelsen på enkeltposter, og i 

noen grad også sluttsummen, sjelden kan gi veiledning for tolkningen.
417

 I tillegg er entre-

prisekontrakter ofte svært omfattende, og de er konkret utformet. Det vil derfor i de fleste 

tilfeller være praktisk vanskelig å finne et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag for vurde-

ringen av de innholdsmessige kravene og vederlaget. 

 

                                                 
413

  Dommens avs. 65. 
414

  Haaskjold (2013) s. 291-295., Hagstrøm (2011) s. 367. 
415

  Vederlagets størrelse presenteres ofte som et eget tolkningsmoment, i tillegg til å betraktes som reelle hen-

syn, se f.eks. Haaskjold (2013) s. 240-246 og 290. Momentene overlapper imidlertid såpass mye at jeg anser 

det som mest hensiktsmessig å behandle vederlagets størrelse og reelle hensyn samlet, uten at det er ment å 

utgjøre noen realitetsforskjell. 
416

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 369.  
417

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 369, Haaskjold (2013) s. 245-246. 
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Det er også mer prinsipielle, økonomisk-teoretiske grunner til at det kan være problematisk å anvende likevekt-

synspunkter i kommersielle kontrakter, se Høgberg (2006) s. 191-192. 

 

En form for rimelighetsbetraktning som derimot gjennomgående ser ut til å tillegges vekt også 

ved tolkningen av konkurransegrunnlag, er at kontrakten tolkes mot den parten som påstår et 

tolkningsalternativ som fremstår som ekstraordinært eller usedvanlig. Uttalelser blant annet i 

Byggholt- og Mikadommene trekker i den retningen.
418

 Et godt eksempel utenfor anbudsret-

tens område er dommen i Rt. 1995 s. 543 (Selsbakkhøgda Borettslag). Saken gjaldt forståel-

sen av en uformell avtale mellom en entreprenør og et borettslag. Ut fra avtaledokumentene 

var det uklart om avtalen kun omfattet arbeid på én boligblokk, eller ytterligere 18 boligblok-

ker. Entreprenøren hadde formulert avtalen. Høyesterett mente det hadde formodningen mot 

seg at den kortfattede avtaleteksten med et uformelt og lite utfyllende preg skulle omfatte for-

pliktelser av et slikt omfang og varighet som entreprenøren hevdet. 

 

Tvisten i Selsbakkhøgda Borettslag-saken gjaldt riktignok ikke en kontrakt som var inngått etter en formalisert 

anskaffelsesprosess. Offentlige anskaffelser, som forholder seg til anskaffelsesregelverket, vil alltid ha et mer 

formelt preg enn det som var tilfellet for Selsbakkhøgda Borettslag. Slik sett er et lignende tilfelle neppe praktisk 

når kontrakten er inngått etter en anskaffelsesprosess. Selsbakkhøgda Borettslag-dommen illustrerer likevel at en 

uklar kontrakt kan bli tolket mot parten som hevder en ytelse som alt i alt har formodningen mot seg.  

 

Vurderingen om tolkningsalternativet er ekstraordinært eller usedvanlig, beror på relativt sub-

jektive vurderinger. Det går nok derfor en grense for hvor mye vekt man kan legge på slike 

hensyn uten å komme i strid med likebehandlingsprinsippet. Men så lenge tolkningsalternati-

vet som anføres er såpass ekstraordinært eller usedvanlig at det for en normalt forstandig til-

byder måtte fremstå som unaturlig og konstruert, vil det etter mitt syn neppe stride mot an-

skaffelsesrettslige hensyn å se bort fra tolkningsalternativet.  

 

At tolkningsalternativet fremstår som ekstraordinært eller usedvanlig, er riktignok momenter som i alminnelig 

avtalerettsteori som oftest faller inn under helhetsvurderingen av hvem som er nærmest til å bære risikoen for 

uklarheten som foreligger – altså ved anvendelse av uklarhetsregelen.
419

 Man kunne derfor tenke seg at slike 

momenter ville få liten betydning når Høyesterett har lagt til grunn forfatterregelen som det klare utgangspunktet 

ved tolkning av uklarheter i konkurransegrunnlag. 

 

 

6.5 Hva er viktigst for den objektive tolkningen – tekst eller kontekst? 

 

6.5.1 Innledning 

Som vi har sett ovenfor, kan en i utgangspunktet uklar ordlyd bli tolket presiserende eller inn-

skrenkende på grunnlag av andre tolkningsfaktorer.
420

 I slike tilfeller kommer uklarhetsrege-

                                                 
418

  Byggholtdommen avs. 64, Mikadommen avs. 95. 
419

  Hov/Høgberg (2009) s. 287, med videre henvisninger. 
420

  Punkt 6.4. 
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len ikke til anvendelse. Det kan da oppstå et spenningsforhold mellom det som blir tolknings-

resultatet ved en presiserende tolkning, og det tolkningsresultatet som forfatterregelen ville ha 

gitt anvisning på. Hvorvidt kontrakten skal anses som «klar» eller «uklar», beror da på hvor 

stor vekt man legger på tolkningsfaktorer utenom den isolerte ordlyden, for eksempel system-

betraktninger og andre reelle hensyn. Jeg har valgt å se på dette tolkningsdilemmaet som et 

spørsmål om hvilken vekt konteksten kan tillegges ved tolkningen av en i utgangspunktet 

uklar ordlyd. Dette sto mitt syn et helt sentralt i tvistene i Byggholt- og Mikadommene. 

Spørsmålet er om det finnes holdepunkter i rettspraksis for hvor stor vekt man kan legge på 

konteksten når ordlyden er uklar. Siktemålet er å presisere terskelen for klarhetskravet. 

 

Når tekst og kontekst trekker i forskjellig retning, blir spørsmålet om man skal anlegge det objektive eller sub-

jektive tolkningsprinsippet.
421

 Når teksten ikke trekker i en bestemt retning, har vekten av konteksten derimot 

betydning for spørsmålet om kontrakten likevel er klar. Det er også verdt å presisere at vekt alltid er et relativt 

spørsmål.
422

 Kontekstens vekt kan derfor ikke fastsettes helt prinsipielt. Det er etter mitt syn likevel hensiktsmes-

sig å undersøke hva som synes å være tendensene i rettspraksis for hvor terskelen synes å ligge. 

 

Høyesterett har ikke uttrykkelig lagt føringer for spørsmålet om tekst og kontekst ved tolkning 

av konkurransegrunnlag. Riktignok må oppdragsgiveren utforme et så klart konkurranse-

grunnlag at en normalt forstandig tilbyder kan forstå det. Det tilsier at teksten bør tillegges 

stor vekt. På den annen side må ordlyden også tolkes i lys av andre tolkningsfaktorer. Det 

tilsier at konteksten likevel må få en viss grad av betydning.
423

 

 

Uttalelser i Rt. 2002 s. 1155, om at «[h]ensynet til tredjeparter taler for en objektiv fortolkning basert på avta-

lens tekst»,
424

 kunne tale for at kontraktens tekst som utgangspunkt bør tillegges stor vekt. Selv om saken gjaldt 

tolkning av en kontrakt om leie av forretningslokaler, tilsier hensynet til tredjepersoner i en konkurranse om 

offentlige anskaffelser, altså de øvrige tilbyderne, at uttalelsene kan få betydning også ved tolkning av konkur-

ransegrunnlag. Uttalelsene sier likevel lite om hvordan man tolker kontrakten når ordlyden først er uklar. Uttalel-

sene får derfor etter min mening liten betydning for slike tilfeller. 

 

Selv om hensyn til likebehandling og objektivitet tilsier at det må gå en grense for hvor stor 

vekt man kan legge på konteksten ved tolkning av konkurransegrunnlag, er det vanskelig å 

utlede mer kontret hva dette innebærer. I det følgende vil jeg derfor se nærmere på hvordan 

Høyesterett konkret tolker kontraktene i Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene. Siktemålet er 

å belyse strukturer i måten Høyesterett begrunner tolkningsresultatene de kom til. 
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  Se punkt 6.2 ovenfor. 
422

  Eckhoff (2001) s. 28. 
423

  Se punkt 6.3 ovenfor. 
424

  Dommens s. 1159. 
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6.5.2 Analyse av Høyesteretts tolkning i Byggholtdommen 

I Byggholtdommen
425

 skyldtes tolkningsuenigheten at konkurransegrunnlaget ikke inneholdt 

en egen prispost for av tiltransport,
426

 men kun en felles prispost med teksten «Administrasjon 

med fremdriftsansvar av underentreprenører, Se bok 0». «Bok 0» var en del av prosjektbe-

skrivelsen, hvor det fremgikk at kommunen skulle engasjere entreprenører for tekniske arbei-

der på byggeprosjektet, som senere ville bli tiltransportert hovedentreprenøren. I tillegg var 

det vedlagt en tiltransporterklæring hvor hovedentreprenøren skulle fylle ut en prosentsats 

som påslag av faktiske påløpte kostnader for de tiltransporterte sideentreprenørene, og det var 

angitt en anslått verdi for sideentreprisene på 26 millioner kroner. Henvisningen til «bok 0» 

kunne derfor tilsi at tiltransporten skulle prises under den felles prisposten. På den andre siden 

var prisgrunnlaget basert på NS 3420, og korresponderende post i denne standarden var «ikke 

[…] utformet med sikte på prising av tiltransport av sideentreprenører».
427

 En slik måte å pri-

se tiltransport på var heller «ikke […] vanlig».
428

 Høyesterett kom enstemmig til at teksten i 

prisgrunnlaget verken isolert eller lest i sammenheng med øvrige deler av konkurransegrunn-

laget gjorde det klart nok at tiltransport skulle prises i tilbudet.  

 

Høyesterett synes å legge stor vekt på en isolert tolkning av den felles prisposten, sammen-

holdt med hva som var «vanlig» å prise under den tilsvarende bestemmelsen i NS 3420. Hva 

som fremgikk av prosjektbeskrivelsen som prisgrunnlaget henviste til, synes derimot å ha 

vært av mer underordnet betydning for Høyesterett. Det fremkom ikke tilstrekkelig klart 

hvordan teksten var ment å uttrykke et avvik fra normalløsningen.
429

 Selv om Høyesterett 

riktignok trakk slutningen om at det var «vanskelig» å lese ut av sammenhengen at kravet til 

prising av tiltransport, så kunne det neppe være helt fjernt ut fra henvisningen til «bok 0» at 

oppdragsgiveren hadde ment at tiltransport skulle prises. En slik forståelse av Høyesteretts 

tolkning i Byggholtdommen kan tale for at Høyesterett la relativt stor vekt på det formelle 

contra det kontekstuelle, og slik sett anvendte et relativt strengt klarhetskrav. 

 

I Hopsnes (2013) gis det uttrykk for en av tilsvarende oppfatning, da det uttales at Høyesteretts krav til klarhet i 

konkurransegrunnlaget ble «stilt nokså strengt» i Byggholtdommen.
430

 

 

6.5.3 Analyse av tolkningen i Mikadommen 

I Mikadommen
431

 skyldtes tolkningsuenigheten at det ikke var prosesser i konkurransegrunn-

laget som i klartekst beskrev at entreprenøren skulle stå for anskaffelse og frakt av stein som 

                                                 
425

  Rt. 2007 s. 1489. Om dommens faktum, se punkt 4.3.4 ovenfor. 
426

  «Tiltransport» vil si at hovedentreprenøren påtar seg fullt ansvar og full risiko for en sideentreprenør. 
427

  Rt. 2007 s. 1489 avs. 64.  
428

  Dommens avs. 64. 
429

  Dommens avs. 66, 67 og 70. 
430

  Hopsnes (2013) s. 232. 
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skulle brukes til oppføring av en natursteinmur. I konkurransegrunnlaget var kun selve oppfø-

ringen av steinmuren beskrevet i klartekst, samt at levering av materiale «omfattar også leve-

ring og utføring av fiberduk mot skjeringsmassar, og levering og utføring av tilpassa filterlag 

(bakfyll)».
432

 Det tilsa at levering av stein som utgangspunkt ikke skulle være en del av entre-

prenørens forpliktelse. Enkelte formuleringer i konkurransegrunnlaget kunne også indikere en 

forutsetning om at entreprenøren skulle bruke stein fra selve anlegget. Med en slik forutset-

ning ville det ikke være behov for å anskaffe og frakte stein, og derfor også meningsløst å 

prise innkjøp av steinen i tilbudet. Høyesterett drøfter først spørsmålet om det var forutsatt i 

konkurransegrunnlaget at steinen skulle tilføres fra utenfor anlegget, og konkluderer, på tross 

av at ordlyden var uklar, med at «de beste grunner taler for den forståelsen at steinen må tilfø-

res utenfor anlegget» når arbeidsbeskrivelsene ble lest i sammenheng.
433

 Det klargjorde like-

vel ikke hvem som skulle bære kostnadene ved anskaffelse og frakt av steinen. Det spørsmålet 

var i det hele tatt ikke regulert i anbudsdokumentene. Imidlertid var det fastsatt i dokument-

oversikten i konkurransegrunnlaget at anbudsdokumentet skulle suppleres av andre dokumen-

ter, herunder «Håndbok 25», som var Statens vegvesens egen standard beskrivelse for veg-

kontrakter. I standarddokumentet var det angitt at prosessbeskrivelsen som var brukt i an-

budsdokumentene «omfatter levering av materialer til og alle arbeider med bygging av murer 

av naturstein…», hvor stein måtte anses som del av «materialer».
434

 Til tross for at det kunne 

«virke noe inkonsekvent» at kun enkelte deler av prosessbeskrivelsene fra Håndbok 25 var 

tatt med i anbudsdokumentene, måtte beskrivelsen i Håndbok 25 etter Høyesteretts mening 

supplere de særlige beskrivelsene i anbudsdokumentene.
435

 Når arbeidsbeskrivelsene ble lest i 

sammenheng med en bestemmelse om at enhetsprisene «skal generelt omfatte alle ytelser som 

er nødvendig for å levere delarbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav», inkludert 

«materialer og hjelpemidler»,
436

 framkom det «på en klar nok måte» av ordlyden at byggher-

rens «intensjon» hadde vært at levering av stein skulle prises.
437

 Entreprenøren hadde derfor 

ikke krav på tilleggsvederlag. 

 

Måten Høyesterett tolket konkurransegrunnlaget for å konkludere med at konkurransegrunn-

laget var «klart», kan karakteriseres som en relativt omfattende øvelse. Selv om det kunne 

utledes ett tolkningsresultat når flere av dokumentene i konkurransegrunnlaget ble lest i sam-

menheng, kan det neppe være tvil om at tolkningsresultatet Høyesterett kom til krevde en inn-

                                                                                                                                                         
431

  Rt. 2012 s. 1729. Om dommens faktum, se punkt 4.3.4 ovenfor. 
432

  Dommens avs. 73. 
433

  Dommens avs. 82. 
434

  Dommens avs. 84. 
435

  Dommens avs. 93. 
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  Dommens avs. 95. 
437

  Dommens avs. 101. 
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gående undersøkelse av sammenhengen mellom de ulike anbudsdokumentene. I så måte stilte 

Høyesterett relativt strenge krav til hvordan tilbyderne skulle tolke konkurransegrunnlaget for 

å komme fram til hva oppdragsgiveren hadde ment. Det kan indikere at Høyesterett ønsket å 

lempe noe på klarhetskravene, sammenlignet med Byggholtdommen.
438

 Høyesterett kommen-

terer riktignok forholdet til Byggholtdommen, og begrunner de forskjellige resultatene med at 

saksforholdene var forskjellige.
439

 Likevel viser Høyesterett til også til reelle hensyn: En for 

vid adgang for tilbyderne til ensidig å kunne velge den mest gunstige forståelsen i uklarhetssi-

tuasjonene, «ville kunne åpne for en uheldig jakt på uklare formuleringer og spekulasjoner i 

tekstutformingen».
440

 Henvisningen til de reelle hensynene tilsier at Høyesterett ikke ønsker 

at uklarhetsregelen skal gis et for vidt anvendelsesområde, og at tilbyderne ikke uten videre 

skal kunne bruke forfatterregelen til å spekulere i uklare formuleringer. Høyesterett velger å 

løse dette tilsynelatende reelle problemet ved å utvise en mer pragmatisk holdning til konkur-

ransegrunnlagets ordlyd. 

 

Krüger stiller seg kritisk til den strenge undersøkelsesplikten tilbyderne tilsynelatende pålegges i Mikadom-

men.
441

 Etter Krügers syn, synes Mikadommen å «tilsløre» skillet mellom oppdragsgiverens interne retningslin-

jer og det som faktisk fremgår av konkurransegrunnlaget, og at dommen «kan stimulere til at prisrelevante opp-

lysninger i dokumentasjonen blandes med ikke-oppdragsspesifikk informasjon uten betydning for det aktuelle 

prosjekt».
442

 Jeg er til en viss grad enig i kritikken. På grunn av økt risiko for dårligere tilbud og tvister i etter-

kant, vil jeg likevel tro at oppdragsgiverne neppe vil ønske å blande sammen slik informasjon bevisst. Mika-

dommen stimulerer derfor etter mitt syn neppe oppdragsgiverne til å utforme mindre klare konkurransegrunnlag 

enn tidligere. 

