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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling

Tema for oppgaven er back to back-prinsippet i entrepriseretten. Oppgaven vil redegjøre for

prinsippets rettslige innhold, anvendelse og rekkevidde ved oppstått tvist. 

Bygg- og anleggsprosjekter er komplekse. Gjennomføringen krever innsats fra aktører med 

forskjellige kompetansefelt. En hovedentreprenør er derfor ofte avhengig av å sette bort ar-

beider til andre entreprenører for å kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor bygg-

herren. I utgangspunktet står hovedentreprenøren fritt til å gjøre dette.1 Kontraktsforholdet 

mellom hovedentreprenøren og hver enkelt underentreprenør er imidlertid byggherren uved-

kommen; hovedentreprenøren er ansvarlig for underentreprenørens arbeider som om de var 

hans egne.2

Back to back er en type avtaleregulering som sørger for samkjøring av kontraktsvilkårene i 

hele kontraktskjeden. På den måten kan en sikre at underentreprenørens arbeider oppfyller 

hovedentreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Formålet med back to back er å redu-

sere hovedentreprenørens risiko knyttet til bruk av underentreprenører for egen kontraktsopp-

fyllelse. Back to back-prinsippet velter risikoen for byggherrens manglende betalingsvilje fra 

hovedentreprenøren og over på underentreprenøren.

Back to back-prinsippet har blitt en vanlig reguleringsform i entrepriseretten. Til tross for 

dette er det betydelig usikkerhet knyttet til prinsippets nærmere innhold og rekkevidde. Kon-

traktsbestemmelsene er ofte begrenset utformet uten at partene har klarlagt reguleringens be-

tydning ved oppstått tvist. Samtidig kan reguleringens risikooverføring medføre alvorlige 

konsekvenser for en uoppmerksom underentreprenør. Usikkerheten rundt back to back-

prinsippets innhold svekker forutberegneligheten av partenes rettsstilling betraktelig. 

Målet med oppgaven er å behandle back to back-prinsippet på et overordnet nivå ved å opp-

stille generelle retningslinjer for hvordan back to back-prinsippet påvirker partenes rettsstil-

ling. Oppgaven tar derfor ikke sikte på å oppstille konkrete tolkninger og analyser av faktiske 

back to back-bestemmelser. En særlig problemstilling er om det kan oppstilles prinsipielle 

begrensninger i prinsippets anvendelse, og hvilke begrensninger som eventuelt gjelder. 

Spørsmålene kommer på spissen hvor back to back-klausulen er generelt utformet og således 

taus om anvendelsen av prinsippet. 

                                                
1 NS 8405 pkt. 15.1 første ledd første setning, NS 8406 pkt. 12 første ledd og NS 8407 pkt. 10.1 første ledd.
2 Eks. NS 8405 pkt. 15.1 første ledd annen setning. Følger også av det alminnelige kontraktsmedhjelperansvaret, 

jf. Rt-1986-1386.
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1.2 Begrepsavklaringer 

Entrepriseretten omhandler kontraktsforholdene mellom byggherre, entreprenør og eventuelle 

underentreprenører ved gjennomføringen av bygge- og anleggsprosjekter på landjorden. 

Byggherren er subjektet som ønsker et bygg eller et anlegget oppført. Byggherren kan enten 

sørge for prosjektering gjennom egne arkitekter og konsulenter (utførelsesentreprise3) eller 

han kan sette det bort til entreprenøren (totalentreprise4). Entreprenøren/hovedentreprenøren

påtar seg byggherrens oppdrag og har ansvaret for utførelsen, og eventuelt prosjektering, av 

hele eller store deler av entreprisen. Underentreprenøren kan være angitt i kontrakten med 

byggherren, hyret inn av hovedentreprenøren5, eller senere tiltransportert6 etter ønske fra 

byggherren. Det vesentlige er at underentreprenøren er hierarkisk plassert under hovedentre-

prenøren. Hovedentreprenøren er ansvarlig for underentreprenørens arbeider overfor byggher-

ren.7 Det kan være flere underentreprenører i samme prosjekt, der hver har ansvaret for et gitt 

arbeidsområde8.

Kontrakten mellom byggherre og hovedentreprenør, hovedkontrakten, danner grunnlaget for 

selve entrepriseprosjektet (hovedentreprisen). Av denne fremgår alle relevante kontraktsbe-

stemmelser, både de alminnelige9 og de spesielle for den aktuelle entreprisen. De mest sentra-

le er kvalitets- og leveransekravene og valg av vederlagsmekanisme for fastsetting av entre-

prenørens vederlag.10 Leveransekravene gir en detaljert beskrivelse av hva som skal oppføres 

og til hvilen tid det hele skal stå ferdig. 

Underentreprisekontrakten regulerer forholdet mellom hovedentreprenøren og hver enkelt 

underentreprenør (underentreprisen). Back to back-klausulen er inntatt i underkontrakten etter 

krav fra byggherren eller etter hovedentreprenørens ønske i forhandlinger med underentrepre-

nøren. En grundig gjennomgang av back to back-prinsippet vil bli gitt i kapittel 2. 
                                                
3 Ved utførelsesentrepriser er entreprenøren ansvarlig for utførelsen av byggearbeidene. Entreprisen reguleres av 

NS 8405 eller NS 8406.
4 Ved totalentrepriser er entreprenøren ansvarlig både for prosjektering og utførelse. Entreprisen reguleres av NS 

8407.
5 NS 8405 pkt. 15.1 første ledd, NS 8406 pkt. 12 første ledd og NS 8407 pkt. 10.1 første ledd. 
6 Tiltransport av sideentrepriser reguleres av NS 8405 pkt. 16.1 og 16.2 og NS 8417 pkt. 13.1. Sideentreprenrøen 

blir hovedentreprenørens underentreprenør, med full overføring av risiko. Risikooverføringen medfører en utvi-

delse av hovedentreprenørens forpliktelser og skal kompenseres med et påslag. 
7 Jf. NS 8405 pkt. 15.1 første ledd annen setning og det alminnelige kontraktsmedhjelperansvaret. Dette i mot-

setning til administrerte sideentrepriser, hvor hovedentreprenøren kun har ansvar for administrasjon og koordine-

ring av entreprenørene, uten faktisk ansvar for deres arbeider, jf. NS 8405 pkt. 16.3 fjerde ledd.
8 Eksempelvis grunnarbeider, vann og avløp eller betong. 
9De alminnelige kontraktsbestemmelsene baseres gjerne på valgt standardkontrakt og inneholder overordnede 

regler om blant annet varsling. 
10 Vederlaget kan beregnes blant annet som regningsarbeider, etter enhetspriser eller fastprisformater. 
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Partskonstellasjonen kan illustreres på følgende måte11:

Figur 1: Forenklet illustrasjon av partsforholdene.

1.3 Rettskildebildet 

Entrepriseretten er en del av den alminnelige obligasjonsretten. Det grunnleggende prinsippet 

i obligasjonsretten er avtalefrihet. Avtalefriheten innebærer at partene i kontraktsforholdet står 

fritt til å avtale hva det skulle være i forholdet mellom dem.12

Dette utgangspunktet gjør kontrakten til den viktigste rettskilden.13 Det er kontrakten som 

fastsetter aktørenes rettigheter og plikter i entrepriseprosjektet. Tolkning av entreprisekontrak-

tene er dermed det viktigste verktøyet ved fastsettelsen av prosjektenes omfang. Kontraktens 

objektive ordlyd skal legges til grunn, dersom det ikke kan sannsynliggjøres en avvikende 

felles partsforståelse.14 Øvrige tolkningsmoment er kontraktens formål og andre reelle hen-

syn.15 En grundigere gjennomgang av tolkningen er gitt i kapittel 3.2.

                                                
11 Illustrasjon der BH er byggherre, HE er hovedentreprenør og UE er underentreprenør.
12 Woxholth (2017) s. 27.
13 Kontraktens avgjørende rolle i kontraktsforholdet gjør det "naturlig å fremheve kontrakten blant rettskildene 

på obligasjonsrettens område, jf. Hagstrøm (2011) s. 42. 
14 Rt-2002-1155 s. 1159.
15 Rt-2010-961 avs. 44 og Rt-2012-1729 avs. 66.
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Dersom en ser bort fra forbrukerentrepriser16, er ikke entrepriseretten lovregulert.17 Spesielt 

for entrepriseretten er at den i stedet er preget av standardkontrakter.18 I tråd med prinsippet 

om avtalefrihet kommer disse til anvendelse gjennom implementering i hver enkelt kontrakt. 

Back to back-prinsippet er verken lovregulert eller regulert i noen av de norske standardkont-

raktene.19 Det foreligger dermed ingen offisiell standardformulering av back to back som na-

turlig ville dannet utgangspunktet for denne oppgaven. Der det er nødvendig med illustreren-

de eksempler, vil jeg benytte tenkte back to back-formuleringer, eventuelt eksempler fra reelle 

kontrakter.

Det foreligger svært få prinsipielle rettsavgjørelser om back to back-prinsippets innhold og 

rekkevidde. En av grunnene til dette kan være at entreprisesakene ofte løses gjennom vold-

giftsretter, som ofte er unntatt offentligheten og dermed kan være vanskelig tilgjengelig retts-

kilde. Et annet poeng er at entreprisetvister er faktumtunge saker. Dette medfører at en even-

tuell domsavsigelse fra de alminnelige domstolene vil være så konkret begrunnet at den prin-

sipielle betydningen blir underordnet. 

Det er, etter det jeg kan se, kun én Høyesterettsdom hvor uttrykket "back to back" er å finne i 

domspremissene. I Rt-2006-1076 (Fuktskadedommen) avsnitt 87 og 88 tar Høyesterett stilling 

til hvorvidt back to back-prinsippet medfører at underentreprenøren mister sin rett til å utbed-

re fuktskader i bolig dersom utbygger (hovedentreprenør) har mistet samme rett overfor kjø-

per. Vurderingen av back to back-klausulen er svært kortfattet og heller ikke avgjørende for 

Høyesteretts resultat. Eksempelet fra dommen og Høyesteretts argumentasjon vil bli gjen-

nomgått og analysert. 

Annen praksis som er relevant for denne oppgaven er en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 

201620 og en fra Kristiansand tingrett fra 2017.21 Begge dommene er imidlertid avsagt av un-

                                                
16 Forbrukerentrepriser reguleres av bustadoppføringslova av 1997 (buofl.). Loven omhandler kun kontraktsfor-

holdet mellom forbruker (byggherre) og entreprenør, dvs. hovedentreprisen. Fordi buofl. ikke tar omhandler 

underentrepriseforholdene, der back to back-reguleringen er plassert, vil ikke loven gi relevant veiledning for 

denne oppgaven. Det avgrenses derfor i det følgende mot forbrukerentrepriser.
17 Den generelle kontraktsretten og kjøpsloven av 1988, utgjør eventuell relevant bakgrunnsrett. 
18 Standardkontraktene er utgitt av Norsk Standard. Eksempelvis gjelder NS 8405 for forholdet mellom byggher-

re og hovedentreprenør ved utførelsesentrepriser, og tilsvarende NS 8415 for forholdet mellom hovedentreprenør 

og underentreprenør. 
19 Underentreprisestandardene, NS 8415, NS 8417, speiler i stor grad bestemmelsene i tilhørende hovedentrepri-

sestandarder (NS 8405, NS 8417). Underentreprisestandardene utgjør altså en variant av back to back på regelni-

vå (se kapittel 2.1.1). Standardkontraktene gir imidlertid ingen veiledning for forståelsen av back to back-

prinsippet.
20 LB-2015-76130. Anken ble nektet fremmet til Høyesterett, jf. HR-2017-235-U og HR-2017-236-U. 
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derretter og er dermed ikke rettsskapende eller i prinsippet særlig tungtveiende rettskilder.22 I 

mangel på tyngre kilder, vil argumentasjonen i domspremissene likevel bli trukket frem og 

analysert der den er relevant for oppgavens tema. 

Back to back-prinsippet har først og fremst blitt problematisert i den juridiske litteraturen. I 

mangel på andre tungtveiende rettskilder, vil den teoretiske behandlingen av prinsippet natur-

lig få en fremtredende rolle.23 Både forfattere fra entrepriserettens område (landentrepriser) og 

fra det tilgrensede rettsområdet petroleumsretten (offshoreentrepriser) har behandlet back to 

back-prinsippets utfordringer. Disse vil behandles om hverandre, uten at det skilles på littera-

turen fra de forskjellige rettsområdene. 

Utgangspunktet for oppgaven er entrepriser utført på norsk landjord. Norsk rett står derfor 

naturlig i førersetet. Back to back er imidlertid ikke et særnorsk konsept. Det kan derfor være 

interessant å trekke paralleller til internasjonale rettskilder der disse kan belyse oppgavens 

problemstilling.24

Standardkontraktene utviklet av FIDIC25 vil i så måte være av interesse. FIDIC har utviklet 

flere standardkontrakter, men i denne oppgaven begrenses det til standardkontrakten for utfø-

relsesentrepriser (the "Red Book")26 med tilhørende underentreprisekontrakt (Subcontract) 

utgitt i 2011.27 Formålet for underkontrakten var å regulere underentreprisen back to back

med hovedentrepriseforholdet. Underkontrakten har harmoniserte betalingsbestemmelser (så-

kalte paid if paid- og paid when paid-klausuler). I denne sammenheng er det også interessant 

og se hen til engelsk rett. Gjennom den britiske Construction Act av 199628 med tillegg og 

endringer, er de samme særbetalingsordningene som FIDIC regulerer gjort ulovlige å håndhe-

ve. Diskusjonene rundt de kontroversielle betalingsklausulene har vært mange også i USA det 

siste tiåret. Løsningen etter amerikansk rett kan dermed også være av interesse.

