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1 Innledning  
1.1 Tema og aktualitet  
Tema for oppgaven er mangels- og utbedringsreglene i entreprisekontrakter mellom nærings-
drivende. Oppgaven søker å gi en redegjørelse for og en analyse av entreprenørens utbed-
ringsplikt når det hefter mangler ved kontraktarbeidet etter NS 8405. Følgelig vil jeg redegjø-
re for og løse problemstillinger knyttet til mangelsituasjonen og den påfølgende utbedrings-
plikten i en entreprisekontrakt.  
 
Entrepriserett er en spesiell form for kontraktsrett. En entreprisekontrakt er en kontrakt om 
oppføring av bygg- og/eller anlegg, som hovedsakelig står mellom en byggherre og en entre-
prenør (næringsentreprise), altså to profesjonelle parter.1 Byggherren har et prosjekt han øns-
ker å realisere, men mangler kompetanse til å gjøre dette selv. Han må derfor engasjere en 
entreprenør til å uføre arbeidet. Det kan være alt fra bygninger til veier. Disse prosjektene 
kjennetegnes ved at de gjerne strekker seg over lang tid, er særlig komplekse og det oppstår 
ofte komplikasjoner.  
 
Som følge av at det fort kan oppstå komplikasjoner og uenigheter er det spesielt viktig å ha et 
regelverk som er klart, rettferdig og som tar vare på begge aktørene i kontrakten. Det er på 
entrepriserettens område ingen lov som regulerer forholdet mellom partene. Bransjen vil her 
heller se seg tjent med å regulere rettstilstanden utover de alminnelige kontraktsrettslige reg-
lene for å forenkle rettsforholdene og utarbeider derfor såkalte standarder. Bransjestandardene 
vil bli utarbeidet etter behovet på det tiltenkte markedet. Standarden som skal brukes gjennom 
denne oppgaven er Norsk Bygge- og anleggskontrakt 8405, i det videre kalt NS 8405.  
 
Bygge- og anleggsvirksomheten er en voksende bransje. Statistisk sentralbyrå sin struktursta-
tistikk for virksomheten viser vekst, både i produksjon og omsetning. Bare fra første term i 
2016 til første term i 2017 har omsetningen økt med hele 10,4 %.2 Videre har produksjonen 
har økt med 5,3 %3 fra andre kvartal i 2016 til andre kvartal i 2017. Dette viser at entrepriser-
ett er en aktuell kontraktstype som også vil stå sentralt i fremtiden.  
 
1.2 Problemstilling 
Oppgaven vil i hovedsak handle om mangelsvilkåret og den påfølgende ubetingede plikten for 
entreprenøren til å utbedre om prosjektet er beheftet med en mangel.  
 

                                                
1  Bruserud (2014) s. 61-64  
2  Statistisk sentralbyrå (2017)  
3  Statistisk sentralbyrå (2017) 
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Det første sentrale temaet jeg skal redegjøre for er mangelsvilkåret. For at utbedringplikten 
skal utløses for entreprenøren må arbeidet anses å være beheftet med en mangel. Materielt må 
det foreligge to vilkår for at kontraktarbeidet skal anses å være mangelfullt etter NS 8405.  
Disse to vilkårene er kumulative, det vil si at begge må være oppfylt før det foreligger en 
mangel. For det første må kontraktarbeidet ”ikke være i den stand byggherren har krav på 
etter kontrakten”, og deretter må dette ”skyldes forhold entreprenøren svarer for”4 jf. NS 
8405 pkt. 36.1 (1).  
 
Når det foreligger en mangel ved kontraktarbeidet, har byggherren en rett til å gjøre mangels-
beføyelser, som prisavslag, heving etc. gjeldende overfor entreprenøren jf. bestemmelsene i 
NS 8405 kap. 36. Det som er spesielt innenfor entrepriseretten er at den primære mangelsbe-
føyelsen er en rett til å kreve at entreprenøren utbedrer. I min oppgave vil karleggingen av 
innholdet, omfanget samt konsekvensene ved mislighold av utbedringsplikten være det andre 
sentrale temaet jeg skal behandle i det videre.  
 
1.3 Avgrensning og presisering  

Oppgaven forutsetter at NS 8405, om utførelsesentreprise, er gjort til en del av avtalen mel-

lom partene. Det er hovedsakelig denne standarden jeg skal anvende, men kommer også til å 

trekke inn forskjeller i forhold til NS 8407, for totalentreprise, der det er relevant. I en utførel-

sesentreprise5 har byggherren prosjekteringsansvaret mens entreprenøren har utførelseansva-

ret. Dette i motsetning til i en totalentreprise6, hvor entreprenøren har både prosjekterings- og 

utførelseansvaret. I både utførelsesentreprise og totalentreprise er partene profesjonelle og 

likestilte, og det avgrenses derfor mot forbrukerentreprise.  
 
I det følgende vil de alminnelige partsbetegnelsene i entreprisekontrakter blir brukt. Realkre-
ditor vil bli betegnet som byggherre og realdebitor vil bli betegnet som entreprenør.  
 
Oppgaven avgrenses videre mot defensiv utbedring, retten entreprenøren har til å utbedre ved 
mangler. Jeg kommer til å bruke det som et moment dersom det har noen form for relevans i 
andre vurderinger, men vil ikke foreta en analyse av denne retten isolert.   
 

                                                
4  NS 8405 pkt. 36.1 (1)  
5  Bruserud (2014) s. 63  
6  Bruserud (2014) s. 64 
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1.4 Rettskildebildet  
Mangels- og utbedringsreglene i NS 8405 angir generelle rammer om hvordan innholdet, om-
fanget og virkningene av reglene skal være. Det er likevel slik at disse reglene inneholder 
flere skjønnsmessige vurderingstemaer som må søkes klarlagt gjennom bruk av andre relevan-
te tolkningsmomenter. Hvilke andre tolkningsmomenter man kan se til om ordlyden i kontrak-
ten er uklar er hva dette avsnittet skal omhandle.  
 
Det anes i mine øyne hensiktsmessig å ha med dette avsnittet fordi metoden for tolking av 
kontrakter på entrepriserettens område kan være noe annerledes enn ved alminnelige kon-
traktsrett.  
 
Kontraktstolking går ut på å finne ut av hva kontrakten sier, følgelig å kartlegge hvilke rettig-
heter og plikter partene er rettslig bundet til å oppfylle som følge av kontrakten. Hovedmålet 
ved all kontraktstolking er å finne ut hva partene mente da de inngikk avtalen, jf. for eksempel 
Rt. 1993 s. 564 (569). Dersom det ikke er mulig å finne en felles partsforståelse, vil det gene-
relle utgangspunkt, fastlagt av domstolene, være å tolke kontrakten objektivt for å komme 
frem til hva partene er rettslig bundet til jf. Rt. 2002 s 1155. I dommens avsnitt 1158 heter det 
”Saken gjelder tolkning av en kontrakt inngått mellom profesjonelle parter. Det finnes støtte 
så vel i teori som i rettspraksis for at slikte kontrakter som utgangspunkt bør fortolkes objek-
tivt”.  
 
Det var lenge usikkert om kontrakts-standardene skulle tolkes på samme måte som generelle 
kontrakter, altså om andre tolkningsmomenter også kunne tas med i tolkingen for å kaste lys 
over hva kontrakten objektivt gav uttrykk for. Eller om det for disse kontraktene skulle opp-
stilles en regel om en klar og rigid ordlydstolkning, hvor kun ordlyden var det relevante tolk-
ningsmomentet. I juni 2016 avsa høyesterett en dom7 med prinsipielle uttalelser om kontrakts-
tolking i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken omhandlet tolking av en avtale ba-
sert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved 
bruk av byggebransjens andre standardkontrakter, som for eksempel entrepriserett.8 Dommen, 
Rt. 2016 s. 1447, vil være mitt utgangspunkt når jeg i det videre skal kartlegge domstolenes 
metode for tolking av standardkontrakter mellom næringsdrivende parter.   
 
Den ankende part i 2016-dommen oppstiller særlig effektivitet som hensyn for en restriktiv 
ordlydstolkning. De mener at ”partene skal kunne anvende standarddokumenter basert på 
hvordan de fremstår, uten å måtte gjøre nærmere undersøkelser med sikte på å avdekke even-

                                                
7  Rt. 2016 s. 1447 
8  Byggejus (2016)  
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tuelle avvikende løsninger” (42). Dette hensynet avviser førstvoterende i dommen klart, han 
mener at hensynet har begrenset vekt når det gjelder tolking av slike standardavtaler. Videre 
sier førstvoterende i 2016-dommen at synspunktet heller ikke har fått støtte i tidligere retts-
praksis.  
 
Det er nemlig slik at tidligere rettspraksis jevnlig har tatt opp tema om hvordan tolke stan-
dardkontrakter i næringsdrivende forhold. Og det har i de senere år utviklet seg en klar meto-
de på hvordan disse kontraktene skal tolkes. Høyesterett har vært konkret og konsis når 
problemstillinger om tolkning har dukket opp. I det videre skal jeg gå gjennom denne meto-
den og vil gjøre det ved hjelp av fem høyesterettsdommer som alle har bidratt til at det har 
utviklet seg en klar rettslig metode.  
 
Det første som alltid blir behandlet er om det foreligger en felles partsforståelse, denne vil i så 
fall gå foran alle andre tolkningsmomenter.9 Dersom dette ikke er tilfelle skal kontrakten tol-
kes objektivt, her viser 2016-dommen (38) til Rt. 2010 s. 1345 (59). Hensynene bak reglen 
fremkommer av Rt. 2002 s. 1155 (1159) hvor det står, ”At prinsippet om objektiv fortolkning 
har særlig styrke i avtaler mellom næringsdrivende, understrekes av forretningslivets behov 
for sikkerhet og forutberegnelighet, som åpenbart fremmes best av en tolkning basert på ob-
jektive, tilgjengelige elementer”.  
 
Videre henviser 2016-dommen (38) til Rt. 2010 s. 961 (44) hvor det heter at ”Spørsmålet om 
hvordan kontraktsforholdet mellom partene skal forstås, må da avgjøres ut fra en objektiv 
fortolkning av bestemmelsene. Det at bestemmelsene må tolkes objektivt, innebærer imidlertid 
ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig språklig forståelse av bestemmelsene 
tilsier. Bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys at de formål de skal ivareta, og andre 
reelle hensyn”.10 Det sies med andre ord at også formålsbetraktninger og reelle hensyn kan 
være relevante tolkningsmomenter for domstolene dersom de kaster lys over hva som var me-
ningen med kontraktens ordlyd. 
 
I avsnitt 39 i 2016-dommen henvises det til Rt. 2012 s. 1729 (67). Førstvoterende gir her sin 
tilslutning til at systembetraktninger, samt å se hen til andre kontraktsdokumenter i sammen-
heng også vil være relevante momenter når ordlyden i kontrakten skal tolkes.  
 
Avslutningsvis viser 2016-dommen (40) til en dom avsagt kun to år tidligere, Rt. 2014 s. 866. 
I sistnevnte dom bruker Høyesterett prinsippene jeg har gjennomgått i avsnittene over som 

                                                
9  Rt. 2002 s. 1155 (1159 fjerde avsnitt)  
10  Rt. 2016 s. 1447 (38)  
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gjeldende rett og anvender disse uten at spørsmålet om deres relevants blir undergitt noe ny 
drøftelse. Dette viser klart at Høyesterett har oppstilt en metode og anvender den uten spørs-
målstegn.  
 
Oppsummeringsvis vil domstolene først og fremst undersøke om det foreligger en felle parts-
forståelse ved avtaleinngåelsen. Dersom dette ikke er tilfelle vil avtalens ordlyd tolkes objek-
tivt, hvor en rekke tolkningsmomenter kan være relevante. Dette er tolkningsmomenter som 
formålet med bestemmelsen, reelle hensyn, andre bestemmelser i kontrakten, samt systembe-
traktninger og andre dokumenter inntatt i konkurransegrunnlaget. Det er denne metoden jeg 
kommer til å anvende videre i oppgaven når jeg skal tolke og analysere de forskjellige 
problemstillingene som dukker opp ift mangels- og utbedringsreglene.  
 
I mine øyne er dette en god metode som henger godt sammen med alminnelig kontraktstol-
king og den bevarer samtidig hensynet til lojalitet, samarbeid og forutberegnelighet i kon-
traktsforhold.  
 
1.5 Fremstillingen videre  
Den videre fremstillingen vil overordnet deles inn i tre deler. Først vil det bli redegjort for 
vilkårene for utløsning av utbedringsplikten, altså det grunnleggende kravet om at det må fo-
religge en mangel. Videre vil utbedringspliktens innhold bli behandlet. Avslutningsvis vil jeg 
kort gjøre rede for konsekvensene dersom entreprenøren misligholder sin plikt til å utbedre.  
 

2 Utløsning av utbedringsplikten, mangelsvilkåret  
2.1 Grunnleggende vilkåret om mangel  
Utgangspunktet i enhver kontrakt er at man plikter å levere i tråd med kontrakten. Dersom det 
foreligger avvik mellom den faktiske leveransen og det som ble avtalt er det behov for å regu-
lerer partenes rettigheter og forpliktelser. Mangelsbestemmelsene angir når det foreligger en 
mangel ved entreprenørens ytelse, samt hvilke misligholdsbeføyelser byggherren får ved det 
mislighold mangelen representerer. 
 
NS 8405 pkt. 36.1 (1) oppstiller to hovedvilkår for å konstaterer om arbeidet til entreprenøren 
er beheftet med en mangel. For det første må kontraktarbeidet ved overtakelsen ”ikke være i 
den stand byggherren har krav på etter kontrakten”. Og for det andre må dette avviket ”skyl-
des forhold entreprenøren svarer for”. Selve mangelsvurderingen er altså objektiv.11 Dette 
innebærer følgelig at subjektive forhold, som graden av skyld hos entreprenøren, er uten be-
tydning for vurderingen. Oppsummeringsvis oppstilles det først et krav om avvik mellom 

                                                
11  Bruserud (2014) s. 389  
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kontrakten og faktisk ytelse, samt et krav om at risikoen for avviket ligger på entreprenørenes 
hånd.  
 
I det følgende vil jeg først ta for meg vilkåret om kravet til entreprenørens ytelse, altså avvik-
spørsmålet, for deretter å behandle vilkåret om årsaken til avviket, altså risikospørsmålet.  
 
2.1.1 Krav til entreprenørens ytelse  
De to størrelsene som skal veies opp mot hverandre for å avgjøre om kontraktarbeidet er 
mangelfullt er den leverte ytelsen mot de krav som stilles etter kontrakten.12 Utgangspunktet 
må tas i en tolkning av partenes avtale og gjennom en konkret helhetsvurdering vil man enten 
konkludere med at disse to størrelsene samsvarer eller ikke. Dersom de ikke gjør det vil det 
første kriteriet for om det foreligger en mangel være oppfylt.  
 
Tidspunktet for den konkrete helhetsvurderingen er ved overtakelsen. Det er altså kontrakts-
kravene og kontraktarbeidet ved ”overtakelsen13” som skal måles mot hverandre. Det vil si at 
eventuelle senere endringer, endringsarbeid, også skal tas med når man oppstiller de to stør-
relsene. NS 8405 pkt. 22 konstaterer at ”Byggherren kan ved endringsordre pålegge entre-
prenøren endringer”. Følgelig må disse også tas med når man ved overtakelsen skal avgjøre 
om et arbeidet samsvarer med hva kontrakten sier.  
 
I det følgende skal jeg ta for meg særlig tre vurderinger mellom kontrakt og ytelse som kan 
resultere i at kontraktarbeidet blir beheftet med mangel. Først, og mest vanlig, vil jeg ta for 
meg vurderingen mellom faktisk ytelse holdt opp mot konkret hva som er forankret i kon-
traktsforholdet mellom partene, kalt konkret mangelsbedømmelse. Deretter vil jeg behandle 
vurderingen av faktisk ytelse holdt opp mot der entreprenøren selv blir nødt til å utfylle kon-
trakten fordi kontrakten selv er taus, kalt abstrakt mangelsbedømmelse. Avslutningsvis vil jeg 
kort vurdere om entreprenøren har fulgt sine lojalitetsplikter til byggherren, og eventuelt om 
mislighold av disse kan føre til mangelfull ytelse.14 
 
2.1.1.1 Konkret mangelsbedømmelse15  
Utgangspunktet er en objektiv tolking av kontrakten mellom partene, slik som kartlagt i av-
snittet over med overskriften ”Rettskildebildet”. Gjennom en konkret mangelsbedømmelse 
skal det som tolkes frem av kontrakten, i dette tilfellet entreprenørens plikter, måles opp mot 
det entreprenøren faktisk har utført. Slik som beskrevet i Rt. 2012 s. 1779 avsnitt 30. Her he-
                                                
12  NS 8405 pkt. 11.1 (1)  
13  NS 8405 pkt. 36.1 (1)  
14  Bruserud (2014) s. 375  
15  Bruserud (2014) s. 367  
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ter det ”Det første spørsmålet er om Victocors påføring av det korrosjonsbeskyttende belegget 
Levicor på tauekrokmutterne avvek fra det som var avtalt mellom partene, og om dette i tilfel-
le utgjorde en mangel”. I det følgende skal jeg relativt kort gjennomgå hvilke momenter som 
kan være av relevans for en konkret mangelsbedømmelsen, dette er ikke en uttømmende liste.  
 