 

6.5.4 Analyse av tolkningen i Fjord1-dommen 

I Fjord1-dommen kom Høyesteretts flertall på fire dommere etter en konkret tolkning av kon-

trakten til at Fjord1’s krav om tilleggsvederlag på grunn av utsatte infrastrukturtiltak ikke før-

te fram. Ordlyden i kontrakten ga «ikke et entydig svar» på tolkningsspørsmålet.
443

 Det sam-

me gjaldt en isolert tolkning av konkurransegrunnlaget.
444

 På den annen side bygget en be-

stemmelse i konkurransegrunnlaget om at «[en] annen faktisk trafikkutvikling […] ikke ga 

grunnlag for regulering»
445

 etter Høyesteretts oppfatning på en overordnet forutsetning som 

måtte «anses styrende for tolkningen av de øvrige bestemmelsene».
446

 Høyesterett viste deret-
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  Hopsnes (2013) s. 232. 
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  Dommen avs. 102. 
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  Dommen avs. 102. 
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  Krüger (2012) s. 261-263. 
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  Krüger (2012) s. 262. 
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  Dommens avs. 48. 
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  Dommens avs. 54. 
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  Dommens avs. 51. 
446

  Dommens avs. 54. 
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ter til dokumentasjon som tilsa at Fjord1 også hadde en slik forståelse av kontrakten.
447

 Etter-

følgende kommunikasjon og endringer av konkurransegrunnlag fram til den endelige kontrak-

ten førte heller ikke til et annet resultat.
448

 Høyesteretts flertall konkluderte deretter med at 

kontrakten ikke ga grunnlag for krav på tilleggsvederlag. Kontrakten var samlet sett «så vidt 

klar at det ikke er rom for å komme til et annet resultat basert på det særlige ansvar anbuds-

innbyderen har for å klargjøre konkurransegrunnlaget».
449

 

 

På denne bakgrunn ser vi at flertallet la relativt liten vekt på at kontraktens ordlyd isolert sett 

var uklar, og større vekt på en den «overordnede forutsetningen», øvrig kommunikasjon mel-

lom partene og en mer helhetlig tolkning av kontraktsbestemmelsene. I likhet med Mika-

dommen kan Fjord1-dommen derfor tilsi at kravene til klarhet i konkurransegrunnlaget neppe 

må tolkes særlig strengt for oppdragsgiveren. 

 

Mindretallet, dommer Tønder, var enig med flertallet i redegjørelsen for de generelle tolk-

ningsprinsippene, men kom derimot etter en konkret tolkning til at kontrakten gav Fjord1 rett 

til å kreve tilleggsvederlag.
450

 Som utgangspunkt for den konkrete tolkningen la mindretallet 

til grunn det motsatte av flertallet, nemlig at det var nærliggende å forstå relevante bestem-

melser i kontrakten slik at den kunne gi rett til tilleggsvederlag.
451

 Heller ikke kontraktens 

tilblivelseshistorie – herunder konkurransegrunnlaget – kunne i tilstrekkelig grad gjøre det 

klart at meningen hadde vært en annen.
452

 Selv om enkelte endringer i konkurransegrunnlaget 

trakk i retning av at endrede trafikkforhold ikke skulle gi krav på tilleggsvederlag, så var den 

likevel ikke klarere enn at uklarheten måtte gå ut over oppdragsgiveren.
453

 Mindretallet ser 

altså ut til å legge større vekt på selve ordlyden enn flertallet. 

 

6.5.5 Sammenfatning og konklusjon 

Som vi har sett ovenfor, så fikk kontraktens kontekst ikke avgjørende vekt i Byggholtdom-

men. Det kan tilsi at uklarhetsregelen får en nokså vidtrekkende betydning for tolkningen av 

konkurransegrunnlag.
454

 I Mika- og Fjord1-dommene så Høyesterett derimot ut til å legge 

relativt stor vekt på andre tolkningsfaktorer for å unngå at forfatterregelen fikk betydning i for 

                                                 
447

  Dommens avs. 55-65. 
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  Dommens avs. 67-85. 
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  Dommens avs. 86. 
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  Dommens avs. 104 og 117. Ved undersøkelse av faktisk rettskildepraksis er det av underordnet betydning 

om uttalelsen kommer fra Høyesteretts flertall eller mindretall, jf. Høgberg (2006) s. 85. Det er derfor rele-

vant også å se hen til Høyesteretts mindretall hva gjelder vektingen av tolkningsfaktorene. 
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  Dommens avs. 112. 
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  Dommens avs. 113-117. 
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  Dommens avs. 117. 
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  Hopsnes (2013) s. 232. 
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vid utstrekning. Disse dommene tilsier derfor at Høyesterett til i en viss har nyansert klarhets-

kravet i forhold til Byggholtdommen.
455

 På denne bakgrunn er det nærliggende at kontraktens 

kontekst normalt kan bli tillagt relativt stor vekt, dersom ordlyden i kontrakten er tilsynela-

tende uklar. 

 

Også lagmannsrettspraksis fra tiden etter Mikadommen kan tilsi at domstolene ofte er tilbøyelige til å tolke en 

uklar ordlyd innskrenkende når konteksten trekker i en bestemt retning. Praksisen viser samtidig at uklarhetsvur-

deringen beror på helt konkrete forhold.
456

 Jeg redegjør ikke nærmere for lagmannsrettens tolkninger i denne 

avhandlingen. 

 

Den antatte tendensen i Høyesterett skal likevel ikke overdrives. Tolkningsresultatene i 

Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene er konkret begrunnet, og slutninger fra så få avgjørel-

ser gir et relativt tynt grunnlag for generalisering. I tillegg er mindretallets votum i Fjord1-

dommen et eksempel på at Høyesterett fremdeles kan komme til å legge avgjørende vekt på at 

ordlyden som sådan er uklar, selv om konteksten trekker i motsatt retning. Det er derfor neppe 

tale om noen klar tendens i Høyesteretts tolkningspraksis om at en i utgangspunktet uklar 

ordlyd vil bli tolket innskrenkende, selv om øvrige tilgjengelige tolkningsfaktorer kunne gi 

grunnlag for klargjøring. I tillegg er det neppe tvil om at forutberegnelighetshensyn og like-

behandlingshensyn vil sette en grense for hvor langt man kan gå i å trekke inn systembetrakt-

ninger og andre reelle hensyn når tolkningsresultatet krever en inngående tolkning av et inn-

viklet og komplisert konkurransegrunnlag. Utgangspunktet om at det er oppdragsgiverens 

ansvar å sørge for et klart og utvetydig konkurransegrunnlag trekker også i den retningen. 

Svaret må derfor etter mitt syn holdes åpent. 

 

6.6 Særlig om motstrid 

Dersom konkurransegrunnlaget inneholder motstrid,
457

 løses uklarheten som utgangspunkt 

ved å anvende skrevne eller uskrevne prioritetsregler.
458

 Det vil si at kontraktsbestemmelsene 

gis prioritet etter en rangordning, enten etter dokumentets art («superior-prinsipp»),
459

 at nye-

re går foran eldre («posterior-prinsippet»),
460

 eller at en spesiell bestemmelse går foran gene-

rell («specialis-prinsipp»).
461

 Et eksempel på skrevne prioritetsregler finner vi i NS 3450 

Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg.
462

 Dersom det er motstrid mellom ulike dokumen-
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  Hopsnes (2013) s. 232-233. 
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  LB-2012-206547, LB-2012-70134, LH-2013-171971, LG-2014-118876 og LG-2015-102832. 
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  Logisk motsigelse.  
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  Høgberg (2006) s. 53. 
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  F.eks. at beskrivelser går foran tegninger, se NS 8405 pkt. 3.2 (2). 
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  F.eks. NS 8405 pkt. 3.2 (1) jf. pkt. 3.1. 
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  F.eks. Statens vegvesens Håndbok 025, hvor underordnede prosesser går foran overordnede, se Håndbok 

025 side 13 og Rt. 2012 s. 1729 (Mika) avs. 11. 
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  NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold. 
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ter i konkurransegrunnlaget, løses uklarheten som hovedregel ved at dokumentene gis priori-

tet i rekkefølgen som er angitt i standardene.
463

 Dokumentene er strukturert slik:
464

 

 

Innholdsfortegnelse 

Avtaledokument 

A Generell del A.1 Innledning 

A.2 Kort om kontraktens omfang 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

A.4 Dokumentliste 

B Kontraktsbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

C Tekniske krav C.1 Tekniske rammebetingelser 

C.2 Teknisk beskrivelse 

C.3 Tegninger og modeller 

C.4 Tekniske referansedokumenter 

D Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner 

D.2 Kvalitetssikring 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HSA) 

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 

E Frister og dagmulkter E.1 Frister 

E.2 Dagmulkter 

E.3 Framdriftsplanlegging 

F Vederlaget F.1 Prissammendrag 

F.2 Regningsarbeider 

F.3 Påslag for side- og underentrepriser 

F.4 Opsjoner 

F.5 Regulering 

G Oppdragsgivers ytelser  

 Vedlegg  

 

I praksis blir konkurransegrunnlag ofte bygget opp etter systemet i NS 3450, og de angitte 

dokumentgruppene er til sammen er ment å utgjøre en komplett kontrakt mellom partene.
465

 

Prioritetsbestemmelsen i NS 3450 kan derfor tenkes å ha stor praktisk betydning for tolkning 

av entreprisekontrakter. Et praktisk eksempel på at en tilsynelatende uklarhet ble løst ved bruk 

av en slik prioritetsregel, finner vi i Mikadommen.
466

 I den saken ble en tilsynelatende mot-

strid mellom konkurransegrunnlagets tekniske beskrivelse og tegninger løst ved at beskrivel-

                                                 
463

  NS 3450 pkt. 4.2 (2). 
464

  «Tabell 3 – Oversikt over konkurransegrunnlagets redigering – Del II, Konkurransegrunnlaget» i NS 3450 

pkt. 4.1. 
465

  NS 3450 pkt.4.1 og 4.2.1, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 151-152. Riktignok blir partenes rettigheter og for-

pliktelser nesten alltid til en viss grad endret etter kontraktsinngåelsen, jf. Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 153. 

Se også Statens vegvesens egen mal for utforming av konkurransegrunnlag i Håndbok 763, som tar utgangs-

punkt i samme systematikk som i NS 3450, med som har egne standardtilpasninger. 
466

  Konkurransegrunnlaget i Mikadommen var rett nok utformet etter Statens vegvesens egen standard mal for 

utforming av konkurransegrunnlag, Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 

Regelen om at beskrivelser går foran tegninger var imidlertid tilsvarende som for NS 3450 pkt. 4.1. Fra 1. 

juni 2014 har håndboken byttet nummer til Håndbok 763. 
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sen ble lagt til grunn, mens man så bort fra tegningene.
467

 Når slike prioritetsregler benyttes til 

å løse en motstrid som i utgangspunktet kunne utgjøre en uklarhet, får prioritetsreglene i den 

forstand «forrang» foran uklarhetsregelen.
468

 

 

6.7 Særlige tolkningsspørsmål for kontrakter over EØS-terskelverdi 

Spørsmålet i det følgende er om det kan tenkes å gjelde enkelte særlige prinsipper for tolkning 

av kontrakter som lyses ut på det europeiske markedet, typisk kontrakter over EØS-

terskelverdi. 

 

I motsetning til anskaffelser under EØS-terskelverdi, skal anskaffelser som reguleres av an-

skaffelsesdirektivene
469

 tjene et særegent formål, nemlig å bidra til å realisere et felles indre 

marked med fri flyt og konkurranse.
470

 Dette formålet kommer blant annet til uttrykk gjennom 

forbudet mot å diskriminere på grunnlag av nasjonalitet («ikke-diskrimineringsprinsippet»), 

som er et utslag av det mer generelle likebehandlingsprinsippet.
471

 Spørsmålet er i hvilken 

grad dette formålet får betydning for klarhetskravet og kontraktstolkningen. 

 

På et overordnet plan er det viktig å ha med seg at forholdet mellom EØS-rett og avtaletolk-

ningslæren reiser vanskelige og prinsipielle spørsmål, hvor de nærmere grensene er uklare. På 

den ene siden vil en tolkningspraksis som varierer fra land til land i prinsippet alltid til en viss 

grad utgjøre et reelt hinder for realiseringen av et indre europeisk marked. For eksempel kan 

det tenkes at dersom kontraktens ordlyd tolkes innskrenkende på grunnlag av forhold som 

ikke uttrykkelig kommer til syne i anbudsdokumentene, kan dette komme overraskende på 

hos en tilbyder som er vant med andre tolkningstradisjoner, for eksempel en engelsk tilbyder. 

På den annen side har EU/EØS-retten formelt sett ikke lagt føringer for nasjonal privatrett, 

herunder avtalerett og avtaletolkningspraksis.
472

 At konkurransegrunnlaget utformes på norsk 

etter nasjonal kontraktspraksis og kontraktsregulering, utgjør som den klare hovedregel ikke 

et brudd på anskaffelsesdirektivene.
473

 Inntil vi får (preseptoriske) felleseuropeiske kontrakts- 

og tolkningsregler, vil kontraktene som lyses ut for de aller fleste tilfeller i realiteten være 

lettere tilgjengelig for nasjonale aktører enn utenlandske. Slik sett er kontraktene egnet til å 

diskriminere utenlandske aktører, selv om dette som hovedregel ikke er i strid med EØS-

retten og likebehandlingsprinsippet.
474
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  Dommens avs. 99. 
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  Se punkt 4.2 ovenfor. 
469

  Anskaffelser over EØS-terskelverdi. 
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  NOU 2014: 4 s. 70-71 og punkt 3.2 ovenfor. 
471

  NOU 2014: 4 s. 74 og punkt 3.2 ovenfor. 
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  Det gjelder riktignok enkelte unntak uten betydning for denne sammenhengen, f.eks. i forbrukerforhold. 
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  NOU 2014: 4 s. 77. 
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Så vidt meg bekjent, foreligger det heller ikke høyesteretts- eller underrettspraksis som iallfall 

uttrykkelig tilsier at tolkningslæren får et annet innhold på EØS-rettens område. Den klare 

hovedregelen må være at nasjonal tolkningspraksis ikke vil være i strid med EØS-retten.
475

 

 

Det kan likevel spørres om de særlige EØS-rettslige hensynene unntaksvis kan få betydning 

for tolkningen.  

 

Som vi har sett, har Høyesterett – og indirekte også EU-domstolen – lagt til grunn at konkur-

ransegrunnlag skal tolkes slik en «normalt forstandig tilbyder» ville forstå det.
476

 For tolkning 

av kontrakter som ikke lyses ut på det europeiske markedet, kan det være liten tvil om at det 

er tilstrekkelig å se hen til hvordan en alminnelig norsk tilbyder ville ha forstått det. Konkur-

ransegrunnlaget vil derfor være tilstrekkelig klart dersom en alminnelig norsk entreprenør 

ville forstått hva som var forespurt. For kontrakter som lyses ut på det europeiske markedet
477

 

kan man spørre om dette er nok, eller om man også må ta hensyn til hvordan en utenlandsk 

aktør ville ha forstått konkurransegrunnlaget. EU-domstolens uttalelser i Max Havelaar-

dommen
478

 trekker etter mitt syn i retning av det siste, hvor domstolen uttaler: 

 

«Det bemærkes herved, at rækkevidden af udbudsbetingelser skal fastlægges ud fra potentielle 

tilbudsgiveres synsvinkel, henset til, at formålet med de i direktiv 2004/18 fastsatte procedurer for 

indgåelse af offentlige kontrakter netop er at garantere disse tilbudsgivere i Den Europæiske Union 

adgang til offentlige kontrakter, der interesserer dem [...]». 

 

EU-domstolens henvisning til anskaffelsesdirektivets formål om å «garantere» tilbydere i EU 

adgang til offentlige kontrakter som interesserer dem tilsier at den hypotetiske tilbyderen skal 

forstås som en potensiell europeisk aktør. Det tilsier at dersom konkurransegrunnlaget lyses ut 

på det europeiske markedet, vil det ikke nødvendigvis oppfylle klarhetskravet selv om kon-

kurransegrunnlaget fremstår som klart for en norsk aktør. 

 

Siden europeiske land ofte kan ha varierende kontraktsstandarder, kontraktsregler og tolkningslære, kan det 

imidlertid være vanskelig å fastsette hva en «alminnelig» europeisk aktør burde forstå. 

 

En annen EU-domstolsavgjørelse jeg vil trekke fram, er Pippo Pizzo-dommen.
479

 Saken gjaldt 

spørsmål om ulovlig avvisning. I saken hadde tre av fire tilbydere blitt avvist fra en åpen an-

budskonkurranse, fordi de ikke hadde betalt et gebyr til de italienske tilsynsmyndighetene for 
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  Se eksempelvis Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene. 
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  Mikadommen avs. 95, EU-domstolen sak C-368/10 (Max Havelaar) avs. 109. Se punkt 6.3 ovenfor.  
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  Det vil si alle kontrakter over EØS-terskelverdi. 
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  EU-domstolen sak C-27/15. 
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offentlige kontrakter. Kontrakten som var utlyst gjaldt håndtering av avfall og rester ved en 

havn i Italia. Kravet til å betale gebyret fremgikk ikke uttrykkelig av konkurransegrunnlaget, 

og måtte innfortolkes på grunnlag av italiensk lovgivning. Problemet var at heller ikke itali-

ensk lov oppstilte et uttrykkelig krav til betaling av gebyr for den type kontrakter som saken 

gjaldt. Loven som hjemlet gebyret, gjaldt nemlig etter sin ordlyd kun for offentlige bygge- og 

anleggsarbeider, men var på grunnlag av nasjonal forvaltningspraksis tolket utvidende til også 

å gjelde for andre tjenestekontrakter. Et av spørsmålene for EU-domstolen var om likebehand-

lings- og gjennomsiktighetsprinsippet var til hinder for avvisningen, når forpliktelsen som var 

brutt fulgte av en utvidende fortolkning av nasjonal lovgivning og utfylling av anbudsdoku-

mentene.
480

 Til dette spørsmålet uttalte EU-domstolen: 

 

«Som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 65 i sit forslag til afgørelse, er en betingelse 

for retten til at deltage i et offentligt udbud, som følger af en fortolkning af national ret og af en 

myndigheds praksis som den i hovedsagen omhandlede, særligt skadelig for tilbudsgivere i andre 

medlemsstater, idet deres kendskab til den nationale ret og dens fortolkning samt de nationale 

myndigheders praksis ikke kan sammenlignes med de nationale tilbudsgiveres kendskab. 