                                                                                                                                                        
21 TKISA-2015-190286
22 Eckhoff (2001) s. 162. 
23 Juridisk teori har generelt spilt en større rolle som rettskilde i entrepriseretten enn på andre rettsområder, jf. 

Hagstrøm/Bruserud s. 28-29.
24 Internasjonale rettskilder, enten dette er rettspraksis eller juridisk litteratur, vil ikke ha direkte innvirkning på 

løsningen etter norsk rett. Rettskildene kan imidlertid "tjene som illustrasjonsmateriale og dels som argumenter 

for at spørsmålene bør løses likedan hos oss", jf. Eckhoff (2001) s. 284. 
25 International Federation of Consulting Engineers 
26 FIDIC Red Book 1999
27 FIDIC Subcontract 2011 
28 Housing Grants, Construction and Regeneration Act, 1996
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1.4 Videre fremstilling

For å kunne besvare oppgavens problemstilling om back to back-prinsippets anvendelse og 

rekkevidde, er det først nødvendig å gå nærmere inn på hva back to back er og hva regule-

ringen innebærer. I oppgavens andre kapittel skal jeg derfor gi en grundig fremstilling av back 

to back-prinsippets innhold. I denne sammenhengen er det relevant å se på hvilke formål og 

hensyn som ligger bak valget av å gi prinsippet anvendelse. Alternativene for implementering 

av prinsippet vil også behandles. Jeg skal også kort redegjøre for internasjonale og utenlands-

ke (nasjonale) varianter av regulert back to back. 

I oppgavens tredje kapittel skal jeg gjøre rede for prosessen rundt fastleggelsen av back to 

back-prinsippets innhold. Dette er en konkret tolkningsøvelse med grunnlag i kontraktens 

ordlyd. Jeg vil fokusere på domstolens tendens til å innfortolke begrensninger i back to back-

klausulens ordlyd for på den måten å innskrenke prinsippets anvendelse. Her er det særlig 

noen momenter som går igjen ved domstolens behandling. Betydningen av back to back-

klausulens klarhet for fastsettelsen av prinsippets innhold vil behandles i kapittel 3.4. 

Kapittel fire omhandler back to back-prinsippets forhold til, og innvirkning på, kontraktens 

alminnelige bestemmelser. Jeg vil se på hva som skal til for at standardkontraktenes mer ge-

nerelle regler anses fraveket ved anvendelsen av back to back-prinsippet. Her vil jeg fokusere 

på reglene om varsling og preklusjon. Jeg vil også se på metoder for å harmonisere bestem-

melsene i standardkontraktene, der disse ikke tilbyr harmoniserte løsninger for hoved- og un-

derentreprisen. I denne forbindelsen er det bestemmelsene om grensen for endringsomfanget 

og dagmulktssatsene som skal behandles. 

I kapittel fem vil jeg se på muligheten for å oppstille prinsipielle begrensninger i back to 

back-prinsippets anvendelse. Jeg vi vurdere hvilken betydning årsaken til oppstått krav vil ha 

for anvendelsen av back to back, og om det i den forbindelse kan oppstilles et skille mellom 

interne og eksterne årsaker. Hvilken betydning krav til lojal og aktsom opptreden fra hoved-

entreprenrøens side har for anvendelsen av back to back-prinsippet vil behandles i kapittel 

5.3. I denne sammenheng vil jeg redegjøre for hovedentreprenørens handlingsplikter som vil-

kår for anvendelsen av back to back.

Avslutningsvis vil jeg i kapittel seks kort oppsummere funnene i oppgaven. Jeg vil vurdere 

tiltak for å klargjøre back to back-prinsippets rettslige konsekvenser, herunder mulighetene 

for en standardregulering av prinsippet. 
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2 Presentasjon av back to back-prinsippet

2.1 Hva er back to back? 

2.1.1 Back to back på regelnivå

Til tross for at back to back-reguleringer har blitt svært vanlige i entrepriseretten, har de ikke 

et entydig fastsatt innhold.29 En referanse i kontrakten til "back to back" medfører dermed 

ingen rettsvirkninger i seg selv, men det kreves en nærmere presisering av hva reguleringen 

innebærer. Siden det ikke finnes noen standardformulering, er mangfoldet av back to back-

reguleringer stort; det er opp til den enkelte kontraktsforfatter å avgjøre hvordan bestemmel-

sen skal se ut. De forskjellige formuleringene kan komplisere fastsettelsen av prinsippets inn-

hold, samt gjøre den konkrete vurderingen av prinsippets rekkevidde vanskelig. Likevel er det 

i stor grad enighet rundt hovedtrekkene; back to back innebærer at kontraktsvilkårene i ho-

vedkontrakten legges til grunn i underkontrakten.

Engesæth har delt back to back-prinsippet inn i to hovedvarianter; back to back på regelnivå

og back to back på konsekvensnivå.30 Regelnivået danner grunnlaget for anvendelsen av back 

to back-prinsippet. Det innebærer, ifølge Engesæth, "en tilnærmet direkte anvendelse av kon-

traktens regler og ordlyd på kontrakter på lavere nivå i hierarkiet." På dette grunnleggende 

feltet er det bred enighet i teorien, og flere forfattere har lagt seg på samme linje.31

Avtalemekanismen sørger altså for at leveransekravene og eventuelt øvrige kontraktsvilkår 

samsvarer i hovedkontrakten og i underkontrakten. Speilingen av kontraktsvilkårene skal sør-

ge for at underentreprenørens oppfyllelse overfor hovedentreprenøren også medfører oppfyl-

lelse etter hovedkontrakten. Underentreprenørens forpliktelser skal derfor tilsvare hoveden-

treprenørens forpliktelser etter hovedentreprisen. Borgarting lagmannsrett betegnet dette som 

et grunnleggende element ved back to back i Lambertseterbanedommen;

"Det er et grunnleggende element ved back to back-prinsippet … at [hovedentrepren-

ørens] forpliktelser overfor [byggherren] gjenspeiles i underentreprenørens forpliktel-

ser overfor [hovedentreprenøren]."32

                                                
29 Engesæth (1996) s. 365-366, Tørum/Frøholm (2005) s. 96.
30 Engesæth (1996) s. 369 flg. 
31 Mestad (1991) s. 234 definerer back to back som en regulering der "kontraktsvilkåra i eit forhold der ein part 

er naturaldebitor også blir nytta i neste ledd der same parten opptrer som naturalkreditor". Andenæs (1989) s. 

212-213 beskriver back to back som tilfeller der "de vilkår som avtales i ett ledd, gjøres til en del av avtalen også 

mellom partene i bakenforliggende ledd". Tørum/Frøholm (2005) s. 96 er enig i at "begrepet først og fremst 

sikter til at visse vilkår i hovedkontrakten, … i stor grad også skal få anvendelse lenger ned i kontraktspyrami-

den"
32 LB-2015-76130 Motkrav fra KTP
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Det er likevel kun de kontraktsvilkår som er relevante for hver enkelt underentreprenørs ar-

beidsomfang som skal speiles fra hovedkontrakten. Reguleringen krever derfor at underentre-

prisekontrakten er tilpasset underentreprenørens arbeidsomfang og vederlag.

Harmoniseringen av hoved- og underkontrakten kan formuleres som en generell bestemmelse, 

en generalklausul, om at underentreprenøren har de samme forpliktelser overfor hovedentre-

prenøren som hovedentreprenøren har overfor byggherren, slik tilfellet var i Lambertseterba-

nedommen.33 Formuleringen tar sikte på å sikre full risikoforskyvning fra hovedentreprenøren 

til underentreprenøren. Målet er at hovedentreprenøren skal unngå å ende med ansvar og 

kostnader som han ikke kan videreføre til underentreprenøren. Her krysses den flytende gren-

sen mot det såkalte konsekvensnivået. 

2.1.2 Back to back på konsekvensnivå 

Uklarhetene og det kontroversielle dreier seg i det vesentlige om prinsippets anvendelse og 

rekkevidde. Med dette menes både hvorvidt prinsippet kommer til anvendelse i en konkret 

tvist, og hvor langt prinsippet eventuelt får gjennomslag. Spørsmålet om anvendelsen og rek-

kevidden dreier seg om hvilke rettslige konsekvenser back to back-prinsippet får - helt kon-

kret. 

Dette aspektet er det Engesæth beskriver som back to back på konsekvensnivå. Her "flyttes 

fokus fra reglene i hovedkontrakten til hvorledes leverandøren rent faktisk blir stillet under 

kontraktsgjennomføringen. Ideen er å gi underleverandøren de samme ulemper og fordeler 

som leverandøren har fått."34 Hovedentreprenørens risiko knyttet til bruken av underentrepre-

nører reduseres ved at ansvaret for kontraktsforpliktelsene overføres fra hovedentreprenøren 

til underentreprenøren. 

Konsekvensnivået er uløselig knyttet sammen med regelnivået. Forskjellen er i det vesentlige 

fokuset; om det er utformingen av prinsippet eller prinsippets rettslige virkning for partene en 

fokuserer på. Selve sondringen mellom regel- og konsekvensnivå har derfor for det meste en 

pedagogisk effekt. Det er et navn eller en kategorisering av et resultat mer enn en sondring 

med faktisk innvirkning på prinsippets anvendelse og rekkevidde.

For å oppnå en tilnærmet fullstendig back to back-regulering på konsekvensnivå er det nød-

vendig å sørge for at både krav som underentreprenøren retter mot hovedentreprenøren og 

krav som byggherren retter mot hovedentreprenøren, er omfattet av risikokanaliseringen. 

                                                
33 I LB-2015-76130) kategoriserte lagmannsretten bestemmelsen om videreføring av kontraktsforpliktelser ned-

over i kontraktskjeden som back to back på regelnivå, med henvisning til Engesæth (1996) s. 369. 
34 Engesæth (1996) s. 369. Original kursivering. 
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Krav fra byggherren kan være dagmulkt ved forsinkelser eller andre misligholdskrav for 

mangelfulle arbeider. Det kan også være endringsordre, der byggherren pålegger35 hoveden-

treprenøren å utføre endrings- eller tilleggsarbeider36 som faller innenfor underentreprenørens 

arbeidsområde. Forpliktelsen videreføres fra hovedentreprenøren til den ansvarlige underen-

treprenøren via en back to back-generalklausul, som slår fast at underentreprenørens plikter 

sammenfaller med hovedentreprenørens. Dersom hovedentreprenøren pålegges å utføre end-

ringsarbeider som faller innenfor underentreprenørens ansvarsområde, vil vedkommende un-

derentreprenør også være forpliktet til å utføre dem.37

Foruten krav på utbetaling av kontraktssummen, vil krav fra underentreprenøren som regel 

være krav om fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag for utføring av de pålagte endringsar-

beidene. For å oppnå ønsket risikoallokering er det vesentlig at betingelsene for at arbeider 

skal anses som endringsarbeider i underentreprisen er de samme som etter hovedentreprisen. 

Også underentreprenørens krav om utbetaling av kontraktsvederlaget framsatt ved sluttopp-

gjøret38 bør omfattes av back to back-reguleringen dersom full risikokanalisering skal oppnås. 

For hovedentreprenøren er det ønskelig med en regulering som sørger for at arbeidene under-

entreprenøren har utført kun utløser rett til vederlag dersom de samtidig utløser rett til veder-

lag i hovedentreprisen. Det finnes særreguleringer hva gjelder betalingsordninger i underen-

treprisen som løser dette for hovedentreprenøren; såkalte paid if paid- og paid when paid-

klausuler. Disse befinner seg i kjernen av det Engesæth definerer som konsekvensnivået. Paid 

if paid-klausulen er en regulering som bestemmer at underentreprenøren kun får godkjent sine 

fakturaer og krav dersom hovedentreprenøren får samme krav innvilget fra byggherren. 

Paid when paid-klausulen er en spesialbestemmelse om forfall for underentreprenørens krav. 

Klausulen innebærer at underentreprenørens krav mot hovedentreprenøren forfaller til beta-

ling i tid etter at hovedentreprenørens tilsvarende krav har forfalt til betaling fra byggherren. 

Fristen kan gjerne settes kort, og formålet er at hovedentreprenøren kan sikre seg mot kostbar 

og risikofylt mellomfinansiering. Betalingsordningene medfører at hovedentreprenøren aldri 

trenger å betale underentreprenøren før han selv har fått tilsvarende betaling fra byggherren 

inn på konto. Risikoen for byggherrens manglede betalingsvilje veltes fra hovedentreprenøren 

og over på underentreprenøren.

                                                
35 Byggherren har rett til å pålegge entreprenøren å utføre endringsarbeider, jf. NS 8405 pkt. 21.1 første ledd.
36 "En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelig avtalte, at 

ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå", jf. NS 8405 pkt. 22.1 

annet ledd, NS 8417 pkt. 31.1 annet ledd.
37 Her kan imidlertid den kvantitative grensen for endringskompetansen komme inn som en begrensning. For 

nærmere om dette, se kapittel 4.3
38 Regler om sluttoppgjør i NS 8505 pkt. 33.1 og NS 8417 pkt. 39.1
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Underentreprenøren er dermed fullt ut avhengig av hovedentreprisen, det vil si byggherrens 

stillingstagen, for å få dekning for sine egne krav etter underentreprisen. Dette til tross for at 

underentreprenøren kun står i direkte kontraktsforhold med hovedentreprenøren. Paid if paid-

klausulen innebærer altså en vesentlig inngripen i underentreprenørens viktigste interesse og 

insentiv for å ha påtatt seg oppdraget, nemlig å få betalt. Klausulene kan derfor potensielt 

medføre svært urimelige resultater. I flere land og noen amerikanske delstater er klausulene 

derfor ulovlig å håndheve.39 I norsk rett vil det i det minste stilles krav til utformingen av dis-

se klausulene dersom de skal kunne håndheves etter sitt innhold.40

Det er likevel viktig å være klar over at det sjeldent eller aldri vil være snakk om en fullsten-

dig back to back på konsekvensnivå med fullstendig symmetri41 mellom over- og underentre-

prisen. Grunnen er for det førte at kontraktenes arbeidsomfang aldri vil være helt harmonisert. 