For det første er det klart at ordlyden av kontraktsdokumentene i entreprisekontrakter er 
utgangspunktet for tolkningen av mangelsvurderingen, dette følger som nevnt av Rt. 2016 s. 
1447. Dokumentene er ofte omfattende og meget detaljerte. Dette kan få betydning for mang-
elsvurderingen på flere plan. For det første kan entreprenørens valgmuligheter bli særlig be-
grenset ved godt detaljerte dokumenter, dette spesielt ved utførelsesentreprise, hvor byggher-
ren selv står for prosjekteringen. Med andre ord, dersom beskrivelsen av hva som skal leveres 
er nøye vil entreprenøren måtte følge denne uten å stille nevneverdige spørsmål i forhold til 
valgene byggherren tok i sin prosjektering. Entreprenøren vil i dette tilfellet vært nødt til å 
levere presist etter kontraktsbeskrivelsen dersom han ikke vil ende opp med å levere mangel-
fullt. Det skal likevel nevnes at entreprenøren alltid har en viss undersøkelses- og varslings-
plikt etter NS 8405 pkt. 21.1.  
 
Den konkrete mangelsvurderingen knyttet til kontraktsdokumentene kan slå forskjellig ut av-
hengig av om det opereres med utførelsesentreprise eller totalentreprise. I en totalentreprise 
vil entreprenøren både stå for prosjekteringen og utførelsen av arbeidet. Det byggherren da 
som oftest gir til entreprenøren er en funksjonsbeskrivelse av hva han vil ha også er det opp til 
entreprenøren å velge hvordan han på best mulig måte skal oppnå det byggherren vil ha. 
Gjennom denne typen kontrakt vil entreprenøren ha flere valgmuligheter enn ved utførelses-
entreprise og det kan lettere komme på spissen om han har valgt riktig metode. Denne 
problemstillingen kom for eksempel opp til Høyesterett i Rt. 1984 s. 962. I dommen var det 
sentrale spørsmålet hvem som skulle bære risikoen for at det oppstod vanninntrenging i et 
typehus fordi det hadde vært for dårlig utlufting under taket. Høyesterett kom til at det var en 
prosjekteringsfeil fra entreprenørens side og selv om de generelle kravene til kontrakten var 
tilfredsstilt, var husets T-form, altså det som vanskeliggjorde luftgjennomgangen, noe entre-
prenøren burde sett nøyere på og tatt opp til en særlig vurdering. Da dette ikke ble gjort og 
forholdene på tomten vedrørende været ikke ble ansett som ekstraordinære var arbeidet behef-
tet med en mangel og entreprenøren ansvarlig.  
 
Funksjonsbeskrivelser kan også forekomme i utførelsesentreprise og mer detaljerte beskrivel-
ser kan forekomme i totalentreprise. Hvor funksjonsbeskrivelser brukes i utførelsesentrepri-
se16 vil ytterrammene som fremkommer av funksjonsbeskrivelsen danne utgangspunktet for 

                                                
16  NS 8405 pkt. 13.1 (1) 
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mangelsvurderingen.17 Her vil entreprenøren selv måtte utfylle kontrakten, akkurat slik som 
beskrevet ovenfor ved en totalentreprise.  
 
Et annet forhold som kan ha betydning for entreprenørens plikter er realkreditors (byggher-
rens) bestemte formål og/eller særlige forhold. Dette er også et relevant tolkningsmoment 
etter Rt. 2016 s. 1447. I flere andre kontraktslover18, samt i NS 8407 pkt. 14.3 (1), finner man 
bestemmelser om at en ytelse kan anses mangelfull om den ikke oppfyller kravene til realkre-
ditors bestemte formål. Formålet til byggherren må være kjent for entreprenøren for at det 
skal kunne gjøres gjeldende som mangelsgrunnlag. Denne regelen springer ut av hensynet til 
lojalitet i kontraktsforhold19 og det er derfor ikke tvil om at den også gjelder på entrepriseret-
tens område, selv om den ikke er konkret nedfelt i lovgivningen (NS 8405). Gjensidig lojalitet 
er spesielt viktig på entrepriserettens område med tanke på hvor store, dyre og langsiktige 
disse prosjektene er. 
 
Et eksempel fra rettssystemet vedrørende byggherrens særlige forhold er LA-2016-28106. 
Merk at saken omhandler forbrukerentreprise, men kan likevel brukes som illustrasjon for 
hvordan domstolene vurderer saker med slikt innhold. Oppsummeringsvis konstaterte lag-
mannsretten at det i sakens tilfelle forelå mangel ved arbeidet delvis fordi forbrukeren hadde 
hevet listen for arbeidet fra alminnelig godt fagarbeid til ”høy kvalitet og god faglig utførel-
se”.20 Dette var følgelig et særlig forhold som realkreditor, altså forbrukeren, i dette tilfellet 
hadde meddelt entreprenøren før kontrakten ble inngått. Derfor var det også et moment som 
ble brukt ved mangelsvurderingen. Denne dommen skal jeg gå dypere igjennom under punkt 
3.4.2.3 om misforholdsbegrensningen, jeg velger derfor av hensyn til plass å ikke gå nærmere 
inn på den her.  
 
Tidspunktet byggherrens formål blir kjent for entreprenøren kan videre være avgjørende med 
tanke på om det kan anses som et selvstendig grunnlag for mangelsvurderingen. Det er følge-
lig klart at dersom byggherrens formål først blir kjent underveis i prosjektet vil det heller kun-
ne innebære en ”endring”21 som kan gi entreprenøren krav på fristforlengelse eller vederlags-
justering i stedet for å være grunnlag for å konstatere mangel.  
 
Avslutningsvis vil jeg også nevnte to andre forhold som kan være av relevans ved en konkret 
mangelsbedømmelse. Disse er der entreprenøren gir uriktige opplysninger til byggherren 

                                                
17  Bruserud (2014) s. 369  
18  Kjøpsloven § 17 (2) (b), Avhendingslova § 3-2 (1), Forbrukerkjøpsloven § 15 (2)(c)  
19  NS 8405 pkt. 5  
20  LB-2016-28106 (avsnitt ”Lagmannsrettens vurderinger – Motkravet fra Bratlie, mangler”) 
21  NS 8405 pkt 22.1  
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angående byggeprosjektet.22 Og der entreprenøren misligholder sin opplysningsplikt overfor 
byggherren.23 Jeg velger å avgrense mot ytterlige drøftelser pga ordmangel og fordi dette ikke 
er kjernen av oppgaven min. Litteratur om dette har jeg henvist til i fotnotene ovenfor.  

 
2.1.1.2 Abstrakt mangelsbedømmelse24 – utfyllende tolkning 
Dersom kontrakten er taus eller trenger utfylling angående hva som skal leveres av entrepren-
øren må dette søkes fastlagt på andre måter, gjennom en såkalt abstrakt mangelsbedømmelse. 
Med andre ord supplering av kravene til ytelsen med materiale utenfor kontraktsdokumente-
ne, og utenfor det som har umiddelbar tilknytning til partene for øvrig.25 
 
Som følge av at det i en utførelsesentreprise som oftest foreligger nøye angivelser i kontrakten  
av hva som skal ytes vil det følgelig være lite rom for utfylling, men det kan forekomme. Det 
rettslige utgangspunkt tas da i NS 8405 pkt. 11.1 (2). Det fremkommer her at dersom kontrak-
ten er taus når det kommer til kvalitetskrav av materialer og utførelse skal utgangspunktet tas i 
”kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider”.26 Dette utgangspunktet samsvarer 
også godt med annen kontraktsrettslig lovgivning som for eksempel kjøpsloven (§ 17) og bu-
stadoppføringslova (§ 8). For å ta kjøpsretten som eksempel oppstiller den et prinsipp om 
”alminnelig god vare”. Det vil si at en kreditor ikke kan forvente seg en helt perfekt vare, men 
trenger heller ikke finne seg i noe som ikke fungerer eller som er gjort med slurv. Dette må 
også være regelen på entrepriserettens område.  
 
Ved en totalentreprise vil, som sagt, entreprenøren også stå for prosjekteringen. Dermed vil 
problemstillingen om en abstrakt mangelsbedømmelse bli mer praktisk. Her vil byggherren 
kun avgi funksjonskrav til entreprenøren, mens det er entreprenøren som velger hvordan han 
vil oppfylle disse. Hans handlerom er således stort, slik at det kan tenkes at han i noen tilfeller 
velger ”feil”. Noe som videre kan føre til at arbeidet ikke oppfyller kontraktens krav.  
 
Det er videre på det rene at myndighetene kan sette forskjellige krav til bygget, særlig 
gjennom plan- og bygningsloven. Dette er følgelig forankret i NS 8405 pkt. 12.1. Igjen vil 
funksjonsfordelingen mellom partene være det avgjørende. Dersom entreprenøren skal stå for 
prosjekteringen (totalentreprise) vil det være hans ansvar å følge lover og regler fastsatt av 
myndighetene. Dersom byggherren skal stå for prosjekteringen (utføreleseentreprise) er det i 
hovedsak han som har ansvaret for om offentlige lover og regler er overholdt. Dette vil si at 

                                                
22  Hagstrøm (2011) s. 145-146  
23  Hagstrøm (2011) s. 147-148  
24  Bruserud (2014) s. 372  
25  Bruserud (2014) s. 372  
26  NS 8405 pkt. 11.1 (2) 
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det ikke foreligger mangel dersom entreprenøren har overholdt kontraktens krav selv om disse 
stred mot offentlige lover og regler fordi dette var byggherren sitt ansvar.  
 
Jeg har nå behandlet to forhold som er sentrale når man skal redegjøre for partenes plikter og 
rettigheter der avtalen imellom dem er taus og trenger utfylling. Man må først og fremst gå til 
bakgrunnsretten, i dette tilfellet standarden (NS 8405) og kravet til vanlig god vare. Videre 
må man også se hen til hvilke grenser offentlige myndigheter har satt for arbeidet samt hvem 
som var nærmest til å bære ansvaret for et eventuelt brudd på disse.  

 
2.1.1.3 Lojalitetsplikter; varsling, rådføring og fraråding  
NS 8405 pkt. 5 oppstiller en regel om plikt til samarbeid og lojalitet mellom partene. Lojalitet 
og samarbeid er to av bærebjelkene i entrepriseretten. Så selv om denne plikten som utgangs-
punkt kun gir grunnlag for såkalte biforpliktelser for partene, typisk varslingsregler, kan det 
også tenkes at brudd på plikten kan føre til mangelfull ytelse fra entreprenøren sin side.  
 
For det første uttrykker lojalitetsplikten en plikt til varsling for entreprenøren. Nærmere be-
stemt varsling om svikt innenfor byggherrens ”risikoområde”, altså det byggherren har ansva-
ret for utfra kontrakten. Denne plikten kommer også klart til uttrykk i NS 8405 pkt. 21.1. For 
å eksemplifisere denne plikten og knytte den opp til mangelsvurderingen vil det kunne fore-
ligge en mangel fra entreprenørens side dersom han får feil materialer av byggherren, men 
velger å bruke disse i arbeidet i stedet for å varsle byggherren, få de riktige materialene og 
deretter begynne å arbeidet. Om det kan foreligge en mangel pga tilsidesatt varslingsplikt er 
uavklart i teorien og er ikke uttrykkelig tematisert i NS 8405 pkt. 21.1.27 Dette taler for at det 
ikke vil foreligge en mangel dersom varslingsplikten er tilsidesatt. Noe som styrker dette 
standpunktet er at problemstillingen er tatt stilling til i både NS 8407 og bustadoppføringslo-
ven. I begge disse lovverkene kommer det klart frem hva som er følgen ved tilsidesatt vars-
lingsplikt. I NS 8407 pkt. 25.1.2 følger det ”Varsler entreprenøren ikke innen firsten, kan 
byggherren kreve erstatning for tap som kunne vært unngått ved rettidig varsel”. I bustadopp-
føringsloven § 7, 8 og 25, sammenholdt med uttalelser av Simonsen fremkommer det at ”Der-
som entreprenøren ikke oppfyller sin samrådnings- og veiledningsplikt, eller sin plikt til fra-
råding, vil resultatet i mange tilfelle måtte betraktes som mangel ved boligen, jf. buofl. § 25. 
(…)”.28 Med andre ord er løsningen klar i forhold til totalentreprise og forbrukerentreprise, 
men fortsatt uavklart når det gjelder utførelsesentreprise. Mye taler likevel for at det ikke vil 
foreligge en mangel ved tilsidesatt varslingsplikt ved utførelsesentreprise.  
 

                                                
27  Bruserud (2014) s. 376  
28  Simonsen (2014) kap. 15.3  
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For det andre vil en plikt om rådføring og veiledning springe ut av prinsippet om lojalitet. 
Pliktens innhold vil gjerne gå ut på å søke kartlegging av byggherrens behov og preferanser, 
hvor dette ikke er tilstrekkelig tilkjennegitt i kontrakten.29 Denne plikten har liten praktisk 
betydning ved utførelsesentreprise som følge av at entreprenøren ikke skal stå for prosjekte-
ringen. Entreprenøren må kunne stole på at byggherrens gruppe rådgivere har gitt han nok 
veiledning mens de prosjekterte arbeidet. Med andre ord vil plikten ha større betydning i to-
talentreprise, hvor entreprenøren selv står for prosjekteringen av arbeidet.  
 
For det tredje vil en plikt til fraråding også kunne bygge på lojalitetsplikten i kontraktens 
pkt. 5. Plikten vil for eksempel knytte seg til fraråding av beskrevne løsninger, bruk av mate-
riale etc. Igjen vil denne plikten ha større betydning i en totalentreprise pga funksjonsforde-
lingen mellom partene og vil samtidig ofte måtte vurderes innenfor pkt. 22.1 i utførelsesentre-
prise.  
 
De tre forholdene jeg nå har nevnt vil alle kunne brukes som momenter i mangelsvurderingen, 
men det kan vanskelig sies at en mangel kan bygges selvstendig på disse alene. Da skal det 
eventuelt mye til.  
 
2.1.1.4 Oppsummering 
Felles for alle elementene jeg har redegjort for over er at man må sammenligne hva entrepre-
nørens plikt etter kontrakten er med hva entreprenøren faktisk har levert. På plikt-siden kan 
grunnlaget enten fremkomme konkret av kontrakten eller det kan være at kontrakten trenger 
utfylling med bakgrunnsretten. På ytelse-siden er grunnlaget alltid det entreprenøren leverer 
til byggherren på overtakelsestidspunktet.  
 
Dersom det konkluderes med at det foreligger avvik mellom entreprenørens plikt og hva 
entreprenøren har levert vil det første vilkåret mot å konstatere en mangel være oppfylt. Det 
neste kriteriet vil da være å kartlegge om dette avviket ”skyldes forhold som entreprenøren 
svarer for”.30 I det videre kalt risikospørsmålet.  
 
2.1.2 Årsaken til svikten, risikospørsmålet  
Forutsetningen videre er et konstatert avvik mellom pliktene til entreprenøren etter kontrakten 
og det han faktisk har levert. Da er neste vurderingstema om avviket ”skyldes forhold som 
entreprenøren svarer for” jf. NS 8405 pkt. 36.1 (1). Dersom entreprenøren ikke svarer for 
avviket vil han heller ikke havne i en misligholdssituasjon overfor byggherren. Det er klart at 

                                                
29  Bruserud (2014) s. 376 
30  NS 8405 pkt. 36.1 (1)  
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entreprenørens mangelsansvar er objektivt i entrepriseretten, det er altså ingen krav til skyld. 
Årsaken til selve avviket er med andre ord uten betydning.31 
 
I det følgende skal jeg først ta for meg hva som typisk faller innenfor entreprenørens risikoso-
ne, altså det han har ansvar for. Deretter skal jeg behandle situasjonen dersom det oppstår en 
hendelig skade på byggverket.  
 
2.1.2.1 Entreprenørens risikosone  
Det klare rettslige utgangspunkt er at funksjonsfordelingen i kontrakten bestemmer hvem som 
bærer ansvaret. Dette ble allerede lagt til grunn i Rt. 1917 s. 673. Med dette som utgangspunkt 
må man altså se hen til hvilke plikter de forskjellige aktørene har påtatt seg etter kontrakten 
for å finne ut hvilke av de som er nærmest til å bære risikoen for avviket.  
 
Som følge av at NS 8405 regulerer reglene for utførelsesentreprise vil utgangspunktet være at 
byggherren har prosjekteringsansvaret (beskrivelser, beregninger, tegninger osv.), mens 
entreprenøren har utførelseansvaret. Dvs. at utførelsen skal være i overenstemmelse med alle 
kontraktsdokumenter som byggherren har overlevert.  
 