 

[...] 

 

I betragtning heraf skal det andet spørgsmål besvares med, at ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsforpligtelsen skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en økonomisk aktør 

udelukkes fra en offentlig udbudsprocedure, såfremt den ikke overholder en forpligtelse, der ikke 

udtrykkeligt fremgår af udbudsdokumenterne eller af den gældende nationale lov, men af en fortolkning 

af denne lov samt af en udfyldning af mangler, som nævnte dokumenter frembyder, foretaget af de 

nationale administrative myndigheder eller retsinstanser» (mine kursiveringer).
481

 

 

EU-domstolen kom altså til at avvisningen var i strid med likebehandlings- og gjennomsiktig-

hetsprinsippene.
482

 

 

Uttalelsene i Pippo Pizzo-saken trekker etter mitt syn i retning av at likebehandlings- og gjen-

nomsiktighetsprinsippet i visse tilfeller kan utgjøre en begrensning for hvor langt man kan gå 

i å tolke konkurransegrunnlagets ordlyd innskrenkende når kontrakten utlyses på det euro-

peiske markedet. Avgjørelsen gjaldt rett nok tolkning av nasjonal lovgivning som inneholdt 

betingelser for deltakelse i konkurransen. Hensynet bak uttalelsene – at krav om kjennskap til 

nasjonal praksis særlig vil skade utenlandske aktører – kan likevel ha overføringsverdi til 

spørsmål om avtaletolkning, for eksempel der hvor konkurransegrunnlagets ordlyd i utgangs-

punktet kunne tolkes presiserende på grunnlag av (særnorsk) bransjepraksis. 
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  Dommens avs. 35. 
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  Dommens avs. 51. 
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  På den annen side ville det ikke ha vært i strid med likebehandlingsprinsippet dersom aktøren hadde fått 

mulighet til å avhjelpe situasjonen og oppfylle forpliktelsen innen en gitt frist, jf. dommens avs. 46 og 51. 
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På den annen side gjaldt Pippo Pizzo-dommen tolkningen av et absolutt vilkår for deltakelse i 

konkurransen. Det er gode grunner til at det å innfortolke absolutte vilkår i konkurransegrunn-

laget, som i hovedsak kun nasjonale aktører vil ha forutsetninger for å oppfylle, innebærer et 

brudd på likebehandlingsprinsippet: Man nærmer seg direkte diskriminering av utenlandske 

aktører. En tilsvarende innskrenkende tolkning av ordlyden i andre deler av konkurranse-

grunnlaget, eksempelvis beskrivelsen av kontraktsgjenstanden eller kontraktsvilkår, utgjør i 

de fleste tilfeller neppe et like sterkt hinder for utenlandske aktører. Selv om det å se hen til 

for eksempel bransjepraksis ved tolkningen av arbeidsbeskrivelser potensielt kan føre til at 

utenlandske aktører får dårligere forutsetninger for å gi det beste tilbudet, er det neppe tale om 

en like klar forskjellsbehandling. Hvor stor overføringsverdi EU-domstolens uttalelser i Pippo 

Pizzo-avgjørelsen har for tolkningen av innholdet i en inngått kontrakt, er etter dette derfor 

uklart. Pippo Pizzo-avgjørelsen kan etter mitt syn tillegges en viss vekt også for avtaletolk-

ningsspørsmål, men det er uklart i hvor stor grad uttalelsene kan sies å påvirke nasjonal tolk-

ningspraksis. 

 

På denne bakgrunn blir konklusjonen at det er uklart om ikke-diskrimineringsprinsippet får en 

særlig betydning ved tolkningen av kontrakter på det europeiske markedet. Utgangspunktet er 

at kontraktene tolkes på bakgrunn av nasjonal avtaletolkningslære. Det vil i så fall være for-

beholdt de helt særegne tilfellene at ikke-diskrimineringsprinsippet kan avskjære momenter 

som ellers kunne ha blitt vektlagt etter alminnelig norsk avtaletolkningslære. Jeg vil presisere 

at dersom kontrakten først skulle ha blitt tolket mildere for en utenlandsk aktør, innebærer 

likebehandlingsprinsippet etter mitt syn at også en norsk leverandør som fikk kontrakten må 

kunne påberope seg dette. 

 

Dersom en kontrakt kan få forskjellig innhold avhengig av om den er over eller under EØS-terskelverdi, kan det 

føre til en rettstilstand hvor det stilles forskjellige krav for de norske aktørene avhengig av om konkurranse-

grunnlaget var utlyst i det internasjonale markedet eller ikke. Det vil virke kompliserende for norske aktører. 

Rett nok kunne man tenke seg at man stiller krav til at alle kontrakter skal overholde de EØS-rettslige klarhets-

kravene. Det vil etter mitt syn være lite hensiktsmessig når målgruppen for kontrakten kun er norske aktører. Å 

operere med særlige tolkningsprinsipper for kontrakter på det europeiske markedet kan derfor (i ytterste konse-

kvens) føre til en komplisert og lite praktiserbar rettstilstand. 

 

6.8 Sammenfatning 

I dette kapittelet har vi sett følgende: At konkurransegrunnlaget tolkes «objektivt», innebærer 

mer enn en ren ordlydsfortolkning. Høyesterett stiller relativt strenge krav til den tolkningen 

tilbyderne må forventes å gjennomføre ved gjennomgangen av konkurransegrunnlaget. Det 

innebærer blant annet at tilbyderen ikke kan prise hver enkelt prosess på grunnlag av det som 

uttrykkelig følger av konkurransegrunnlaget og slå seg til ro med det som måtte fremstå som 

uklart. Tilbyderen må også se hen til om uklarheten løses indirekte av overordnede strukturer 
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og sammenhenger i konkurransegrunnlaget, samt bransjepraksis.
483

 I motsetning til det som 

kunne utledes av Byggholtdommen, legger Høyesterett i Mika- og Fjord1-dommene seg på 

det som etter mitt syn kan karakteriseres som en streng linje for de kravene som stilles til 

entreprenørenes forståelse av konkurransegrunnlaget. Det tilsier at forfatterregelen får tilsva-

rende mindre betydning ved tolkning av en i utgangspunktet uklar ordlyd. Høyesterettsavgjø-

relsene er likevel konkret begrunnet, og det er i utgangspunktet oppdragsgiverens ansvar å 

utarbeide et tilstrekkelig klart konkurransegrunnlag. Det kan også tenkes at klarhetskravene i 

noen grad burde skjerpes på grunnlag av EU/EØS-rettslige prinsipper om ikke-diskriminering 

av utenlandske aktører. Dette spørsmålet er imidlertid uavklart. 

                                                 
483

  Krüger (2012) s. 261-262. 
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7 Hvorvidt entreprenørens manglende varsling kan utgjøre et 

unntak fra forfatterregelen 

 

7.1 Innledning 

I kapittel 4 har vi sett at oppdragsgiveren som den klare hovedregel får tolket uklarheter i 

konkurransegrunnlaget mot seg. Problemstillingen i det følgende er om det kan oppstilles 

unntak fra denne hovedregelen dersom leverandøren burde ha varslet oppdragsgiveren om 

uklarheten. 

 

Forutsetningen for problemstillingen er at uklarheten er reell. Forfatterregelen kommer som nevnt ikke til anven-

delse dersom kontrakten etter en objektiv tolkning anses som tilstrekkelig klar.
484

 Drøftelsen retter seg i hoved-

sak mot alminnelige anbudskonkurranser. For andre anskaffelsesprosedyrer er det visse muligheter til å kommu-

nisere etter tilbudsfristen. Selv om det er gode grunner til å anta at spørsmålet om varslingsplikt i hovedsak vil 

stille seg likt også i slike anskaffelsesprosedyrer, kan både rettslige og faktiske omstendigheter gjøre at spørsmå-

let i enkelte tilfeller kan stille seg i et annet lys. 

 

Anskaffelsesregelverket inneholder ingen bestemmelser om at tilbyderne plikter å varsle om 

forhold ved konkurransegrunnlaget som de blir klar over. Riktignok legger anskaffelsesregel-

verket opp til at tilbyderne innenfor visse rammer skal ha mulighet til å stille spørsmål til 

oppdragsgiveren om forhold ved konkurransegrunnlaget.
485

 En rett er imidlertid ikke ensbety-

dende med plikt, og det kan være i tilbyderens interesse å nyttiggjøre seg av varslingsmulig-

heten, for eksempel fordi tilbyderen selv ønsker å sikre seg at han inngir tilbud på korrekte 

premisser.
486

 Anskaffelsesregelverket gir derfor ikke i seg selv grunnlag for å oppstille en 

varslingsplikt. En eventuell varslingsplikt må derimot oppstilles på ulovfestet grunnlag, nær-

mere bestemt på grunnlag av alminnelige avtalerettslige lojalitetsbetraktninger. I relasjon til 

uklarheter i konkurransegrunnlag blir spørsmålet i hvilken grad lojalitetshensyn kan vektleg-

ges for å tolke uklarheten mot leverandøren.
487

 Både i rettspraksis og juridisk teori fremstilles 

dette ofte som et spørsmål om bruk av «godtro-standarden». 

 

Før jeg drøfter hvorvidt tilbyderen i ulike situasjoner kan ha en plikt til å varsle oppdragsgive-

ren,
488

 skal jeg gi en nærmere redegjørelse for enkelte rammer og forutsetninger som ligger til 

grunn for drøftelsene. 

 

                                                 
484

  Se punkt 4.2 og kapittel 6 ovenfor. 
485

  Se punkt 3.3 ovenfor. 
486

  Krüger I (2010) s. 126. 
487

  Sml. Nazarian (2007) s. 163. 
488

  Punkt 7.3 til 7.5. 
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7.2 Rammer for vurderingen av tilbyderens varslingsplikt 

 

7.2.1 Innledning 

I det følgende skal jeg først redegjøre for hva som menes med lojalitetsplikt og anvendelse av 

godtro-standarden som tolkningsprinsipp.
489

 Deretter skal jeg forklare hvorfor jeg mener man 

bør dele opp drøftelsen om tilbyderens varslingsplikt ut fra hva tilbyderen har eller burde ha 

hatt kunnskap om.
490

 Jeg skal også redegjøre for hvilke skjæringstidspunkter som gjelder for 

tilbydernes varslingsadgang i en anbudskonkurranse.
491

 

 

7.2.2 Lojalitetsplikt og godtro-standarden som tolkningsprinsipp 

Både Høyesterett og juridisk teori tatt til orde for at det gjelder ulovfestede regler om lojalitet 

i kontraktsforhold, heretter referert til som «lojalitetsprinsippet».
492

 Prinsippet går i hovedsak 

ut på at partene plikter å opptre aktsomt og lojalt overfor hverandre, og ta rimelig hensyn til 

medkontrahentens interesser både før, under og etter avtaleinngåelsen.
493

 Lojalitetsprinsippet 

nyanserer hovedregelen om at kontraktsparten selv bærer risikoen for egne forutsetninger og 

forventninger.
494

 Hvorvidt en part kan sies å opptre illojalt, avhenger av hvilken forventning 

parten kan ha til at medkontrahenten ivaretar sine egne interesser.
495

 Et sentralt element ved 

lojalitetsprinsippet er at kontraktsparten aktivt skal opplyse medkontrahenten om forhold som 

innvirker på medkontrahentens berettigede forventninger før avtalen inngås.
496

 Det vil si at 

partene i visse tilfeller får en plikt til å varsle motparten, dersom man blir oppmerksom på 

medkontrahentens avvikende forståelse av kontrakten. Formålet med en slik plikt er å motive-

re til reell enighet mellom partene ved kontraktsinngåelsen, og for å unngå en rettsstilling 

hvor partene kan oppnå en bedre rettsstilling ved illojale fortielser.
497

  

 

Dersom partene ikke overholder ulovfestede varslings- eller avklaringsplikter, anvendes et 

tolkningsprinsipp basert på «godtro-standarden».
498

 Dette innebærer at kontrakten tolkes mot 

den som har opptrådt illojalt, ved forsettlig eller uaktsomt å ha unnlatt å gjøre medkontrahen-

                                                 
489

  Punkt 7.2.2. 
490

  Punkt 7.2.3. 
491

  Punkt 7.2.4. 
492

  Rt. 1984 s. 28 (s. 34), Nazarian (2007) s. 85-87, med videre henvisninger. 
493

  Haaskjold (2013) s. 69, Hopsnes (2013) s. 222, Høgberg (2006) s. 265-266, Rt. 1988 s. 1078 (s. 1084). 
494

  Hopsnes (2013) s. 221, Hagstrøm (2011) s. 154, Høgberg (2006) s. 280. 
495

  Nazarian (2007) s. 275. 
496

  Haaskjold (2013) s. 69, Hopsnes (2013) s. 222, Krüger I (2010) s. 115. 
497

  Rt. 1979 s. 1153 (s. 1158-1159), Haaskjold (2013) s. 70, Hopsnes (2013) s. 222, Krüger I (2010) s. 114-115.  
498

  Huser (1983) s. 417, Krüger I (2010) s. 114-115. Brudd på avklaringsplikten kan også føre til erstatningsan-

svar, kontraktsbrudd og ugyldighet, jf. Haaskjold (2013) s. 70. 
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ten oppmerksom på dens avvikende oppfattelse av kontraktens meningsinnhold.
499

 Dersom en 

av partene forstod eller burde ha forstått at medkontrahenten oppfattet avtalen på en annen 

måte enn han selv, er det med andre ord denne parten som bør bære konsekvensene av ikke å 

ha gjort medkontrahenten oppmerksom på den avvikende oppfatningen.
500

 

 

Riktignok legger alminnelig tolkningsteori gjennomgående til grunn at godtro-standarden ikke anvendes på 

uklarheter.
501

 Begrunnelsen for dette synes å være at det normalt ikke er behov for en godtro-standard på uklar-

hetstilfellene, fordi klanderverdighetsbetraktningene som godtro-standarden bygger på også er relevante momen-

ter i helhetsvurderingen som gjøres ved bruk av uklarhetsregelen.
502

 Ved tolkningen av uklarheter i anbudskon-

trakter kan enkelte situasjoner likevel ligge nært opp de tilfellene hvor man normalt anvender godtro-standarden. 

Der hvor oppdragsgiveren gir uttrykk for en subjektiv forståelse av en uklar formulering som avviker fra det som 

ville ha blitt resultatet dersom forfatterregelen kommer til anvendelse, kan man på grunn av forfatterregelens 

særlige tyngde ved tolkningen av slike uklarheter i den forstand tale om en form for dissens mellom uklarheten i 

konkurransegrunnlaget og oppdragsgiverens forståelse. Jeg vil likevel understreke at spørsmålet er av terminolo-

gisk art. Det underliggende spørsmålet er uansett i hvilken grad klanderverdighets- og lojalitetshensyn kan utgjø-

re et unntak fra utgangspunktet om at oppdragsgiveren har risikoen for (reelle) uklarheter. 

 

7.2.3 Skillet mellom uklarheten og oppdragsgiverens subjektive oppfatning 

Når jeg skal drøfte spørsmålet om tilbyderen burde ha varslet om et forhold, er det av betyd-

ning å klargjøre hva tilbyderen har hatt kunnskap om. Når jeg i det følgende taler om «kunn-

skap», mener jeg kunnskap både i faktisk og normativ forstand.
503

 For uklarhetstilfellene kan 

man etter mitt syn skille mellom to prinsipielt forskjellige situasjoner: Det første tilfellet er 

der tilbyderen kun har hatt kunnskap om uklarheten som sådan, uten å ha individuell kunn-

skap om hva oppdragsgiveren har ment med formuleringen. Denne situasjonen er tradisjonelt 

ansett som en uklarhetsregel-situasjon, der graden av klanderverdighet ved fortielsen blir et 

moment i helhetsvurderingen skal gjøres når man anvender uklarhetsregelen.
504

 Det andre 

tilfellet er der tilbyderen hadde (eller burde ha hatt) kunnskap om at oppdragsgiveren har for-

stått kontrakten på en bestemt måte. Dette kan karakteriseres som en «klassisk» godtrostan-

dard-situasjon.
505

 I disse situasjonene er (eller burde) tilbyderen (være) klar over at han skaper 

en dissens ved å legge til grunn en annen forståelse av kontrakten.  

 

Det er etter mitt syn gode grunner for at man bør skille mellom disse to tilfellene når man 

taler om varslingsplikt. På den ene siden vil graden av klanderverdighet presumtivt være for-

skjellig i de to situasjonene. Så lenge tilbyderen kun har den uklare formuleringen i konkur-

ransegrunnlaget å forholde seg til, vil tilbyderen ikke ha særlige holdepunkter for hva opp-

                                                 
499

  Haaskjold (2013) s. 74, med henvisning til Rt. 1996 s. 1718 (s. 1724). Se også Krüger I (2010) s. 115. 
500

  Haaskjold (2013) s. 176-177.   
501

  Høgberg (2006) s. 303. 
502

  Høgberg (2006) s. 303. 
503

  Tilbyderen vet eller burde vite om forholdet. 
504

  Høgberg (2006) s. 303 og punkt 4.2 ovenfor. 
505

  Haaskjold (2013) s. 176-177, Høgberg (2006) s. 265 og 275. 
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dragsgiveren kan ha ment, utover rent subjektive antakelser.
506

 Det stiller seg annerledes der-

som tilbyderen derimot sitter med konkret kunnskap om hva oppdragsgiveren har ment. På 

den andre siden forutsetter de «klassiske» godtrostandard-tilfellene nettopp at tilbyderen har 

slik kunnskap om oppdragsgiverens mening, i motsetning til tilfellene hvor man «bare» taler 

om tilbyderens kunnskap om uklarheten som sådan.
507

 Det ene tilfellet er derfor mest praktisk, 

mens det andre tilfellet er mest klanderverdig. 