Videre er det stor usikkerhet knyttet til hvor langt risikokanaliseringen i back to back-

prinsippet faktisk vil rekke i konkrete tvister. Det vil uansett være "urealistisk å tro at man 

klarer å overføre all risiko til underentreprenøren."42

Tørum/Frøholm argumenterer for at det er så stor usikkerhet rundt back to back-reguleringens 

rettslig betydning og konsekvens at det ikke kan betegnes som et rettslig prinsipp. Forfatterne 

mener betegnelsen konsept er mer passende. De fastholder back to back som "et stikkord for 

visse kontraktstekniske arrangement"43 og som et tolkningsmoment som "vil kunne legge til 

dels sterke føringer på tolkingen av kontrakten(e)."44 Jeg er enig i at usikkerheten knyttet til 

den rettslige virkningen er betydelig og at uttrykket prinsipp feilaktig kan gi uttrykk for det 

motsatte. Det er likevel verdt å merke seg at i den grad back to back har blitt nevnt i rettsprak-

sis, så har uttrykket prinsipp blitt brukt til fordel for konsept45. Retten har imidlertid ikke tatt 

opp diskusjonen om valg av betegnelse, og det er heller ingen diskusjon jeg går grundigere 

inn i. I denne oppgaven vil jeg benytte uttrykkene litt om hverandre. 

2.2 Formål og hensyn

Back to back er en kontraktsregulering som benyttes for å oppnå et bestemt mål. Målet med 

reguleringen er at hovedentreprenøren som mellomledd i kontraktskjeden skal sitte med minst 
                                                
39 Se kapittel 2.4.
40 For nærmere om krav til klausulens klarhet, se kapittel 3.4.
41 Tørum/Frøholm (2005) s. 101.
42 Pettersson (2009) lysbilde nr. 14.
43 Tørum/Frøholm (2005) s. 96.
44 Tørum/Frøholm (2005) note 9. 
45 I Rt-2006-1076 brukes betegnelsen "back to back"-prinsipp i avs. 87 og 88. Betegnelsen back to back-prinsipp 

brukes gjennomgående både i LB-2014-56759 og LB-2015-76130 Lambertseterbanen. 
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mulig risiko knyttet til underentreprenørenes arbeider og leveranser. Hovedentreprenørens 

ønske med reguleringen er å "sikre seg mot enhver risiko som utspringer fra underleveran-

sen".46 Back to back-prinsippet skal overføre risikoen for byggherrens eventuelle manglende 

betalingsvilje fra hovedentreprenøren og over på underentreprenøren. Klausulen er altså i ho-

vedsak i hovedentreprenørens interesse. 

Gjennom back to back-prinsippet tar hovedentreprenøren "et skritt til siden"47 og får en mer 

administrativ rolle. Målet for hovedentreprenøren er å kunne fungere som en "postkasse" i 

midten og videreføre krav på vederlag fra underentreprenøren til byggherren og byggherrens 

misligholdskrav videre til underentreprenøren. Klausulen skal sørge for at hovedentreprenø-

ren ikke ender i en posisjon der han er pliktig å dekke krav hos en underentreprenør som han 

selv ikke får dekket av byggherren, eller at han må dekke krav fra byggherren han ikke selv 

kan videreføre. I aller ytterste konsekvens kan back to back-reguleringen medføre at hoveden-

treprenøren står i prosjektet uten noen reell risiko. 

Utgangspunktet ved bruk av kontraktsmedhjelpere, det vil si underentreprenører, er imidlertid 

det samme: 

"Etter alminnelige kontraktsregler må det gjelde at den som bruker en medhjelper til å 

oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel hefter for kontraktsbrudd 

som følge av medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var foretatt av 

ham selv."48

Back to back-prinsippet medfører altså intet unntak fra byggherrens rett til å kreve hoveden-

treprenøren for mangelfulle arbeider utført av underentreprenøren. Reguleringen går ut på at 

hovedentreprenrøen for alle tilfeller skal kunne overføre dette ansvaret til underentreprenøren. 

Fra underentreprenørens side kan en back to back-regulering medføre resultater det kan være 

vanskelig å akseptere. Hovedentreprenørens skritt til siden medfører at underentreprenøren og 

byggherre blir de reelle partene. Underentreprenøren har imidlertid ingen automatisk linje til 

byggherren. I disse tilfellene får hovedentreprenøren et større ansvar for å ivareta underentre-

prenørens interesser mot byggherren. Forutsatt en lojal videreformidling av krav fra hoveden-

treprenørens side, skal ikke underentreprenøren ha påtatt seg større ansvar enn om han hadde 

inngått kontrakten direkte med byggherren.49 Dette forutsetter selvfølgelig også at underen-

                                                
46 Engesæth (1996) s. 373.
47 Engesæth (1996) s. 373.
48 Rt-1986-1386 s. 1393.
49 Engesæth (1996) s. 376.
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treprenøren gjøres kjent med kontraktsbestemmelsene etter hovedkontrakten, og at disse etter 

omstendighetene kan gjøres gjeldene overfor ham selv.

Formålet med back to back-reguleringen er viktig som tolkningsmoment ved fastsettelsen av 

klausulens innhold. "Er det på det rene at partene har valgt et back-to-back-konsept, vil man 

selvsagt på grunnlag av formålet med underkontrakten måtte strekke seg langt for å tolke den 

i overensstemmelse med hovedkontrakten."50 Særlig vil formålets betydning veie tungt hvor 

det er tatt inn en egen bestemmelse om bestemmelsens rang; "[back to back]-prinsippet trer 

klarest frem som avtalt tolkingsregel når det suppleres med en bestemmelse om at prinsippet 

ved tolkingen skal gå foran alle andre bestemmelser."51

2.3 Implementering i kontrakt 

Implementeringen av back to back-prinsippet i underkontrakten har betydning for hvor godt 

formålet med reguleringen realiseres.

"I den utstrekning entreprenøren klarer å gjøre sin kontrakt med underentreprenøren 

til et speilbilde av den kontrakten han har med byggherren, vil risikoen - og dertil hø-

rende ansvar - effektivt kunne flyttes nedover i kontraktshierarkiet."52

Det er altså nødvendig å utforme underentreprisekontrakten på en slik måte at den oppfyller 

kontraktsvilkårene etter hovedentreprisen. Back to back-regulering av hoved- og underentre-

prisekontrakten er en god teknikk for dette formålet. 

Det er forskjellige måter å implementere back to back-prinsippet i underkontrakten på. Dette 

er et spørsmål om hvilken teknikk som benyttes ved utarbeidelsen av kontraktsdokumentene. 

Det vesentlige er at back to back-prinsippet gis anvendelse for kontrakten. I teorien skal ikke 

kontraktsteknikken ha noen innvirkning på back to back-prinsippets innhold, anvendelse og 

rekkevidde. Dette er likevel et utgangspunkt med modifikasjoner. Kontraktens utforming og 

ordlyd er vesentlig for fastsettelsen av prinsippets innhold, og små nyanser kan etter forholde-

ne utgjøre en forskjell. 

Tørum/Frøholmen skriver i sin artikkel Back-to-back; særlig om såkalt PFI (OPS) ved veiut-

bygging om inndelingen formell og reell back to back. Ved reell back to back vil kontrakts-

forfatterne frigjøre seg fra "strukturen og ordlyden i hovedkontrakten og konsentrerer seg om 

de facto å kanalisere [hovedentreprenørens] forpliktelser overfor det [byggherren] til [under-
                                                
50 Tørum/Frøholm (2005) s. 99
51 Haaskjold (2013) s. 187-188.
52 Haaskjold (2013) s. 187. 
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entreprenøren]."53 Dette er en teknikk som går ut på å skreddersy underentreprisekontrakten 

opp mot hovedentreprisekontrakten. Det kan enten tas utgangspunkt i hovedkontrakten, den 

anvendte standardkontrakten eller skreddersømmen kan starte på bar bakke. Dette er den mest 

tidkrevende teknikken og krever en erfaren kontraktsforfatter. 

Formell back to back er den "enkleste og mest oversiktlige" av de to og innebærer at under-

kontrakten skjæres over samme lest som hovedkontrakten, "nærmest slik at hovedkontrakten 

bare redigeres før den også brukes som underkontrakt."54 Redigeringen vil i hovedsak dreie 

seg om tilpasning av underentreprenørens arbeidsomfang, vederlagsjusteringer og eventuelt 

frister for ferdigstillelse underveis (milepæler). Formell back to back gjør det enklere for par-

tene å forholde seg til mangfoldet av kontraktsdokumenter, da de alltid kan ta utgangspunkt i 

hovedkontrakten. 

Inntagelsen av en generalklausul i underkontrakten som gir back to back-prinsippet anvendel-

se, forenkler kontraktsformuleringen vesentlig. Klausulen medfører at det spares betydelig tid 

og ressurser i en ellers tidspresset situasjon. Hovedkontrakten mellom byggherren og hoved-

entreprenrøen er gjerne allerede på plass, og det er ikke sikkert at det er medregnet tid for 

hovedentreprenøren til å skreddersy kontraktene med sine underentreprenører. 

Slike generalklausuler er særlig effektive fordi de fanger opp behovet for en fleksibel regule-

ring av entreprisekontraktenes dynamiske karakter. Både byggherrens adgang til å pålegge 

entreprenøren endringsarbeider55 og prosjektenes sårbarhet for ytre påvirkning, medfører at 

entreprenørens forpliktelser ikke er "hugget i sten"56 fra kontraktsinngåelsen og til stillasene 

pakkes bort. Behovet ivaretas gjennom en løpende harmonisering av hoved- og underentre-

prenørens forpliktelser. Dersom hovedentreprenørens plikter endres, endres også underentre-

prenørens. 

2.4 Kort om internasjonal regulering av back to back-prinsippet

Det finnes som nevnt ingen standardregulering av back to back-prinsippet i norsk entrepriser-

ett. FIDIC har imidlertid utarbeidet en underentreprisekontrakt57 tilhørende standardkontrak-

ten for utførelsesentrepriser.58 Regulering av underentreprisekontrakten back to back med 

                                                
53 Tørum/Frøholmen (2005) s. 97. Med denne oppgavens partsforhold vil PFI-selskapet tilsvare hovedentrepren-

øren, det offentlige tilsvarer byggherren og entreprenøren er underentreprenøren. 
54 Tørum/Frøholmen (2005) s. 97 
55 NS 8405 pkt. 22.1, NS 8406 pkt. 19.1 og NS 8407 pkt. 31.1 
56 Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 148
57 FIDICs Conditions of Subcontract for Construction (2011)
58 Conditions of Contract for Construction (1999) (The Red Book)
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tilhørende hovedkontrakt var formålet med FIDICs utarbeidelse av underkontrakten utgitt i 

første utgave i 2011. 

"The Subcontract is … drafted on a "back to back" basis with the Main Contract, with 

the Subcontractor obliged to perform "all the obligations and liabilities of the Con-

tractor under the Main Contract" insofar as relevant to the Subcontract works - albeit 

with some modifications"59

En fullstendig gjennomgang av back to back-reguleringen i FIDICS underentreprisekontrakt 

faller utenfor rammene for denne oppgaven. Jeg vil derfor nøye meg med å se kort på regule-

ringen av betalingsordningene.

I underentreprisekontrakten er det tatt inn en betalingsklausul som knytter betalingen i under-

entreprisen til betalingen i hovedentreprisen. Standardens punkt 14.6 c bestemmer at hoveden-

treprenøren kan holde tilbake vederlag fra underentreprenøren hvor byggherren har holdt til-

bake tilsvarende beløp, altså en paid when paid-klausul. Unntatt er tilfeller hvor manglende 

betaling fra byggherren skyldes forhold hovedentreprenøren selv har skyld i, eller dersom 

byggherren er insolvent.60 Paid when paid er altså standarden i FIDICs regulering. 

Klausuler som betinger utbetaling av vederlag av forhold utenfor underentreprisen, er imidler-

tid ulovlig å håndheve etter for eksempel britisk lovgivning. Det følger av The Construction 

Act61 artikkel 113:

"A provision making payment under a construction contract conditional on the payer 

receiving payment from a third person is ineffective, unless that third person, or any 

other person payment by whom is under the contract (directly or indirectly) a condi-

tion of payment by that third person, is insolvent."

The Construction Act kommer til anvendelse for entrepriser som utføres i England og Wales. 