I noen tilfeller vil det være klart hvilke av aktørene som bærer ansvaret for avviket. Som for 
eksempel dersom byggherren i sin prosjektering spesifikt ba entreprenøren om å legge lami-
natgulv, mens entreprenøren la parkett på gulvet i stedet. Her er byggherrens prosjektering 
klar, mens entreprenøren ikke har fulgt denne i utførelsen. Andre ganger vil det være vanske-
ligere å avgjøre hvem som har risikoen fordi man gjerne befinner seg i en situasjon man ikke 
har vært borti før og dermed er ikke situasjonen regulert i kontrakten heller.  
 
I det følgende skal jeg bruke tre dommer for å illustrere hvordan domstolene avgjør hvem som 
er nærmest å bære ansvaret for avviket ved en mangelsituasjon. Avslutningsvis vil jeg trekke 
frem sentrale momenter som jeg mener disse dommene oppstiller for risikovurderingen.  
 
I Rt. 1984 s. 962 kom retten til at det forelå prosjekteringsfeil fra entreprenøren sin side. 
Dommen omhandlet en totalentreprise, hvor entreprenøren både skulle prosjektere og utføre. 
Situasjonen var her at det forelå for liten utlufting av taket slik at det førte til dannelse av is på 
deler av taket med den følge at vann trengte inn i huset. Førstvoterende konstaterte først at 
forholdene på tomten ikke var utenom det normale, samt at entreprenøren hadde tilfredsstilt 
de generelle kravene, men som følge av husets T-form burde entreprenøren foretatt en særlig 
vurdering. Fordi dette ikke var gjort var entreprenøren nærmest til å bære risikoen for avviket.  

                                                
31  Marthinussen (2016) s. 592  
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De to neste dommene omhandler ikke mangler. I disse hadde entreprenøren lag ned et krav på 
tilleggsvederlag og erstatning på bakgrunn av det de anså som endringsarbeid.32 Risikovurde-
ringen for mangler og ved problemstillinger knyttet til endringsarbeid er den samme slik at 
dommene fortsatt er av relevans for mangelsvurderingen.  
 
I Rt. 1999 s. 922 kom retten også til at entreprenøren var nærmest til å bære risikoen for de 
utforutsette vanskene som bestod i feil bruk av sveisemetode slik at flytebroen de skulle byg-
ge ikke holdt. Entreprenøren hadde fått prosjekteringen av byggherren og skulle her kun utfø-
re. Retten så i denne saken på hvilke grunnlag som eventuelt forelå for at entreprenøren burde 
ha valgt en annen sveisemetode, en metode som brukte før- og ettervarme slik at stålet holdt 
seg bedre. Det ble her vist til både to håndbøker samt sveisemanualen til byggherren, som alt 
lå i konkurransegrunnlaget entreprenøren hadde fått. Det fremgikk klart av disse at dette stålet 
skulle sveises med før- og ettervarme. Dermed konkluderte dommen med at entreprenøren 
måtte bære den økonomiske risikoen for de utforutsette vanskene.  
 
I LB 2011 83036 var spørsmålet hvem som var nærmest å bære risikoen for uforutsette grunn-
forhold. Dette la retten til grunn var det det samme som å spørre hvem som hadde prosjekte-
ringsansvaret. Videre konstaterte de at dette var en utførelseskontrakt. Slik at byggherren som 
utgangspunkt hadde prosjekteringsansvaret, samt ansvaret for utforutsette grunnforhold som 
følge av Rt. 1999 s. 922, pluss pkt. 19.3 (2) i NS 8405. Spørsmålet ble dermed om det forelå 
grunnlag for å gjøre et unntak fra denne hovedregelen. I vurderingen måtte det tas utgangs-
punkt i partenes avtale, som utfylles av standardkontrakten. Videre måtte partenes senere opp-
treden tas i betraktning. Andre momenter kunne også være oppgjørsform, tilleggsavtaler osv. 
Det forelå ingen omstendigheter i denne saken som gjorde at entreprenøren hadde pådratt seg 
prosjekteringsansvaret for grunnforholdene. Byggherren var dermed nærmest til å bære risi-
koen for disse.  
 
I mine øyne kan det sluttes fra disse dommene at entreprenøren lettere kan bli ansvarlig der-
som han har en valgfrihet vedrørende hvordan utførelsen skal gjøres. Det vil da være entre-
prenørens risiko om han velger feil metode, dette syns hvert fall å være et av de avgjørende 
momentene i Rt. 1992 s. 922. Videre er det klart at konkurransegrunnlaget står sterkt i entre-
priseretten. Dette som følge av at anbudskonkurransene skal anses rettferdige for hver av de 
konkurrerende entreprenørene. Derfor er det særdeles viktig for entreprenøren å gjennomgå 
hele konkurransegrunnlaget og alle dokumentene som følger med. Som regel vil det komme 
frem gjennom en tolking av alle disse hva entreprenørens plikter er, altså hva han vil ha risi-

                                                
32  NS 8405 pkt. 22.1  
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koen for. Dette kan også sies å følge av partenes undersøkelsesplikt. Som nevnt har domstole-
ne lagt klart til grunn en streng undersøkelsesplikt for entreprenøren med tanke på konkurran-
segrunnlaget fra byggherren, jf. Rt. 1999 s. 922 og Rt. 2016 s. 1447.  
 
2.1.2.2 Hendelig skade på byggverket  
Entreprisekontraktene er som nevnt tidligere ofte store prosjekter som strekker seg over lang 
tid. Følgelig kan det inntreffe skadehendinger på byggverket mens arbeidet pågår som kan 
gjøre at noe blir ødelagt/ikke lengre er i kontraktsmessig stand. Derfor må det vurderes hvem 
som bærer risikoen for denne situasjonen.   
 
Hovedregelen her fremkommer av NS 8405 pkt. 17 (1), også kalt beskadigelsesrisikoen. Be-
stemmelsen gjelder ”inntil overtakelse har funnet sted”, jf. pkt. 17 (1) jf. 32.1 flg. Kort opp-
summert har entreprenøren hovedsakelig beskadigelsesrisikoen inntil overtakelse og det er 
derfor særlig viktig at entreprenøren skriver forsikring33 for byggverket. Jeg velger å avgrense 
mot dypere drøftelser om temaet pga ordmangel og fordi dette ikke er kjernen av oppgaven 
min.34  
 
2.1.3 Ansvaret for følgeskader  
Ovenfor har jeg behandlet avvik mellom kontrakt og ytelse som har oppstått før overtakelsen. 
NS 8405 pkt. 36.1 (2) utvider derimot mangelsdefinisjonen til også å kunne omhandle skade 
på byggverket som oppstår etter overtakelsen dersom skaden har en ”nærliggende og påreg-
nelig følge av den opprinnelige mangelen”.35 
 
Det er for det første et krav til at følgeskaden må være oppstått etter overtakelsen. Videre har 
entreprenøren bare ansvar for følgeskaden dersom den er en nærliggende og påregnelig følge 
av den opprinnelige mangelen. Jeg velger her å avgrense mot dypere drøftelser om temaet pga 
ordmangel og fordi dette ikke er kjernen av oppgaven min.36 Særlig er Rt. 1991 s. 719 (spesi-
elt avsnitt 723-725) et godt eksempel på denne type situasjon. Selv om denne saken ikke om-
handler entreprise er vurderingstema det samme innenfor offshore-kontrakter. Ansvaret er 
også her begrenset til skade som er en ”direkte og umiddelbar” følge av mangelen. I mine 
øyne er disse vilkårene oppstilt for å trekke en rettferdig grense for når det er rimelig at ansva-
ret går over fra entreprenøren til byggherren selv etter overtakelse av byggverket.  
 

                                                
33  NS 8405 pkt. 10.1 (1)  
34  Kan leses mer om i Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud sin bok ” Entrepriserett” (2014) s. 379 flg. 
35  NS 8405 pkt. 36.1 (2) 
36  Kan leses mer om i Karl Marthinussen mfl. sin bok  ”NS 8405 med kommentarer” s. 593-594 
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2.2 Oppsummering 
I kapittel to har jeg redegjort for og analysert hva som skal til for at et kontraktarbeid skal 
anses å være beheftet med en mangel. For det første må det foreligge et avvik mellom pliktene 
til entreprenøren som følge av kontrakten og faktisk ytelse. For det andre må dette avviket 
skyldes forhold entreprenøren svarer for. Når disse to vilkårene er oppfylt foreligger det en 
mangel ved kontraktarbeidet og entreprenøren er ansvarlig. Med andre ord vil entreprenøren 
ha mislighold kontrakten. Dette gir byggherren en rett til visse misligholdsbeføyelser. En av 
disse misforholdsbeføyelsene er retten til utbedring. Det er denne jeg skal vurdere og analyse-
re i de følgende to kapitlene. I kapittel tre skal jeg behandle innholdet av utbedringsplikten og 
i kapittel fire skal jeg kort behandle situasjonen dersom entreprenøren misligholder sin plikt 
til å utbedre byggverket.  
 

3 Innholdet i utbedringsplikten  
3.1 Innledning 
Utbedringsreglene er nedfelt i NS 8405 pkt. 36.2 og anses som en naturlig forlengelse av 
entreprenørens sentrale forpliktelse etter kontrakten, nemlig å ferdigstille bygget. Utbedring 
av mangelen er den primære mangelsbeføyelsen i entrepriseforhold, dette følger av ordlyden i 
NS 8405 pkt. 36.2 (1) ”Mangel som er påberopt i rett tid, har entreprenøren rett og plikt til å 
utbedre (…)”.37 Fordi utførelsen av et byggverk som regel tar lang tid og er særlig kompleks 
vil det å utbedre være den naturlige følge ved et mislighold. Heving vil for eksempel i praksis 
sjeldent være en aktuell beføyelse fordi heving har virkning for fremtiden og byggverket som 
regel er ferdig når mangel skal fastlegges. Det kommer også klar frem i standarden at de andre 
beføyelsene, som prisavslag og erstatning, ikke kan gjøres gjeldende dersom utbedring er ak-
tuelt.38 Utbedring er også hensiktsmessig utfra et samfunnsøkonomisk synspunkt.39 Det anses 
i utgangspunktet billigere for entreprenøren å forestå utbedringen selv (forutsettes å ha mate-
rialer og annet nødvendig utstyr) enn å dekke kostnadene om byggherren skulle satt arbeidet 
bort til andre.  
 
Hovedregelen er derfor at byggherren har et ubetinget krav på utbedring når retteplikten først 
foreligger.40 Med andre ord forutsettes kun at det foreligger en mangel (behandlet i kapittel 2), 
samt at entreprenøren har reklamert i tide (behandles i pkt. 3.2) for at utbedringsplikten utlø-
ses. Videre kan plikten begrenses av en misforholdsbegrensning (behandles i pkt. 3.4).  
 

                                                
37  Jf. også NS 8406 pkt. 27.2, NS 8407 pkt. 42.3.1 og bustadoppføringslova § 32  
38  NS 8405 pkt. 36.3 og 36.4  
39  Marthinussen, (2016) s. 596  
40  Hagstrøm, (2011) s. 390  
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Det er også klart at utbedringen i utgangspunktet skal skje uten noen form for betaling fra 
byggherren, den skal altså skjer vederlagsfritt på entreprenørens hånd.41   
 
I det følgende skal jeg behandle problemstillinger knyttet til NS 8405 pkt. 36.2. Jeg starter 
med å se om det foreligger noen prosessuelle vilkår for utløsning av plikten. Således om si-
tuasjonen dersom det er uenighet om det faktisk foreligger en mangel. Deretter skal jeg be-
handle problemstillinger knyttet til misforholdsbegrensningen. Videre skal jeg vurdere hva 
som faktisk og økonomisk faller innenfor plikten og tilslutt knytte noen bemerkninger til 
entreprenørens tidsfrist ved utbedring. Jeg anser dette som en hensiktsmessig oppstilling og 
følger for det meste kronologien i bestemmelsen slik at det er lett for leseren å følge med.  
 
3.2 Prosessuelt krav til reklamasjon  
For å ha sine misligholdsbeføyelser i behold, må byggherren, samtidig som det foreligger en 
mangel, ha påberopt seg mangelen ”i rett tid”42, jf. pkt. 36.6 til 36.8. Pkt. 36.6 regulerer re-
klamasjonsfristen ved overtakelse, pkt. 36.7 etter overtakelse og 36.8 gir unntak fra reklama-
sjonsreglene. Jeg kommer ikke til å redegjøre nærmere for de tidsmessige rammene i be-
stemmelsene fordi dette ikke er hovedtema for oppgaven min, men jeg kommer til å behandle 
det som eventuelt er særskilt med entreprisekontrakter vedrørende utformingen av reklama-
sjonen.  
 
Formålet med reklamasjonsreglene er å sikre bevis for at det foreligger en mangel og partenes 
behov for å bli ferdig med byggesaken, samt forutsigbarhet.43 
 
Byggherren må ”melde fra om mangel”/”varsle” entreprenøren, ved en såkalt nøytral rekla-
masjon, for å beholde sin rett.44 For å trekke paralleller til den alminnelige kontraktsretten er 
disse to reglenesettene om reklamasjon i godt samsvar. Et spørsmål som derimot kan oppstil-
les er om det også i entrepriseretten opereres med et krav om fremsettelse av såkalt ”spesiell 
reklamasjon”, slik som det gjør ellers i den alminnelige kontraktsretten.45 I kjøpsretten (kjl. § 
35 (1)) er det for eksempel et vilkår at kjøperen både må fremsette en nøytral og spesiell re-
klamasjon ved en mangel, altså han må varsle selger om at han vil påberope seg en mangel, 
samt hvilke av misligholdsbeføyelsene han vil gjøre gjeldende. Den spesielle reklamasjonen i 
kjøpsretten hviler på reglene om selgers behov for å vite hva kjøperen vil med mangelen.  
 

                                                
41  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2)  
42  NS 8405 pkt. 36.2 (1)  
43  Marthinussen, (2016) s. 617  
44  NS 8405 pkt. 36.6 til 36.8  
45  Kjøpsloven § 35 (1),  avhendingslova § 4-11 osv.  
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Dette har i teorien ikke vært særlig oppe til debatt på entrepriserettens område. For å finne en 
løsning på problemstillingen er det derfor i mine øyne påfallende å se hen til selve kontrakten, 
hensynet bak regelen, samt kontraktens andre bestemmelser som kan kaste lys over proble-
met. Dette er også slik domstolene ville løst situasjonen dersom problemstillingen hadde nådd 
rettssystemet jf. Rt. 2016 s. 1447.  
 
På den ene siden er det klart at det for entreprenøren vil være hensiktsmessig å vite hva bygg-
herren ønsker å gjøre vedrørende mangelen. Dette fordi utbedring ofte i entrepriseprosjekter 
er svært omfattende. Det kan være mye å planlegge for entreprenøren med både materialer, 
transport osv. En spesiell reklamasjon ville også samsvart bedre med tanke på reglene i kon-
traktsretten generelt.  
 
På den andre siden er det klart at standarden er taus om kravet til spesiell reklamasjon, noe 
som kan indikere at et slikt krav ikke er ment å gjelde på entrepriserettens område. Som jeg 
også har nevnt tidligere er utbedring den primære beføyelsen, slik at de andre beføyelsene 
ikke vil være aktuelle for byggherren så lenge utbedring er mulig. Med andre ord vil systemet 
i standarden gjøre det slik at hensynet bak regelen ikke gjør seg fullt så gjeldende i entreprise-
kontrakter fordi utbedring er den primære mangelsbeføyelsen. Det følger dermed at det på 
entrepriserettens område ikke foreligger noe krav til spesiell reklamasjon.  
 
Oppsummeringsvis oppstilles det er kun krav om nøytral reklamasjon påberopt ”i rett tid” for 
byggherren.  
 
3.3 Uenighet om det foreligger mangel  
Forutsetningen for dette avsnittet er at byggherren har reklamert og mener en mangel er tilste-
de, entreprenøren er følgelig uenig. Det følger da uttrykkelig av kontraktens pkt. 36.2 (3) at 
entreprenøren har en plikt til å utbedre selv om det foreligger uenighet om arbeidet er beheftet 
med mangel. Entreprenøren kan i så fall kreve sikkerhetsstillelse for sitt mulige vederlags-
krav.46 Bestemmelsen er utformet med tanke på å få en rask avklaring, slik at arbeidet ikke 
stanses. Entreprisearbeid strekker seg som nevnt tidligere i utgangspunktet over lengre perio-
der, omhandler store økonomiske summer og inkluderer mange forskjellige aktører, så dersom 
arbeidet unødvendig stanses kan dette få store konsekvenser. NS 8405 fastslår følgelig at 
entreprenøren har plikt til å utbedre dersom byggherren påstår at det foreligger en mangel. 
Dette følger også av Rt. 1972 s. 449 (455). Det skal videre nevnes at det må være et visst 
grunnlag i byggherrens påberopelse, slik at byggherren ikke kan rope om mangel og utbedring 
for alt dersom det åpenbart ikke foreligger mangel.  