 

Årsaken til at kunnskap om uklarheten som sådan tradisjonelt sett ikke er en situasjon som faller inn under god-

tro-standarden, er at både tilbyderens og oppdragsgiverens forståelse av kontrakten kan forankres i ordlyden. I 

den forstand er det heller ikke tale om noen egentlig dissens mellom oppdragsgiverens utsagn og det tolkningsal-

ternativet tilbyderen legger til grunn ved inngivelse av tilbudet, med mindre tilbyderen på grunnlag av andre 

forhold utenfor kontrakten også har individuell kunnskap om hva oppdragsgiveren har ment. Rett nok kan tilby-

deren anta hvilket av de aktuelle tolkningsalternativene oppdragsgiveren har lagt til grunn. Men siden tilbyderen 

ikke kan få avklart om antakelsen stemmer uten å stille spørsmål til oppdragsgiver, er kunnskap om uklarheten 

ikke nok til at tilbyderen burde forstå at det foreligger avvikende oppfatninger. Tilbyderen kan i prinsippet derfor 

aldri ha forsett om å skape dissens dersom tilbyderen kun har kunnskap om uklarheten.
508

 Når uklarheten kun gir 

grunnlag for å fastslå en mulighet for at oppdragsgiveren kan ha lagt til grunn en avvikende oppfatning, er det i 

høyden tale om (grov) uaktsom spekulasjon fra tilbyderens side.
509

  

 

For øvrig har jeg ikke sett at skillet mellom varsling om uklarheten som sådan og varsling om en foreliggende 

dissens har vært uttrykkelig fremhevet, verken i rettspraksis eller juridisk teori. Hopsnes tar til orde for at det 

ikke er grunn til at spørsmålet om varslingsplikt skal stille seg forskjellig i disse to situasjonene, og Krüger ser ut 

til å behandle begge situasjonene samlet.
510

 Jeg mener likevel at skillet er viktig for å skape klarhet i diskusjonen 

om varslingsplikt, som til tider har vært preget av krass kritikk mot Byggholtdommen og sprikende oppfatninger 

i teorien.
511

 Samtidig vil det nok i praksis ikke alltid kunne skilles like skarpt mellom disse to situasjonene, slik 

at det først og fremst er tale om retningslinjer. 

 

7.2.4 Skjæringstidspunkter for tilbyderens varslingsadgang – rammene for 

varslingsplikten 

I anbudskonkurranser varierer tilbyderens mulighet til å varsle om forhold ved konkurranse-

grunnlaget ut fra hvor langt man er kommet i anskaffelsesprosessen. Før tilbudsfristen har 

tilbyderne mulighet til å stille spørsmål til oppdragsgiveren for å få avklart forhold ved kon-

kurransegrunnlaget, og oppdragsgiveren har mulighet til å få rettet opp i feil og uklarheter 

som måtte foreligge. Etter tilbudsfristen er derimot forhandlingsforbudet i anbudskonkurran-

ser til hinder for slik varsling og avklaring.
512

 Tilbyderen kan i prinsippet varsle oppdragsgi-

veren om uklarheter ved å opplyse om sitt tolkningsstandpunkt samtidig med inngivelsen av 

                                                 
506

  Som redegjort for i kapittel 6. 
507

  Høgberg (2006) s. 278-279. 
508

  Høgberg (2006) s. 290-291. 
509

  Simonsen (2009) s. 284. 
510

  Hopsnes (2013) s. 234, Krüger I (2010) s. 115. 
511

  Se f.eks. de motstående synspunktene om Byggholtdommen i henholdsvis Hopsnes (2013) s. 229-234 og 

Krüger I (2010) s. 116. 
512

  Anskaffelsesforskriften § 23-6 (3), se punkt 3.3 ovenfor. 
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tilbudet, for eksempel i tilbudsbrevet. Likevel vil forhandlingsforbudet hindre oppdragsgive-

ren i å fremme sitt tolkningsstandpunkt, dersom oppdragsgiveren skulle være uenig med til-

byderen. I et slikt tilfelle har partene med andre ord ingen reell mulighet for å få avklart 

uklarheten, og det ville være en uholdbar løsning dersom oppdragsgiveren skulle bli ensidig 

bundet av tilbyderens tolkningsstandpunkt.
513

 Tilbyderens tilkjennegivelse av sitt tolknings-

standpunkt i tilbudet er derfor kun å betrakte som et forbehold.
514

 Siden oppdragsgiveren skal 

avvise tilbud som faller utenfor de rammene som anskaffelsesregelverket oppstiller, innebærer 

dette at tilbyderen som tar forbehold risikerer å få tilbudet sitt avvist.
515

 

 

Når forbehold kan føre til avvisning av tilbudet, er det lite rimelig og langt på vei systemstri-

dig dersom tilbyderne skulle pålegges å ta forbehold.
516

 I Byggholtdommen synes også Høy-

esterett å bygge på et slikt syn, da de uttaler: 

 

«Det følger imidlertid av lagmannsrettens premisser at hvis Byggholt innså uklarheten, så var selskapet 

også forpliktet til å gi et signal om hvordan man oppfattet dette, og hvordan man ville forholde seg til 

uklarheten. Dette innebærer at det pålegges anbyder å avklare uklarheter i anbudsgrunnlaget. I praksis 

vil det bety at anbyder må ta et forbehold. 

 

Jeg kan vanskelig se at anbyders subjektive oppfatning bør være avgjørende her. Det avgjørende må 

være hvor klart anbudsinnbyderens intensjon framstår ut fra en objektiv fortolkning av anbudsgrunnla-

get» (min kursivering).
517

 

 

På denne bakgrunn er det kun aktuelt å drøfte tilbyderens varslingsplikt for de tilfellene hvor 

tilbyderen burde ha varslet om uklarheten i forkant av tilbudsfristen. 

 

7.2.5 Videre fremstilling 

Den videre fremstillingen er lagt opp slik at jeg først skal drøfte om tilbyderen kan tenkes å ha 

en plikt til å varsle dersom han oppdager uklarheter i konkurransegrunnlaget.
518

 Deretter skal 

jeg drøfte hvilken betydning det får at konkurransegrunnlaget selv pålegger tilbyderne å vars-

le om uklarheter.
519

 Til slutt skal jeg drøfte om tilbyderen plikter å varsle dersom han har in-

dividuell kunnskap om oppdragsgiverens subjektive forståelse av kontrakten.
520

 

 

                                                 
513

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 169-170. 
514

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 170, Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) avs. 73. 
515

  Anskaffelsesforskriften §§ 9-5 og 24-8, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 170. 
516

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 172. 
517

  Dommens avs. 73 og 74. 
518

  Punkt 7.3. 
519

  Punkt 7.4. 
520

  Punkt 7.5. 
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Fordi rettspraksis og juridisk teori som behandler uklarheter i konkurransegrunnlag stort sett gjelder spørsmålet 

om varslingsplikt for uklarhetene som sådan, har jeg valgt å drøfte disse presumtivt minst klanderverdige tilfel-

lene først.  

 

7.3 Tilbyderen har kunnskap om uklarheten 

  

7.3.1 Innledning 

Spørsmålet i det følgende er om leverandøren kan få tolket uklarheten i konkurransegrunnla-

get mot seg dersom han i tilbudsfasen oppdaget eller burde ha vært klar over at det forelå en 

uklarhet. Det er altså tale om å oppstille en handleplikt som utløses av kunnskapen om uklar-

heten alene. 

 

Spørsmålet om tilbyderens varslingsplikt for uklarheter i konkurransegrunnlag har vært 

tematisert i to høyesterettsavgjørelser: Byggholtdommen
521

 og Mikadommen.
522

 Bygg-

holtdommen er mest sentral. Jeg har lagt opp den videre fremstillingen slik at jeg først 

skal drøfte hvilken rettstilstand som kan utledes i Byggholtdommen.
523

 Deretter vil jeg 

drøfte hvorvidt rettstilstanden ble modifisert i Mikadommen.
524

 Til slutt vil jeg undersø-

ke om det kan være grunn til å nyansere uttalelsene fra Byggholtdommen på grunnlag av 

reelle hensyn.
525

 

 

7.3.2 Byggholtdommen: Ingen varslingsplikt 

I Byggholtdommen
526

 ble en uklarhet i konkurransegrunnlaget tolket mot byggherren, selv om 

entreprenøren kunne ha søkt å avklare uklarheten med oppdragsgiveren i tilbudsfasen.
527

 I 

relasjon til spørsmålet om entreprenøren pliktet å varsle, uttalte Høyesterett: 

 

«Det følger imidlertid av lagmannsrettens premisser at hvis Byggholt innså uklarheten, så var selskapet også 

forpliktet til å gi et signal om hvordan man oppfattet dette, og hvordan man ville forholde seg til uklarheten. 

Dette innebærer at det pålegges anbyder å avklare uklarheter i anbudsgrunnlaget. […] 

 

Jeg kan vanskelig se at anbyders subjektive oppfatning bør være avgjørende her. Det avgjørende må være 

hvor klart anbudsinnbyderens intensjon framstår ut fra en objektiv fortolkning av anbudsgrunnlaget. […] 

 

                                                 
521

  Rt. 2007 s. 1489. 
522

  Rt. 2012 s. 1729. 
523

  Punkt 7.3.2. 
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  Punkt 7.3.3. 
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  Punkt 7.3.4. 
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  Om sakens faktum, se punkt 4.3.4 ovenfor.  
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  Man kan riktignok stille spørsmål om hvorvidt Høyesterett var oppmerksom på denne avklaringsmuligheten, 

se Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 171, Hopsnes (2013) s. 230, Mikadommen avs. 39. 
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Som jeg tidligere har påpekt, er det anbudsinnbyderens ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunn-

lag. Jeg finner det da ikke riktig å pålegge anbyderen risikoen for uklarheten med mindre det ut fra en objek-

tiv betraktning framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment» (mine kursiveringer).
528

 

 

I disse uttalelsene ser Høyesterett ut til å gi et relativt skarpt svar på problemstillingen: Tilby-

derne plikter ikke å varsle oppdragsgiveren om uklarheter i konkurransegrunnlaget.
529

 Slik er 

også uttalelsene gjennomgående forstått i teorien.
530

 Blant annet er Krüger av den oppfatning 

at det på grunnlag av Byggholtdommen er «klart at det ikke er rom for noen subjektiv godtro-

standard med varslingsplikt eller kontrollplikt for tilbyderne i fasen for forberedelse av deres 

tilbud».
531

 

 

Ordlyden i anskaffelsesforskriften §§ 8-4 tredje ledd og 14-1 femte ledd om at «[o]ppdragsgiveren har risikoen 

for uklarheter i konkurransegrunnlaget» kan også tilsi at det ikke gjelder noe unntak for illojal adferd. Etter mitt 

syn kan det likevel neppe utledes noe mer fra disse bestemmelsene enn det som eller ville følge av avtaletolk-

ningslæren.
532

 

 

Selv om Høyesteretts uttalelser om varslingsplikt synes å være prinsipielt og bredt utformet, 

er det likevel grunn til å stille spørsmål om rekkevidden av uttalelsene. For det første er det er 

det ikke holdepunkter, verken i redegjørelsen for sakens faktum eller i førstvoterendes votum 

som tilsier at Høyesterett forutsatte at entreprenøren faktisk hadde kunnskap om uklarheten. 

Det trekker i retning av at Høyesterett kun uttaler seg om tilfeller hvor tilbyderen burde ha 

oppdaget uklarheten. I tillegg drøftet Høyesterett spørsmålet om varslingsplikt under forutset-

ningen om «hvis Byggholt innså uklarheten […]».
533

 Det kan derfor se ut som Høyesterett 

uttaler seg hypotetisk om varslingsplikten.
534

 I den forstand er det heller tvilsomt om uttalel-

sene hadde betydning for domsresultatet, og vekten av uttalelsene bør derfor etter mitt syn 

ikke overdrives.
535

 I tillegg er det verdt å merke seg at Byggholtdommen gjaldt et kontrakts-

forhold hvor byggherren kan karakteriseres som en relativt stor og erfaren aktør.
536

 Det kan 

derfor spørres om Høyesterett ville ha tatt like lett på å avvise entreprenørens varslingsplikt 

dersom det hadde vært tale om en mindre og uerfaren byggherre. 
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  Dommens avs. 73 til 75. 
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  Se også Simonsen (2009) s. 284. 
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  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 170-171, Hopsnes (2013) s. 230, Krüger (2012) s. 252, Krüger I (2010) s. 116 
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536
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Det er flere forhold ved Høyesteretts behandling av spørsmålet om varslingsplikt i Byggholtdommen som ikke er 

helt selvforklarende. Høyesterett viser blant annet til et sitat fra Veidekkedommen: 

 

«Byggherrens plikt er begrenset til å rette åpenbare feil “som han blir oppmerksom på”. Etter bestem-

melsens ordlyd kreves det altså positiv kunnskap om feilen. Men bestemmelsen er i praksis gitt en vide-

re rekkevidde - spørsmålet er om det er feil som er klart påviselige etter hva en normalt forstandig an-

budsinnbyder måtte oppdage.»
537

 

 

Det er ikke innlysende hvorfor Høyesterett siterer uttalelsen fra Veidekkedommen når de i Byggholtdommen 

behandler spørsmålet om tilbyderens avklaringsplikt ved uklarheter i konkurransegrunnlag.
538

 For det første 

gjaldt uttalelsen i Veidekkedommen
539

 et helt annet spørsmål, nemlig byggherrens retteplikt for åpenbare feil. 

Høyesterett tolket en bestemmelse om byggherrens retteplikt for feil som han «blir» oppmerksom på utvidende 

til også feil som er «klart påviselige etter hva en normalt forstandig anbudsinnbyder måtte oppdage».
540

 Høyeste-

rett la altså til grunn at byggherrens retteplikt ikke beror på en ren bevisvurdering, men en svak, normativ vurde-

ring.
541

 I Byggholtdommen brukes sitatet derimot i en annen sammenheng, nemlig for å avskjære avklaringsplik-

ten og avgrense tolkningen av konkurransegrunnlaget til en objektiv betraktning av hva en «normalt forstandig 

anbudsinnbyder måtte oppdage». 

 

For det andre gjaldt Veidekkedommen spørsmål om oppdragsgiverens avklaringsplikt for uklarheter og feil i 

tilbudet, altså motsatt vei av det som var spørsmålet i Byggholtdommen. I Byggholtdommen forklarer Høyeste-

rett ikke hvorfor varslingspliktene for tilbyder og oppdragsgiver eventuelt må være samsvarende. 

 

For det tredje var hele situasjonen omkring avklarings- og varslingsspørsmålet i henholdsvis Veidekke- og 

Byggholtsaken forskjellig. Situasjonen i Veidekkedommen var at oppdragsgiveren etter anbudsreglene ikke had-

de en reell avklaringsmulighet når det gjaldt feil ved leverandørenes tilbud. Oppdragsgiveren kunne derfor heller 

ikke ha noen avklaringsplikt. I Byggholtdommen hadde leverandøren derimot mulighet til å varsle oppdragsgive-

ren om uklarheten i konkurransegrunnlaget før tilbudsfristens utløp. Det grunnleggende hensynet som begrunner 

unntaket for oppdragsgiverens avklaringsplikt i Veidekkedommen, likebehandling, gjør seg med andre ord ikke 

gjeldende i like stor grad ved spørsmål om tilbyderens varslingsplikt ved feil og uklarheter i konkurransegrunn-

lag. 

 

Til tross for at det kan rettes enkelte innvendinger mot Høyesteretts relativt kategoriske avvis-

ning av tilbydernes varslingsplikt, trekker Byggholtdommen tungt i retning av at tilbyderne 

som den klare hovedregel ikke plikter å varsle om uklarheter. 

 

7.3.3 Mikadommen: En modifisering av rettstilstanden? 

Spørsmålet er om Høyesterett kan sies å modifisere rettstilstanden fra Byggholtdommen i 

Mikadommen, hva gjelder tilbydernes varslingsplikt. 

 

I Mikadommen
542

 anførte Staten på ny at oppdragsgiveren hadde en varslingsplikt for uklar-

heter i konkurransegrunnlaget, til tross for resultatet i Byggholtdommen. Staten anførte at 

Høyesterett trolig hadde oversett at tilbydernes kunne varsle og få avklart uklarhetene i kon-
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  Byggholtdommen avs. 74, Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) avs. 36. 
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  Simonsen (2009) s. 285. 
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  Rt. 2003 s. 1531. 
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  Veidekkedommen avs. 36. 
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  Simonsen (2009) s. 285. 
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  Om sakens faktum, se punkt 4.3.4 ovenfor. 
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kurransegrunnlaget før tilbudsfristen, uten at dette ville komme i konflikt med forhandlings-

forbudet.
543

 Høyesterett hadde følgende kommentar til Statens anførsel: 

 

«Uten hensyn til hva som er bakgrunnen for at det i [Byggholtdommen] avsnitt 73 er vist til at avklaring 

“i praksis” skjer ved forbehold, har måten avklaringen skjer på, ingen betydning for det som i det siterte 

formuleres som problemstillingen, nemlig om entreprenøren også var “forpliktet til å gi et signal om 

hvordan man oppfattet dette, og hvordan man ville forholde seg til uklarheten”. Det er ikke for saken 

her nødvendig å gå nærmere inn på statens generelle anførsel om at entreprenører må stille spørsmål om 

uklarheten i anbudsgrunnlaget før anbud inngis.»
544

 

 

Med disse uttalelsene tok Høyesterett ikke uttrykkelig stilling til problemstillingen om det 

likevel gjelder en varslingsplikt. Det skyldtes at oppdragsgiverens anførte tolkning etter Høy-

esteretts oppfatning fremkom på en «klar nok måte» av ordlyden i konkurransegrunnlaget, 

slik at tilbyderens forståelse av konkurransegrunnlaget uansett ikke kunne legges til grunn.
545

 

Høyesterett kommenterte likevel sakens forhold til Byggholtdommen: 

 

«Situasjonen er på dette punkt en annen enn det som var forholdet i Byggholt-saken. Selv om det gjel-

der et krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget, kan ikke dette strekkes så langt at tilby-

der ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den forståelsen som er vedkommendes in-

teresse, når det framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment. En slik adgang ville kunne åpne for 

en uheldig jakt på uklare formuleringer og spekulasjoner i tekstutformingen.»
546

 

 

Det er på det rene at Høyesterett i Mikadommen ikke uttrykkelig fraviker rettstilstanden fra 

Byggholtdommen. Uttalelsen om at klarhetskravet ikke kan «strekkes så langt at tilbyder ved 

enhver uklarhet uten videre kan legge til grunn den forståelsen som er vedkommendes interes-

se» har i teorien likevel blitt tatt til inntekt for at Høyesterett nyanserer spørsmålet om vars-

lingsplikt i forhold til Byggholtdommen. I KOFA sak 2011/265 (NCC) uttaler nemndsmed-

lem Krüger følgende i et særvotum: 

 

«I Rt. 2007 s 1479 (Byggholt) avviste Høyesterett at tilbyderne har varslingsplikt når man ved anbuds-

regningen ser at konkurransegrunnlaget er uklart. I den senere Rt. 2012 s. 1729 (Mika) holder Høyeste-

rett i premiss (65) allikevel åpen den mulighet at tilbyderne må opptre lojalt og varsle fallgruber for 

taktisk prising» (min kursivering).
547

 

 

Jeg er i utgangspunktet enig med Krüger i at det er mulig å tolke Høyesteretts uttalelser i Mi-

kadommen slik at de ønsker å moderere uttalelsene om varslingsplikt fra Byggholtdommen. 