Betalingsklausuler som betinger utbetaling av vederlag på forhold utenfor underentreprise-

kontrakten er altså en ulovlig reguleringsform. Dette omfatter både paid when paid- og paid if 

                                                
59 Pinsent Masons (2012) 
60 Pinsent Masons (2012) 
61 Housing Grants, Construction and Regeneration Act, 1996
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paid-klausuler. Dersom partene ikke har avtalt annet vil en i stedet måtte falle tilbake på stan-

dardreguleringen nedfelt i The Scheme of Construction Contracts.62

Reguleringen i FIDICs underentreprisekontrakt kan etter den nasjonale lovgivningen ikke 

gjøres gjeldende i England og Wales. Dette har imidlertid blitt hensyntatt i utformingen av 

FIDICs Subcontract. I Guidance Notes til underentreprisekontrakten er det tatt inn alternative 

bestemmelser som ikke kommer i konflikt med nasjonal lovgivning.63

Ulike regelsett internasjonalt kan medføre ytterligere usikkerhet knyttet til innholdet og an-

vendelsen av back to back-prinsippet. Usikkerheten knyttet til håndhevelsen av paid if- og 

paid when paid har vært gjenstand for mange diskusjoner også i USA. Der har håndhevelsen 

av klausulene blitt et spørsmål om ordlydens klarhet.64

                                                
62 The Scheme for Construction Contracts av 1998, med endringer i 2011, er utstyrt med standardreguleringer 

som kommer til anvendelse dersom kontrakten mellom partene ikke inneholder lovlige regler om for eksempel 

betaling, jf. Pinsent Masons (2011) 
63 Pinsent Masons (2012)
64 Se kapittel 3.4.2 for mer om betydningen av ordlydens klarhet. 
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3 Fastlegging av back to back-prinsippets innhold

3.1 Innledning

Til nå har jeg vist at det ikke finnes et omforent innhold av back to back-prinsippet. Partenes 

rettsstilling er usikker fordi det ikke kan festes sikre rettsvirkninger til anvendelsen av back to 

back-reguleringen. Siden det ikke finnes omforente regler om hvordan back to back-

prinsippet skal forstås, vil innholdet bero på formuleringen i hver enkelt kontrakt. Fastleggel-

sen av back to back-prinsippets innhold og rekkevidde er altså et spørsmål om tolkning av 

kontrakt. 

I dette kapittelet skal jeg først gjøre rede for de rettslige utgangspunkter som gjelder ved tolk-

ningen av entreprisekontrakter og back to back-klausuler. Jeg skal også kort greie ut om mu-

lighetene for sensur av urimelige back to back-klausuler, og hvilke grunnlag som i den for-

bindelse kan gjøres gjeldende.

Deretter skal jeg se på muligheten for å begrense back to back-prinsippets anvendelse gjen-

nom innskrenkende tolkning av klausulen. Basert på tidligere rettspraksis vil jeg gjennomgå 

to hensyn som gjør seg særlig gjeldende ved tolkningen av back to back-klausulen. Avslut-

ningsvis skal jeg i kapittel 3.4 se på hvilken betydning back to back-klausulens klarhet har for 

fastleggelsen av dens innhold. I den forbindelse skal jeg særlig redegjøre for utfordringene 

ved håndhevelsen av paid if paid- og paid when paid-klausuler. 

3.2 Rettslige utgangspunkter

3.2.1 Kontraktstolkning

Det helt grunnleggende prinsipp i obligasjonsretten er kontraktsfriheten. Kontraktsfriheten 

innebærer at partene i entrepriseforholdet står fritt til å bestemme innholdet i kontrakten som 

regulerer forholdet mellom dem.65 Utgangspunktet gjelder selvfølgelig også for eventuelle 

back to back-reguleringer. Det er i prinsippet ingenting i veien for at partene avtaler at det 

skal gjelde andre ansvarsfordelinger enn de som vanligvis følger av den alminnelige entrepri-

seretten.66

Er det mulig å sannsynliggjøre en felles forståelse av kontraktens meningsinnhold, skal denne 

legges til grunn. Dette må også gjelde der forståelsen ikke er forenelig med kontraktens ord-

                                                
65 En annen side av kontraktsfriheten er friheten til å inngå kontrakter med den motpart en ønsker. På dette punk-

tet finnes det begrensninger i entrepriseretten i form av regler om anbudsprosessen og reglene om offentlige 

anskaffelser der byggherren er statlig. Regelverket vil ikke bli behandlet i denne oppgaven.
66Byggherrerisiko er typisk grunnforhold og prosjektering (ved utførelsesentrepriser). Entreprenøren har først og 

fremst risikoen for utførelsen av arbeidene. Avvikende risikofordelinger gjenspeiles gjerne gjennom entreprenø-

rens prising av prosjektet.
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lyd. Det er partene selv som bestemmer hvilke rettigheter og plikter de har i henhold til kon-

trakten og "det primære formål ved all kontraktstolkning er å finne ut hva partene har ment." 
67 Det tilhører imidlertid sjeldenhetene at partene er omforent om en felles oppfatning om 

hvordan kontrakten skal forstås. Fastsettelsen av kontraktens meningsinnhold kommer først 

på spissen ved oppstått tvist, og da ligger det i kortene at partene er uenige om forståelsen av 

kontraktens innhold. 

Ved uenighet er regelen at kontrakten skal fortolkes objektivt etter sin ordlyd. En objektiv 

tolkning baseres på den naturlige språklige forståelsen av det som står skrevet. Det objektive 

tolkningsprinsipp har sin begrunnelse i at det er "ordenes vanlige meningsinnhold som gjen-

speiler partenes berettigede forventinger om hvordan avtalen skal forstås."68 Dersom det ikke 

kan sannsynliggjøres en annen forståelse av kontrakten enn den som følger av en objektiv 

ordlydsfortolkning, skal derfor ordlyden legges til grunn. Tolkningsregelen innebærer at den 

part "som hevder en forståelse i strid med kontraktens ord, har bevisbyrden for at dette var 

partenes felles forståelse på avtaletiden".69

Utgangspunktet om en objektiv ordlydsfortolkning gjelder med særlig tyngde ved tolking av 

kommersielle kontrakter inngått mellom profesjonelle parter. Høyesterett har i Rt-2002-1155 

uttalt at "slike kontrakter som utgangspunkt bør fortolkes objektivt, og at kontraktens ordlyd 

må tillegges stor vekt."70 Utgangspunktet ble begrunnet med "forretningslivets behov for sik-

kerhet og forutberegnelighet, som åpenbart fremmes best av en tolkning basert på objektive, 

tilgjengelige elementer." Uttalelsen har senere blitt gjengitt en rekke ganger71 og må antas å gi 

uttrykk for gjeldende rett. 

Særtrekk ved entreprisekontraktene gjør det objektive tolkningsprinsipp fremtredende. Kont-

raktene er inngått mellom profesjonelle aktører, de har et livsløp på flere år og det er store 

verdier involvert. Partene har behov for sikkerhet og forutberegnelighet gjennom hele kon-

traktsgjennomføringen. I tillegg kan entreprisekontraktene være inngått etter de særlige regle-

ne om anbud. Høyesterett har i flere senere avgjørelser lagt avgjørende vekt på den objektive 

forståelsen av kontraktens ordlyd.72 Den siste var Mikadommen, hvor Høyesterett uttalte at 

"ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det krav om like 

                                                
67 Rt-1993-564 s. 569
68 Woxholth (2017) s. 406.
69 Rt-2012-1729 avsnitt 57. Sitat fra Haaskjold (2002) s. 102. 
70 Rt-2002-1155 s. 1158
71 Eks. Rt-2012-1267 avs. 47 og Rt-2012-1729 avs. 57-58
72 Eks. Rt-2003-1531, Rt-2007-1489 og Rt-2012-1729
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konkurransevilkår for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler mellom 

næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold."73

Det er imidlertid ikke sjeldent at ordlyden, objektivt sett, kan forsvare flere forskjellige tolk-

ningsresultat. Andre momenter vil da kunne spille inn ved fastsettelsen av ordlydens betyd-

ning; "Bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre 

reelle hensyn."74

Et relevant moment ved fastsettelsen av back to back-prinsippets innhold er altså formålsbe-

traktninger.75 Formålet bak implementeringen av back to back-klausulen kan kaste lys over 

hvordan ordlydens skal forstås. Dersom det ene tolkningsalternativet fremmer formålet om en 

effektiv risikokanalisering bedre enn et annet, taler gode grunner for at dette alternativet skal 

legges til grunn. Så langt formålet rekker, er dette et hensyn som typisk vil tale for en forståel-

se av back to back-klausulen som gir en vid anvendelse av prinsippet. På den andre siden vil 

reelle hensyn som rimelighet og lojaltetsbetraktninger ofte tale for en innskrenkning i anven-

delsesområde av back to back-prinsippet. Disse vil behandles i kapittel 3.3 nedenfor. 

3.2.2 Kontraktsrevisjon 

Utgangspunktet i obligasjonsretten er altså full avtalefrihet. Likevel er det en kjent sak at 

domstolene ikke nødvendigvis opprettholder kontraktens klausuler dersom en objektiv for-

tolkning av disse medfører urimelige resultater. Det er ikke utenkelig at back to back-

klausulen kan sensureres dersom fastleggelsen av dens meningsinnhold ut fra objektive krite-

rier medfører svært urimelige resultater. Rettslig grunnlag for sensur kan være avtl. § 3676, 

læren om bristende forutsetninger77 og NL 5-1-2.78

Avtaleloven § 36 gir grunnlag for å kunne revidere kontrakten eller helt eller delvis sette den 

til side. Vilkåret er at det vil "virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjø-

re den gjeldende."79 Vurderingen beror på en helhetsvurdering av den konkrete rimeligheten 

                                                
73 Rt-2012-1729 avsnitt 58.
74 Rt-2010-961 avs. 44 og Rt-2012-1729 avs. 66
75 Med formålsbetraktninger siktes det til "overveielser av hvordan formålet best skal fremmes", jf. Eckhoff 

(2001) s. 387
76 Avtaleloven (1918) § 36. 
77 Læren om bristende forutsetninger (forutsetningslæren), jf. Rt-1999-922 (Salhus Flytebru).
78 Christian Femtis Norske Lov av 1687 art. 5-1-2. 
79 Avtaleloven § 36 første ledd.
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på oppfyllelsesstadiet.80 Dette er ment å være sikkerhetsnett som tar sikte på å forhindre kvali-

fisert urimelige kontrakter og kontraktsvilkår. 

For kommersielle kontrakter inngått mellom profesjonelle parter kreves det "svært meget for å 

konstatere urimelighet og sette til side avtalte vilkår…"81 med hjemmel i avtl. § 36. Grunnen 

er at hensynet til partenes forutberegnelighet veier tyngre enn de mer generelle rimelighetsbe-

traktninger som § 36-vurderingen legger til rette for. Det skal derfor svært mye til for å kunne 

revidere en back to back-klausul på dette grunnlaget.82

Grensen mellom revisjon etter avtl. § 36 og forutsetningslæren er flytende. Forutsetningslæren 

utgjør likevel et selvstendig, ulovfestet rettsgrunnlag for sensur av kontrakter. Læren er utvik-

let gjennom rettspraksis og har tradisjonelt hatt større plass i entrepriseretten enn avtaleloven 

§ 36.83 Vilkårene for revisjon i medhold av læren om bristende forutsetninger blir oppsum-

mert på følgende måte i Rt-2010-1345:

"For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de ulovfestede regler om bristen-

de forutsetninger, må den forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende 

for løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen part eller typisk 

for den aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må det foretas en helhetsvurdering. Sent-

rale momenter i helhetsvurderingen er hvem som ut fra en mer sammensatt vurdering 

bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap som 

oppstod eller vil oppstå på grunn av den uventede utvikling, jf. Rt-1999-922 på side 

931."84

"Tendensen i dag er å anvende forutsetningslæren i mer spesielle tilfelle som ikke er løst i 

lovgivning, rettspraksis eller fastere obligasjonsrettslige prinsipper."85 Det er altså særlig der 

faktiske omstendigheter har endret seg at sensur kan være på sin plass. 

Et siste grunnlag for sensur er NL 5-1-2. Bestemmelsen lovfester prinsippet om at avtaler skal 

holdes, det vil si alle utenom de som strider mot lov eller ærbarhet. At en kontrakt strider mot 

ærbarhet vil si at den kommer på kant med de grunnleggende oppfatninger av rett og galt. 

                                                
80 "Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngå-

else, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.", jf. avtl. § 36 annet ledd. 
81 Rt-2003-1132 avs. 46.
82 Det er imidlertid ikke utenkelig, jf. nedenfor i kapittel 3.3.2. 
83 Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 251.
84 Rt-2010-1345 avsnitt 63.
85 Hagstrøm (2011). S 269. 
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Bestemmelsen forbyr håndhevelsen av umoralske avtaler. Lovbestemmelsen er over 300 år 

gammel og den praktiske betydningen som ugyldighetsregel er i dag liten.86

Det kan likevel tenkes at NL 5-1-2 kan ha en plass ved tolkningen av back to back-klausuler. 

Bestemmelsen har helt klare likhetstrekk med den internasjonale privatrettslige ugyldighets-

regelen ordre public87 eller public policy. Ugyldighetsregelen forbyr kontrakter som strider 

mot rettsordenens mer fundamentale prinsipper, altså i prinsippet det samme som NL 5-1-2. I 

noen stater i USA, eksempelvis New York og California er paid if paid-klausuler nektet hånd-

hevet av de høyeste domstolene da de er ansett å bryte mot public policy.88 Det er ikke uten-

kelig at de samme argumentasjoner kan gjøres gjeldende i norsk rett.89

At urimelige back to back- og paid if paid-klausuler kan "tenkes sensurert"90, uavhengig av 

rettslig grunnlag må være på det rene. Grunnet den beskjedne plassen avtalesensur har i den 

kommersielle kontraktsretten, vil imidlertid innskrenkende tolkning av back to back-

prinsippets anvendelse være mer praktisk.91

3.3 Innskrenkende tolkning av back to back-prinsippets innhold

3.3.1 Innskrenkende tolkning 

Fastsettelsen av back to back-klausulens innhold er altså en konkret øvelse. Gjennom kon-

traktstolkningen har domstolene mulighet til å yte påvirkning på forståelsen av back to back-

klausulens innhold og dens anvendelse. Dette innebærer ikke at det kan ses helt bort fra kon-

traktens ordlyd ved fastsettelsen av kontraktens meningsinnhold. Det tilhører imidlertid sjel-

denhetene at ordlyden i en kontraktsklausul kun støtter opp under ett tolkningsresultat. 