                                                
46  Kolrud (2004) s. 445  
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Det er klart at dersom det senere viser seg å foreligge en mangel vil entreprenøren allerede ha 
utbedret og dermed oppfylt sine plikter etter kontrakten. Derimot dersom det senere viser seg 
at det ikke foreligger noe mangel vil entreprenøren ha et krav på vederlag overfor byggherren.  
 
3.4 Materielt krav: misforholdbegrensingen  
3.4.1 Innledning  
Entreprenøren tjener som oftest på å rette mangelen selv i stedet for eventuelt å betale bygg-
herren det han bruker for å hyre inn nye entreprenører. Dette er derimot ikke alltid tilfelle, 
utbedring kan fort bli spesielt dyrt for entreprenøren, derfor finnes reglene om misforhold. 
Entreprenøren skal ikke utbedre til enhver pris. Det fremkommer derfor av NS 8405 pkt. 36.2 
(1)(1) at entreprenøren har rett og plikt til å utbedre ”med mindre kostnadene til utbedringen 
vil blir uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås”. Følgelig kan begrensingen ses på 
som et gjerde rundt utbedringsplikten, befinner man seg på utsiden vil ikke utbedringsplikten 
gjelde og byggherren må nøye seg med prisavslag etter standardens pkt. 36.4. Misforholdsbe-
grensningen er følgelig oppstilt for å begrense entreprenørens plikt til å utbedre.  
 
3.4.2 Interesseavveining  
For å avgjøre hva som ligger i begrepet ”uforholdsmessig” må det foretas en konkret helhets-
vurdering mellom to gitte størrelser. På den ene siden ”kostnader til utbedring”, altså entre-
prenørens innsats i form av arbeid og utgifter. På den andre siden ”det som oppnås” ved ut-
bedringen, ikke de samlede pliktene etter kontrakten.47 Det skal i utgangspunktet mye til før 
begrensingen får anvendelse, dette er et strengt vilkår noe som følger av hensynene bestem-
melsen hviler på samt juridisk teori. Blant annet skriver Sandvik at bestemmelsen bare skal 
anvendes der det foreligger ”et markert og åpenbart misforhold mellom mangelens betydning 
og det en utbedring vil kreve”.48 Terskelen er således høy. Dette springer også ut av at entre-
prenørens sentrale forpliktelse etter kontrakten er å levere en fullverdig ytelse til byggherren. 
Dersom han skal slippe dette må det følgelig mye til. Den høye terskelen kan også tenkes lagt 
fordi det omhandler tilvirkningskontrakter. Det opereres her med store, komplekse byggverk 
som nesten umulig vil overleveres 100 % mangelfritt. Dessuten er NS 8405 en standardkon-
trakt som ofte knytter misforholdsbegrensningen til force-majeure begivenheter.49 Det dreier 
seg i tillegg om profesjonelle forhold der det må stilles høye krav til partene.   
 

                                                
47  Hagstrøm (2011) s. 394  
48  Sandvik (1984) s. 235 
49  Hagstrøm (2011) s. 393  
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Videre skal vurderingen i utgangspunktet være objektiv. Det skal objektivt avveies mellom to 
størrelser og hensynet til forutberegnelighet, rettferdighet og hensynet til regelens legitimitet 
underbygger klart dette.  
 
På den ene siden av vekten oppstilles altså ”kostnader til utbedringen” jf. NS 8405 pkt. 36.2 
(1). Dette innebærer hele entreprenørens totale ressursbruk på utbedring, både innsats i form 
av arbeid og utgifter.  
 
Kostnadene skal veies opp mot ”det som oppnås” ved utbedringen, jf. NS 8405 pkt. 36.2 
(1). Med andre ord skal kostnadene veies opp mot det som oppnås ved selve utbedringen, ikke 
mot de samlede pliktene etter kontrakten.50 Det sees hen til hva byggherren oppnår med ut-
bedringen, samt mangelens praktiske betydning for han.51 
 
I den konkrete helhetsvurderingen må alle relevante momenter som kan ha betydning for for-
holdsmessigheten trekkes inn. I det følgende skal jeg ta for meg særlig fire hovedfaktorer som 
kan være av relevans for vurderingen. Disse er mangelens art, kontraktsgjenstandens karakter, 
byggherrens særlige forhold og prisnivået på utbedringen. Denne listen er ikke uttømmende.  
 
3.4.2.1 Mangelens art  
For det første vil det være av betydning for vurderingen hvilke mangelsart man står overfor. 
En kan på entrepriserettens område skille mellom funksjonsmangler og estetiske mangler. Der 
mangelen består i en funksjonssvikt ved byggverket vil dette i alle tilfeller ha stor betydning 
for byggherren og hans interesser. Dersom byggherren ikke kan bruke byggverket som plan-
lagt, er det klart at det skal mye til før entreprenøren kan benytte seg av misforholdsbegrens-
ningen. For eksempel der byggherren vil ha oppsatt et hotellbygg i sydligere strøk, men når 
entreprenøren er ferdig har ikke hotellet et fungerende airconditionsystem. Det er da klart at 
byggherren ikke vil kunne bruke hotellet som planlagt før mangelen er utbedret. En annen 
grunn til at entreprenøren må tåle høyere kostnader ved en funksjonssvikt er det alminnelige 
kravet om kvalitativt godt fagarbeid.52 Entreprenøren skal i utgangspunktet levere en ytelse 
som fungere som den skal, gjør ikke ytelsen det er det klart at det skal betydelig til før han får 
slippe å utbedre som følge av misforholdsbegrensningen. Det samme vil gjelde der mangelen 
representerer risiko for miljøet eller et brudd på sikkerhetsforskrifter. Følgelig fordi byggher-
ren ikke vil kunne bruke bygget før det endelige resultatet er i samsvar med gjeldende lov-
verk. Et annet betydelig moment er om den aktuelle mangelen medfører noen form for risiko 
for følgeskader. Dersom mangelen utgjør en risiko for følgeskader er det klart at byggherren 
                                                
50  Bruserud (2014) s. 390  
51  Marthinussen (2016) s. 597  
52  NS 8405 pkt. 11.1 (2) 
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vil ha større interesse i å får den utbedret, og entreprenøren må dermed tåle større økonomiske 
utgifter før det oppstår misforhold.  
 
Der mangelen består i en estetisk mangel vil terskelen som utgangspunkt være lavere for 
entreprenøren til å benytte seg av misforholdsbegrensningen. Slike mangler vil typisk være 
skjønnhetsfeil og mangler som i utgangspunktet er knyttet opp mot estetikken ved et byggverk 
og ikke funksjonsdyktigheten. Slike mangler kan derimot også ha betydning for vurderingen 
av forholdsmessigheten. Det er altså ikke slik at entreprenøren aldri kan benytte seg at mis-
forholdsbegrensningen ved estetiske mangler. Dette legges også til grunn i NOU 1992: 9 s. 78 
hvor det står ”estetiske detaljar kan ha mykje å seie for trivselen, særlig i bustader, og ofte 
kan entreprenøren måtte rette sjølv om kostandene isloert sett ikkje står i høve til ein rein 
økonomisk vurdering av mangelen”. Selv om forarbeidet hvor uttalelsen står er et utdrag knyt-
tet til forbrukerentreprise hvor forbrukervernet står sterkt oppfattes det som et generelt prin-
sipp om at selv estetiske mangler kan ha mye å si for realkreditor. For eksempel hvor bygg-
herren skal ha oppført et designerbygg. Ytterveggene skulle her bestå av glassplater i et be-
stemt mønster. Disse glassplanene ble ikke innsatt slik det var ment at de skulle så sym-
metrien i ytterveggene ble brutt. Det er klart at utbedring vil ha mye å si for byggherren og 
hans interesse for å få rettet opp dette vil være stor. Utbedringen vil bli omfattende og kostbar 
for entreprenøren, men fordi bygget er et designerbygg og det er selve fasaden utad som be-
heftes med mangler vil entreprenøren pålegges å utbedre uansett.  
 
I dommen LB-2002-3008 A/03 fra Borgarting lagmannsrett trekkes det opp visse retningslin-
jer for hva domstolene synes å bedømme som ”uforholdsmessig”. Selv om dommen er avsagt 
av en underdomstol og den omhandler forbrukerentreprise kan den likevel brukes som illus-
trasjon videre. Retten fant her for det første at skjevheter og bulinger i gulvene ”knapt var 
synlige” og at utbedring derfor ville vært uforholdsmessig. Det var kun der mangelen bestod 
av skjeve vegger som var ”i øyenfallende og ganske skjemmende” at mangelen ble ansett stor 
nok for at entreprenøren måtte utbedre. I mine øyne kan det trekkes ut fra dommen at det skal 
noe mer til enn bare konstatering av en estetisk mangel før byggherren kan pålegge entrepre-
nøren å utbedre. Husk også at dommen er avsagt i forhold til forbrukerentreprise hvor forbru-
kervernet står sterk, slik at kravene for at mangelen omfattes av utbedringsplikten og ikke 
avgrenses av misforholdsbegrensningen, vil være enda strengere mellom profesjonelle parter.   
 
Oppsummeringsvis vil det være enklere for entreprenøren å benytte seg at misforholdsbe-
grensningen ved estetiske mangler enn ved en funksjonssvikt.  

 
3.4.2.2 Kontraktsgjenstandens karakter  
For det andre vil kontraktsgjenstandens karakter være av betydning for forholdsmessigheten. 
Dette momentet vil som oftest gjøre størst utslag når det gjelder estetiske mangler. Det er på 
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det rene at entreprenøren må tåle høyere kostnader dersom det dreier seg om et designerbygg 
enn et lagerbygg. Byggherren vil normalt ha større interesse i et estetiske pent resultat der 
fasaden er spesielt viktig, og følgelig er det da grunnlag for å skjerpe vernet for hans interes-
ser overfor entreprenøren.  

 
3.4.2.3 Byggherrens særlige forhold  
Det kan også ha betydning om byggherren har gjort entreprenøren kjent med særlige forhold 
som er avgjørende for han.53 Dette er en uttrykt forutsetning som krever noe mer enn at arbei-
det holdes opp mot alminnelig godt fagarbeid. I dette tilfellet har byggherren ytret en forutset-
ning overfor entreprenøren om arbeidet som han vil entreprenøren skal overhold. Dersom 
entreprenøren ikke overholder byggherrens uttrykte forutsetning er det klart at det skal mye til 
før han kan benytte seg av misforholdsbegrensningen. Dette følger av rimelighetshensyn, 
samt lojalitet i kontraktsforhold.  
 
Dette var tilfellet i LA-2016-28106. Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør etter oppføring av en 
hytte. Både forbruker (Bratlie) og entreprenøren (Bico) anket til lagmannsretten på forskjelli-
ge grunnlag. Av interesse for min oppgaven er forbrukerens anke og fremsatte motkrav i form 
av prisavslagskrav for mangler. Selv om saken ikke direkte omhandler misforholdsbegrens-
ningen er den av interesse fordi forbrukeren også her mente partenes rettigheter og plikter 
etter kontrakten ble endret på bakgrunn av en særlig forutsetning på hans hånd. Merk også at 
saken omhandler forbrukerentreprise, men kan likevel brukes som illustrasjon for hvordan 
domstolene vurderer saker med slikt innhold.  
 
Forbrukeren påstod i denne saken at han hadde hevet listen for arbeidet fra alminnelig godt 
fagarbeid til ”høy kvalitet og god faglig utførelse”, slik at dette også var av betydning da 
mangelsspørsmålet og det følgende prisavslagsspørsmålet skulle avgjøres. Forbrukeren hadde 
i dette tilfellet tatt med et særlig punkt inn i avtalen hvor det stod ”Arbeidene skal leveres 
komplett med høy kvalitet og god faglig utførelse”.54 Videre i forhandlingsprosessen hadde 
forbrukeren både gjennom møtereferat og mail underbygget hvor viktig kvaliteten var for han. 
På en mail fra entreprenøren svarte han til og med ”Vi ser frem til at dette skal fremstå som en 
”liten perle” i skjærgården” som ble besvart med ”Vi garanterer et fagmessig arbeid av høy 
kvalitet. Vi skal gjøre vår del for at dette skal fremstå som en perle i skjærgården”55 fra entre-
prenøren. Da lagmannsretten vurderte mangelskravet og videre prisavslagskravet i denne sa-
ken var de klare på at ”Det ikke kunne legges til grunn en ren objektiv vurdering av forholds-
messigheten når forbrukeren i så stor utstrekning som her, tydelig har presisert at han forut-
                                                
53  Marthinussen (2016) s. 598  
54  LB-2016-28106 (avsnitt ”Lagmannsrettens vurderinger – Motkravet fra Bratlie, mangler”)  
55  LB-2016-28106 (avsnitt ”Lagmannsrettens vurderinger – Motkravet fra Bratlie, mangler”) 
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satte høy kvalitet i utførelse og materialer”.56 De begrunnet det videre med å si ”De beskrivel-
ser som er gitt retten av forhandlingsprosessen forut for at endelig pris ble fastsatt, viser at 
Bratlie var villig til å betale en høy pris for at fritidseiendommen skulle holde høy stan-
dard”.57 Med andre ord ble forbrukerens forutsetning, som entreprenøren visste om, tillagt 
vekt ved vurderingen av prisavslaget. Denne saken er således er klart eksempel på at særlige 
forhold på forbrukerens hånd kan få betydning for innholdet i rettighetene og pliktene mellom 
partene. 
 
For å relatere dette til misforholdsbegrensningen er det klart at forbrukerens subjektive 
foutsetning om ”høy kvalitet og god faglig utførelse” ville påvirket listen for når 
misforholdsbegrensningen hadde kommet til anvendelse for entreprenøren. Siden denne 
forutsetningen var kjent for entreprenøren og han ikke klarte å utføre i forhold til dette, er det 
følgelig klart at han ville måttet tåle større økonomiske belastninger før forholdet hadde blitt 
ansett som utforholdmessig.    
 
3.4.2.4 Prisnivået  
Når entreprenøren skal foreta utbedringer kan de samlede kostnadene variere fra tid til annen. 
Prisnivået på materialer, arbeidskraft, transport og leie av utstyr kan endres på bakgrunn av 
markedsverdien til enhver tid. Dette igjen kan få betydning for vurderingen om forholdsmes-
sigheten i noen situasjoner.58 Det er derimot ikke så ofte dette momentet vil være relevant 
fordi utbedringer oftest skjer kort tid etter konstatering av mangelen, altså innenfor samme 
tidsrom hvor bygget blir oppført og følgelig vil prisene være de samme. Normalt sett vil uan-
sett risikoen for prisstigning være hos entreprenøren, men vil kunne bli tatt med i vurderingen 
på ”kostnad-siden” dersom det er store endringer om å gjøre.  
 
3.4.2.5 Oppsummering  
For interesseavveiningen av forholdsmessigheten skal følgelig kostnader for entreprenøren til 
å utbedre veies opp mot hva byggherren oppnår ved utbedringen (ikke etter samlede plikter av 
kontrakten). Regelen hviler særlig på samfunnsøkonomiske hensyn, hvor det er rimelig at 
entreprenøren ikke skal utbedre uansett hva. Det skal på den andre siden i utgangspunktet mye 
til før misforholdsbegrensningen begrenser entreprenørens utbedringsplikt. Terskelen er med 
andre ord høy. Momenter som er av relevans for vurderingen er således mangelens art, kon-
                                                
56  LB-2016-28106 (avsnitt ”Lagmannsrettens vurderinger – Motkravet fra Bratlie, mangler – 3.1.1 Generelt om 

beregning av prisavslag”) 
57  LB-2016-28106 (avsnitt ”Lagmannsrettens vurderinger – Motkravet fra Bratlie, mangler – 3.1.1 Generelt om 

beregning av prisavslag”) 
58  Se tilsvarende resonnement i ”Entreprenørens utbedringsplikt etter NS 8405” (2010). I mangel på andre 

kilder med tyngre rettskildemessig vekt har jeg valgt å se til denne oppgaven fordi den tjener til å belyse min 
problemstilling. Dette gjelder de tre stedene jeg har henvist til den.  
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traktsgjenstandens karakter, særskilte forhold på byggherrens hånd, samt prisnivået. Dette er 
ikke en uttømmende liste. Disse kan alle virke inn på den konkrete helhetsvurderingen som 
må gjøres for å finne ut om vi befinner oss i et tilfelle hvor misforholdsbegrensningen beskyt-
ter entreprenøren fra å utbedre en mangel og heller gir byggherren rett på prisavslag.   
 
3.4.3 Nedre grense?   
Det kan videre oppstilles et spørsmål om det eksisterer en nedre grense for at misforholdsbe-
grensningen skal få anvendelse. Dette spørsmålet knyttes til kostnadssiden. Med andre ord om 
det er de konstaterte kostnadene som skal legges til grunn, slik at det er forholdet mellom de 
to størrelsene som er avgjørende, eller om også størrelsen av utbedringskostnaden i seg selv 
kan ha betydning for uforholdsmessigheten.  
 