Hensynet til å unngå at tilbyderne foretar «en uheldig jakt på uklare formuleringer og speku-
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  Byggholtdommen avs. 73, Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 171, Hopsnes (2013) s. 230. 
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lasjoner i tekstutformingen» gjør seg også gjeldende ved spørsmålet om varslingsplikt.
548

 

Imidlertid kan uttalelsene fra Høyesterett, etter mitt syn, like gjerne trekke i motsatt retning. 

Blant annet uttaler Høyesterett at måten avklaringen skjer på, har «ingen betydning» for 

spørsmålet om tilbyderens varslingsplikt.
549

 Det kan tilsi at Høyesterett ønsker å holde fast 

ved det som ble lagt grunn om varslingsplikt i Byggholtdommen, til tross for Statens kritikk 

mot begrunnelsen.
550

 Man må heller ikke glemme at selv om tilbyderne i prinsippet ikke har 

noen varslingsplikt, kan hensynet til å unngå spekulasjon i uklarheter langt på vei bli ivaretatt 

ved å stille strenge krav til hva som skal betraktes som en uklarhet, slik Høyesterett tilsynela-

tende gjorde i Mikadommen.
551

 Høyesteretts uttalelser i Mikadommen kan etter mitt syn der-

for like gjerne forstås som en tilslutning til Byggholtdommen hva gjelder varslingsplikten. 

 

Hopsnes er av den oppfatningen at de hensynene Høyesterett peker på i Mikadommen
552

 også «bør […] tilsi en 

varslingsplikt ved klart synbare uklarheter i konkurransegrunnlaget» (min kursivering).
553

 Riktignok kan det se 

ut som Hopsnes her uttaler seg de lege ferenda. Uansett vil jeg påpeke at Hopsnes ser ut til å overse at jo mer 

åpenbar uklarheten i konkurransegrunnlaget er, jo mer vil også oppdragsgiveren normalt kunne bebreides for 

ikke å ha formulert seg klarere. Det er derfor ikke gitt at å oppstille en varslingsplikt for tilbyderne ved klart 

synbare uklarheter vil føre større grad av konkret rimelige resultater, slik Hopsnes synes å forutsette. 

 

Uavhengig av hvordan uttalelsene i Mikadommen skal forstås, så tok ikke Høyesterett endelig 

stilling til spørsmålet om varslingsplikt i saken.
554

 Uttalelsene i Mikadommen har derfor be-

grenset vekt. På denne bakgrunn er mitt syn at Høyesteretts uttalelser i Byggholtdommen
555

 

fortsatt må anses som uttrykk for gjeldende rett.  

 

7.3.4 Kan reelle hensyn tilsi at rettstilstanden er mer nyansert? 

Siden rekkevidden av uttalelsene i Byggholtdommen likevel kan problematiseres,
556

 vil jeg 

undersøke om uttalelsene fra Byggholtdommen bør nyanseres på grunnlag av reelle hensyn. 

 

Hensynet til lojalitet i kontraktsforhold tilsier gjennomgående at tilbyderne i enkelte tilfeller 

bør varsle oppdragsgiveren om uklarheter de oppdager.
557

 Man bør unngå en rettstilstand som 

gir tilbyderne en ensidig definisjonsmakt ved uklare formuleringer. Anskaffelsesregelverkets 

formål om å sikre riktig produkt eller tjeneste på mest gunstige vilkår trekker også i den ret-
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ning.  Tilbyderne bør ikke kunne utnytte anbudssystemet til å inngå kontrakter som reelt sett 

blir mer gunstige for leverandøren enn det som oppdragsgiveren i utgangspunktet hadde for-

utsatt.
558

 På den annen side må partene som hovedregel selv sørge for å ivareta sine egne in-

teresser, særlig profesjonelle parter. Når oppdragsgiveren har ansvaret for å utforme et klart 

og presist konkurransegrunnlag, skal det mye til før manglende varsling er å anse som illojal 

opptreden. 

 

Å sanksjonere brudd på varslingsplikter krever en vurdering av forhold ved den enkelte tilby-

deren. Man kan da spørre om en slik individuell vurdering strider mot likebehandlingsprin-

sippet. Formålet bak likebehandlingsprinsippet er å sikre at ingen tilbydere får en uberettiget 

konkurransefordel.
559

 Dersom en uklarhet tolkes mot leverandøren som har vunnet konkur-

ransen ved uberettiget spekulasjon i uklarheter, endres kontrakten ikke til fordel for leverand-

øren, men presiseres derimot til leverandørens ugunst. For eksempel kan man tenke seg at en 

entreprenør som har spekulert i en uklarhet i en arbeidsbeskrivelse ikke får krav på tilleggs-

vederlag for å utføre arbeidet, etter pålegg fra byggherren. Jeg har derfor vanskelig for å se at 

det vil være en konkurransefordel for leverandøren å få tolket uklarheten mot seg, eller at det 

vil påvirke de øvrige tilbydernes stilling i konkurransen. Entreprenøren kunne nok anføre at 

han ikke ville ha gitt den samme, lave tilbudssummen dersom han hadde visst at uklarheten 

ble tolket til oppdragsgiverens fordel. Imidlertid er det neppe urimelig at entreprenøren må 

bære risikoen for å ha spekulert i uklarheten, når han først har fått tildelt kontrakten. På denne 

bakgrunn mener jeg at varslingsplikten i utgangspunktet ikke er egnet til å gi enkelte tilbydere 

en konkurransefordel. Jeg stiller meg derfor tvilende til at det å tolke en uklarhet mot entre-

prenøren, som illojalt har fortiet om uklarheten, strider med likebehandlingsprinsippet. 

  

Hensynet til klarhet og forutberegnelighet tilsier gjennomgående at tilbyderne ikke bør ha 

varslingsplikter. Uklarhetsbegrepet er relativt, og det er ikke en klar grense for hva som er 

uklart.
560

 Det er derfor neppe illojalt å la være å varsle om forhold hvor partene potensielt kan 

ha forskjellig oppfatninger. Dessuten kan oppdragsgiveren bevisst ha valgt å benytte åpne 

formuleringer. I entreprisekontrakter kan det for eksempel forekomme at kontraktsarbeidene 

som er beskrevet kan løses på flere måter. Det er opp til entreprenøren å velge løsning, og 

entreprenøren kan legge til grunn den billigste løsningen ved utforming av tilbudet.
561

 Det kan 

selvfølgelig ikke være slik at entreprenøren må varsle på forhånd om hvordan han har tenkt å 

løse kontraktsarbeidene, selv om entreprenøren kan være usikker på om oppdragsgiveren kan 

være enig i løsningen som er valgt. I ytterste konsekvens ville det føre til at entreprenøren ble 
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  Anskaffelsesloven § 1, NOU 2014: 4 s. 67. 
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  Se punkt 2.3 ovenfor. 
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tvunget til å avsløre valg av metode overfor konkurrentene i tilbudsfasen, noe verken tilby-

derne eller oppdragsgiveren ville være tjent med. En varslingsplikt for tilbyderne kan altså 

føre til en vanskelig praktiserbar rettstilstand, med vanskelige grensespørsmål. Det tilsier at 

manglende varsling ikke bør gå ut over tilbyderne, iallfall dersom det ikke er tale om helt 

åpenbare spekulasjonstilfeller. 

 

En varslingsplikt kan føre til at tilbyderne, som en ren formalitet, varsler om alle tenkelige 

uklarheter i konkurransegrunnlaget for å slippe ansvar. Det vil være ressurskrevende for opp-

dragsgiveren å ta stilling til slike forespørsler. Det trekker i retning av at en varslingsplikt for 

tilbyderne kan være en lite hensiktsmessig løsning for alle partene i konkurransen. 

 

Tilbyderne har gjennomgående knapp tid til anbudsregningen. Den enkelte tilbyderen har ofte 

små sjanser til å bli tildelt kontrakten, og det er begrenset hvor mye tid og ressurser leveran-

dørene kan investere i gjennomlesning av konkurransegrunnlaget og utforming av tilbudet. 

Oppdragsgiveren opererer på derimot ikke med noen formell frist ved utarbeidelse av konkur-

ransegrunnlag.
562

 Det tilsier at tilbyderne bør slippe å bruke tid på å fortolke uklarheter og 

tvetydigheter i et konkurransegrunnlag.
563

  

 

Eventuelle feil og uklarheter i tilbudet blir som den klare hovedregelen tolket mot tilbyde-

ren.
564

 Selv om oppdragsgiveren i enkelte tilfeller kan søke å avklare feil og uklarheter med 

tilbyderne i en eventuell forhandlingsomgang, har oppdragsgiveren ingen plikt til dette.
565

 En 

slik «todelt forfatterregel» veier til en viss grad opp for oppdragsgiverens tilsynelatende ensi-

dige ansvar for uklarheter i konkurransegrunnlaget, og trekker i retning av at tilbyderne ikke 

bør ha en plikt til å varsle om uklarheter i konkurransegrunnlaget. 

 

Et tilsvarende synspunkt kan også se ut til å ha blitt lagt til grunn av Forenklingsutvalget ved forskriftsfestingen 

av uklarhetsregelen i anskaffelsesforskriften.
566

 Forenklingsutvalget uttaler: «Regelen er motstykket til utvalgets 

forslag om å forskriftsfeste at leverandørene skal ha risikoen for uklarheter i tilbudet» (min kursivering).
567

 Rett 

nok er uttalelsen generelt utformet, og retter seg ikke særskilt mot spørsmålet om avklarings- og varslingsplikt. 

Likevel passer motstykke-synspunktet godt for varslings- og avklaringstilfellene. Forarbeidene trekker derfor 

etter mitt syn i retning av at det ikke skal gjelde noen varslingsplikt for oppdragsgiverne.  

 

På denne bakgrunn er det en rekke reelle hensyn som støtter opp om at oppdragsgiveren som 

hovedregel ikke bør ha en plikt til å varsle om uklarheter i konkurransegrunnlaget. Til tross 
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for at lojalitetsprinsippet trekker i motsatt retning, underbygger en rekke reelle hensyn etter 

mitt syn at rettssetningen i Byggholtdommen som den klare hovedregel også bør være den 

riktige løsningen. Det er derfor etter mitt syn ikke grunnlag for å modifisere rettstilstanden, 

slik den kommer til uttrykk i Byggholtdommen. 

 

7.3.5 Oppsummering og konklusjon 

På bakgrunn av drøftelsene ovenfor, tilsier både Høyesteretts uttalelser i Byggholtdommen og 

reelle hensyn at leverandørens manglende varsling om uklarheter som en klar, nærmest abso-

lutt hovedregel ikke bør betraktes som illojal opptreden. De ovenfor nevnte uttalelsene i Mi-

kadommen, teoriens kritiske synspunkter om Byggholtdommen og alminnelige synspunkter 

om lojalitet i kontraktsforhold er etter mitt syn verken klare eller tungtveiende nok til å modi-

fisere et slikt resultat. 

 

Konklusjonen er etter dette at leverandørens manglende varsling av en uklarhet i seg selv 

neppe kan utgjøre et unntak fra forfatterregelen. 

 

I kontraktstolkning ser man normalt bort fra tolkningsalternativer som ville ha vært gjenstand for etterfølgende 

rimelighetssensur.
568

 Det er derfor likevel grunn til å tro at det gjelder en «sikkerhetsventil» dersom det å tolke 

uklarheten mot oppdragsgiveren vil føre til et kvalifisert urimelig resultat, og tilbyderen burde ha varslet om 

uklarheten. For eksempel kunne man tenke seg at en entreprenør bevisst har forsøkt å utnytte uklarheter i kon-

kurransegrunnlaget i et tilfelle hvor det reelle styrke- og kyndighetsforholdet mellom entreprenøren og opp-

dragsgiveren er svært ubalansert, og at forståelsen av uklarheten har stor betydning for partenes rettigheter og 

plikter i kontraktsforholdet. I slike tilfeller konsumerer ugyldighets- og revisjonsreglene trolig uklarhetsregelen. 

Terskelen for slik rimelighetssensur er imidlertid svært høy i entrepriseforhold.
569

 

 

7.4 Konkurransegrunnlaget inneholder særlige bestemmelser om varsling 

 

Ovenfor har vi sett at tilbyderen neppe plikter å varsle selv om han blir oppmerksom på en 

uklarhet i konkurransegrunnlaget.  

 

I kjølvannet av Byggholtdommen har det imidlertid blitt relativt utbredt at oppdragsgivere, 

særlig større oppdragsgivere, inntar bestemmelser i konkurransegrunnlaget som pålegger til-

byderne å varsle om uklarheter eller feil i konkurransegrunnlaget.
570

 For eksempel benytter 

Statens vegvesen normalt slike bestemmelser ved utforming av konkurransegrunnlag for byg-

gekontrakter, jf. Håndbok 763 del «B1 Konkurranseregler» punkt 2.3: 

 

                                                 
568

  Det vil si ugyldighets- og revisjonsreglene i avtaleloven §§ 33 og 36 samt læren om bristende forutsetninger. 

Se Haaskjold (2013) s. 291-292. 
569

  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 178-179 og 251-258. 
570

  KOFA sak 2011/265 (NCC) avs. 57. 
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 «Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte 

arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerk-

som på. 

 

Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for 

prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette.» (min kursive-

ring).
571

 

 

Spørsmålet er etter dette om slike bestemmelser i konkurransegrunnlaget kan få rettslig be-

tydning for kontraktstolkningen. 

 

Som et alminnelig avtalerettslig utgangspunkt, er det ingenting i veien for at partene pålegges 

undersøkelses- og varslingsplikter. Det trekker i retning av at når bestemmelser om varslings-

plikt er inntatt i konkurransegrunnlaget, bør tilbyderen være avskåret fra senere å påberope 

seg forhold som han skulle ha varslet om. 

 

På den annen side harmonerer en slik forståelse dårlig med de anskaffelsesrettslige utgangs-

punktene om at oppdragsgiveren ikke har varslingsplikt for uklarheter og at det er oppdrags-

giverens ansvar å utforme et klart konkurransegrunnlag.
572

 Dersom oppdragsgiveren på en 

enkel måte ensidig kan fraskrive seg ansvaret ved å innta bestemmelser om at tilbyderen må 

varsle om uklarheter, er det utvilsomt en drastisk modifisering av oppdragsgiverens ansvar til 

å utforme et klart konkurransegrunnlag. Dette trekker i retning av at bestemmelser om avkla-

ringsplikt i konkurransegrunnlaget ikke bør ha særlig rettslig betydning. Risikobestemmelsen 

i anskaffelsesforskriften trekker også i den retningen, siden ordlyden om at 

«[o]ppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget»
573

 er absolutt utfor-

met. En omfattende varslingsplikt fører til at det blir lite igjen av utgangspunktet som be-

stemmelsen i anskaffelsesforskriften bygger på. 

 

For øvrig er det er få rettskilder som uttrykkelig behandler spørsmålet. Problemstillingen har 

ikke vært oppe i høyesterettspraksis, og jeg er heller ikke kjent med at problemstillingen har 

vært diskutert i underrettspraksis eller juridisk teori. 