Det er nær sammenheng mellom det som omtales som tolkning og utfylling av kontrakten. 

Tradisjonelt er tolkning brukt som begrep for å "fastsette avtalens innhold med grunnlag i 

"selve" avtalen"92, det vil si gjennom ordlyden og partenes intensjoner. Utfylling av avtalen 

innebærer, ifølge Woxholth, "en fastleggelse av avtalens innhold på grunnlag av generelle 

regler og prinsipper gjennom en supplering med reelle hensyn, deklaratorisk lovgivning, 

                                                
86 Woxholth (2017) s. 307. 
87 Uttrykket er fransk, direkte oversatt offentlig orden. 
88 Shevelow (2014)
89 For mer om dette se kapittel 3.4.2.
90 Pettersson (2009) lysbilde nr. 18.
91 Det er i praksis en flytende grense mellom revisjon og tolkning av kontraktsvilkår. Hagstrøm/Bruserud (2014) 

fremholder på side 179 at "[g]rensene mellom tolking og anvendelse av forutsetningslæren er i grensetilfellene 

så vanskelige å trekke at det i realiteten verken er mulig eller hensiktsmessig. De grunnleggende premissene for 

begge øvelsene kan derfor neppe være ulike."
92 Woxholth (2017) s. 402
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kutymer mv."93 Skillet er i det vesentlige av teoretisk betydning og i praksis vil øvelsene flyte 

over i hverandre. I det følgende vil jeg benytte begrepet tolkning om fastsettelsen av kontrak-

tens innhold. 

En innskrenkende tolkning94 av kontrakten innebærer at det legges til grunn et tolkningsresul-

tat med "snevrere anvendelsesområde eller rekkevidde enn ordlyden tilsier."95 Dette kan sær-

lig være relevant for å begrense anvendelsesområdet av en generelt utformet back to back-

klausul. Innskrenkende tolkning er mest aktuelt der partene ikke har regulert, og heller ikke 

har ment å regulere kontraktens anvendelse på den aktuelle situasjonen. Jo mer generell ut-

formingen er, desto større grunner kan tale for å begrense anvendelsen av klausulen der den 

vil medføre særlig urimelige og inngripende resultater. Siden sensur av urimelige kontrakter 

har en liten plass i den kommersielle kontraktsretten er det større grunn til å gi rom for inn-

skrenkende tolkninger begrunnet i reelle hensyn. 

At reelle hensyn kan være en vektig rettskilde i norsk rett er klart. Vekten vil imidlertid varie-

re i stor grad. "Hvorvidt reelle hensyn slår gjennom overfor motargumenter, beror selvsagt på 

hvor sterkt man tar avstand fra det resultat som motargumentene ville resultert i."96 I det føl-

gende skal jeg redegjøre for to tolkningsmomenter97, som begge etter omstendighetene kan 

begrunne en innskrenkende tolkning av back to back-prinsippets anvendelse og rekkevidde. 

Disse er rimelighetsbetraktninger og lojalitetshensyn. Det er ikke et klart skille mellom dem 

og vurderingene vil ofte gli over i hverandre. 

3.3.2 Rimelighet som moment for innskrenkende tolkning

Rimelighetsbetraktninger er et anerkjent tolkningsmoment i kontraktsretten.98 Som tolk-

ningsmoment innebærer det at en naturlig faller ned på det tolkningsalternativet som gir det 

rimeligste, eller beste, tolkningsresultatet. Enda "klarere blir det dersom man snur argumentet: 

De beste grunner tilsier at man ikke velger et tolkingsalternativ som er urimelig."99 Tanken 

begrunnes med at det har formodningen mot seg at det var partenes intensjon ved kontrakts-

                                                
93 Woxholth (2017) s. 402. 
94 Det er en flytende grense mellom innskrenkende og presiserende tolkninger. Forskjellen ligger i at ved presi-

serende tolkning, har valget stått mellom "to eller flere tolkningsalternativer som alle lar seg forene med teks-

ten.", jf. Eckhoff (2001) s. 118. Skillet er uansett av teoretisk betydning, og det vil ikke bli problematisert ytterli-

gere i det følgende. 
95 Høgberg (2006) s. 67-68. 
96 Eckhoff (2001) s. 378.
97 Med "tolkningsmomenter" menes en "fellesbetegnelse på en del argumenter av rettslig art som normalt tilleg-

ges betydning ved tolkningen", jf. Haaskjold (2013) s. 279. 
98 Jf. f.eks. Woxholth (2017) s. 428 flg.
99 Haaskjold (2013) s. 291.
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inngåelsen å inngå en urimelig avtale. Forutsetningen om at partene har inngått en rimelig 

balansert kontrakt gjelder med tyngde der kontraktens ordlyd kan forsvare et rimelig og et 

mindre rimelig tolkningsresultat. Her vil altså ordlydens presisjon være av betydning.100

En forutsetning for et rimelig tolkningsresultat er at det er noenlunde samsvar mellom ytelsen 

og motytelsen i kontraktsforholdet. Dette følger at kontraktsrettens alminnelige prinsipp om 

ytelse mot ytelse.101 Kort fortalt dreier det seg om at (under)entreprenøren skal få rimelig ve-

derlag for det arbeidet som har blitt utført. Det vil stride mot den alminnelige rimelighet- og 

rettsoppfatning dersom en kontraktsregulering forhindrer underentreprenøren i å få betaling 

for kontraktsmessig utført arbeid. Dersom det kan innfortolkes en begrensning i back to back-

klausulens anvendelse som opprettholder balansen mellom ytelse og motytelse, vil rimelig-

hetsbetraktninger veie tungt i favør av denne tolkningen. Den andre siden av dette er berikel-

sesmomentet; den ene parten skal ikke få en uberettiget berikelse på bekostning av den andre. 

Et eksempel fra rettspraksis hvor det har blitt lagt vekt på konkret rimelighet i en entreprise-

sak er Scan Invest-dommen102 fra Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten la vekt på konkret 

rimelighets- og berikelsesbetraktninger ved vurderingen om hovedentreprenøren var pliktig å 

utbetale tilleggsvederlag til underentreprenøren grunnet forsinkelse. 

Saken gjald det økonomiske oppgjøret etter at hoved- og underentreprenøren var enige om å 

avslutte samarbeidet om oppføring av et nybygg til en skole på Holmlia i Oslo. Det hadde 

oppstått betydelige forsinkelser for underentreprenørens betongarbeider på grunn av vesentlig 

undersprengning av byggegropen. Det var på det rene at underentreprenøren ikke var skyld i 

de betydelige forsinkelsene. For en del av kravene om dekning av merutgifter hadde underen-

treprenøren imidlertid ikke varslet hovedentreprenøren "uten ugrunnet opphold"103, som var 

påkrevd etter anvendt standardkontrakt. Spørsmålet var om underentreprenørens krav av den 

grunn var prekludert. 

Om varslings- og preklusjonsreglene uttalte lagmannsretten at dette "er sentrale og viktige 

bestemmelser i entrepriseretten. Det er ikke fremkommet forhold som gir grunnlag for å hev-

de at disse varslingsreglene ikke kan anvendes i avtaleforholdet. En annen sak er at lojalitet-

og rimeligetshensyn vil kunne tillegges vekt i den konkrete vurderingen av om et krav som er 

fremsatt for sent skal prekluderes."104

                                                
100 For mer om betydningen av ordlydens klarhet, se kapittel 3.4 
101 Rt-2014-351 avs. 36.
102 LB-2002-570 Scan Invest.
103 NS 3430 pkt. 21.2 jf. pkt. 17.5
104 LB-2002-570, 2 Endrings- og tilleggsarbeid
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Lagmannsretten konkluderte med at preklusjonsbestemmelsene ikke kom til anvendelse og at 

underentreprenøren måtte tilkjennes dekning for en rekke krav, til tross for sen varsling. Spe-

sielt i denne saken var at hovedentreprenøren selv hadde varslet byggherren om krav om til-

leggsvederlag og fristutsettelse grunnet de vanskelige topografiske forholdene. Byggherren 

hadde tilkjent og utbetalt til sammen ca. 1,7 millioner i tillegg til hovedentreprenøren. En del 

av dette var betaling for tilleggsarbeider underentreprenøren hadde utført. Rene rimelighets-

og berikelsesbetraktninger talte derfor for at hovedentreprenøren måtte gi vederlaget videre. 

Om vurderingen uttalte retten følgende; 

"Det er da lagt avgjørende vekt på at [hovedentreprenøren] var vel kjent med under-

sprengningen, og at dette måtte få konsekvenser for betongarbeidet, og den avtalen 

som var inngått med [underentreprenøren]. [Hovedentreprenøren] sendte selv flere 

varsler til byggherren om forsinkelser og merutgifter på grunn av undersprengning og 

vanskelige topografiske forhold. Forholdet ble diskutert mellom [hovedentreprenøren] 

og [underentreprenøren], og det ble gitt fristforlengelse. Etter rettens mening må det 

ha fremstått som åpenbart for [hovedentreprenøren]at det ville bli fremmet et krav fra 

[underentreprenøren] om dekning for merutgifter."105

Back to back-prinsippet var ikke et tema i Scan Invest-dommen. Dommens premisser kan 

imidlertid også anvendes i en back to back-situasjon. Markussen argumenterer for at "det lig-

ger noe prinsipielt" i dommen knyttet til forståelsen av back to back-prinsippet, i den forstand 

at den viser at "prinsippet går begge veier".106 Med dette synliggjøres at det ikke bare er ho-

vedentreprenørens ulemper som springer ut av underentrepriseforholdet som overføres til un-

derentreprenøren, men også fordelene. Pettersson synes å være enig. Han mener at dommen 

kan tas til inntekt for at "dersom hovedentreprenøren først får tilleggsvederlag av byggherren 

for forhold som stammer fra underentreprentreprisen, må han være forberedt på at han må gi 

fra seg dette uavhengig av manglende varsling e.l."107

3.3.3 Lojalitet som moment for innskrenkende tolkning

Lojalitetsbetraktninger er hensyn som etter omstendighetene også kan tale for en innskren-

kende tolkning av back to back-prinsippet. At "domstolene normalt [vil] foretrekke et tolk-

                                                
105 LB-2002-570 Scan Invest 
106 Markussen (2016), lysbilde nr. 53
107 Pettersson (2009) lysbilde nr. 14. Tørum (2010) kritiserer på s. 169 blant annet Scan Invest-dommen for å

legge listen "vel lavt for å anse kontraktens (omforente) preklusive varslingsregler fraveket, og at det [ble] lagt 

for stor vekt på hensynet til konkret rimelige resultat." For nærmere om back to back-klausulens innvirkning på 

reglene om varsling og preklusjon, se kapittel 4.2.
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ningsresultat som fremmer lojalitet i kontraktsforhold"108 er ganske naturlig. Det er som nevnt 

en nær sammenheng mellom rimelighets- og lojalitetsbetraktninger. "Ved å oppstille krav til 

aktsom og lojal opptreden kan man unngå en urimelighet som kontrakten isolert betraktet ville 

kunne medføre."109

Lojalitetsplikten har en fremtredende rolle i kontraktsretten generelt og kanskje entreprisefor-

hold spesielt.110 Dette gjenspeiles blant annet i utformingen av varslingssystemet111 i stan-

dardkontraktene, som i vesentlig grad er begrunnet i hensynet til lojalitet.112 Ved back to 

back-regulering av kontraktene overtar hovedentreprenøren en stor del av ansvaret for videre-

formidling av varslede krav. Det er derfor helt naturlig at hensynet til lojalitet står særlig 

sterkt i disse situasjonene.

At varslingsreglene er regelsett som kan være gjenstand for innskrenkende tolkning basert på 

reelle hensyn, viste gjennomgangen av Scan Invest-dommen. Der ble reglene tilsidesatt av 

hensynet til rimelighet. Resultatet ble motsatt i Fuktskadedommen113, der varslingsreglene ble 

opprettholdt og kravet ansett prekludert. I denne saken var lojalitetsbetraktninger et fremtre-

dende moment ved innskrenkningen av kontraktens back to back-klausul. 

Saken gjaldt tvist om mangel etter avhendingsloven § 3-1 første ledd og § 3-2. Retten konklu-

derte innledningsvis med at fuktskader i en sokkelleilighet utgjorde en mangel i lovens for-

stand. I mangel på tilfredsstillende tilbud om å rette mangelen, hadde boligkjøper selv sørget 

for nødvendig utbedring. Prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene på drøye 180 000 kro-

ner ble oversendt utbygger (hovedentreprenøren), i overenstemmelse med avhendingslovens § 

4-10. Det relevante i denne oppgavens sammenheng var hovedentreprenørens regresskrav mot 

betong- og graveentreprenøren (underentreprenøren), som hadde utført de mangelfulle arbei-

dene som var årsaken til fuktskadene.

Back to back-prinsippet var gitt anvendelse i kontrakten mellom hovedentreprenøren og un-

derentreprenøren. Fritt sitert av Høyesterett innebar dette "at de betingelser som gjelder mel-

lom den enkelte huseier og [hovedentreprenøren], jf. salgskontrakten, også skal gjelde mellom 

                                                
108 Haaskjold (2013) s. 303.
109 Haaskjold (2013) s. 304. 
110 Mye av grunnen til dette er behovet for et godt samarbeid mellom kontraktspartene over tid. Det er ikke uvan-

lig at et prosjekt tar bortimot fem år, jf. Sandvik (1966) s. 85.
111 For en nærmere gjennomgang av varslingssystemet, se kapittel 4.2.
112 Kolrud m.fl. (2004) s. 262.
113 Rt-2006-1076. 
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[hovedentreprenøren] og [underentreprenøren]."114 Back to back-klausulen hadde ingen presi-

seringer hva gjaldt prinsippets nærmere anvendelse og rekkevidde. Spørsmålet var om prin-

sippet ga hovedentreprenrøen hjemmel til å overføre forpliktelsen til å erstatte huseierens ut-

bedringskostnader til den ansvarlige underentreprenøren. Utfordringen for Høyesterett var at 

en videreføring av prisavslagskravet ville medført at entreprenøren mistet utbedringsretten 

han hadde etter NS 3430.