Man kan for eksempel tenke seg at utbedringskostnaden for entreprenøren er relativt liten, si 
10 000 kroner. Dette er ikke mye for entrepriseavtaler hvor man typisk opererer med tall i 
millionklassen. Videre kan man tenke seg at mangelen representerer et verdiminus for bygg-
herren på 1000 kroner. Det er klart at disse størrelsene er uforholdsmessige59 slik at entrepre-
nøren i utgangspunktet ikke hadde trengt å utbedre, men spørsmålet videre er om entreprenø-
ren i det heletatt kan påberope seg misforholdsbegrensningen som grunnlag i denne situasjo-
nen eller om utbedringskostnadene på 10 000 kroner er for små.  
 
Så vidt jeg kjenner til foreligger ikke noe rettspraksis som svarer på dette spørsmålet for til-
virkningskontrakter. Derimot på kjøpsrettens område har høyesterett avsagt en prinsipiell dom 
som knytte seg til en tilsvarende vurdering for forbrukerkjøpsloven § 29 (1). I Rt. 2006 s. 179 
var omleveringskostandene for et par støvletter 447 kroner og ble vurdert opp mot rettekost-
nadene for selger som var 65 kroner. Høyesterett kom frem til at det var forholdsmessigheten 
mellom de to størrelsene som måtte legges til grunn for vurderingen, slik at omlevering var 
urimelig i forhold til rettingen i dette tilfellet. Med andre ord oppstilte ikke domstolene en 
nedre grense for anvendelsen av misforholdsbegrensningen ved forbrukerkjøp. Dommen ble 
avsagt under dissens 3-2, noe som kan svekke den generelle rekkevidden mer enn om den 
hadde vært enstemmig. Den er også, som nevnt, avsagt på forbrukerområdet, slik at det ikke 
kan trekkes direkte paralleller til entrepriseretten, særlig med tanke på at det her opereres med 
likestilte parter. Jeg ser derimot ingen særlig grunn for at dette likevel ikke kan være utgangs-
punktet også ved næringsentreprise.  
 
Det at forholdsmessigheten skal legges til grunn for vurderingen kan også tenkes å følge av 
generelle rimelighetshensyn. Det er klart at om man isolert kun skulle sett på kostnaden for 

                                                
59  NS 8405 pkt. 36.2 (1)  
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entreprenøren i seg selv ville det blitt vanskelig for domstolene å avgjøre vurderingen. Og om 
man da i tillegg skulle trukket inn entreprenørens økonomiske situasjon som målestokk for 
om kostnadene var for små ville dette både ført til forskjellsbehandling av entreprenører, samt 
lite forutberegnelighet. Noe som igjen tilsier en lite hensiktsmessig regel.  
 
3.4.4 Tvunget utbedring  
Et annet spørsmål som kan oppstilles er om entreprenøren kan tvinges til å utbedre selv når en 
utbedring ved en tredjepart vil være et gunstigere alternativ både for byggherre og entrepre-
nør.60 Forutsetningen er her at det foreligger en mangel, entreprenøren må utbedre og misfor-
holdsbegrensningen kommer ikke til anvendelse. Eksempelvis har entreprenøren tilholdssted i 
Hammerfest og byggearbeidene foreligger i Stavanger. Kostnadene av flytting av utstyr, ma-
teriale, bemanning osv. vil bli betydelig for entreprenøren, men likevel ikke stor nok til å opp-
fylle misforholdskriteriet. Samtidig er begge parter kjent med en lokal entreprenør som holder 
til i Stavanger som både har ressurser og kompetanse til å utføre utbedringen. Videre er det 
klart at han også kan utføre arbeidene til en lavere pris enn den opprinnelige entreprenøren. 
Spørsmålet da er om den opprinnelige entreprenøren likevel skal pålegges å utbedre, selv om 
dette vil stille han i en lite hensiktsmessig situasjon.  
 
Problemstillingen kan oppfattes som to alternative spørsmål. For det første om forholdet kan 
utgjøre et selvstendig moment når misforholdsbegrensningen skal vurderes. For det andre om 
det kan anses som et selvstendig unntak fra utbedringsplikten i seg selv. Det finnes verken 
noe praksis eller teori som tar for seg disse problemstillingene og en løsning vil derfor måtte 
bygges på en vurdering av reelle hensyn.  
 
Spørsmålet knyttet til om forholdet kan utgjøre et selvstendig moment når misforholdsbe-
grensningen skal vurderes, vil være et spørsmål knyttet til momentets relevans og eventuelle 
vekt. På den ene siden er det klart at det kan være vanskelig å se at et slikt moment skal være 
av relevans for vurderingen fordi det i utgangspunktet kun er kostnadene og utbedringsbeho-
vet som er av relevans ifølge NS 8405 pkt. 36.2 (1). På den andre siden kan det at en tredje-
part utbedrer i en slik situasjon være en rimelig løsning for begge parter. Samtidig vil bygg-
herrens interesse av at den opprinnelige entreprenøren utbedrer være mindre når det står en 
annen entreprenør klar for å ta over arbeidet til lavere pris. Utfra reelle hensyn knyttet til ri-
melighetsbetraktninger kan det derfor tenkes at forholdet kan være av relevans. Det kan der-
imot bli problematisk når det kommer til hvilken vekt momentet skal ha i vurderingen, og en 
nærliggende tanke er at forholdet kan gjøre at vurderingen knyttet til misforholdsbegrensning-
en blir for snever slik at hovedmomentene vil stilles i bakgrunnen. Derfor vil det muligens 

                                                
60  Se tilsvarende resonnement i ”Entreprenørens utbedringsplikt etter NS 8405” (2010)  
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være mer fordelaktig å heller se på muligheten for at forholdet kan utgjøre et selvstendig unn-
tak for utbedringsplikten i seg selv.  
 
Når det gjelder spørsmålet om forholdet kan oppstilles som et selvstendig unntak fra utbed-
ringsplikten, vil utgangspunktet måtte tas i forholdene rundt selve utbedringsplikten. Den kla-
re hovedregel er at entreprenøren må utbedre dersom det foreligger en mangel.61 Eneste unn-
taket som NS 8405 oppstiller er misforholdsbegrensningen. Misforholdsbegrensningen opp-
stiller også strenge vilkår for når entreprenøren skal slippe å utbedre. Det er klart at hensikten 
bak standardens utforming var en streng utbedringsplikt, uten andre muligheter for entrepren-
øren til å være fri fra plikten. Dette vil også være mest forutberegnelig for begge parter. Dette 
taler klart for at forholdet ikke skal kunne oppstilles som et selvstendig unntak for utbedrings-
plikten. På den andre siden er det klart at det både reelt og praktisk er et behov for et slikt 
unntak. Situasjonen entreprenøren stilles i svært uheldig og mest sannsynlig ikke påtenkt da 
standarden ble utarbeidet. Det er videre klart at alle hensynene som misforholdsbegrensningen 
hviler på også gjør seg gjeldende for et unntak som dette, både ønsket om en samfunnsøko-
nomisk løsning, samt lojalitet i kontraktsforhold taler for at forholdet kan oppstilles som et 
selvstendig unntak fra utbedringsplikten. Følgelig er det klart at det finnes sterke grunner som 
taler for et unntak basert på reelle hensyn.  
 
En mulig annen løsning på situasjonen kunne vært at entreprenøren hadde leiet inn den lokale 
entreprenøren som sin underentreprenør, dersom han hadde hatt en ubetinget rett til det. Det 
fremkommer av NS 8405 pkt. 15.1 (1) at ”Entreprenøren har rett til å la deler av sine kon-
traktsforpliktelser bli utført av underentreprenør”. Byggherren har videre rett til å ”nekte å 
godta entreprenørens valg av underentreprenør (…)” men bare ” (…) dersom den er saklig 
begrunnet i underentreprenørens forhold”. Selv om bestemmelsen først og fremst gjelder 
frem til overtakelse vil igjen sterke grunner tale for at entreprenøren fritt skal kunne ha en rett 
til å velge sin egen underentreprenør også for utbedringsarbeid dersom dette både er gunstige-
re for han selv og byggherren. Igjen hviler regelen på lojalitet og rimelighetsbetraktninger 
som står sterk på entrepriserettens område.    
 
3.4.5 Delvis utbedring 
Det er ikke uvanlig at misforholdsbegrensningen blir aktuell først etter at deler av manglene 
er utbedret.62 I slike tilfeller vil entreprenøren være forpliktet til å utbedre et stykke på vei, 
slik at det resterende avviket kompenseres gjennom prisavslag. For eksempel hvor mangelen 
består av en feilplassert bærestople under en bro. I stedet for at entreprenøren må demontere 

                                                
61  NS 8405 pkt. 36.2 (1)  
62  Bruserud (2014) s. 390  
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store deler av broen for å flytte stolpen kan han oppføre en ny stolpe på riktig sted slik at bro-
en kan tas i bruk. I dette tilfellet vil byggherren få en velfungerende ytelse med et sedvanlig 
prisavslag for at ytelsen ikke er 100 % slik byggherren ønsket. Alternativet ville vært at bygg-
herren fikk en mangelfull ytelse/som ikke kunne benyttes samt et prisavslag for hele mange-
len. Delvis utbedring med prisavslag er følgelig en bedre løsning for byggherren. Også entre-
prenøren kan ha stor interesse i en slik løsning, både fordi det reduserer prisavslaget, men 
også fordi det kan tenkes at mangelen kunne blitt ansett for vesentlig og dermed gitt grunnlag 
for heving av kontrakten.  
 
3.4.6 Betalt utbedring 
Dersom det er konstatert at misforholdsbegrensningen får anvendelse og avskjærer entrepren-
øren fra å utbedre oppstår et særlig spørsmål for byggherren. Har han etter NS 8405 lov å 
lempe på entreprenørens byrder slik at misforholdet opphører og entreprenøren må utbedre 
likevel.63 Det kan være tale om en økonomisk kompensasjon ved for eksempel å tilby å dekke 
visse utgifter for entreprenøren. Dette er en situasjon man fort kan befinne seg i fordi utbed-
ring i utgangspunktet er den beste løsningen for byggherren ved et mislighold.  
 
Det er klart at en slik rett ikke fremkommer direkte av standarden, det er også lite tatt opp i 
både teori og praksis, slik at en eventuell løsning i hovedsak vil måtte bygges på reelle hen-
syn. Poenget og grunnlaget bak misforholdsbegrensningen er at entreprenøren ikke til enhver 
pris skal utbedre, han skal med andre ord skånes for urimelige byrder. Følgelig er det ikke 
lengre noe grunn til å skåne entreprenøren dersom byggherren vi være behjelpelig med å lem-
pe hans byrder. Dette taler klart for at det bør finnes en slik rett for byggherren etter NS 8405. 
Dette underbygges også med både hensynet til lojalitet og samarbeid i kontraktsforhold. Vide-
re støttes denne løsningen også av forarbeidene til håndverkertjenesteloven, NOU 1979: 42 s. 
107 hvor det står at forbrukeren kan ”kreve mangelen avhjulpet dersom han letter byrdene for 
oppdragstakeren, for eksempel ved å tilby å dekke visse utgifter”. Selv om dette ikke direkte 
gjelder for entrepriseretten så omhandler håndverkertjenesteloven også tilvirkningskontrakter 
slik at utdraget vil være av interesse også for NS 8405. Med bakgrunn i dette vil jeg si at reel-
le hensyn klart taler for at en rett for byggherren til å betale seg til utbedring også bør gjelde 
etter NS 8405.   
 

                                                
63  Se tilsvarende resonnement i ”Entreprenørens utbedringsplikt etter NS 8405” (2010) 
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3.5 Utbedringspliktens nærmere innhold 
3.5.1 Innledning  
Forutsetningen for drøftelsen i det følgende er at det foreligger en mangel, byggherren har 
reklamert i tide og misforholdsbegrensningen kommer ikke til anvendelse. Entreprenøren må 
følgelig utbedre.  
 
Etter NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2) plikter entreprenøren å ”dekke kostnader ved utbedringen”. 
Med andre ord skal utbedringen i utgangspunktet skje vederlagsfritt for byggherren, han skal 
få et kontraktsmessig produkt fra entreprenøren. Kostnadene som entreprenøren skal dekke 
ved utbedringen kan likevel begrenses dersom de ikke anses som ”direkte og nødvendige føl-
ger av mangelsutbedringen”.64 Begrensingen springer ut fra hensynet om rimelighet og rett-
ferdighet i kontraktsforhold, for det er klar at entreprenøren ikke skal settes i en urimelig posi-
sjon hvor han blir nødt til å utbedre for alt som tenkelig kan knyttes til mangelen.  
 
Som følge av at utbedringsplikten er en realforpliktelse må den defineres i tid, sted og rom. I 
det videre skal jeg derfor se nærmere på det økonomiske, faktiske og tidsmessige aspektet av 
plikten.  
 
3.5.2 Oppgjørsformens betydning  
Oppgjørsformen i entreprisekontrakter er hovedsakelig enten fastpris eller regningsarbeid. 
Ved begge oppgjørsformene er det klart at entreprenøren har plikt til å gjennomføre utbed-
ringen. Men et særskilt spørsmål som kan dukke opp i den forbindelse er om han må gjøre det 
vederlagsfritt ved begge oppgjørsformene. 
 
3.5.2.1 Fastpris  
Ved betaling i fastpris vil entreprenøren gi et tilbud om en fast pris for det som skal leveres, 
inkludert den prosjektering han eventuelt skal stå for (totalentreprise). Også under utførelses-
entreprise er det ikke uvanlig å bruke dette formatet når man priser enkeltelementer, postene 
kalles da gjerne ”rundsumposter”.65 Med andre ord er entreprenøren pliktig til å levere et gitt 
resultat til den prisen som er bestemt. Dersom det først foreligger en mangel ved ytelsen er det 
klart at entreprenøren i dette tilfellet må utbedre vederlagsfritt. Det følger av hans hovedfor-
pliktelse om å levere en ytelse i kontraktmessig stand. Ytelsesrisikoen og vederlagsrisikoen er 
for denne oppgjørsformen avhengige størrelser.  
 

                                                
64  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2)  
65  Bruserud (2014) s. 320  
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3.5.2.2 Regningsarbeid   
Arbeid honorert på regning er i entrepriseretten den praktiske og rettslige hovedregelen, med 
mindre det foreligger konkret grunnlag for å avregne utført arbeid og øvrige leveranser på 
annen måte.66 Regningsarbeid innebærer at entreprenøren får betalt for de faktisk pådratte 
kostnadene ved byggeutførelsen, samt et sedvanlig påslag for indirekte kostnader, risiko og 
fortjeneste.67 Det må i det følgende skilles mellom kvalitetsmangler og kvantitetsmangler for 
å ta stilling til vederlagsspørsmålet.  
 
Dersom mangelen er en kvalitetsmangel vil utgangspunktet være vederlagsfri utbedring. I 
denne situasjonen har byggherren betalt for et gitt resultat og dersom det foreligger kvalitets-
mangler ved dette resultatet må man falle tilbake på hovedregelen om at entreprenøren skal 
levere kontraktmessig ytelse. Med andre ord vil det si at entreprenøren må utbedre for å kunne 
kreve betaling.  
 
Derimot kan situasjonen stille seg annerledes dersom man står ovenfor en kvantitetsmangel. 
Situasjonen som er tilsiktet er der mangelen består av arbeid som ikke er fullført (en kvanti-
tetsmangel) og at disse gjenstående arbeidene ikke er en del av regningen (det byggherren har 
betalt for). Simonsen har om dette uttrykt ”Ved kvantitetsmangler vil debitor da normalt ha 
krav på et vederlag som følge av rettingen. Dette skyldes at kreditor under enhver omstendig-
het skulle ha betalt for den oppfyllelse av kontrakten som nå skjer i ettertid”.68 Som eksempel 
kan tenkes en malermester som på regningsarbeid har påtatt seg å male samtlige kramer på 
dørene i et hus. Etter arbeidet er utført oppdager byggherren at malemeteren har glemt en av 
dørene. Mangelen må selvfølgelig rettes opp, men da har også malermesteren krav på et ve-
derlag for arbeidet. Dette standpunktet støttes også av hvtjl. § 24 (4)(2) og buofl. § 32 (4)(2).69 
Et sentralt poeng i denne retten er begrensningen av hva entreprenøren har rett på økonomisk. 
Han har kun krav på vederlag for selve arbeidet, ikke for eksempel ekstrakostnader ved reise 
osv. I forhold til eksemplet med malermesteren ville han ikke fått betaling for transport frem 
og tilbake, men kun for selve arbeidet på dørkarmene.  
 