 

Det eneste tilfellet jeg er kjent med hvor problemstillingen i det hele tatt har vært kommentert, 

er KOFA avgjørelse 2011/265 (NCC). Saken gjaldt et tilfelle hvor oppdragsgiveren hadde 

gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelsen av en entreprisekontrakt. Oppdrags-

giveren avviste et tilbud der en leverandør hadde angitt enhetsprisen for regningsarbeid i en 

prispost til 1 krone per time. Konkurransegrunnlaget inneholdt en bestemmelse om at prisene 

                                                 
571

  Statens vegvesen, HB 763 (tidl. 066) - dokumenter for byggekontrakter, Kap. B1 (2017). 
572

  Se punkt 7.3 og 3.4.3 ovenfor. 
573

  Anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (3) og 14-1 (5). 
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skulle gjenspeile faktiske kostnader. KOFA kom til at bestemmelsen og avvisningen av tilbu-

det var lovlig. Avgjørelsen tilsier at bestemmelser i konkurransegrunnlaget som skal forhindre 

taktisk prising i utgangspunktet godtas. Selv om bestemmelsen gjaldt taktisk prising, og ikke 

spekulering i uklarheter, er det visse paralleller mellom disse formene for spekulasjon fra til-

byderens side som tilsier at det samme utgangspunktet også burde gjelde for uklarheter. Jeg 

viser til Krügers særvotum i den samme avgjørelsen, hvor Krüger trekker klare paralleller 

mellom taktisk prising og uklarheter: 

 

«Det er blitt vanlig å ta med i konkurransegrunnlaget bestemmelser for å hindre taktisk prising, særlig 

bestemmelser som pålegger tilbyderne å varsle dersom man oppdager eller bør ha oppdaget uklarheter 

eller feil i konkurransegrunnlaget. Dette viser at problematikken rundt taktisk prising er under økende 

oppmerksomhet og at det er behov for avklaring» (min kursivering).
574

 

 

Selv om spekulasjon i uklarheter kan karakteriseres som en form for taktisk prising, er det 

etter mitt syn likevel forskjeller mellom spekulasjon i uklarheter og de «klassiske» taktisk 

prising-tilfellene, som gjør at spekulasjon i uklarheter står i et noe annet lys. Hvorvidt det fo-

religger taktisk prising, kan som regel fastslås på grunnlag av en vurdering av forhold ved 

tilbudet, uten en nærmere vurdering av tilbyderen, iallfall for de klare tilfellene hvor for ek-

sempel entreprenøren har priset poster til 1 krone. Hvorvidt en slik pris svarer reelle kostna-

der, kan da avgjøres etter objektive kriterier. For uklarhetstilfellene fordrer klanderverdig-

hetsvurderingen derimot alltid en vurdering av subjektive forhold hos tilbyderen. Tilbyderen 

kan klart nok ikke sanksjoneres utelukkende på det grunnlag at uklarheten objektivt sett var 

åpenbar.
575

 Det taler etter mitt syn tungt i retning av at tilbyderne ikke plikter å varsle, til tross 

for bestemmelsene i konkurransegrunnlaget. 

 

På den annen side vil en uttrykkelig bestemmelse om at tilbyderne skal varsle om uklarheter 

være en klar oppfordring for tilbyderne. Det skal derfor etter mitt syn ikke utelukkes at en 

uttrykkelig bestemmelse om varslingsplikt kan være et moment i vurderingen av om tilbyde-

ren har opptrådt såpass illojalt at uklarheten bør tolkes mot tilbyderen. I lys av Høyesteretts 

uttalelser om varslingsplikt i Byggholtdommen, er jeg likevel heller skeptisk til at slike be-

stemmelser i det hele tatt får rettslig betydning for tolkningen.
576

 Jeg holder derfor konklusjo-

nen åpen. 

 

Det kan også spørres hvorvidt oppdragsgiveren i det lengre løp vil være tjent med å lempe deler av ansvaret for 

uklarheter over på tilbyderne, da man kunne tenke seg at tilbyderne ble nødt til å kompensere for denne risikoen 

i med å øke risikopåslaget i tilbudene. Jeg viser til betraktningene i punkt 4.3.2 ovenfor. 

                                                 
574

  KOFA sak 2011/265 (NCC) avs. 57 og 65. 
575

  Det vil være direkte i strid med utgangspunktet om at oppdragsgiveren har ansvaret for å utforme et klart 

konkurransegrunnlag, se punkt 3.4.3 ovenfor. 
576

  Se punkt 7.3.2 ovenfor. 
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7.5 Tilbyderen har kunnskap om oppdragsgiverens avvikende oppfatning 

7.5.1 Innledning 

Så langt har vi sett at entreprenørens kjennskap til uklarheter i konkurransegrunnlaget neppe 

er nok til å utløse en varslingsplikt. I det følgende vil jeg gå et skritt lenger: Spørsmålet er om 

tilbyderne kan ha en varslingsplikt dersom de også har kunnskap om oppdragsgiverens sub-

jektive forståelse av konkurransegrunnlaget. Med andre ord er spørsmålet om, og eventuelt i 

hvilke tilfeller, man på grunnlag av en godtro-standard kan oppstille et unntak fra forfatterre-

gelen. 

 

I det følgende er det altså spørsmål om tilbyderens kunnskap om oppdragsgiverens subjektive forståelse av kon-

trakten gir grunnlag for å utløse en varslingsplikt. I slike tilfeller vil det være av mer underordnet betydning 

hvorvidt kontrakten objektivt sett anses som klar eller uklar.
577

 Siden denne avhandlingen gjelder uklarheter, 

forutsettes det likevel at man taler om en i utgangspunktet uklar ordlyd.  

 

7.5.2 Hvorvidt kunnskap om oppdragsgiverens forståelse i prinsippet kan utløse 

varslingsplikt 

For anskaffelsestilfeller kan jeg ikke se at problemstillingen har kommet på spissen i retts-

praksis. Etter mitt syn avgjør ikke Byggholtdommen dette tilfellet, fordi Høyesteretts reson-

nement forutsatte at leverandøren ikke hadde kunnskap om hva oppdragsgiveren faktisk hadde 

ment med den uklare formuleringen.
578

 Jeg kan heller ikke se at problemstillingen har vært 

særskilt diskutert i juridisk teori. Antakelig skyldes det at man sjelden skiller mellom de ulike 

kunnskapsobjektene; altså spørsmålet om hvorvidt det er tilbyderens kjennskap til uklarheten 

eller til motpartens (avvikende) oppfattelse som utløser en eventuell varslingsplikt. Spørsmå-

let om tilbyderen plikter å varsle dersom han har holdepunkter for at oppdragsgiveren har 

forstått uklarheten på en bestemt måte, beror derfor etter mitt syn på en bredere vurdering av 

rettspraksis og reelle hensyn. 

 

I utgangspunktet vil det være mer klanderverdig av en part å legge en bestemt forståelse av 

kontrakten til grunn når man har holdepunkter for at medkontrahenten har forstått kontrakten 

på en annen måte, enn når kontrakten bare er uklar. Slik sett skulle man tro at dersom det 

overhodet skulle være tvilsomt om tilbyderen plikter å varsle om kjennskap til uklarheter som 

sådan, så burde problemstillingen være enklere å løse når tilbyderen også har individuell 

kunnskap om hva oppdragsgiveren har ment med den uklare formuleringen. Etter mitt syn er 

svaret imidlertid ikke så enkelt. Det skyldes at man i dette tilfellet må gjøre en form for dob-

bel subjektiv vurdering: Man spør om tilbyderen forsto eller burde forstått at oppdragsgiveren 

                                                 
577

  Om forholdet mellom uklarhetsregelen og godtro-standarden, se punkt 7.2.2 ovenfor. 
578

  Dommens avs. 72, Simonsen (2009) s. 284. 
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var i villfarelse.
579

 Det gjør at flere subjektive forhold må tas i betraktning i varslingspliktvur-

deringen, i forhold til når man kun vurderer tilbyderens kunnskap om uklarheten som sådan. 

Anvendelse av godtro-standarden i slike tilfeller kan derfor tenkes å være mer problematisk i 

relasjon til likebehandlingsprinsippet, enn der man vurderer varslingsplikt utelukkende ved å 

se på tilbyderens kunnskap om uklarheten. 

  

Spørsmålet er om prinsippene i anskaffelsesretten om objektiv tolkning og likebehandling er 

til hinder for at tilbyderens kjennskap til oppdragsgiverens subjektive oppfatning kan få be-

tydning for hvordan man løser uklarhetene. 

 

Høyesterett har, som nevnt, lagt til grunn det objektive tolkningsprinsippet som den klare ho-

vedregelen for tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter anskaffelsesregelverket.
580

 

Partenes subjektive oppfatninger får liten betydning for tolkningen.
581

 Det trekker i retning av 

at det heller ikke er særlig rom for å legge vekt på tilbyderens kunnskap om oppdragsgiverens 

subjektive oppfatning. 

 

I Fjord1-dommen
582

 er det likevel uttalelser som kan trekke i motsatt retning. Etter å ha avfeid 

at partens subjektive oppfatning av kontrakten ikke kan tillegges vekt i den objektive tolk-

ningen,
583

 uttalte førstvoterende: 

 

«Noe annet er at en slik [subjektiv] oppfatning, ikke minst når den er uttalt og uimotsagt, kan ha vekt ved 

vurderingen av om det foreligger en felles kontraktsforståelse. En subjektiv oppfatning kan videre være for-

årsaket av uklarhet som medkontrahenten er ansvarlig for, og etter omstendighetene kan det også oppstå 

spørsmål om gyldig avtale er inngått. Saken her gir ikke foranledning til å si noe nærmere om slike ellers 

mulige problemstillinger» (min kursivering).
584

 

 

Førstvoterende legger her til grunn at subjektive oppfatninger som oppdragsgiveren har gitt 

uttrykk for, og som ikke leverandøren har protestert på, kan tillegges vekt i tolkningen. Rett 

nok taler førstvoterende her om vurderingen av om det foreligger en felles forståelse. Uttalel-

sen knytter seg likevel nært opp til det som etter min mening er et godtro-standard-tilfelle, da 

Høyesterett taler om tilfellet hvor den ene partens subjektive oppfattelse er «uttalt og uimot-

sagt».  I slike tilfeller må vurderingstemaet etter mitt syn være om den ene parten var (eller 

burde være) klar over motpartens oppfatning om avtalens innhold.  Fjord1-dommen trekker 

derfor i retning av at Høyesterett åpner for at kontrakten kan bli tolket mot tilbyderen i slike 

                                                 
579

  Høgberg (2006) s. 279. 
580

  Se punkt 6.1. 
581

  Se kapittel 5. 
582

  Rt. 2014 s. 866. 
583

  Dommen avs. 43. 
584

  Dommens avs. 44. Annenvoterende i dommen slutter seg også til uttalelsene, se dommens avs. 104. 
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tilfeller. Uttalelsen var riktignok ikke nødvendig for resultatet i saken, som svekker vekten av 

uttalelsene.
585

 

 

Ved spørsmål om felles partsoppfattelse er bevistemaet om de ytre forholdene tilsier at partene har hatt den 

samme oppfatning av avtalen. At tilbyderen ikke har varslet oppdragsgiveren om at hans dissenterende oppfat-

ning, betyr ikke i seg selv at tilbyderen hadde samme oppfatning. Momentet om at en oppfatning er uttalt og 

uimotsagt kommer derfor noe mer i bakgrunnen for spørsmålet om felles oppfattelse.
586

 Dette viser også at det i 

realiteten er en glidende overgang mellom det intersubjektive tolkningsprinsippet og godtro-standarden. 

 

Høyesteretts dom i Rt. 2003 s. 764 kan også tas til inntekt for at godtro-synspunkter kan ut-

gjøre et unntak fra forfatterregelen. Saken gjaldt tolkningen av et vilkår for dispensasjon fra 

en reguleringsplan. Det var uklart om kommunen hadde satt som vilkår at utbyggeren skulle 

bekoste gang- og sykkelvei. Høyesterett kom til at utbyggeren «iallfall burde ha regnet med» 

at vilkåret var slik å forstå.
587

 Da utbyggeren ikke hadde sørget for å avklare det uklare for-

holdet med kommunen, måtte uklarheten gå utover utbyggeren. Riktignok gjaldt ikke saken 

forståelsen av et konkurransegrunnlag, og var konkret begrunnet. Den har derfor neppe særlig 

stor betydning for spørsmålet om varslingsplikt i anskaffelsestilfellene. 

 

Sterke reelle hensyn tilsier imidlertid at det må gå en grense for tilbyderens mulighet til å ut-

nytte oppdragsgiverens villfarelse. Det kan ikke være slik at tilbyderen på den ene siden vin-

ner fram med sin forståelse av uklarheten i kontrakten, og samtidig begår straffbart bedrage-

ri.
588

  

 

På denne bakgrunn er min konklusjon at dersom tilbyderen hadde kunnskap om oppdragsgi-

verens subjektive forståelse av den uklare formuleringen, kan uklarheten bli tolket mot tilby-

deren. Dette vil utgjøre et reelt unntak fra forfatterregelen. 

 

7.5.3 Terskelen for å utløse varslingsplikt 

Til tross for at tilbyderne kan ha plikt til å varsle om at oppdragsgiveren har forstått kontrak-

ten annerledes enn tilbyderen, er det likevel lite tvil om at tilbyderen i de aller fleste offentlige 

anskaffelsestilfellene ikke vil ha noen varslingsplikt. For det første har tilbyderen meget sjel-

den kunnskap om oppdragsgiverens subjektive oppfatning.
589

 Tilbyderen har derfor heller 

sjelden noe å varsle om. 

                                                 
585

  Eckhoff (2001) s. 172. 
586

  Haaskjold (2013) s. 178. 
587

  Dommens avs. 80. 
588

  «Bedrageri» vil si å skaffe seg en «uberettiget vinning», for eksempel ved å utnytte en motpart som er i 

villfarelse, jf. lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) §§ 371-374. Jf. også Norske Lov (NL) 5-1-2 

om at avtalen ikke kan stride imot «Loven, eller Ærbarhed». 
589

  Som redegjort for i kapittel 5. 
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Rett nok kan det tenkes unntakstilfeller hvor tilbyderen har slik kunnskap. Oppdragsgiveren kan for eksempel ha 

kommunisert med en av tilbyderne i strid med anskaffelsesregelverket. Tilbyderen kan også ha hatt et tidligere 

kontraktsforhold med oppdragsgiveren, og på den måten ha kjennskap til hvordan oppdragsgiveren tidligere har 

forstått et tilsvarende kontraktsvilkår. 

 

Selv om tilbyderen likevel skulle ha individuell kunnskap om at oppdragsgiveren forsto kon-

trakten på en annen måte, er det for det andre likevel ikke gitt at en fortielse av dette forholdet 

er så illojalt at det bør få avgjørende betydning for tolkningen av kontrakten. Det må alltid 

gjøres en helhetsvurdering av de konkrete forholdene ved avtaleinngåelsen.
590

 Jeg vil i det 

følgende peke på noen av momentene som kan få betydning i denne helhetsvurderingen. 

 

For det første må opplysningene tilbyderen har kunnskap om være av en slik sikkerhet og art 

at tilbyderen kan klandres for fortielsen.
591

 Det må fremstå som rimelig sikkert for tilbyderen 

at oppdragsgiveren faktisk har lagt en annen oppfatning til grunn. Tilbyderen kan neppe 

klandres for ikke å opplyse om løse mistanker og hypoteser, for eksempel dersom tilbyderen 

kun har en mistanke at oppdragsgiveren har forstått en uklar formulering på en bestemt må-

te.
592

 

 

Oppdragsgiverens subjektive oppfatning må for det andre gjelde et forhold der det er nødven-

dig at partenes oppfatninger er sammenfallende. For eksempel er det i utgangspunktet uten 

betydning at partene har forskjellige oppfatninger om estimater, for eksempel anslåtte enheter 

i hver enkelt prispost. Riktigheten av estimatet beror ofte på usikre fremtidige forhold, og 

spekulasjon i slike forhold er et av elementene som fremmer konkurranse.
593

 Det er derfor 

som utgangspunkt neppe illojalt å spekulere i uklarheter som knytter seg til slike fremtidige 

forhold, uavhengig av hva oppdragsgiveren kan ha sett for seg.
594

 

 

For det tredje må oppdragsgiverens subjektive oppfatning gjelde et forhold som er av en viss, 

relativ betydning for kontraktsforholdet som helhet. Det er for eksempel mer illojalt å la være 

å varsle om en tolkningsdissens som er av vesentlige betydning for den endelige kontrakts-

summen, enn for en tolkningsdissens av mer ubetydelig karakter. 

 

                                                 
590

  Høgberg (2006) s. 290-295.  
591

  Høgberg (2006) s. 290-292. 
592

  Høgberg (2006) s. 290-291. 
593

  Sml. mindretallets uttalelse i LB-2016-14778. 
594

  Om forholdet mellom taktisk prising og spekulasjon i uklarheter, se punkt 7.4 ovenfor. 



94 

 

For det fjerde kan partenes kyndighet og profesjonalitet få betydning for graden av klander-

verdighet hos tilbyderen.
595

 Det vil presumtivt fremstå som mer nærliggende for en entrepre-

nør at oppdragsgiveren er i villfarelse, dersom oppdragsgiveren er en liten kommune med 

begrenset erfaring med kontraktstypen som er forespurt, enn dersom det er tale om en stor og 

erfaren byggherre som for eksempel Statsbygg eller Statens vegvesen. 

 

Et femte moment er hva som var tilbyderens holdning til oppdragsgiverens oppfatning. Det er 

større grunn til å falle ned på oppdragsgiverens forståelse av kontrakten dersom entreprenøren 

forsettlig har forsøkt å utnytte oppdragsgiverens villfarelse, enn dersom entreprenøren ikke 

har reflektert over relevansen av de subjektive forholdene.
596

 

 

Disse momentene tilsier at selv om tilbyderen unntaksvis har konkrete (individuelle) holde-

punkter for hva oppdragsgiveren har ment med en uklar formulering, vil terskelen for å utløse 

en varslingsplikt for tilbyderen ligge høyt. 

 

7.6 Sammenfatning 

I dette kapittelet har vi sett følgende: Tilbyderen plikter som den klare hovedregelen ikke å 

varsle oppdragsgiveren dersom han oppdager uklarheter i konkurransegrunnlaget. Til tross for 

at tilbyderen var klar over at kontrakten var uklar, er den klare hovedregelen at kontrakten blir 

tolket mot oppdragsgiveren. Dette gjelder også trolig selv om konkurransegrunnlaget innehol-

der bestemmelser om at tilbyderen plikter å varsle om uklarheter. Dersom tilbyderen i unn-

takstilfellene også har vært kjent med hva oppdragsgiveren har ment med den uklare formule-

ringen, kan oppdragsgiverens forståelse bli lagt til grunn. Det beror likevel på en bredere vur-

dering om tilbyderens fortielse i slike tilfeller må anses som så klanderverdig at uklarheten 

bør tolkes mot tilbyderen. Terskelen for hva som er en klanderverdig fortielse må antas å lig-

ge høyt. 