Med henvisning til underentreprenørens anførsler uttalte Høyesterett at det hadde "formod-

ningen mot seg" at utbedringsadgangen var fraskrevet "ved det back to back-prinsipp som er 

skissert i entreprisekontraktens punkt 1.2."115 Høyesterett var enig med underentreprenøren 

om at det generelle back to back-prinsippet ikke rokket ved alminnelige rettigheter knyttet til 

reklamasjon og utbedring. Det ble dermed avgjørende for utbyggers mulighet til å lempe kra-

vet over på underentreprenøren at han hadde overholdt standardkontraktens regler om rekla-

masjon "uten ugrunnet opphold".116 Utbygger hadde i det minste brukt seks måneder på å re-

klamere overfor underentreprenøren, noe som klart ikke var tilstrekkelig. 

Hovedentreprenøren ble dermed sittende igjen med et krav fra boligkjøper for en mangel un-

derentreprenøren var ansvarlig for. Resultatet ble en risikofordeling som er i kjernen av det 

back to back-prinsippet har som formål å unngå. Back to back-klausulen ble tolket innskren-

kende med begrunnelsen om at motsatt tolkningsresultat ikke kunne forsvares ut fra den gene-

relt utformede back to back-klausulen. Avgjørende for Høyesteretts resultat var likevel ho-

vedentreprenørens manglende varsling. Hovedentreprenøren hadde utvist klanderverdig opp-

treden ved å ikke videreføre kravet, noe som førte til at underentreprenøren mistet muligheten 

til å ivareta sine interesser. Sterke lojalitets- og rimelighetsbetraktninger talte altså for at back 

to back-klausulen ikke kom til anvendelse.117

3.4 Betydningen av back to back-klausulens klarhet

3.4.1 Urimelighet krever klar ordlyd 

Jo mer inngripende og urimelige resultater kontraktens ordlyd synes å medføre, desto mer 

villig vil domstolene være til å revidere kontrakten eller tolke dens rekkevidde innskrenkede. 

Dette har sammenheng med presumpsjonen om at partene i utgangspunktet ikke har ment å 

inngå en urimelig kontrakt. Dersom en skal få gjennomslag for en tolkning av kontrakten som 

                                                
114 Rt-2006-1076 avs. 87
115 Rt-2006-1076 avs. 88
116 NS 3430 pkt. 32.8 første ledd. 
117 Se kapittel 4.2.2 for nærmere behandling av dommens betydning for forholdet mellom back to back-

prinsippet og varslingsreglene etter standardkontraktene.
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medfører urimelige konsekvenser for den ene part, må det derfor være solid dekning for den 

aktuelle forståelsen i ordlyden. Dette må gjelde som en alminnelig tolkningsregel. 

“The more unreasonable the result the more unlikely it is that the parties can have in-

tended it, and if they do intend it, the more necessary it is that they shall make their in-

tention abundantly clear.”118

Det stilles altså krav til kontraktklausulens klarhet dersom mer eller mindre urimelige tolk-

ningsresultater skal legges til grunn. Domstolene kan gjerne uttrykke dette som at det har for-

modningen mot seg at partene har ment å binde seg til det aktuelle resultatet gitt den ordlyden 

de har signert under. Hvis ikke ordlyden er klar hva gjelder anvendelsen, er det enklere for 

domstolen å tolke den innskrenkede. Dette følger også av den såkalte uklarhets- eller forfat-

terregelen.119 Dersom det er uklart hvordan ordlyden skal forstås, skal tvilen gå ut over forfat-

teren av kontrakten. I underentreprisen vil dette ofte være hovedentreprenøren, som har det 

naturlige overtaket som oppdragsgiver. 

Betydningen av kontraktens klarhet setter grensen mellom kontraktsrevisjon og kontraktstolk-

ning på spissen. Jo klarere ordlyden er, desto vanskeligere er det for domstolene å innskrenke 

ordlydens betydning. På ett punkt vil det ikke lenger være snakk om tolking, men en er over i 

revidering. 

3.4.2 Særlig om håndhevelsen av paid when paid- og paid if paid-klausuler

Håndhevelsen av klausuler som betinger utbetaling av kontraktsvederlaget på forhold utenfor 

det interne kontraktsforholdet, setter kravet til klarhet på spissen. 

Betydningen av back to back-klausulens klarhet ble tvistetema i en dom fra Kristiansand ting-

rett fra 2017, heretter omtalt som Kruse Smith.120 Saken gjaldt tvist om sluttoppgjøret etter 

oppføring av blant annet en kraftstasjon. Dommen forente saken mellom byggherren og ho-

vedentreprenøren og den mellom hovedentreprenøren og underentreprenøren. Relevant i den-

ne sammenheng var at underentreprenøren hadde fått tilkjent deler av sitt vederlagskrav mot 

hovedentreprenøren. Avslutningsvis i dommens punkt 31 var spørsmålet om underentreprenø-

ren hadde krav på forsinkelsesrenter121 for det tilkjente beløpet, eller om kontraktens back to 

back-klausul stengte for dette.

                                                
118 L. Schuler A.G. v. Wickman Machine Tool Sales Limited. Sitat fra Haaskjold (2013) s. 291 note 608
119 Woxholth (2017) s. 440.
120 TKISA-2015-190286 Kruse Smith 
121 Retten til å kreve forsinkelsesrenter følger av forsinkelsesrenteloven av 1976. Fordringshaver har krav på 

forsinkelsesrenter fastsatt av departementet fra forfall til betaling skjer, jf. lovens § 2 første ledd, jf. § 3 første 
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Underentreprisekontrakten bygde altså på et back to back-prinsipp. Den relevante delen av 

klausulen hadde følgende ordlyd:

"[Underentreprenørens] fakturaer og krav under denne kontrakten forfaller til betaling 3 

dager etter at [hovedentreprenøren] har mottatt betaling for tilsvarende fakturaer og krav 

fra [byggherren]."122

Back to back-bestemmelsen innebar en fravikelse av forfallsdatoen etter den anvendte stan-

dardkontrakten. Etter NS 8406 punkt 23.3 forfaller kravet til betaling 28 dager etter mottatt 

faktura, og innen to måneder etter at sluttoppstilling med sluttfaktura er mottatt, jf. NS 8406 

pkt. 25.2. Problemstillingen var om bestemmelsen medførte at forfallsdatoen var "fastsatt i 

forveien" i forsinkelsesrentelovens forstand, jf. lovens § 2. I så fall ville forsinkelsesrentene i 

underentreprisen begynne å løpe tre dager etter at hovedentreprenøren hadde fått utbetalt sitt 

vederlag. 

Forfallsbestemmelsen hadde ikke medført noen problemer for beregningen av underentrepre-

nørens rett på forsinkelsesrenter dersom byggherren hadde betalt til rett tid, og det hadde vært 

hovedentreprenøren som holdt tilbake beløpet. Problemet var imidlertid at byggherren hadde 

holdt tilbake det aktuelle beløpet så det aldri hadde blitt mottatt av hovedentreprenøren. Der-

som klausulen skulle tolkes slik at den innebar en fastsettelse av forfallsdato hvor betalingen 

trakk ut i tid, ville det medført at forfall etter forsinkelsesrenteloven ikke hadde inntruffet. 

Underentreprenøren hadde dermed ikke hatt krav på forsinkelsesrenter på kravet som han i 

samme dom hadde vunnet frem med. 

Spørsmålet for tingretten var om back to back-klausulen kunne anvendes når betalingen fra 

byggherren ble forsinket eller uteble. Det ble altså i realiteten et spørsmål om regulering av 

risikoen for byggherrens manglende/utsatt betaling, noe som ellers reguleres gjennom paid if 

paid-bestemmelser. Retten måtte derfor ta stilling til hvor grensen går mellom when-

bestemmelsen, som regulerer oppgjørstidspunkt og forfall på den ene siden, og if-

bestemmelsen, som oppstiller absolutte vilkår for utbetaling av krav på den andre. Sistnevnte 

ville medført en betydelig utvidelse av back to back-bestemmelsens anvendelse; 

                                                                                                                                                        

ledd. Forsinkelsesrenter tilkjennes altså kun i den utstrekning fordringshaver helt eller delvis får medhold for sitt 

krav. 
122 TKISA-2015-190286 Kruse Smith pkt. 31.5
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"Dersom "paid when paid" skal gjelde også når oppgjør drar ut i tid grunnet tvist, vil 

det i praksis være en bestemmelse om "paid if paid", noe denne kontrakten ikke har 

vilkår om."123

Retten konkluderte med at paid when paid-klausulen ikke var til hinder for kravet om forsin-

kelsesrenter. Retten falt tilbake på reguleringen av forfall i NS 8406 pkt. 25.2, med tillegg av 

tre dager, så forfallsdatoen ikke skulle sammenfalle med den etter hovedentreprisen.

Resultatet ble begrunnet med flere hensyn. Viktigst var rene rimelighets- og berikelsesbe-

traktninger. Det hadde medført "klart urimelige utslag" for underentreprenøren å gjøre be-

stemmelsen gjeldede slik hovedentreprenøren anførte. I tillegg ville det medført en "uberetti-

get berikelse" for hovedentreprenøren på underentreprenørens bekostning om førstnevnte 

skulle sitte igjen med forsinkelsesrentene på et krav underentreprenøren var rettmessig kredi-

tor for. Forsinkelsesrenter løp tross alt på alminnelig måte for det tilbakeholdte beløpet i den 

parallelle tvisten mellom byggherren og hovedentreprenøren. Tingretten fant støtte for tolk-

ningen i rimelighetsvurderingen etter avtl. § 36, og anvendelse av denne ved tilfeller med 

ytelse uten motytelse.

Videre ble back to back-klausulens formål benyttet som moment for en innskrenkende tolk-

ning. Formålet med reguleringen støttet ikke opp under motsatt resultat. Formålet var kun 

oppgjørsteknisk, nemlig at hovedentreprenøren skulle slippe mellomfinansiering ved utbeta-

ling av underentreprenørens vederlag. At forfall kun var satt til tre dager etter betaling i ho-

vedentreprisen støttet opp under denne forståelsen.

Retten tolket uttrykket "forfaller til betaling" i ordlyden innskrenkende i den gitte situasjonen 

med argumentasjon om at motsatt løsning ville gitt utvidet anvendelsesområde som det ikke 

var grunnlag for etter kontrakten. Dersom risikokanaliseringen skulle vært komplett, måtte det 

altså en klarere ordlyd til.

Ordlydens klarhet er det avgjørende vurderingstemaet i rettspraksis fra USA124 ved spørsmålet 

om særbetalingsklausulene skal kunne forstås og håndheves som en paid if paid- eller en paid 

when paid-klausul.

                                                
123 TKISA-2015-190286 Kruse Smith pkt. 31.5
124 Rettspraksis fra USA er ikke entydig, da hver stat er sin egen jurisdiksjon. Rettstilstanden kan potensielt være 

helt forskjellig avhengig av i hvilken stat entreprisen oppføres i. Eksempelvis er paid if paid-klausuler som nevnt 

nektet håndhevet av de høyeste domstolene i New York og California, da de er ansett å være brudd på statens 

public policy, jf. Shevelow (2014). 
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Vurderingen av hva paid when paid-klausulen innebærer stiller seg på samme linje i ameri-

kansk rettspraksis som tingretten i Kruse Smith-dommen. Klausuler som regulerer at forfall i 

underentreprisen kommer i tid etter betaling i hovedentreprisen er kun ment å være oppgjørs-

tekniske bestemmelser, og setter ikke faktiske betingelser for utbetaling av vederlaget. Av 

Supreme Court i Alabama har det blitt slått fast at paid when paid-klausulene er «reasonably 

read as merely specifying a time for payment, rather than as creating a condition precedent to 

payment."125 Dersom betaling fra byggherren trekker ut i tid, vil altså ikke paid when paid-

klausulen få anvendelse. I disse tilfellene vil det kreves en paid if paid-bestemmelse. 

For at betalingsklausulene skal kunne opprettholdes, er det krav om et klart og utvetydig språk 

som ikke gir rom for tvil hva gjelder tolkningen. Paid if paid-klausulene krever at det gjøres 

helt klart at betaling fra byggherren er en såkalt condition precedent (nødvendig betingelse) 

for forpliktelsen til å utbetale underentreprenørens vederlag. Dette konkluderte Supreme 

Court i Ohio med i Transtar Electric v. A.E.M. Electric Service Corp;

"The use of the term “condition precedent” in the payment provision of a contract be-

tween a general contractor and a subcontractor clearly and unequivocally shows the 

intent of those parties to transfer the risk of the project owner’s nonpayment from the 

general contractor to the subcontractor."126

Det er altså kun hvor det foreligger en eksplisitt avtale om en paid if paid-regulering at doms-

tolen var villige til å opprettholde klausulen. Jeg anser dette som en god løsning, som balanse-

rer kontraktsfriheten og hensynet til rimelighet på en tilfredsstillende måte. Dette var også 

løsningen etter Kruste Smith-dommen, selv om det ikke ble uttalt uttrykkelig. Tingretten kun-

ne med fordel lagt enda større vekt på utformingen av klausulens ordlyd. Det var ingen eks-

plisitt regulering om fordeling av risiko for manglende betalingsvilje hos byggherren, og da 

kan det heller ikke innfortolkes et slikt. Dette til tross for at det var snakk om tolkning av en 

forfallsbestemmelse og anvendelsen av denne på et spørsmål om forfall. 