3.5.2.3 Oppsummering 
Oppsummeringsvis er det følgelig klart at hovedregelen er at entreprenøren skal utbedre ve-
derlagsfritt. Det kan likevel forekomme situasjoner hvor det må avgjøre konkret om entrepre-
nøren har krav på et gitt påslag for å utbedre, men hovedregelen er vederlagsfri utbedring 
uansett oppgjørsform.  
                                                
66  Bruserud (2014) s. 310 
67  NS 8405 pkt. 31.1 (1)  
68  Simonsen (1999) s. 350  
69  Simonsen (1999) s. 351 
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3.5.3 Videre omfanget av utbedringsplikten  
Standardkontrakten oppstiller en hovedregel om kostnadsfri utbedring av mangler. Spørsmålet 
blir derfor hvilke kostnader dette omfatter. Det følger av bestemmelsen70 at entreprenøren i 
utgangspunktet skal dekke alle kostnader ved utbedringen, forutsatt at de anses som direkte 
og nødvendige følger av mangelen.71  
 
I det videre skal jeg gjennomgå de tre hovedpostene som entreprenøren i utgangspunktet skal 
dekke etter kontraktens pkt. 36.2 (1)(2). Disse kostnadene er kostnader utover selve utbed-
ringskostnadene. Som følge av bestemmelsen er disse ”(…) tilkomstutgifter, utgifter til kon-
statering av mangelen og andre utgifter (…)”. Ved alle postene gjelder begrensningen om at 
kostnaden må være en ”direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen72” for å bli dekket.  
 
3.5.3.1 Tilkomstutgifter  
Første posten som entreprenøren svarer for etter NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2) er ”tilkomstutgifter 
(…) som er en direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen”. Etter en ren ordlydstolk-
ning av bestemmelsen er det klart at denne posten knytter seg til  det å få adgang til mangelen. 
Det er dermed klart at utgifter til riving og gjenoppbygging der mangelen er bygget inn i 
byggverket faller innenfor. Det kan også være at utbedring skjer etter innflytning, slik at flyt-
ting av møbler/ryddeutgifter også vil ligge innenfor denne posten. Det foreligger i utgangs-
punktet ingen begrensning på disse kostnadene så lenge de har en viss årsakssammenheng, jf. 
ordlyden ”direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen”.  
 
3.5.3.2 Utgifter til konstatering av mangel  
Andre posten som entreprenøren svarer for er ”utgifter til konstatering av mangler (…) som er 
en direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen”.73 Etter en ren ordlydstolking faller 
særlige utgifter byggherren har brukt for å avdekke om det foreligger en mangel, typisk sak-
kyndige, innenfor denne posten. Man kan for eksempel tenke at gulvflisene i et bad stadig 
løsner, og for å få avdekket om dette er en mangel, må det leies inn ekstra bistand. Det er i 
denne sammenheng viktig å skille mellom byggherrens ordinære kontroll av bygget ved over-
takelsen74 og mer ekstraordinære tiltak han setter i gang for å konstatere om det faktisk fore-
ligger en mangel. Det er kun de sistnevnte tiltakene som faller innenfor bestemmelsen.  
 

                                                
70  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2)  
71  Kolrud (2004) s. 442  
72  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2)  
73  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2) 
74  NS 8405 pkt. 32.4  
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Byggherren vil som oftest ha med seg sakkyndige, rådgivere og konsulenter ved overtakelsen 
av et byggeprosjekt for å se gjennom byggverket før han skriver under overtakelsesforret-
ningen. Dette er utgifter som byggherren må forvente å bære kostnadene av som følge av at 
han selv ikke har nødvendig kompetanse. Derimot stiller det seg annerledes om det blir 
spørsmål om ekstraordinære tiltak.75 Det avgjørende vil være hva som objektivt kan forventes 
av faglig kompetanse når byggherren foretar en ordinær kontroll. Det er bare ”de særlige ut-
gifter som er nødvendige for å kunne foreta konstatering av mangelens karakter og omfang”76 
som entreprenøren svarer for. Mens den ordinære kontrollen foretas der byggherren skal over-
ta et byggverk, vil de ekstraordinære tiltakene særlig foretas der byggherren har en mistanke 
om en mangel. Og dersom denne mangelen kun kan avdekkes ved hjelp av personer med spe-
sialkompetanse, spesielle måleinstrumenter osv. kan det lettere anses som ”utgifter til konsta-
tering av mangelen” som entreprenøren følgelig må dekke. Som illustrasjon kan dommen LB-
1998-154 fra Borgarting lagmannsrett trekkes frem. 
 
I dommen viste det seg at et klimaanlegg led av mangler. Etter at entreprenøren ikke fant 
mangelen på over et år, engasjerte byggherren egne konsulenter som avdekket den. Lag-
mannsretten fant at ”Utgiftene knyttet seg til arbeid som var et nødvendig ledd i prosessen for 
å finne mangelen som så skulle utbedres…, det er selvsagt en forutsetning for at utbedring 
kan skjer at mangelen er avdekket”.77 Førstvoterende fortsatte med å konstatere at det ofte 
kan være naturlig for entreprenøren å selv foreta nødvendige undersøkelser for å ha kontroll 
på hvilke utgifter han kan pålegges. Men da entreprenøren ikke lyktes med disse undersøkel-
sene, som var situasjonen i dette tilfelle, måtte byggherrens undersøkelser legges til grunn 
som nødvendige for å avdekke manglene. Byggherren fikk dermed dekket kostnadene til dis-
se.  
 
Avslutningsvis er det viktig å presisere at det kun er der de ekstraordinære tiltakene ender 
med en konstatering av mangel at byggherren vil få de dekket. For eksempel dersom byggher-
ren har foretatt lysmålinger for å fastslå at kravene etter kontrakten er overholdt. Disse må-
lingen vil foretas i hvert rom i byggverket, men det viser seg at hun 5 av 10 rom ikke holder 
kontraktens stand. Da vil byggherren kun få dekket 50 % av målingskostandene.  
 
3.5.3.3 ”Andre utgifter”  
Entreprenøren svarer avslutningsvis for ”andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge 
av mangelsutbedringen”.78 Etter en ren ordlydstolkning omfatter dette de utgifter som kom-
                                                
75  Marthinussen (2016) s. 599  
76  Kolrud (2004) s. 442  
77  LB-1998-154 (ti avsnitt over domsslutningen)  
78  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2)  
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mer i tillegg til de som er behandlet tidligere. Med andre ord utgifter som kan knyttes naturlig 
til utbedringen, men som ikke faller innenfor noen av de andre postene. Dette følger av ordly-
den i bestemmelsen som også oppstiller en viss årsakssammenheng79 for at utgiftene skal om-
fattes. Kravet om ”direkte følge” må etter alminnelig språkbruk forstås som en tilstrekkelig 
nær sammenheng med utbedringene. Med utgifter som er ”nødvendig” menes de utgifter som 
er påkrevet når utbedringen skal gjennomføres. For eksempel vil utgifter til reise og opphold 
for entreprenøren omfattes, det vil også utgifter til leie av erstatningslokaler osv. Vilkåret om 
årsakssammenheng er oppstilt for å avgrense mot mer avledede og indirekte utgifter.80 For 
eksempel vil byggherrens inntektstap, samt produksjonstap være indirekte tap som byggher-
ren selv har ansvaret for. Derimot vil hans utgifter til å unngå slikt indirekte tap, anses som 
”direkte tap” og følgelig falle innenfor rammen av utgifter som entreprenøren må stå får.  
 
For alle utgiftspostene har følgelig byggherren en generell plikt til å begrense tapet etter rime-
lig evne. Dette følger av rettferdighetshensyn, samt lojalitet i kontraktsforhold. Tapsbegrens-
ningsplikten til byggherren er også et alminnelig prinsipp81 for hele kontraktsretten.  
 
3.5.3.4 Unntaket ved forsikrede følgeskader  
NS 8405 pkt. 36.2 (2) unntar visse forhold fra entreprenørens utbedringsplikt samt hans med-
følgende erstatningsansvar.82 Dette gjelder der mangelen har ”forvoldt skade på andre deler 
av kontraktarbeidet som dekkes av forsikringer byggherren har tegnet”.  
 
For det første må mangelen ha forvoldt skade på andre deler av kontraktarbeidet. Etter en 
ordlydstolkning av begrepet viser unntaket for det første til andre deler enn den delen av kon-
traktarbeidet mangelen utfolder seg på. Den ytre rammen er fortsatt hele kontraktarbeidet, slik 
definert i NS 8405 pkt. 2.6. Følgelig vil en skade på deler av bygget eller anlegget som ikke 
omfattes av kontrakten eventuelt kreve uaktsomhet for erstatningsansvar og reguleres av pkt. 
36.5. Videre må mangelen ha forvoldt skade på andre deler av kontraktarbeidet. Som følge av 
ordlyden må det oppstilles et vilkår om årsakssammenheng. I denne sammenheng må man 
legge til grunn vanlige betraktninger om årsaksforhold. Dette i motsetning til det noe strenge-
re kravet etter pkt. 36.1 (2) hvor kriteriet er ”nærliggende og påregnelig følge” (dette kravet 
har jeg skrevet om i avsnitt 2.1.3). Terskelen er altså lavere ved ordlyden ”forvoldt”. For det 
tredje vil unntaket kun omfatte de deler av kontraktarbeidet byggherren har tegnet forsikring 
for.  

                                                
79  NS 8405 pkt. 36.2 (1)(2) – ”direkte og nødvendig følge…”  
80  Marthinussen (2016) s. 600  
81  Se kjøpsloven § 70, forbrukerkjøpsloven § 54, bustadoppføringslova § 36, håndtverkertjenesteloven § 30 og 

avhendingslova § 7-2  
82  Kolrud (2004) s. 443  
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Dersom alle disse vilkårene er oppfylt blir spørsmålet videre om det er både retten til faktisk 
utbedring samt omkostningsansvaret for utbedringen som begrenses etter annet ledd eller bare 
en av postene. Første ledd i bestemmelsen83 beskriver både entreprenørens plikt til utbedring, 
samt entreprenørens omkostningsansvar ved utbedring. Annet ledd derimot innledes med 
formuleringen ”Dette gjelder likevel ikke dersom (…)”, noe som for det første betyr at annet 
ledd viser til første ledd med ordet ”dette”, men sier videre ingenting om den både viser til 
utbedringsplikten samt omkostningsansvaret eller bare en av de.84 Fordi man ikke får klargjort 
dette etter en ren ordlydstolkning av bestemmelsen velger jeg å se til andre kilder. Det frem-
går av NS 3430 pkt. 32.2 (2) at entreprenøren må gjennomføre faktiske utbedringer også ved 
følgeskader, men slipper omkostningsansvaret. Av mangel på andre kilder er det for meg der-
for mest rimelig å anta at dette også gjelder for NS 8405. Dermed er det i mine øyne mest 
riktig å lande på at annet ledd i NS 8405 pkt. 36.2 bare gjelder en begrensing i entreprenørens 
omkostningsforpliktelse, entreprenøren må fortsatt faktisk utbedre.  
 
Reglene i 36.2 første og annet ledd kan oppsummeres som det fremkommer i Kolrud.85 Der 
byggherren ikke har tegnet forsikring som dekker skaden på andre deler av kontraktsarbeidet 
har entreprenøren etter første ledd både en plikt og rett til å utbedre. Det inkluderer også om-
kostningsansvar for kostandene ved utbedringen. Der byggherren har forsikring som dekker 
skaden vil entreprenøren fortsatt ha en plikt og rett til å utbedre etter første ledd, men omkost-
ningsansvaret er begrenset til det tap som ikke dekkes av forsikringen, jf. annet ledd.86  
 
Dersom mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren gjelder likevel 
første ledd.87  
 
3.5.4 Byggherrens medvirkningsplikt   
Det følger av NS 8405 okt. 36.2 (5) at byggherren plikter å gi entreprenøren ”nødvendig ad-
komst” slik at utbedring kan foretas. Bestemmelsen knytter seg til byggherrens medvirkning i 
form av å gi entreprenøren fysisk adkomst til stedet han skal foreta utbedringen. Det kan for 
eksempel dreie seg om å sørge for at en port til byggeplassen er åpen og lignende. Plikten må 
derimot avgrenses mot ”tilkomstutgifter”, de utgiftene som entreprenøren er ansvarlig for 
etter kontraktens pkt. 36.2 (1)(2). Medvirkningsplikten vil bare omfatte den fysiske adkoms-

                                                
83  NS 8405 pkt. 36.2 (1)  
84  Kolrud (2004) s. 444 
85  Kolrud (2004) s. 443-444 
86  Kolrud (2004) s. 444  
87  NS 8405 pkt. 36.2 (2)((3)  
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ten til selve stedet, ikke entreprenørens adkomst til selve mangelen. Byggherrens medvirk-
ningsplikt kan videre også sies å følge av rene lojalitets- og samarbeidsbetraktninger.88 
 
3.5.4.1 Kreditormora  
Dersom byggherren ikke oppfyller sin medvirkningsplikt havner han i en situasjon kalt ”kre-
ditormora”. Dette begrepet benyttes om alle typer svikt ved kreditors forpliktelser etter kon-
trakten. Dermed også dersom byggherren ikke gir entreprenøren ”nødvendig adkomst” ved 
utbedring slik som behandlet i avsnittet over. Kreditormora regnes i dag som et kontrakts-
brudd.89 Det er klart at realkreditors plikter som regel er mer omfattende når det gjelder til-
virkningskontrakter. Her er det gjerne tale om grunnleggende forutsetninger for at realdebitor 
skal kunne oppfylle og dermed tjene opp sitt vederlag.90 På entrepriserettens område er det 
følgelig tale om kreditors medvirkningsforpliktelser. Hvilke forpliktelser en kreditor har må i 
utgangspunktet avgjøres konkret utfra en tolkning av kontrakten. For eksempel vil NS 8405 
pkt. 36.2 (5) om ”nødvendig adkomst” være en slik medvirkningsforpliktelse. Dersom kon-
trakten hadde vært taus ville det fremgått av bakgrunnsretten at ”kreditor skal yte slik med-
virkning som det er rimelig å vente av han for at debitor skal kunne gjennomføre sine realfor-
pliktelser” jf. kjl. § 50 (a). Selv om dette ikke gjelder direkte for entrepriseretten er det klart at 
det som fremkommer av bestemmelsen i kjøpsloven er et utslag av et alminnelig kontrakts-
rettslig prinsipp og følgelig gjelder for all kontraktsrett.  
 
Det er klart at for alle typer realforpliktelser vil ikke-oppfyllelse fra realdebitor som følge av 
svikt innenfor kreditors forhold, ikke betraktes som kontraktsbrudd fra realdebitors side.91 For 
å relatere dette til entrepriseretten, vil entreprenøren ikke ha brutt sin utredningsplikt dersom 
dette skyldes forhold på byggherrens side. Entreprenøren vil følgelig ha rett på en utsettelse 
av utbedringsfristen. Dette følger av rimelighet, samt den alminnelige lojalitetsplikten i et 
kontraktsforhold. Det er klart at entreprenøren ikke skal havne i mislighold for en situasjon 
som byggherren kunne forhindret.  
 
Videre er det klart at byggherren kan risikere erstatningsansvar for merarbeid overfor entre-
prenøren ved mislighold av egne medvirkningsplikter. Dette var tilfellet i RG 1965 s. 390. 
Selv om dette er en tingrettsdom er det klart at den kan brukes som illustrasjon for hvordan 
domstolene stiller seg til problemstillingen vedrørende kreditormora. Saken gjaldt oppgjør av 
en større entreprise angående utførelse av et kraftverk med tilløpstunnel, kraftstasjon i fjell og 
bygg i dagen. Entreprenøren ble her tilkjent tilleggsbetaling fordi han var blitt forsinket i star-
                                                
88  NS 8405 pkt. 5  
89  Simonsen (2011) s. 2  
90  Simonsen (2011) s. 2 
91  Simonsen (2011) s. 3 
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ten av arbeidet som følge av at byggherren ikke hadde overholdt frister for sine forpliktelser 
som entreprenøren var avhengig av for å overholde sine forpliktelser etter avtalen. Dommen 
behandler først viktigheten av lojalitet og en god samordningsplikt. Det heter på s. 406 at ”Et 
slikt anlegg kan ikke gjennomføres på en tilfredsstillende måte med mindre det i anleggstiden 
er en løpende kontakt mellom byggherre og entreprenør. (…) det vil neppe være til å unngå at 
det viser seg å være noen divergerende meninger om hvorledes visse punkter i kontrakten skal 
forestås m.v. og etter voldgiftsrettens oppfatning må det regnes som en forutsetning at begge 
parter viser vilje til å løse slike divergenser på en måte som tar hensyn også til den annen 
parts berettigede interesser”. Videre gjennomgår dommen saksforholdet og beskriver hvor-
dan byggherren var forsinket med flere av sine forplikter, som for eksempel tegninger som 
entreprenøren trengte. Avslutningsvis fremkommer det av dommen at en dårlig kontakt mel-
lom byggherre og entreprenør hadde ført til lite effektivt arbeid, samt gnisninger, misforståel-
ser og til dels direkte overenstemmelser mellom entreprenørens og byggherrens folk på an-
legget. Dette hadde videre fått store betydninger for arbeidets gang. Byggherren ble dermed 
ansett ansvarlig for situasjonen fordi han ”bidro til vanskelighetene med å gjøre arbeidet mer 
komplisert enn forutsatt og ved å levere tegninger sent, noe som var særdeles uheldig92” iføl-
ge retten. Byggherren ble følgelig ansvarlig for situasjonen og entreprenøren ble tilkjent til-
leggsbetaling isteden for å havne i en misligholdssituasjon.  
 