                                                 
595

  Høgberg (2006) s. 294-295.  
596

  Høgberg (2006) s. 295. 
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8 Uklarhetsregelen i tolkning av fremforhandlede 

standardvilkår 

 

8.1 Innledning 

Så langt i avhandlingen har jeg behandlet uklarhetsregelen i relasjon til de «klassiske» uklar-

hetssituasjonene. Det vil si uklarheter som enten skyldes formuleringer som oppdragsgiveren 

selv har utformet, herunder der hvor han har gjort egne tilpasninger i standardkontraktene, 

eller at uklarheten skyldes at oppdragsgiveren har benyttet en standardkontrakt på feil måte. 

Spørsmålet i det følgende er om, og eventuelt i hvilken grad, uklarhetsregelen kan få betyd-

ning for tolkningen av fremforhandlede standardvilkår (også kalt «agreed documents»).
597

 

 

Spørsmålet krever en nærmere presisering. Som nevnt i kapittel 2,
598

 er uklarhetsproblematikk 

særlig praktisk der hvor oppdragsgiveren har foretatt tilpasninger eller avvik fra kontrakts-

standardene. I slike tilfeller ikke tvilsomt at uklarheten som den klare hovedregelen løses ved 

bruk av forfatterregelen. Det samme gjelder for standardvilkår som er ensidig utformet av 

oppdragsgiver, typisk «Blåboka» til Statsbygg eller Håndbok 025 fra Statens vegvesen, i den 

grad vilkårene skiller seg fra tilsvarende vilkår i fremforhandlede standarder.
599

 Uklarheten vil 

også som hovedregel bli løst på grunnlag av forfatterregelen dersom uklarheten skyldes at 

kontraktsstandarden viste seg ikke å være egnet til regulering av det konkrete kontraktsfor-

holdet.
600

 Spørsmålet i dette punktet er i hvilken grad forfatterregelen kan anvendes på uklar-

heter som knytter seg til formuleringer i kontraktsstandardene som sådan. Når jeg i fortsettel-

sen taler om «kontraktsstandarder», mener jeg fremforhandlede standardvilkår. Det vil typisk 

være entreprisestandardene som er utarbeidet av Standard Norge, for eksempel NS 3450 for 

konkurransegrunnlag, NS 8405 for kontraktsreguleringer og NS 3420 for beskrivelsesteks-

ter.
601

 

 

Som utgangspunkt gjelder de samme reglene for tolkningen av standardavtaler som for al-

minnelige avtaler.
602

 Det innebærer at kontrakten som hovedregel tolkes objektivt, men at en 

felles forståelse mellom partene vil gå foran.
603

 Når oppdragsgiveren har benyttet en kon-

traktsstandard i utformingen av konkurransegrunnlaget, kunne man derfor tro at uklarheter ble 

                                                 
597

  Haaskjold (2013) s. 380. 
598

  Punkt 2.3. 
599

  Haaskjold (2013) s. 413-414, Huser (1983) s. 557. 
600

  Simonsen (2013) s. 14.  
601

  Se punkt 2.3 ovenfor. 
602

  Woxholth (2014) s. 419, Haaskjold (2013) s. 410, Falkanger (1997) s. 292. 
603

  HR-2016-1447-A avs. 38-40. 
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løst ved bruk av forfatterregelen, på lik linje med andre uklarheter i konkurransegrunnlaget. 

Likevel har uklarhetsregelen en mer usikker rolle i tolkningen av kontraktsstandarder. For det 

første har enkelte i teorien tatt til orde for at uklarhetsregelen i prinsippet ikke kan anvendes 

for å løse uklarhetsspørsmål i kontraktsstandarder. For det andre er det antatt at det gjelder 

noen særlige prinsipper ved tolkningen av fremforhandlede standardvilkår.
604

 Man kan derfor 

spørre om standardkontraktene er av en slik art at de reelt sett, på bakgrunn av en tolknings-

prosess, sjelden kan betraktes som «uklare». Jeg vil i det følgende undersøke disse hypotese-

ne. Fordi det i teorien har vært ulike innfallsvinkler til spørsmålet, har jeg valgt å drøfte prin-

sippspørsmålet og realitetsspørsmålet hver for seg. 

 

De to måtene å angripe spørsmålet på henger tett sammen, og det er etter mitt syn realitetsspørsmålet som prak-

tisk sett er det interessante.  

 

8.2 Prinsipielle innvendinger mot å anvende uklarhetsregelen når man 

tolker fremforhandlede standardvilkår 

Første spørsmål er om forfatterregelen i prinsippet kan anvendes på uklarheter i fremforhand-

lede standardvilkår. 

 

Høyesterett har ikke uttalt seg uttrykkelig om problemstillingen. Høyesteretts uttalelser om 

uklarhetsregelen i Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene er riktignok generelt utformet.
605

 I 

den forstand er det ingen av høyesterettsavgjørelsene som tilsier at forfatterregelen ikke skulle 

være hovedregelen, også for uklarheter i kontraktsstandarder. Heller ikke den generelt utfor-

mede ordlyden i anskaffelsesforskriften om at «oppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i 

konkurransegrunnlaget», eller forarbeidene til bestemmelsen, tilsier at uklarheter i kontrakts-

standardene er unntatt.
606

 

 

Kravene i anskaffelsesregelverket om at oppdragsgiveren har ansvaret for å utforme et klart 

konkurransegrunnlag er generelt utformet, og må som utgangspunkt forstås å gjelde for alle 

deler av konkurransegrunnlaget.
607

 Klarhetskravet gir derfor heller ikke holdepunkter om at 

det skal gå noe prinsipielt skille mellom de deler av konkurransegrunnlaget som er utformet 

av oppdragsgiveren selv og av andre. 

 

                                                 
604

  Woxholth (2014) s. 419, Haaskjold (2013) s. 415, Falkanger (1997) s. 294-302. 
605

  Byggholtdommen avs. 75, Mikadommen avs. 58, Fjord1-dommen avs. 41. 
606

  Anskaffelsesforskriften § 8-4 (3) og 14-1 (5), NOU 2014: 4. 
607

  C-368/10 (Max Havelaar) avs. 109, se punkt 3.4.3 ovenfor.   
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I juridisk teori synes det å være noe delte oppfatninger om problemstillingen. Simonsen 

(2013) er av den oppfatning at uklarhetsregelen i prinsippet ikke får anvendelse på uklarheter 

i fremforhandlede dokumenter: 

 

«Dette tolkningsprinsippet [altså uklarhetsregelen, som Simonsen omtaler som “klarhetsprinsippet”] har 

imidlertid en praktisk viktig begrensning. Ved byggeprosjekter vil anbudsinnbyderen (oppdragsgiver) i 

betydelig utstrekning basere konkurransegrunnlaget på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg 

og installasjoner. I den grad en domstol skulle finne dette beskrivelsessystemet vanskelig å forstå, er 

klarhetsprinsippet helt uanvendelig. Norsk Standard er et «agreed document», og uklarheter kan ikke 

belastes noen av partene ut fra en risikobetraktning.»
608

 (min kursivering) 

 

Huser og Haaskjold – rett nok i ikke i en anbudssammenheng – ser også ut til å legge til grunn 

samme synspunkt, begrunnet både i at ingen av avtalepartene har formulert standardvilkårene, 

og fordi eventuelle uklarheter i fremforhandlede standardvilkår løses etter lovtolkningsmodel-

len.
609

 Høgberg og Hov synes derimot å være av den oppfatning at uklarhetsregelen får an-

vendelse også ved fremforhandlede standardvilkår: 

 

«Det er videre antatt at forfatterregelen typisk kommer til anvendelse på parter som anvender standard-

kontrakter, poliser eller “alminnelige vilkår”. Dette gjelder enten vilkårene er utformet av parten selv, 

[…] eller […] ovenfor den som anvender en standardkontrakt andre har utarbeidet.»
610

 

 

De ovenfor nevnte standpunktene er, uavhengig av hvilken løsning som forfektes, ført med 

relativt bred penn uten særlig forankring i rettskilder. Av den grunn bør teoriens synspunkter i 

seg selv neppe tillegges særlig vekt, verken i den ene eller andre retningen. 

 

Modellbestemmelsene PECL 2002 artikkel 5:103, DCFR artikkel 8:103 første ledd og UNI-

DROIT PICC artikkel 4.6 opererer med løsningen om at en uklarhet i en standardkontrakt skal 

tolkes mot den parten som tok standardkontrakten inn («supplied it») i det konkrete kontrakts-

forholdet. Denne forutsetningen følger særlig klart av kommentarene til UNIDROIT PICC 

artikkel 4.6, som uttrykkelig legger til grunn at forfatteregelen gjelder selv om standardkon-

trakten ikke er utarbeidet av parten selv.
611

 Selv om disse regelsettene verken er bindende 

eller har annen direkte rettslig betydning for forståelsen av norsk avtalerett, illustrerer de at en 

løsning hvor parten som inntar standardkontrakten må bære risikoen for uklarheten gjennom-

gående er betraktet som en god og hensiktsmessig løsning. Etter mitt syn kan derfor modell-

                                                 
608

  Simonsen (2013) s. 13-14. 
609

  Huser (1983) s. 149-150 og 559, Haaskjold (2013) s. 415-417, med videre henvisninger. 
610

  Høgberg (2007) s. 304 og Hov/Høgberg (2009) s. 285, med videre henvisninger. bl.a. til Andenæs (1989) s. 

246. Merk for øvrig at Høgberg (2007) og Hov/Høgberg (2009) gjennomgående refererer til Huser (1983) 

om forfatterregelen og tolkningen av standardkontrakter, med unntak av Husers standpunkt i relasjon til 

fremforhandlede standardvilkår, sml. Huser (1983) s. 559. 
611

  Regelen kalles i modellreglene for «contra proferentem rule». 
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reglenes tilsi at det neppe er en uholdbar løsning å anvende forfatterregelen på fremforhandle-

de standardvilkår. 

 

Enkelte hensyn taler mot å anvende forfatterregelen når man tolker kontraktsstandarder. Kon-

traktsstandardene er ikke utformet av oppdragsgiveren. I tillegg er oppdragsgiveren oppford-

ret til å benytte fremforhandlede standardkontrakter, jf. bestemmelsen i anskaffelsesforskrif-

ten om at «[d]er det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal oppdrags-

giveren som hovedregel bruke disse».
612

 Selv om bestemmelsene neppe kan forstås som ut-

trykk for en rettslig plikt for oppdragsgiveren til å benytte fremforhandlede vilkår, er bestem-

melsen utvilsomt en sterk oppfordring.
613

 Det trekker i retning av at en hovedregel om at 

uklarheter i fremforhandlede vilkår skal gå utover oppdragsgiveren er lite rimelig.  

 

Partenes interesser i at konkurransegrunnlaget baseres på standardutforminger trekker også 

den retningen: For det første er bestemmelsene i fremforhandlede kontraktsstandarder som 

utgangspunkt ment å representere en rimelig balansering av begge partenes interesser. I mot-

setning til ensidig utarbeidede kontraktsvilkår, er det derfor ingen presumsjon om at opp-

dragsgiveren har forsøkt å fremme egne interesser i utformingen av kontraktsvilkåret. For det 

andre skal standardkontraktene bidra til forutberegnelighet og forenkling av kompliserte kon-

traktsforhold, som blant annet gjør det enklere for tilbyderne å sette seg inn i konkurranse-

grunnlaget. Det tilsier at standardene bør tolkes på samme måte i alle kontraktsforhold, og at 

uklarhetene bør løses likt hver gang. Når uklarhetsregelen legger opp til å løse uklarheten ut 

fra partsspesifikke forhold og andre konkrete omstendigheter, kan uklarhetsreglen motvirke 

en slik forutberegnelighet. En utbredt bruk av forfatterregelen på uklare kontraktsstandarder 

kan også tenkes å tvinge oppdragsgiveren til å gjøre individuelle tilpasninger, eller lage egne 

ensidige standardkontrakter. Det kan føre til en mindre oversiktlig rettstilstand for tilbyderne, 

som neppe er en utvikling som aktørene i bransjen vil være tjent med. 

 

På den annen side tar oppdragsgiveren ensidig valget om å benytte kontraktsstandarden ved 

utformingen av konkurransegrunnlaget, istedenfor å benytte egne tilpassede formuleringer. I 

tillegg er det grunner til å benytte standardkontrakter ved utforming av konkurransegrunnlag 

som først og fremst i oppdragsgiverens egeninteresse. For det første er det arbeidsbesparende 

for oppdragsgiveren å benytte standarder.
614

 For det andre slipper oppdragsgiveren å oppar-

beide seg den samme tunge fagkunnskapen, som i utgangspunktet kreves for å utforme en klar 

kontrakt, når oppdragsgiveren kan støtte seg på standardkonsipistenes ekspertise.
615

 For det 

                                                 
612

  Forskriftens §§ 8-12 (1) (3) og 19-1 (1) (3). 
613

  Dette er begrunnet i punkt 3.4.2 ovenfor. 
614

  Haaskjold (2013) s. 382. 
615

  Haaskjold (2013) s. 383. 
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tredje må en uklarhet, selv om den gjelder et standardvilkår og ingen av partene kan klandres 

for at den har oppstått, med nødvendighet gå ut over én av partene i det konkrete kontrakts-

forholdet. Etter mitt syn er det da verken uhensiktsmessig eller urimelig å ta utgangspunkt i at 

uklarheten tolkes mot den som har valgt å innta standardkontrakten i kontrakten, altså opp-

dragsgiveren.  

 

Som alternativ til uklarhetsregelen, kunne man tenkt seg at uklarheten alltid ble løst ved å 

tolke kontraktsstandarden på lik linje med lovbestemmelser. I en slik «lovtolkningsmodell» 

passer det dårlig å legge vekt på partsspesifikke momenter, som uklarhetsregelen bygger 

på.
616

 Flere i juridisk teori tatt til orde for at standardkontrakter tolkes etter en slik «lovtolk-

ningsmodell».
617

 Man skal likevel ikke glemme at en standardkontrakt i prinsippet nettopp er 

en kontrakt, og ikke en lov. Prinsipielt sett er det derfor avtaletolkningslæren som gjelder. En 

lovtolkningsmodell kan derfor ikke etter mitt syn være et prinsipielt argument mot å oppstille 

forfatterregelen som et utgangspunkt for tolkningen av uklarheter i standardvilkår.  

 

Drøftelsen ovenfor viser at verken høyesterettspraksis eller anskaffelsesregelverket gir holde-

punkter for at uklarhetsregelen i prinsippet ikke får anvendelse på uklarheter i kontraktsstan-

darder, når disse er benyttet eller henvist til i konkurransegrunnlaget. Reelle hensyn og opp-

fatninger i teorien trekker i flere retninger. Påstanden om at uklarhetsregelen i prinsippet ikke 

gjelder når man tolker fremforhandlede standardvilkår, har etter mitt syn derfor neppe til-

strekkelig rettslig grunnlag. Etter mitt syn taler de beste grunner for at uklarhetsregelen også 

kommer til anvendelse ved tolkning av fremforhandlede standardvilkår. Det er likevel ikke 

tale om en klar konklusjon. 

 

Som fremstillingen i neste punkt vil vise, er det uansett ytterst sjelden at uklarhetsregelen blir aktuell når man 

tolker standardvilkår, da uklarheter i standardene ofte vil kunne løses på grunnlag av en tolkningsprosess. I til-

legg tilsier de reelle hensynene som er vist til ovenfor at forfatterregelen ikke bør anvendes like strengt når man 

tolker standardvilkår, som for uklarheter ellers i konkurransegrunnlaget.  

 

8.3 Forfatterregelens reelle betydning for tolkning fremforhandlede 

standardvilkår 

Forutsatt at forfatterregelen i prinsippet gjelder for tolkningen av fremforhandlede standard-

kontrakter, er neste spørsmål hvilket rom det er for å anvende forfatterregelen i tolkningen av 

standardkontrakter. Som for andre deler av konkurransegrunnlaget må det være tale om en 

reell uklarhet, altså der hvor kontraktsvilkåret etter en tolkningsomgang ikke gir et tilstrekke-

lig entydig svar.
618

 Jeg vil i derfor i det følgende undersøke om det kan være større rom for å 

                                                 
616

  Jeg skal forklare lovtolkningsmodellen mer inngående i punkt 8.3 nedenfor. 
617

  Haaskjold (2013) s. 415-417, Huser (1983) s. 149-150, Woxholth (2014) s. 420. 
618

  Se punkt 4.2 ovenfor. 
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tolke en i utgangspunktet uklar ordlyd innskrenkende når det gjelder formuleringer i stan-

dardvilkår, i motsetning til ensidig utarbeidede vilkår. Jeg vil forsøke å besvare spørsmålet 

ved å undersøke hvilke tolkningsprinsipper som gjelder for fremforhandlede standardvilkår. 

 

Uttrykkelig har Høyesterett ikke lagt til grunn at det gjelder andre prinsipper for tolkningen av 

standardkontrakter enn for kontrakter ellers. I HR-2016-1447-A («NGM-dommen») var det 

spørsmål om hvordan standardbestemmelser i en leiekontrakt mellom næringsdrivende skulle 

forstås. Høyesterett konstaterte at det ikke var noen felles forståelse av bestemmelsen, og at 

avtalen måtte tolkes objektivt.
619

 Som utgangspunkt for den objektive tolkningen viste Høyes-

terett til at ordlyden måtte tolkes i lys av bestemmelsenes formål, systembetraktninger og 

andre reelle hensyn, (pussig nok) ved å henvise til prinsippene som Høyesterett la til grunn for 

tolkning av entreprisekontrakter i blant annet Mika- og Fjord1-dommene.
620

  

 

Likevel er det i juridisk teori en bred oppfatning om at det gjelder særlige prinsipper for tolk-

ningen av standardkontrakter, i den forstand at domstolene i betydelig utstrekning tolker stan-

dardkontraktene på tilsvarende måte som for deklaratorisk lovgivning, løsrevet fra partenes 

individuelle oppfatninger.
621

 Jeg vil i det følgende undersøke dette nærmere. 