Etter min mening tilsier gode grunner for å oppstille tilsvarende krav til klarhet i norsk rett 

som det ble oppstilt i Transtar Electric-dommen fra Ohio. Dersom back to back-reguleringen 

skal kunne fortolkes som en paid if paid-klausul med betingelser for utbetaling av vederlag, 

bør det kreves helt klar og utvetydig ordlyd. På den måten har ikke domstolene mulighet til å 

tolke bort den reguleringen partene har blitt enige om, og partenes rettsstilling er forutbereg-

nelig. Dersom det er uklart om back to back-klausulen setter betaling i hovedentreprisen som 

                                                
125 Lemoine Co. of Alabama v. HLH Constructors, Supreme Court of Alabama.
126 Transtar Electric v. A.E.M. Electric Service Corp., Supreme Court of Ohio 
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et vilkår for betaling i underentreprisen, taler generelle rimelighetsbetraktninger for å tolke 

back to back-bestemmelsen innskrenkende. 

Noe annet er spørsmålet om absolutte paid if paid-klausuler i det hele tatt bør godtas som re-

guleringsform. Om norske domstoler burde nekte reguleringen som sådan, slik tilfellene er for 

England, Wales og flere amerikanske delstater, basert på en public policy-argumentasjon, er 

et åpent spørsmål. I så fall kan NL 5-1-2 og forbudet mot kontrakter i strid mot ærbarhet ten-

kes anvendt. Det er imidlertid ingen tradisjon for å nekte urimelige kontrakter på dette grunn-

laget i norsk kontraktsrett. Veien er derfor kortere til en eventuell sensurering av de mest uri-

melige back to back-situasjonene. 
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4 Forholdet mellom back to back-prinsippet og øvrige 

kontraktsbestemmelser

4.1 Innledning

Det typiske ved implementeringen av back to back-prinsippet i underentreprisekontrakten er 

at det ikke vies tilstrekkelig oppmerksomhet til hvordan prinsippet påvirker kontrakten som 

helhet. En vesentlig del av entreprisekontrakten er de alminnelige bestemmelsene som utgjør 

rammeverket for entreprisen. Disse fremgår gjerne av anvendt standardkontrakt og regulerer 

partenes biforpliktelser i prosjektet. For å kunne fastlegge back to back-prinsippets innhold er 

det derfor nødvendig å redegjøre for forholdet mellom back to back-klausulen og kontraktens 

øvrige bestemmelser. Spørsmålet er i hvilken grad en generelt utformet back to back-klausul 

vil påvirke kontraktens mer alminnelige og overordnede bestemmelser, der disse ikke er fore-

nelige med back to back-prinsippets formål.127

I det følgende skal jeg gjennomgå noen typiske eksempler på kontraktsbestemmelser som kan 

bli påvirket av anvendelsen av back to back-prinsippet. Først skal jeg se på back to back-

prinsippets innvirkning på varslingsreglene. I den forbindelse er det nødvendig med en kort 

redegjørelse for varslingssystemet, slik det fremgår av standardkontraktene. Mest interessant 

er det imidlertid å se på back to back-prinsippets innvirkning på konsekvensene av for sent 

fremsatte krav. Spørsmålet er hva som skal til for å sette til side preklusjonsvirkningene med 

grunnlag i back to back-klausulen.

Dernest skal jeg i kapittel 4.3 og 4.4 se på regelsett som etter standardkontraktene ikke har-

moniserer forpliktelsene i hoved- og underentreprisen.128 Spørsmålet er hvordan full harmoni-

sering kan oppnås, slik at formålet ved back to back-prinsippet kan realiseres. I den forbindel-

se skal jeg kort redegjøre for utfordringer ved den kvantitative rammen for endringsomfanget. 

Deretter skal jeg behandle er reglene om dagmulkt ved forsinket levering. Her er det særlig 

manglende harmonisering av dagmulktssatsene som kan skape utfordringer for realiseringen 

av back to back-prinsippets formål. 

4.2 Varsling og preklusjon

4.2.1 Varslingssystemet

Vedtakelsen av NS 3430 på midten av 90-tallet representerte et skifte hva gjaldt varslingssys-

temet i entrepriseretten.129 Før dette ble manglende varsling fra entreprenøren gitt preklusive 

                                                
127 Utgangspunktet i standardkontraktene er at det enkelte avtaledokument gis forrang over standardkontraktene 

dersom det er motstrid, jf. NS 8405 pkt. 3.2, jf. pkt. 3.1 og NS 8417 pkt. 2.2 annet ledd, jf. pkt. 2.1. 
128 Regelsettene i standardkontraktene imidlertid er relativt sett harmoniserte, i den forstand at forpliktelsene 

fastsettes av en gitt prosentsats av kontraktssummen i de respektive kontraktsforholdene. 
129 Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 264
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virkninger dersom det påførte byggherren et tap.130 Dette hadde sammenheng med at vars-

lingsreglenes begrunnelse i lojalitetsplikten kun holdt for de tilfellene byggherrens rettsstilling 

kunne påvirkes av varslingen. Etter vedtakelsen av NS 3430 og med videreføringen i NS 8405 

og 8407, har varslingssystemet i stor grad blitt formalisert.131

Dagens varslingssystem er parallelt for hovedentreprisene etter NS 8405 og NS 8407 og un-

derentreprisene etter NS 8415 og NS 8417. Hovedregelen er at partene alltid skal varsle uten 

ugrunnet opphold dersom den mener å ha krav mot den andre parten. Kort fortalt ligger det i 

dette at varsling skal skje umiddelbart og at enhver utsatt varsling må være saklig begrun-

net.132 Eksempler er entreprenørens krav på fristforlengelse133 for forsinkelser eller tilleggs-

vederlag134 for endringsarbeider byggherren har pålagt ham. 

Felles for standardkontraktene er at for sen varsling eller for sent fremsatt svar på varsel sank-

sjoneres med preklusjon, altså at kravet går tapt. Den preklusive virkningen inntrer imidlertid 

kun dersom den andre parten påberoper kravet eller innsigelsen som bortfalt som følge av for 

sent fremsatt varsel.135

De reelle hensynene som begrunner de strenge kravene til varsling er oppsummert i Kolruds 

kommentarutgave136 til første utgave av NS 8405. Varslingsreglene skal "ivareta byggherrens 

behov for oversikt og kontroll med arbeidets utførelse, fremdrift og økonomiske situasjon" og 

"gi byggherren anledning til å påvirke de forhold som entreprenøren påberoper seg." Bygg-

herrens plikt til å besvare entreprenørens krav er begrunnet med "entreprenørens behov for 

avklaring". Det er altså i stor grad hensynet til lojalitet og aktsom ivaretakelse av den andre 

parts interesser i prosjektet som ligger bak reguleringene.

Underentrepriseforholdet kan skape utfordringer når det gjelder fristen for rettidig fremsatte 

varslinger. Grunnen er at kravene må gå i to ledd før svaret kan sendes tilbake: fra underen-

treprenøren til hovedentreprenøren og videre til byggherren, og tilbake til underentreprenøren 

via hovedentreprenøren. Det ligger i back to back-konseptet at partene må beregne mer tid for 

                                                
130 Sandvik (1966) s. 355 
131 Formaliseringen har gått gradvis. Preklusjonsvirkningen i NS 3430 ble tilsidesatt i Scan Invest-dommen be-

grunnet i rimelighets- og lojalitetshensyn, se over i kapittel 3.3.2.
132 Marthinussen m.fl. (2016) s. 333-334.
133 NS 8405 pkt. 24.4, NS 8407 pkt. 33.4, NS 8415 pkt. 24.4 og NS 8417 pkt. 33.4. 
134 NS 8405 pkt. 25.3, NS 8407 pkt. 34.1.2 annet ledd, NS 8415 pkt. 25.3 og NS 8417 pkt. 34.1.2 annet ledd.
135 NS 8405 pkt. 8 tredje ledd og NS 8417 pkt. 5 tredje ledd. 
136 Kolrud m.fl. (2004) s. 262.
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varslingen og vurderingen av de fremsatte kravene. Disse utfordringene må imidlertid antas å 

være bakt inn i vurderingen av hva som er innenfor fristen "uten ugrunnet opphold".137

4.2.2 Fravikelse av varslingsreglene 

Knag138 argumenterer for at det kreves noe mer enn en enkel henvisning til begreper som 

"back to back" for å fravike standardkontraktens bestemmelser. Støtte for dette finner han i 

Rt-2006-1076 Fuktskadedommen. Som gjennomgangen av dommen overfor i kapittel 3.3.3 

viste, fant Høyesterett at det hadde formodningen mot seg at entreprenørens rett til utbedring 

skulle være fraskrevet ved kontraktens back-to-back-prinsipp. Med samme begrunnelse var 

heller ikke reklamasjonsreglene fraveket. 

Med støtte i Høyesteretts premisser, argumenterer Knag for at det kreves noe konkret for at 

partene skal antas å ha fraveket standardbestemmelsene gjennom back to back-prinsippet. 

Han mener dommen viser at partene må ha foretatt "en uttrykkelig forklaring av begrepet, 

med detaljert regulering av nye bestemmelser og angivelse av hvilke av standardens bestem-

melser de nye er ment å erstatte."139

Jeg er ikke nødvendigvis enig i at dommen kan tas til inntekt for et slikt syn. I samme dom 

var partene nemlig enig om at back to back-prinsippet medførte at foreldelsesfristen/den abso-

lutte reklamasjonsfristen på tre år i henhold til NS 3430 pkt. 32.8 annet ledd var fraveket. Det-

te til fordel for avhendingslovas frist på fem år, jf. lovens § 4-19 annet ledd:

"Jeg bemerker innledningsvis at partene er enige om at foreldelsesfristen på tre år i 

NS-3430 punkt 32.8 annet ledd ikke kommer til anvendelse, jf. entreprisekontraktens 

"back-to-back"-prinsipp. Sistnevnte prinsipp innebærer ifølge entreprisekontraktens 

punkt 1.2 at de betingelser som gjelder mellom den enkelte huseier og [hovedentre-

prenør], jf. salgskontrakten, også skal gjelde mellom [hovedentreprenør] og [under-

entreprenøren]."140

Det skulle altså ikke mer til enn den generelt utformede back to back-klausulen for å fravike 

standardens bestemmelser om absolutt reklamasjon. Dette til tross for at fravikelsen medførte 

ytterligere to år med potensielt ansvar for underentreprenøren. Det er imidlertid en forskjell på 

                                                
137 Saklige opphold som skyldes at vurderingen av forholdet først må foretas av underentreprenøren før hoveden-

treprenøren kan ta stilling, vil måtte aksepteres som grunnet, jf. Barbo (1997) s. 222, med videre henvisning til 

Engesæth (1996). 
138 Knag (2010) s. 91
139 Knag (2010) s. 91
140 Rt-2006-1076 avs. 87
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fravikelsen av den relative og den absolutte reklamasjonsfristen. Mens den absolutte reklama-

sjonsfristen kun setter tidsrommet underentreprenøren potensielt kan komme i ansvar, er den 

relative reklamasjonsfristen en nødvendighet for at partene skal kunne ivareta sin rettsstilling. 

Gode grunner taler derfor for at det kreves mer å fravike den alminnelige plikten til å rekla-

mere/varsle dersom en vil gjøre krav gjeldende. 

At varslingsreglene i standardkontrakten likevel ikke er fredet hva gjelder påvirkning fra back 

to back-prinsippet, ble gjort klart i Lambertseterbanedommen, se nedenfor. 

4.2.3 Back to back-prinsippets betydning for preklusjonsvirkningen 

Spørsmålet om konsekvensen av unnlatt eller for sen fremsettelse av innsigelser ble tatt opp i 

Lambertseterbanedommen.141 Dommen tar for seg forholdet mellom standardkontraktens krav 

om fremsettelse av eventuelle innsigelser til sluttfakturaen, jf. NS 8405 pkt. 33.1142 og 33.2143

og kontraktens back to back-klausul. Spørsmålet var om back to back-prinsippet medførte at 

disse og preklusjonsbestemmelsen i standardbestemmelsens pkt. 33.2 tredje ledd144 var frave-

ket.

Det var ikke eksplisitt avtalt en fravikelse fra standardkontraktens bestemmelser om kon-

sekvensene av for sent fremsatte innsigelser. Det var videre på det rene at hovedentreprenøren 

ikke hadde fremsatt detaljerte innsigelser mot underentreprenørens sluttoppstilling innen stan-

dardkontraktens frist på to måneder. Hovedentreprenøren hadde imidlertid gitt beskjed om at 

han ikke kunne ta stilling til sluttoppstillingen før byggherren tok stilling til den samlede 

sluttoppstillingen fra alle entreprenørene. En slik generell innsigelse er i utgangspunktet ikke 

tilstrekkelig. Spørsmålet var om innsigelsen, på grunn av kontraktens back to back-klausul, 

likevel var tilstrekkelig for å unngå preklusjonsvirkningene etter standardkontrakten. 

Spesielt i saken var avtalen om at underentreprenørenes sluttoppstillinger skulle benyttes til å 

ferdigstille hovedentreprenørens sluttoppstilling overfor byggherren. Dette var i samsvar med 

kontraktens paid if paid-klausul, der utbetaling av underentreprenørens vederlag var betinget 

av byggherrens aksept og utbetaling av tilsvarende krav. 