3.5.5 Byggherrens utbedringsrett 
Etter kontraktens pkt. 36.2 (7) kan byggherren sette bort utbedringen til andre uten varsel. 
Vilkåret for anvendelse er at det er ”tvingende nødvendig” at utbedring skjer raskere enn 
entreprenøren har anledning til. Det er klart at byggherren må reklamere overfor entreprenø-
ren på vanlig måte, jf. pkt. 36.7. Han vil derimot slippe å si ifra til entreprenøren at han setter 
bort arbeidet til andre dersom vilkåret i bestemmelsen er oppfylt. Vilkåret om at det skal være 
”tvingende nødvendig” er strengt, terskelen for anvendelse er følgelig høy. Dette følger av 
entreprenørens iboende rett til utbedring i bestemmelsens første ledd (defensiv mangelsbeføy-
else). Bestemmelsen sees på som en ren unntaksregel og byggherren skal ikke ha noe valg.93 
Det skal også nevnes at byggherren vil ha bevisbyrden for at det var tvingende nødvendig å 
overlate utbedringen til noen andre.  Det kan for eksempel tenkes at et rør sprekker i en bolig-
blokk slik at faren for lekkasje og vannskader er stor. Da vil byggherren ha en rett til å få 
gjennomført utbedringen fra den rørleggeren som kan komme raskest og utføre arbeidet best 
mulig. Det er med andre ord en snever unntaksregel for de typiske uforutsette, plutselige nød-
situasjonene.  
 

                                                
92  RG 1965 s. 390 (418)  
93  Marthinussen (2016) s. 606  
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3.6 Særskilte kvalitetskrav?  
Forutsatt at entreprenøren har en utbedringsplikt kan spørsmålet om særskilte kvalitetskrav 
dukke opp. For det første er dette et spørsmål om det kan oppstilles et skjerpet kvalitetskrav 
ved utbedringsprosessen. For det andre om det kan oppstilles et skjerpet kvalitetskrav til ut-
bedringsresultatet.  
 
I det følgende skal jeg gjennomgå momenter for de to problemstillingen, først i forhold til 
utbedringsprosessen deretter utbedringsresultatet.  
 
3.6.1 Momenter  
I mine øyne er det særlig to momenter som er av relevans i forhold til om det oppstilles særs-
kilte krav til entreprenørens utbedringsprosess. Disse fremkommer av NS 8405 pkt. 36.2 
(5)(2) og pkt. 36.3 (1)(2).  
 
Det fremkommer av NS 8405 pkt. 36.2 (5)(2) at utbedringen skal skje på en slik måte at det 
”tas hensyn til byggherrens bruk av kontraktarbeidet”. Dette er en særlig plikt for entreprenø-
ren når han skal utbedre. Denne plikten er også et utslag av det alminnelige lojalitetsprinsippet 
i kontraktsforhold, også hjemlet i standardens pkt. 5. Dersom entreprenøren har valgmulighe-
ter når han skal utbedre, vil denne regelen om å ta hensyn til byggherrens bruk kunne sette 
skranker for disse valgmulighetene. Hvor langt denne hensynsplikten rekker kommer ann på 
arbeidets karakter og størrelse.94 Kravet er med andre ord individuelt for hver enkelt utbed-
ring. Det kan for eksempel tenkes at det skal utbedres i en barnehage. Det vil både medføre 
betydelig støy, samt store maskiner må oppstilles på området, det er da klart at barn ikke kan 
være tilstede. Dermed vil entreprenøren mest sannsynlig måtte legge utbedringene til dager 
hvor barnehagen er stengt, som for eksempel i ferier. Det er videre klart at hensynsplikten må 
veies opp mot nødvendigheten av å utbedre med engang. Situasjonen i eksemplet ovenfor 
kunne ha utartet seg annerledes dersom det var tale om en vannlekkasje hvor utbedringer ikke 
kan vente.  
 
Som følge av NS 8405 pkt. 36.3 (1)(2) skal arbeidet, dersom satt bort til en annen entreprenør, 
skje på en ”rimelig og forsvarlig måte”. Selv om denne bestemmelsen gjelder der entreprenø-
ren har unnlatt å utbedre, slik at byggherren han sette arbeidet bort til andre, mener jeg at kra-
vet til en rimelig og forsvarlig utbedring også gjelder dersom entreprenøren selv utbedrer. 
Dette følger også av lojalitetsplikten mellom partene. Utbedringen skal med andre ord foretas 
i henhold til kontraktens krav, gjøres effektivt og med hensyn til byggherrens brukt av kon-
traktarbeidet.  

                                                
94  Kolrud (2004) s. 447  
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I forhold til utbedringsresultatet er det i mine øyne særlig to momenter som er av relevans for 
å finne ut i hvilken stand det utbedrete arbeidet må være i for å anses mangelfritt. Disse er (1) 
kontrakten mellom partene, (2) kravet til ”vanlig god vare”.   
 
Den klare hovedregel er at de samme prinsippene som gjelder ved selve utførelsen også gjel-
der ved utbedringsarbeidene. Utbedringene må tilfredsstille kontrakten mellom partene. Det er 
klart at utbedringen er en videreførelse av selve utførelsen, slik at kravene etter kontrakten 
står like sterkt. Selv dersom kontrakten er taus vil prinsippet om kravet til ”vanlig god va-
re”/”vanlig for tilsvarende arbeider” komme til anvendelse, jf. NS 8405 pkt. 11.1 (2). Det er 
på det rene at byggherren ikke kan forvente at kontraktarbeidet skal være 100 % korrekt, men 
han må heller ikke finne seg til slurv fra entreprenøren.  
 
3.6.2 Konsekvenser ved brudd 
Forutsetningen er at entreprenøren ikke overholder kravene oppstilt ovenfor. Også her velger 
jeg å først ta for meg brudd på kravene til utbedringsprosessen for deretter å behandle situa-
sjonen dersom det foreligger brudd på kravene til utbedringsresultatet.  
 
3.6.2.1 Ved prosessen  
Det er følgelig klart et utbedringsplikten innebærer at entreprenøren har en særskilt plikt til å 
ta hensyn til byggherren når utbedringene skal gjennomføres. Dersom entreprenøren ikke tar 
til følge denne hensynsplikten vil det utgangspunktet anses som et brudd på selve utbedrings-
plikten. Standarden er derimot taus om hva konsekvensene av et slikt brudd vil være. Det er 
likevel klart at et brudd på hensynsplikten ikke er like alvorlig som andre brudd som følge av 
kontrakten. Dette fordi hensynsplikten er et krav til utbedringsprosessen og ikke til det ferdig-
stilte resultatet. Dermed vil også konsekvensene være noe mildere. Som følge av reelle hen-
syn kan en løsning tenkes å være at byggherren kan kreve at entreprenøren endrer måten han 
jobber på slik at prosessen endres i tråd med hensynsplikten. Velger entreprenøren likevel 
ikke å endre sin metode, vil det anses som et mislighold av selge utbedringplikten. Konse-
kvensen er da at byggherren kan kreve at utbedringsarbeidene blir satt bort til andre og den 
opprinnelige entreprenøren må betale kostnadene jf. NS 8405 pkt. 36.3. Denne situasjonen vil 
jeg behandle senere i oppgaven i avsnitt 4.3.  
 
3.6.2.2 Ved resultatet   
Det er klart at dersom resultatet av utbedringen ikke svarer til kontraktens krav eller kravet til 
”vanlig god vare” vil resultatet fortsatt anses mangelfullt. Da kan det oppstilles et spørsmål 
om entreprenøren har rett til å prøve å utbedre en gang til. Vedrørende denne problemstilling-
en er NS 8405 taus. Dermed velger jeg å se hen til bakgrunnsretten for å se om denne kan 
være av interesse. Etter kjøpsloven § 36 kan selgeren i prinsippet gjøre flere utbedringsforsøk 
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innenfor det tidsrom selgeren har til rådighet for rettingen. Dette gjelder kun ”når dette kan 
skje uten vesentlig ulempe for kjøperen (…)”.95 Det kan derimot fort anses som en ulempe for 
kjøperen dersom selgeren gjentatte ganger utbedrer uten at mangelen blir fikset. Det er følge-
lig klart at det må avgjøres konkret i hvert tilfelle hvor mange utbedringsforsøk selgeren skal 
få før det anses som en vesentlig ulempe for kjøperen. Denne regelen vil i mine øyne ha over-
føringsverdi på entrepriserettens område. Ikke bare er det i begge tilfellene snakk om næ-
ringsdrivende, profesjonelle parter, men det synes også rimelig at entreprenøren skal kunne 
utbedre frem til fristen, som byggherren har satt, har gått ut. Fordi det på entrepriserettens 
område er tale om store og komplekse byggverk vil derimot entreprenøren muligens ikke ha 
tid til å foreta så mange utbedringsforøk innen tidsfristen er over. Likevel vil det fortsatt være 
rettferdig å gi han en slik rett, så får det være opp til han å velge hvordan han vil bruke den.  
 
Dersom entreprenørens frist for utbedring er slutt og arbeidet fortsatt beheftes med en mangel 
vil situasjonen falle innenfor NS 8405 pkt. 36.3. Dette vil jeg behandle under avsnitt 4.3.  
 
3.7 Tidsmessige grenser  
Rettslig utgangspunkt følger av NS 8405 pkt. 36.2 (4) hvor det fremkommer at byggherren 
skal sette en ”rimelig frist” for entreprenørens utbedring. Fristens viktigste betydning er at 
byggherren ikke kan sette bort arbeidene til andre og kreve erstatning fra entreprenøren før 
fristen er oversittet.96 Denne fristen gjelder for utbedring av mangler hvor byggherren rekla-
merer ved overtakelsen. Samtidig vil entreprenøren også ha mulighet for å utbedre samlet 
innen 1 år dersom byggherren reklamerer på mangler etter overtakelsen, dette føler av NS 
8405 pkt. 36.2 (6). Det er disse to fristene jeg skal behandle i det videre.  
 
3.7.1 ”Rimelig frist”  
Ved mangler reklamert på ved overtakelsen skal byggherren fastsette en frist for entreprenø-
rens utbedringer. Entreprenøren er da forpliktet til å overholde denne og må foreta utbedringer 
innenfor denne fristen. Det er likevel grenser for hva byggherren kan pålegge entreprenøren. 
Fristen må følgelig være en ”rimelig frist”.97 Dette fordi entreprenøren ikke skal settes under 
urimelig press når han skal utbedre manglene. Spørsmålet er hva som ligger i begrepet ”rime-
lig”.  
 
Det fremkommer ikke av kontrakten hva som anses for å være en rimelig frist. Begrepet må 
avgjøres konkret gjennom en helhetsvurdering av situasjonen. Lengden av fristen vil i stor 

                                                
95  Kjøpsloven § 36 (1)  
96  Marthinussen (2016) s. 602  
97  NS 8405 pkt. 36.2 (4)  
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grad være avhengig av omfanget og karakteren av mangelen.98 Utgangspunktet for bereg-
ningen av fristens lengde er altså så lang tid det vil ta å utbedre mangelen ved kontraktarbei-
det. For eksempel vil det være forskjell på om entreprenøren må utbedre en mangel på en vin-
duskarm eller om han må utbedre varmekablene under baderoms-gulvet. Det må også tas hen-
syn til forhold både før og etter utbedringen, som for eksempel adkomst til mangelen, samt for 
eksempel rydding når man er ferdig. Entreprenøren skal ikke føle seg presset til å gjøre utbed-
ringen raskere enn vanlig, men vil også ha en plikt til å arbeide i normalt tempo. Et annet 
moment som også kan virke inn på fristen er årstidene. Det skal tas hensyn til om noen utbed-
ringsarbeid kun kan gjennomføres på en av årstidene. Utbedring kan også ta lengre tid om 
vinteren pga værforholdene. Videre vil det være av betydning om entreprenøren alt har rigget 
ned eller om utsyr og lignende fortsatt er oppsatt ved arbeidet. Alle momentene ovenfor er av 
relevans når byggherren skal fastsette en frist for entreprenøren. Det avgjørende for hva som 
skal anses som en ”rimelig frist” må følgelig avgjøres objektivt i forhold til hva som kan for-
ventes av en hvilke som helst entreprenør. Dette styrker også forutberegneligheten for begge 
parters stilling i kontraktsforholdet.  
 
3.7.1.1 For kort utbedringsfrist  
Det kan skje at det fastsettes en for kort utbedringsfrist for entreprenøren. Det kan da reises to 
spørsmål dersom entreprenøren er av denne oppfatningen før han starter å utbedre. Forutset-
ningen er her at byggherren skal overta byggverket, oppdager en mangel, reklamerer på denne 
og fastsetter en frist for entreprenørens utbedring. Denne fristen mener entreprenøren er for 
kort. Første spørsmål vil følgelig være om entreprenøren kan nekte å iverksette utbedringene 
der byggherren fastholder sin frist. Videre om entreprenøren aktivt må foreta seg noe for å få 
endret på fristen.  
 
Dersom byggherren fastholder fristen han har fremsatt selv om entreprenøren mener den er 
for kort, vil spørsmålet dukke opp om entreprenøren kan nekte å utbedre. Det vil kunne frem-
stå nytteløst for entreprenøren å utbedre når han vet at han ikke kommer til å bli ferdig innen-
for fristen. Dette vil likevel neppe være nok for at entreprenøren kan nekte å utbedre. For å 
avgjøre hvordan entreprenøren skal forholde seg i denne situasjonen må det sees hen til vilkå-
rene for utløsning av utbedringplikten. Dette har jeg skrevet om i kapittel 2 (mangel) og 3.2 
(reklamasjon). Det oppstilles ikke noe vilkår for utløsning av utbedringsplikten at byggherren 
sin frist må anses rimelig av entreprenøren. Som nevnt over er det kun et krav til mangel, samt 
at denne be påberopt i rett tid. Det er disse to vilkårene som utløser utbedringsplikten. Dersom 
disse to vilkårene er oppfylt vil entreprenøren ha en ubetinget plikt til å utbedre.  
 

                                                
98  Marthinussen (2016) s. 602, og Kolrud (2004) s. 446  
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Videre er det klart at entreprenøren må informere byggherren dersom han mener en frist er for 
kort. Dette bygger på varslingsreglene og lojaliteten i kontraktsforholdet. Dersom entreprenø-
ren ikke foretar seg noe aktivt kan hans passivitet anses som et samtykke til fristen byggher-
ren har fastsatt.99 Der entreprenøren varsler byggherren om for kort frist vil han også måtte 
legge ved en frist han selv mener er rimelig. Og dersom byggherren godtar dette er det denne 
fristen som gjelder for utbedringen.  
 
I situasjonen hvor byggherren fastholder sin frist selv etter at entreprenøren har varslet og 
entreprenøren vet han ikke vil klare å utbedre innen denne fristen kan det oppstilles et spørs-
mål om antesipert mislighold.100 Med andre ord om byggherren kan sette bort arbeidet til 
andre på bakgrunn av at entreprenøren ikke vil klare å holde seg til fristen. Kontrakten er taus 
om denne situasjonen og en løsning må eventuelt basere seg på reelle hensyn. På den ene si-
den kan det virke som en naturlig konsekvens for entreprenøren at byggherren kan sette bort 
arbeidet. Det kan tenkes lite tjenlig for entreprenøren om han skal startet på en utbedring han 
vet han ikke kommer til å bli ferdig med. På den andre siden må stor vekt legges på entrepre-
nørens utbedringsrett. Utbedringsretten er vernet så lenge fristen løper.101 Dette følger også av 
kontraktens pkt. 36.3, samt utfra forutberegnelighetsbetraktninger. Det er klart at entreprenø-
ren vil måtte betale mindre i erstatning jo mer han får utbedret innenfor fristen. På denne bak-
grunn må det legges til grunn at utbedring ikke kan settes bort til andre så lenge fristen løper 
selv om entreprenøren vil ende med å oversitte den (antesipert mislighold av fristen). Dette 
gjelder selvfølgelig såfremt entreprenøren har en interesse i å utbedre så lenge fristen løper. 
Der han ikke har en slik interesse vil partene fint kunne avtale at arbeidet settes bort til andre 
for entreprenørens regning.  
 
3.7.2 Samlet utbedring  
For mangler som avdekkes og påberopes etter overtakelsen, med andre ord i reklamasjonspe-
rioden, er det gitt en særlig regel i pkt. 36.2 (6).102 Slike mangler kan under visse forutset-
ninger utbedres samlet. Regelen gir altså entreprenøren en rett til å samle utbedringene av 
mangler som påberopes etter overtakelsen og et år fremover. Den samlede utbedringen må da 
skje innen et år fra overtakelsen. Vilkåret er kun at det ikke foreligger en ”klar ulempe” for 
byggherren.   
 