 

Bakgrunnsretten er følgelig relevant når man tolker standardvilkår. I NGM-dommen uttalte 

Høyesterett at «det kan rent prinsipielt ikke være tvilsomt at bakgrunnsretten vil være et rele-

vant selvstendig tolkningsmoment når en sikker løsning ikke følger av den inngåtte avtale.»
622

 

I prinsippet er ikke dette et særegent forhold for standardavtaler, da bakgrunnsretten også kan 

få betydning ved tolkningen av individuelt utformede kontraktsvilkår.
623

 Reelt sett kan bak-

grunnsretten likevel tenkes å få større gjennomslagskraft overfor standardkontrakter enn indi-

viduelt utformede vilkår. Dette skyldes for det første at standardvilkår ofte anses for å gi ut-

trykk for hva som er bakgrunnsretten. Praksis og rettskilder for øvrig får da følgelig betydning 

for hvordan man forstår standardvilkåret. For det andre er det hevdet at partene normalt ikke 

kan forventes å ha tatt konkret stilling til standardformuleringene i samme grad som for indi-

viduelt utformede vilkår.
624

 Uklarheter i standardkontrakter vil derfor som hovedregel utfylles 

med bakgrunnsrettens løsning. 

 

                                                 
619

  Dommens avs. 38. 
620

  Høyesterett viser til uttalelser i Veidekke-, Skanska-, Byggholt-, Mika- og Fjord1-dommene, jf. NGM-

dommen avs. 38-40. Se også punkt 6.3 ovenfor. 
621

  Haaskjold (2013) s. 415-417, Huser (1983) s. 149-150, Woxholth (2014) s. 420. Falkanger (1997) s. 294 og 

300. 
622

  Dommens avs. 46. 
623

  Se punkt 6.4.8 ovenfor. 
624

  Hov/Høgberg (2009) s. 279. 
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I forlengelsen av at man søker å finne bakgrunnsrettens løsning, legger domstolene i betydelig 

utstrekning vekt på standardkontraktenes «forarbeider», og søker etter viljen til de som har 

utarbeidet standardkontrakten («standardkonsipistene»).
625

 «Forarbeider» vil, i herværende 

forstand, si alt som beskriver standardens forhistorie og tilblivelse, herunder tidligere utgaver 

og utkast, offisielle eller uoffisielle notater, og vurderinger gjort av konsipistene.
626

 Forutbe-

regnelighetshensyn tilsier at det i utgangspunktet vil være både hensiktsmessig og nødvendig 

å legge vekt på slike momenter. 

 

Det kan likevel oppstå tvil om hvor langt man kan gå i å tillegge standardkonsipistenes vilje 

vekt. I høyesterettsavgjørelsene i Rt. 1969 s. 126 og Rt. 1991 s. 719 (Hardhaus-dommen) 

strekker Høyesterett seg meget langt. I dommen fra 1969 la Høyesterett vekt på vitneuttalelser 

fra konsipistene selv, om arbeidet deres med standardkontrakten. I Hardhaus-dommen la 

Høyesterett vekt på et brev og en intern uttalelse fra et styremøte til en av foreningene som 

utarbeidet standarden. Dette var momenter som i praksis var utilgjengelige for partene.
627

 Dis-

se avgjørelsene kan trekke i retning av at man kan gå meget langt i å tolke en i utgangspunktet 

uklar ordlyd i standardkontraktene innskrenkende. På den annen side har disse to dommene 

blitt kritisert i teorien,
628

 og det er gode grunner til å stille seg kritisk til hvorvidt Høyesterett i 

dag ville ha gått med på en så vidtrekkende vektlegging av konsipistenes uttalelser. For of-

fentlige anbudskontrakter kan det også tenkes at det vil være i strid med forutberegnelighets-

prinsippet og likebehandlingsprinsippet å legge vekt på slike momenter som er utilgjengelige 

for tilbyderne.
629

 Etter mitt syn harmonerer det heller dårlig med anbudsrettens klarhetskrav 

dersom standardvilkår i konkurransegrunnlaget kunne bli tolket presiserende på grunnlag av 

momenter som tilbyderne ikke engang teoretisk sett kunne ha vært klar over.
630

  

 

I NGM-dommen ble det anført at standarddokumenter burde kunne anvendes basert på slik de 

framstår, uten at partene må gjøre nærmere undersøkelser med tanke på å avdekke eventuelle 

avvikende løsninger, og at standardkontrakter derfor burde tolkes mer restriktivt etter sin ord-

lyd. Etter mitt syn ligner argumentasjonen på det som i utgangspunktet begrunner klarhets-

kravet i anskaffelsesretten: Leverandørene burde kunne basere sitt tilbud på opplysningene i 

konkurransegrunnlaget alene.
631

 I NGM-dommen hadde slike «effektivitetshensyn» etter 

                                                 
625

  Haaskjold (2013) s. 417-418, Falkanger (1997) s. 294-295, Woxholth (2014) s. 419. 
626

  HR-2016-1447-A avs. 45. Se også Rt. 1948 s. 329, Rt. 1956 s. 937 (s. 939), Rt. 1969 s. 126 (s. 129-133), Rt. 

1991 s. 719 (s. 723-725). 
627

  Dommen s. 724-725, se også Falkanger (1997) s. 301.  
628

  Falkanger (1997) s. 301-302. 
629

  Se punkt 3.2 ovenfor. Jf. også utgangspunktet om at momentene som tillegges vekt i den objektive tolk-

ningen må ha vært tilgjengelig for alle tilbyderne, se punkt 6.4.2 ovenfor. 
630

  Se punkt 3.4.3 ovenfor. 
631

  Sml. Byggholtdommen avs. 62. 
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Høyesteretts syn «begrenset vekt» ved tolkningen av fremforhandlede standardvilkår.
632

 Til 

tross for at Høyesterett uttalte at standardvilkår som utgangspunkt tolkes på samme måte som 

andre avtalevilkår, ser det her ut som Høyesterett likevel setter tolkningen av standardvilkår i 

en særstilling. Man bør derfor kunne gå langt i å legge vekt på momenter utenfor kontraktens 

ordlyd. Det trekker i retning av at det samme må gjelde for offentlige anskaffelseskontrakter. 

På den annen side kan utgangspunktet om at konkurransegrunnlaget skal tolkes ut fra den 

«potensielle tilbyderens synsvinkel» tilsi at effektivitetshensynet bør ha noe større vekt ved 

offentlige anskaffelser, selv om det gjelder tolkningen av et fremforhandlet standardvilkår. 

 

En generell innvending mot å trekke tolkningen av standardvilkår for langt, er at det har skjedd en utvikling hvor 

standardkontraktene i dag er mer detaljregulerte og konkret tilpasset enn tidligere, i tillegg til at de revideres 

oftere enn før.
633

 Det kan derfor spørres om standardkontraktene ikke lenger er like etablerte og enerådende som 

de var tidligere, og at de derfor i dag ikke er like egnet til å gi uttrykk for en utbredt bransjepraksis. Når stan-

dardvilkår på den annen side ikke er individuelt utformet, gir dette domstolene en reell mulighet til å uttale seg 

på generelt grunnlag om hvordan standardformuleringene er å forstå. Det kan de ikke gjøre for individuelt ut-

formede kontraktsvilkår. Som en parallell til den juridiske teoris sondring mellom uttalelser om gjeldende rett og 

rettskildelæren,
634

 kan man etter mitt syn derfor spørre om (Høyesteretts) uttalelser om hvordan et standardvilkår 

er å forstå kan få prejudikatsvirkning. Jeg vil ikke forfølge spørsmålet nærmere, men nøyer meg med å vise til at 

dette synspunkt kunne bidra som begrunnelse for hvorfor uklarhetsregelen får liten betydning for fremforhandle-

de standardvilkår. 

 

En annen sak er at kontraktsstandardene som oftest er grundig gjennomarbeidet. Sannsynligheten for at uklarhe-

ter i det hele tatt oppstår vil derfor gjennomgående være mindre enn for individuelt utarbeidede kontraktsvilkår. 

 

For kontrakter over EØS-terskelverdi, oppstår i tillegg spørsmålet om ikke-

diskrimineringsprinsippet og EU/EØS-rettens formål om å sikre utenlandske aktører tilgang 

til det norske markedet innebærer at man ved tolkningen av konkurransegrunnlag må anlegge 

en mer restriktiv tolkning av norske standardkontrakter enn hva Høyesterett ellers synes å ha 

gitt uttrykk for. Her er det etter mitt syn nærliggende å trekke paralleller fra EU-domstolens 

uttalelser i Pippo Pizzo-dommen.
635

 Som nevnt ovenfor, kom EU-domstolen til at det var 

ulovlig å avvise tilbud som ikke hadde fulgt absolutte vilkår i konkurransegrunnlaget, når 

disse vilkårene var innfortolket på grunnlag av nasjonal praksis.
636

 En analogisk anvendelse 

av Pippo Pizzo-dommen tilsier derfor at det kan stride med anskaffelsesdirektivet å legge av-

gjørende vekt på hvordan et standardvilkår er praktisert nasjonalt, dersom en utenlandsk aktør 
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  Dommens avs. 42. 
633

  Se for eksempel standardsamlingen Juridiske standarder for bygg og anlegg, Standard Norge (2014). De 

aller fleste brukte standarddokumentene i dag er fra 2005 eller nyere. Til sammenligning var for eksempel 

NS 3401 relativt enerådende som regulering av entreprisekontrakter helt fra 1969 og til 1991, da den ble av-

løst av NS 3430. I ettertid har disse standardene blitt avløst flere ganger, og reguleres i dag av NS 8405:2008 

og NS 8406:2009. 
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  Høgberg (2006) s. 84, Eckhoff (2001) s. 20.   
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  EU-domstolen sak C-27/15. 
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  Se punkt 6.7. 
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ikke kunne forventes å vite om denne praksisen. Hvor stor vekt disse synspunktene får i kon-

traktstolkningen, er imidlertid svært usikkert. Jeg nøyer meg med å vise til drøftelsen i punkt 

6.7 ovenfor. Også på dette punktet blir konklusjonen at ikke-diskrimineringsprinsippet neppe 

vil være et særlig tungtveiende hensyn mot å legge vekt på forhold utenfor standardkontrak-

tens ordlyd, herunder «forarbeidene».  

 

På denne bakgrunn ser vi at Høyesterett har gått langt i å legge vekt på forhold utenfor selve 

kontraktsdokumentene ved tolkningen av fremforhandlede standardvilkår, og langt på vei må 

sies å legge til grunn en slik «lovtolkningsmodell» som forfektes i juridisk teori. Selv om 

Høyesterett nok kan kritiseres for å ha gått vel langt i å tolke standardvilkår innskrenkende, og 

anskaffelsesrettslige hensyn kan tale for å anvende et noe strengere klarhetskrav for kontrak-

ter som er lyst ut på anbud, er det få holdepunkter for at disse hensynene vil bli tillagt særlig 

stor vekt i tolkningen. Det er derfor neppe kontroversielt å hevde at domstolene kun i helt 

særlige unntakstilfellene vil konkludere med at et fremforhandlet standardvilkår er «uklart». 

 

Man skal heller ikke glemme at selv om forfatterregelen vil være hovedregelen dersom kon-

kurransegrunnlaget er uklart, plasseres ansvaret for uklarheten i prinsippet alltid på bakgrunn 

av en konkret helhetsvurdering.
637

 De særlige hensynene som taler mot å bruke forfatterrege-

len ved tolkningen av standardkontrakter, særlig det forhold at oppdragsgiveren selv ikke har 

formulert det uklare standardvilkåret,
638

 vil derfor kunne få betydning i denne vurderingen. 

Det innebærer at selv om man kommer til at standardvilkåret uklart, så skal det likevel mer til 

før uklarheten går ut over oppdragsgiveren.  

 

På denne bakgrunn blir konklusjonen at forfatterregelen i realiteten har en meget snever be-

tydning for tolkning av fremforhandlede vilkår. 

 

8.4 Oppsummering og konklusjoner 

På grunnlag av drøftelsene ovenfor, konkluderer jeg med at det neppe er grunn til å avfeie at 

forfatterregelen kan anvendes på uklarheter i fremforhandlede standardvilkår som er inntatt 

som del av konkurransegrunnlaget. Siden standardkontrakter er ment å ha det samme innhol-

det i ulike kontraktsforhold, og man ofte vil kunne bortfortolke mulige uklarheter ved bruk av 

blant annet bakgrunnsretten og standardkontraktens «forarbeider», er det likevel sjeldent man 

står overfor en reell uklarhetssituasjon. Dersom man først kommer til at man ikke kan utlede 

et tilstrekkelig klart resultat, taler etter min oppfatning gode grunner for at å anvende forfatter-

regelen som et utgangspunkt. Anskaffelsesrettslige hensyn kan tilsi at man bør være særlig 
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  Se punkt 4.2 ovenfor. 
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104 

 

forsiktig med å tillegge momenter utenfor konkurransegrunnlaget særlig stor vekt. På den 

annen side er det sterke reelle hensyn som trekker i motsatt retning, noe uenighetene i juridisk 

teori indikerer. 

 

På denne bakgrunn blir konklusjonen at det er uavklart om forfatterregelen i prinsippet kan 

anvendes på uklarheter i fremforhandlede standardvilkår. Selv om de beste grunner taler for at 

man ikke på prinsipielt grunnlag skal avfeie at forfatterregelen anvendes, er det for de fleste 

praktiske formål uansett ikke aktuelt for tolkning av uklarheter i kontraktsstandarder. 

 

Det forhold at forfatterregelen for de fleste praktiske formål ikke kommer til anvendelse når man tolker fremfor-

handlede standardvilkår, viser at uenigheten i teorien
639

 neppe innebærer en særlig stor realitetsforskjell. 
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  Bl.a. Simonsen (2013) s. 13-14, contra Høgberg (2007) s. 304. 
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9 Avsluttende bemerkninger 

 

I denne avhandlingen har jeg forsøkt å trekke grensene for forfatterregelen når det gjelder 

tolkning av uklarheter i kontrakten som den offentlige byggherren har hatt ansvaret for å ut-

forme. 

 

Som vi har sett, har forfatterregelen gjennomgående stor betydning når kontrakten først er 

uklar. For det første er det lite praktisk at en av partene i en tolkningstvist kan bevise at parte-

ne hadde en felles forståelse av kontrakten på avtaleinngåelsestidspunktet. For det andre føl-

ger det av anskaffelsesregelverkets system at entreprenøren sjelden kan klandres for ikke å ha 

søkt å avklare uklarheten som byggherren har utformet. At entreprenøren har hatt kunnskap 

om, og kanskje med åpne øyne har forsøkt å spekulere i en uklarhet, er neppe illojalt nok til at 

uklarheten bør tolkes mot entreprenøren. Det gjelder trolig også selv om konkurransegrunnla-

get uttrykkelig oppstiller en varslingsplikt. Dersom entreprenøren hadde konkrete holdepunk-

ter for hva byggherren har ment med den uklare formuleringen, er det derimot større grunn til 

å anta at forfatterregelen ikke står like sterkt. Anskaffelsesreglenes krav til objektivitet og 

likebehandling innebærer likevel at det sjelden er praktisk at entreprenøren har konkrete hol-

depunkter for hva som har vært byggherrens subjektive forståelse av den uklare formule-

ringen.  

 

Forfatterregelen anvendes likevel ikke over en lav sko, i den forstand at entreprenøren uten 

videre kan legge til grunn den forståelsen av kontrakten som er mest gunstig for seg selv. 

Høyesterett har lagt seg på en nokså streng linje for hva som objektivt sett skal regnes som 

uklart. Særlig systembetraktninger og prioritetsbestemmelser kan få stor betydning for tolk-

ningen – kanskje noe større betydning enn hva man reelt sett bør kunne forvente av en nor-

malt forstandig entreprenør, som har knapp tid til anbudsregningen. Selv om det nok er nød-

vendig å stille slike strenge krav for å unngå at entreprenørene (illojalt) utnytter uklarheter til 

sin fordel, kan kravene på den annen side utgjøre et reelt hinder for mindre entreprenører og 

utenlandske aktører i anbudsregningen. Det kan etter mitt syn være uheldig. 

 

Vi ser altså at forfatterregelen på den ene siden anvendes relativt kategorisk, mens man på den 

andre siden oppveier dette med å anlegge en vid forståelse av hva som objektivt sett er 

«klart». Jeg stiller meg noe kritisk til en slik tolkningsmetode. Særlig i Mikadommen hadde 

det etter mitt syn vært mer hensiktsmessig at de kontekstbaserte momentene, typisk reelle 

hensyn, heller ble løftet fram i helhetsvurderingen som uklarhetsregelen tradisjonelt sett leg-

ger opp til, istedenfor at man nærmest tvinger argumentene inn i en objektivitetsvurdering. Å 

sette merkelappene «objektivt» og «klart» på tolkningsresultatet i Mikadommen, var etter mitt 

syn ikke nødvendig for å komme til tolkningsresultatet, men kan heller se ut til å ha bidratt til 
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å skape forvirring. Blant annet kunne en mer tradisjonell anvendelse av uklarhetsregelen trolig 

ha vært egnet til å klargjøre noen av debattene om lojalitetsplikt og godtro-standarden som vi 

har sett i teorien. 

 

Når forfatterregelen nå også med bred penn er nedfelt i anskaffelsesforskriften, er det likevel 

neppe grunn til å tro at man i framtiden vil gå mer tradisjonelt til verks i uklarhetstilfellene. 

Det kan derfor være grunn til å spørre om vi er på vei til å utvikle en egen metode for tolkning 

av kontrakter som er inngått etter formaliserte anskaffelsesprosesser. I så fall stiller jeg meg 

skeptisk til om en slik utvikling er hensiktsmessig. 
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