Regelen hviler på hensynet til effektivitet og rimelighet. Her veies byggherrens interesser mot 
entreprenørens. Det er klart at entreprenøren vil være tjent med å utbedre alle manglene en 
                                                
99  Marthinussen (2016) s. 602  
100  NS 8405 pkt. 39.1 (1)(2)  
101  Marthinussen (2016) s. 602  
102  Kolrud (2004) s. 447  
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gang etter overtakelsen, slik at han ikke trenger å rigge opp, bringe materialer osv. i flere run-
der når han kan gjøre det én gang. Dette vil være en stor fordel både faktisk og økonomisk for 
entreprenøren. Byggherrens ulempe må derfor være ”klar”. Terskelen er således relativt høy 
for at byggherren skal kunne avskjære entreprenørens samlede utbedringrett.  
 
For det første er det klart at entreprenøren må fremsette et krav om samlet utbedring innen 
rimelig tid etter byggherrens reklamasjon for å ha kravet i behold. 103 Dette  fremgår ikke di-
rekte av bestemmelsen, men må likevel kunne sies å følge av det strenge varslingssystemet i 
kontrakten. Det er svært viktig at begge parter er klar over den foreliggende situasjonen og 
kan handle deretter.   
 
Hva som ligger i begrepet ”klar ulempe” må vurderes konkret gjennom en helhetsvurdering. 
Det er på det rene at vanlige ulemper ikke vil være nok for byggherren til å avskjære en sam-
let utbedring, han må vanligvis finne seg i disse. Dette som følge av ordlyden ”klar ulempe”, 
samt den gjensidige medvirkningsplikten i forholdet. Momenter i helthetsvurderingen kan 
tenkes å være de samme som for forholdsmessighetsvurderingen etter misforholdsbegrens-
ningen. Dette fremkommer av Marthinussen, hvor det heter at ”En klar ulempe krever en kva-
lifisert grad av ulempe for byggherren. Det kan tenkes å foreligge dersom mangelens natur 
eller omgang medfører at å utsette utbedringen vil føre til stor sjenanse for byggherren eller 
endog skade på bygget”.104 For eksempel vil det være lettere for byggherren å motsette seg 
samlet utbedring dersom mangelen går utover funksjonsdyktigheten til byggverket enn der-
som mangelen er rene skjønnhetsfeil. Det er klart at dersom mangelen består i en vannlekka-
sje kan ikke utbedringen vente et år, er det derimot tale om feil på vinduskarmer vil situasjo-
nen stille seg annerledes.  
 
Avslutningsvis er det klart at entreprenørens ansvar for mangler faller bort etter fem år, jf. 
kontraktens pkt. 36.7. Oppsamlingsregelen gjelder bare for mangler påberopt innen 1 år etter 
overtakelsen. For mangler som påberopes de etterfølgende fire årene gjelder hovedregelen i 
pkt. 36.2 (4) om løpende utbedringer innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.105  
 

4 Konsekvenser av misligholdt utbedringsplikt  
4.1 Innledning  
Det kan forekomme at entreprenøren misligholder sin utbedringsplikt. Forutsetningen er med 
andre ord at det har blitt konstatert en mangel på entreprenørens hånd og han har plikt til å 

                                                
103  Marthinussen (2016) s. 604 
104  Marthinussen (2016) s. 604 
105  Marthinussen (2016) s. 605  
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utbedre. Dette velger han likevel ikke å gjøre, han overholder ikke utbedringsfristen eller han 
gjør ikke utbedringen godt nok, slik at arbeidet fortsatt blir ansett som mangelfullt. Da vil 
byggherren ha en rett til å gjøre de subsidiære misligholdsbeføyelsene gjeldende overfor 
entreprenøren. I det følgende skal jeg relativt kort gjennomgå fire av de subsidiære mislig-
holdsbeføyelsene; naturaloppfyllelse, erstatning for utbedring, prisavslag, og heving.  
 
4.2 Naturaloppfyllelse 
Som følge av entreprenørens mislighold av utbedringsplikten, kan byggherren som alternativ 
forfølge kravet. Byggherren har som nevnt ovenfor et krav på at entreprenøren oppfyller etter 
kontrakten og kan dermed tvinge entreprenøren til å etterkomme utbedringsplikten ved dom 
på naturaloppfyllelse106, jf. Rt. 1972 s. 449. I saken hadde et byggefirma påtatt seg isolasjon 
og tekking av terrassene i to syv-etasjers boligblokker som en byggmester oppførte. Etter ut-
førelsen oppstod det lekkasjer i blokkene. Et av spørsmålene tatt opp i saken var om bygge-
firmaet hadde ansvaret for å utbedre denne mangelen. Det ble konstatert at årsaken til lekka-
sjene kunne tilbakeføres til byggefirmaet slik at de ble dømt til å utbedre disse.  
 
4.3 Erstatning ved utelatt utbedring 
Retten til erstatning ved utelatt utbedring fremgår av NS 8405 pkt. 36.3 (1) hvor det heter at 
”Er ikke utbedrings foretatt innenfor firsten (…), kan byggherren kreve at entreprenøren beta-
ler kostandene til utbedring utført av andre (…)”. Regelen er oppstilt som en subsidiær 
mangelsbeføyelse fordi det anses mer lønnsomt for entreprenøren selv å forestå utbedringen 
med tanke på at han både kjenner prosjektet, samt at hans utstyr allerede står rigget på ar-
beidsplassen. Derfor oppstilles det også visse vilkår for at byggherren skal ha mulighet til å 
sette bort arbeidet til andre. Følgelig er det klart at byggherrens adgang til å kreve erstatning 
for utbedringskostnader kun kan forekomme i to tilfeller: (1) der entreprenøren har oversittet 
utbedringsfristen107 og (2) i nødlignende tilfeller.108 
 
Jeg har i kapittel 3.5.5 (byggherrens utbedringsrett) allerede omtalt situasjonen hvor det er tale 
om nødlignende tilfeller, så jeg vil ikke gå videre inn på det igjen her. Jeg skal således fokuse-
re på situasjonen hvor entreprenøren har oversittet sin utbedringsfrist i det videre.  
 
Bestemmelsen i NS 8405 pkt. 36.3 (1) må ses i sammenheng med bestemmelsen i pkt. 36.2 
(4) om byggherrens rett til å fastsette en utbedringsfrist for entreprenøren. Dette har jeg omtalt 
i kapittel 3.7. Dersom entreprenøren ikke har foretatt utbedring innenfor den gitte fristen vil 
byggherren kunne sette bort arbeidet og kreve erstatning for ”kostnadene til utbedring utført 
                                                
106  Bruserud (2014) s. 390  
107  NS 8405 pkt. 36.3 (1)  
108  NS 8405 pkt. 36.3 (2) jf. 36.2 (7)  
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av andre”.109 Bestemmelsen oppstiller videre et krav om at utbedringen skal skje på en ”rime-
lig og forsvarlig måte”. Denne begrensningen peker tilbake på lojalitetsprinsippet i kontrakts-
forholdet, samt en alminnelig plikt for byggherren til å begrense tapet så godt han kan. Det er 
på det rene at byggherren ikke har rett til å iverksette utbedringstiltak som gir han et bedre 
arbeid enn det han har krav på etter kontrakten.110 Med andre ord vil entreprenøren kun være 
pliktig til å erstatte selve utbedringskostnadene dersom utbedringen inneholder elementer av 
oppgradering.111 Det finnes også eksempler på at domstolene reduserer erstatningskravet der 
de mener at kravet er satt for høyt uten å gi noen god begrunnelse. I LB-2004-5193 hadde 
byggherren fått andre entreprenører til å utbedre mangler. Lagmannsretten tok utgangspunkt i 
de utbedringskostnader som byggherren måtte betale. En rekke krav ble imidlertid redusert 
skjønnsmessig, da kostnadene ble funnet for høye. Retten la vekt på at entreprenørens anførsel 
om at kostandene syntes urimelig høye.112 Utgangspunktet derimot klart, og er at byggherren 
skal få dekket samtlige av utbedringskostnadene dersom han har innhentet et forsvarlig prist-
ilbud fra andre entreprenører. Byggherren skal ikke tape som følge av at entreprenøren ikke 
oppfyller sin plikt etter avtalen.  
 
Entreprenørens erstatningsansvar er rent objektivt.113 Det eneste som skal til er at entreprenø-
ren har oversittet utbedringsfristen ifølge bestemmelsen. Det spiller for eksempel ingen rolle 
om han kan klandres eller om det forelå hindringer utenfor hans kontroll (kontrollansvaret). 
Denne regelen kan derimot ikke tolkes rent bokstavelig.114 For eksempel vil det neppe kunne 
sies at byggherren kan sette bort arbeidet til andre dersom entreprenøren utbedrer på en til-
fredsstillende og lojal måte og det ved fristens slutt kun gjenstår mindre arbeider. Derimot vil 
byggherren kunne sette bort arbeidet dersom det er tydelig at utbedringsarbeidene ikke blir 
gjort på en tilfredsstillende måte selv om de har blitt påstartet.115 Men igjen vil han måtte ven-
te til utløpet av utbedringsfristen som følge av entreprenørens utbedringsrett.  
 
Byggherren kan ikke sette bort utbedringsarbeidene til andre før han har varslet entreprenøren 
etter pkt. 36.3 (1). Varslingsreglene står sterkt i NS 8405 og er utslag av det alminnelige kra-
vet om lojalitet i kontraktsforhold. De er særlig viktige for entreprisekontrakter som er omfat-
tende, og svært kostbare. Varselet skal videre ivareta entreprenørens behov for kostandskon-

                                                
109  NS 8405 pkt. 36.3 (1)  
110  Bruserud (2014) s. 393 
111  Marthinussen (2016) s. 607  
112  Marthinussen (2016) s. 607 
113  Kolrud (2004) s. 449 
114  Kolrud (2004) s. 449  
115  Se LB-1998-00154 og LH-2001-00914 
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troll med de utbedringsarbeidene som skal foretas på hans regning.116 Det kan også tenkes at 
et varsel kan tolkes som en siste mulighet for entreprenøren til å utbedre ferdig. Dette gjelder 
kun dersom det anses rimelig, som videre må avgjøres konkret. Da må entreprenøren umid-
delbart være klar på at han vil bruke muligheten og sette all sin kraft i utbedringen slik at dette 
blir oppfattet av byggherren og at han dermed avventer å ta kontakt med en tredjepart. Kom-
mer ingen slik reaksjon, vil byggherren være fri til å sette bort arbeidet til andre og kreve 
kostnadene av entreprenøren.117  
 
4.3.1 Brudd på utbedringsretten  
Det kan avslutningsvis tenkes en situasjon hvor byggherren velger å reklamere på mangelen, 
men foretar utbedring av en tredjepart uten å verken ha gitt entreprenøren muligheten til å 
utbedre eller gitt han varsel om at utbedringen ble satt bort til en tredjepart. I et slikt tilfelle er 
entreprenøren fratatt sin utbedringsrett og spørsmålet oppstår om byggherren følgelig mister 
ethvert erstatningskrav han har overfor entreprenøren eller ei. Denne situasjonen løser ikke 
standarden alene.118  
 
For å løse denne problemstillingen må andre relevante tolkningsmomenter trekkes inn. Etter 
reglene i avhendingslova § 4-10 og bustadoppføringslova § 33 mister forbrukeren sitt krav på 
erstatning dersom han avslår entreprenørens utbedringstilbud.119 Begge disse lovene omhand-
ler derimot forbrukerentreprise, hvor forbrukervernet står sterkt. Likevel er regelen klar på at 
dersom forbrukeren avskjærer entreprenørens utbedringsrett har han selv ikke et krav på er-
statning. Det har lenge vært antatt i tradisjonell entrepriserett at ved situasjonen nevnt ovenfor 
vil byggherrens krav på erstatning begrenses til entreprenørens besparelser ved å slippe utbed-
ring.120 Mye taler imidlertid for at det har utviklet seg en endring i rettstilstanden i de senere 
årene, slik at byggherren også her vil miste ethvert krav på erstatning dersom han avskjærer 
entreprenørens utbedringsrett. For eksempel vil det være lite grunn for at profesjonelle parter, 
som i NS 8405, skal behandles lempeligere enn en forbruker ved forbrukerentreprise. End-
ringen støttes følgelig for det første av forbrukerlovgivningen, men også rimelighetsbetrakt-
ninger. Videre vil en regel om at byggherren mister ethvert krav sende et signal om at partene 
må være lojale mot kontrakten for å være beskyttet av reglene, samt at de må oppføre seg rett-
ferdig overfor den motstående part. Denne regelen vil også forutse forutberegnelighet for 
begge parter. Det er videre klart at rettspraksis også støtter den overnevnte løsningen.121 Det 

                                                
116  Marthinussen (2016) s. 608  
117  Kolrud (2004) s. 450  
118  Marthinussen (2016) s. 608  
119  Marthinussen (2016) s. 608  
120  Sandvik (1966) s. 398  
121  Se LB-2003-19361, LH-2002-263 og LB-2010-79181 
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må følgelig være klart at det rettslig utgangspunkt er at byggherren mister ethvert krav på er-
statning dersom han avskjærer entreprenørens utbedringsrett.   
 
4.4 Prisavslag 
Den subsidiære retten til prisavslag fremgår av NS 8405 pkt. 36.4 (1). Kravet for at byggher-
ren kan kreve prisavslag er at ”vilkårene for å kreve utbedring etter 36.2 ikke er til stede”. 
Med andre ord (1) der misforholdsbegrensningen avskjærer byggherrens rett til å kreve utbed-
ring, men også (2) der entreprenøren er pliktig til å utbedre delvis for så å gi et prisavslag for 
det resterende arbeidet fordi misforholdsbegrensningen gjør seg gjeldende. Beføyelsen er så-
ledes objektiv og byggherren kan kreve prisavslag uavhengig om det foreligger skyld eller 
klanderverdige forhold jf. ordlyden.  
 
Størrelsen på prisavslaget beregnes i utgangspunkt på grunnlag av den reduksjon av bygges 
eller anleggets verdi som mangelen representerer122, jf. NS 8405 pkt. 36.4 (2)(1). Det må med 
andre ord foretas en vurdering av hva bygget selges for med og uten mangelen, slik at prisav-
slaget vil være differansen mellom de to størrelsene. For eksempel vil det være to forskjellige 
priser på et bygg med og uten vinduer installert, da vil prisavslaget følgelig være differansen 
mellom disse to verdiene.  
 
Der verken bruksverdien eller omsetningsverdien vil bli redusert med mangelen, skal prisav-
slaget ”minst svare til den besparelsen entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen 
ikke er kontraktsmessig”.123 Dette utgjør altså en nedre grense for prisavslaget. For eksempel 
kan situasjonen være den at entreprenøren har lagt fliser på gulvet i feil farge. Den endrede 
fargen vil normalt ikke gjøre bygget noe mindre verdt. Det kan også være vanskelig å se at 
entreprenøren har spart noe på å gjøre det, i så fall ville prisavslaget vært prisforskjellen mel-
lom de flisene som ble lagt på gulvet og de flisene som skulle vært lagt på gulvet. Det er på 
det rene at entreprenøren aldri skal tjene på å levere mangelfullt.  
 
4.5 Heving 
Retten til heving av kontrakten fremgår av NS 8405 pkt. 39.1 (1). Her fremkommer det at 
byggherren kan heve kontrakten dersom entreprenøren ”vesentlig misligholder sine kontrakts-
forpliktelser”. Vesentlighetskravet setter terskelen høyt for at byggherren skal få lov til å he-
ve. Det vil videre bare være adgang for byggherren å bruke hevingsadgangen i svært sjeldne 
situasjoner. Dette fordi byggherren heller vil tjene på å bruke andre misligholdsbeføyelser enn 
å heve. Det vil for eksempel være mye mer lønnsomt for byggherren å kreve erstatning for 

                                                
122  Marthinussen (2016) s. 610  
123  NS 8405 pkt. 36.2 (2)(2)  
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kostnader ved at utbedringsarbeidene settes bort til andre enn å heve kontrakten med entre-
prenøren. Det samme vil være tilfellet der et utbedringsforsøk er mislykket. Med andre ord vil 
et hevingskrav være mest aktuelt der utbedringsforsøket til entreprenøren er mislykket og det i 
tillegg ikke finnes andre entreprenører byggherren kan sette arbeidet bort til.  
 

5 Avsluttende bemerkninger  
Bygge- og anleggsvirksomheten har for tiden en svært oppadgående kurve både omsetnings- 
og produksjonsmessig.124 Det er derfor svært viktig med en hensiktsmessig og behovsmessig 
regulering av rettstilstanden på området. Det er viktig at de respektive partene vet hva som 
forventes av dem etter kontrakten til enhver tid. På den måten vil det i mindre grad oppstå 
komplikasjoner. Lojalitet, samarbeid, rimelighet og forutberegnelighet er fire bærebjelker på 
entrepriserettens område. Det er klart at mangels- og utbedringsreglene hviler på disse hensy-
nene. Reglenes innhold må kartlegges ut fra hva som er avtalt mellom partene, samt reglene i 
NS 8405.125 Dersom disse er uklare, eller man befinner seg i en ukjent situasjon, må den retts-
lige metoden oppstilt gjennom rettspraksis126 brukes for å løse problemstillingene.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
124  Statistisk sentralbyrå (2017)  
125  NS 8405 pkt. 36.1 og 36.2  
126  Se særlig Rt. 2016 s. 1447  
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