                                                
141 LB-2015-76130 Spørsmålet om innsigelsene er prekludert.
142 "Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren sende byggherren en sluttoppstilling vedlagt en sluttfaktura innen en 

frist på to måneder fra overtakelsen", jf. NS 8405 pkt. 33.1 første ledd første setning. 
143 Byggherren skal betale fremsatt sluttfaktura innen to måneder etter mottakelsen, jf. NS 8405 pkt. 33.2 første 

ledd. Eventuelle innsigelser mot slittoppstillingen må fremmes innen samme frist, jf. annet ledd.
144 "Innsigelser og krav som ikke fremmes innen fristen, kan ikke fremsettes senere." jf. NS 8405 pkt. 33.2 tredje 

ledd første setning. 
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Lagmannsretten la til grunn at standardkontraktens bestemmelser måtte tolkes i lys av hva 

som ellers var avtalt. Retten fant at siden underentreprenørens krav etter sluttfakturaen uansett 

måtte avventes i påvente av klarlegging av byggherrens posisjon, var det "ikke noen spesiell 

grunn for [hovedentreprenøren] til å fremme sine innsigelser til [underentreprenørens] slutt-

oppstilling."145 På grunn av back to back-prinsippet fremsto "det som helt unødvendig formal-

isme å kreve at [hovedentreprenøren] - forut for oversendelsen av den samlede sluttoppstilling 

til [byggherren] - skulle gi sine innsigelser til [underentreprenøren] basert på deres sluttopp-

stilling." 

Lagmannsretten mente det hadde formodningen mot seg at partene hadde ment at preklusjons-

reglene skulle gjelde fullt ut samtidig som det avtalte back to back-prinsippet forutsatte at 

krav fra underentreprenøren først skulle utbetales når kravet ble godkjent av byggherren. "Det 

ville kunne gjøre et vesentlig element av den avtalte vederlagsmekanismen mellom partene 

illusorisk." Det var altså "lagmannsrettens oppfatning at standardavtalens punkt 33.1 og 33.2 

ikke [kunne] få direkte anvendelse etter sin ordlyd. Partene [hadde] avtalt en vederlagsmeka-

nisme i Avtaledokumentet som [nødvendiggjorde] justeringer i standardavtalen på dette 

punkt." 

Konklusjonen var basert på flere hensyn. Den klare ordlyden og formålet bak paid if paid-

reguleringen var av vesentlig betydning. Videre talte ikke hensynet til underentreprenøren 

uten videre for at preklusjonsbestemmelsene skulle komme til anvendelse. Underentreprenø-

ren var klar over at dennes krav etter sluttoppstillingen var avhengig av byggherrens stillings-

tagen til hovedentreprenørens endelige sluttoppstilling, jf. paid if paid-klausulen. Lojalitets-

hensynene bak varslingsreglene kom dermed ikke på spissen. Det hadde ikke gjort situasjonen 

bedre for underentreprenøren om hovedentreprenøren hadde fremmet sine innsigelser før 

sluttoppstillingen var oversendt til byggherren. Innsigelsene måtte i så fall ha vært fulle av 

forbehold, og det kunne ikke forventes.

Det kan altså se ut til at det ikke kreves en "detaljert regulering av nye bestemmelser og angi-

velse av hvilke av standardens bestemmelser de nye er ment å erstatte"146 for at standardkon-

traktens regler om varsling og preklusjon skal anses fraveket. For alle tilfeller må dette gjelde 

der back to back-klausulen er presist formulert. 

                                                
145 LB-2015-76130 Spørsmålet om innsigelsene er prekludert
146 Knag (2010) s. 91.
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4.3 Harmonisering av terskel for endringsomfang

Byggherren har som tidligere nevnt kompetanse til å pålegge hovedentreprenøren endringsar-

beider. Denne kompetansen har imidlertid en kvantitativ grense; arbeidene kan ikke utgjøre 

mer enn 15 % netto147 tillegg til kontraktssummen.148 Terskelen får innvirkning på forholdet 

til underentreprisen der endringsarbeidene faller innenfor underentreprenørens arbeidsområde. 

Fordi kontraktssummen gjennomgående er lavere i underentreprisen enn i hovedentreprisen, 

er det ingen automatikk i at hovedentreprenøren kan videreføre hele pålegget til underentre-

prenøren. I et forsøk på å bøte med dette problemet, er terskelen satt til 20 % av kontrakts-

summen i understandardkontraktene.149 Det er imidlertid ikke gitt at dette er nok til å harmo-

nisere de totale forpliktelsene som kan oppstå.

Den kvantitative grensen er absolutt i den forstand at entreprenøren ikke kan pålegges å utføre 

arbeider som i sum overstiger denne terskelen. Dersom underentreprenøren nekter å utføre de 

overskytende arbeidene, må hovedentreprenøren stå for arbeidene selv eller sette de bort til 

andre. Et mer praktisk alternativ er at underentreprenøren likevel påtar seg å utføre arbeidene, 

mot å kreve ytterligere betalt for utførelsen.150 For begge tilfellene risikerer hovedentreprenø-

ren å bli påført større kostnader enn de han får dekket av byggherren.

Poenget kan illustreres med et eksempel hvor hovedentreprisen har en kontraktssum på 100 

millioner, og underentreprisens kontraktssum er 10 millioner. Byggherrens endringskompe-

tanse etter standardkontraktene innebærer at hovedentreprenøren kan pålegges endringer inntil 

en verdi på netto 15 millioner. Hovedentreprenøren har på sin side kompetanse til å pålegge 

underentreprenøren endringer lik 2 millioner. Utfordringen oppstår der verdien på endringsar-

beidene innenfor underentreprenørens arbeidsområde utgjør 3 millioner. Spørsmålet er hvem 

av hovedentreprenøren og underentreprenøren som skal hefte for de resterende arbeidene 

verdt 1 million, men som kanskje har blitt priset høyere.

Det følger eksplisitt av standardkontraktene at den kvantitative terskelen kun gjelder dersom 

annet ikke er avtalt. Dersom målet ved kontraktsinngåelsen er full kanalisering av risiko som 

springer ut av underentreprisen, må det altså avtales en ny grense for endringsomfanget i un-

                                                
147 At det er netto tillegg som er avgjørende betyr eventuelle negative endringer skal medregnes. En reduksjon i 

arbeidsomfang på 5 % av kontraktssummen, gir byggherren en kompetanse til å pålegge nye arbeider tilsvarende 

20 % av kontraktssummen. 
148 NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd og NS 8407 pkt. 31.1 tredje ledd. 
149 NS 8415 pkt. 22.1 tredje ledd og NS 8417 pkt. 31.1 tredje ledd. 
150 Noe annet er at underentreprenøren ikke vil ha en særlig sterk forhandlingsposisjon overfor hovedentreprenø-

ren i disse situasjonene, jf. Barbo (1997) s. 82, note 72. Det er dermed ikke gitt at underentreprenøren vinner 

frem i forhandlinger om høyere vederlag.
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derentreprisen.151 En generell back to back-regulering av kontraktene vil nok ikke være til-

strekkelig for å anse annet som avtalt. Dersom reglene i standardkontraktene først er gitt an-

vendelse, vil det kreves klarere holdepunkter for å fravike den fastsatte prosentsatsen. Eksem-

pelvis kan det avtales at underentreprenøren er forpliktet til å utføre endringsarbeider på lik 

linje som hovedentreprenøren er forpliktet etter hovedentreprisen. Her vil det imidlertid være 

viktig å innta en presisering om at dette kun gjelder så lenge arbeidene faller innenfor under-

entreprenørens arbeidsområde.

4.4 Harmonisering av dagmulktssatser 

Et annet spørsmål er hvordan back to back-prinsippet vil påvirke entrepriseprosjektets frem-

tidsplaner og oversittelse av disse. Hvilke tidsfrister og milepæler som gjelder for entreprenø-

renes forpliktelser vil følge av kontraktens nærmere bestemmelser. Dette er ikke noe back to 

back-prinsippet i utgangspunktet regulerer. Det er likevel nødvendig å sikre at underentrepre-

nørens arbeider er ferdigstilt i tid før hovedentreprenrøen skal levere overfor byggherren, slik 

at ikke hovedentreprenøren kommer i mislighold.

Oversittelse av kontraktens sluttfrist, og eventuelt andre avtalte milepæler, gir byggherren rett 

til å kreve dagmulkt.152 Dagmulkt er standardsanksjonen ved forsinkelsestilfellene, satt til en 

bestemt prosentsats av kontraktssummen per dag forsinkelsen vedvarer. I standardkontraktene 

er satsen én promille av kontraktssummen, med et øvre tak på totalt ti prosent av kontrakts-

summen.153 Ansvaret kan etter omstendighetene bli stort. Hovedentreprenøren har følgelig 

stor interesse av å videreføre eventuelle krav på dagmulkt til den ansvarlige underentreprenø-

ren. 

Etter standardkontraktene er dagmulktssatsene i hoved- og underentreprisen imidlertid ikke 

harmonisert. Grunnen til dette er forskjellen i størrelsen på kontraktssummene. Dersom ho-

vedkontrakten har en sum på 100 millioner vil dagmulkten per dag utgjøre 100 000. Gitt at 

underentreprisen har en sum på 10 millioner, er dagmulktssatsen 10 000 per dag. Selv om 

underentreprenøren er skyld i forsinkelsen, vil en overføring av ansvaret medføre et tap for 

underentreprenøren som er ti ganger større enn ansvaret etter standardkontrakten. 

En generell back to back-klausul som pålegger underentreprenøren de samme forpliktelser 

som hovedentreprenøren, vil nok ikke kunne heve dagmulktsatsen i underentreprisen. Det må 

kreves et klart grunnlag for å fravike faktorene i regnestykket etter standardkontrakten. Be-

regningen av dagmulkt etter standardkontraktene vil dermed ikke oppfylle back to back-
                                                
151 Det er ikke uvanlig at det avtales andre grenser for endringsomfanget, jf. Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 284.
152 NS 8405 pkt. 34.1 og NS 8417 pkt. 40.1
153 NS 8405 pkt. 34.3 og NS 8417 pkt. 40.3
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prinsippets formål om en fullstendig risikoallokering nedover i kontraktshierarkiet. På samme 

måte som for den kvantitative grensen for endringsomfanget, greves det en eksplisitt regule-

ring for at fullstendig overføring av risiko skal finne sted.

Pettersson154 mener standardkontraktens asymmetri kan avbøtes med en harmonisering av 

satsene. Han foreslår to alternativer for hovedentreprenøren til å sikre fullstendig risikofor-

skyvning. For det første kan det avtales at dagmulktssatsene heves i underentreprisen, slik at 

disse sammenfaller med hovedentreprisen. For det andre kan det inntas en erstatningsbe-

stemmelse i underentreprisekontrakten som slår fast at underentreprenøren er ansvarlig for det 

tapet hovedentreprenøren blir påført som følge av underentreprenørens forsinkelse. I begge 

tilfellene gis hovedentreprenøren mulighet til å overføre det fulle tapet til den ansvarlige un-

derentreprenøren.

Det er imidlertid ikke gitt at en harmonisering av dagmulktssatsene er den beste løsningen. 

Dersom dagmulktsatsene heves i underentreprisen, kreves det ikke mange dager med forsin-

kelse før kontraktsvederlaget er oppspist. Vi kan igjen se på eksempelet overfor og tenke oss 

en forsinkelse på 30 dager. Den totale dagmulkten etter hovedkontrakten vil da være 3 millio-

ner, mens den etter underkontrakten vil være 300 000. Forskjellen er altså 2,7 millioner. Dette 

er nesten 30 % av underentreprisens opprinnelige kontraktssum og langt over standardens tak 

på ti prosent av kontraktssummen. Underentreprenøren har ingen mulighet til å dekke hoved-

entreprenørens kostnader uten å selv gå med kritisk store tap. Resultatet kan etter omsten-

dighetene bli svært urimelig for underentreprenøren. 

Hagstrøm/Bruserud diskuterer mulighetene for å lempe urimelige dagmulktskrav etter avtl. § 

36.155 Forfatterne slår fast at det neppe er aktuelt med lemping av standardkontraktens dag-

mulktssatser, men at det ikke er "utelukket at entreprenøren kan få lempet et dagmulktkrav 

når det er basert på helt andre og høyere satser."156 Dommen inntatt i Rt-2007-862 ble trukket 

frem som eksempel. Dommen gjaldt utmåling av dagmulkt etter bustadoppføringslova § 23. 

Entreprenørens arbeider med boligens peis hadde blitt vesentlig forsinket, og forbrukeren

fremmet krav om dagmulkt på 329 000 kr, beregnet med en sats på 1000 kr per dag. Partene 

hadde avtalt dagmulkt uten øvre tak.157 Dagmulkten ble etter en samlet vurdering redusert til 

                                                
154 Pettersson (2009) lysbilde nr. 15
155 Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 352-353.
156 Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 352
157 Dersom taket hadde vært 10 % av kontraktssummen, ville samlet dagmulkt blitt satt til om lag 13 000. Dette 

ble resultatet i tingrettens dom, under henvisning til avtl. § 36 og NS 8405 pkt. 34.3. I motsetning til tingretten, 

kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å sensurere avtalens innhold. 



39

152 000 kr, altså over en halvering. I avsnitt 49 antydet Høyesterett "langt på vei at resultatet 

ville blitt det samme om vurderingen hadde vært forankret i avtaleloven § 36"158

Om avtl. § 36 kan begrunne lemping av dagmulktssatsen i underentreprisen der denne er har-

monisert med hovedentreprisen er et åpent spørsmål som vil bero på en konkret vurdering. 

Dersom underentreprenøren først har gått med på en harmonisert dagmulktssats, og dette klart 

og utvetydig fremgår av kontrakten, skal det i det miste mye til. Likevel er det verdt å merke 

seg at Høyesterett i den nevnte dommen godtok en lemping av dagmulkt i en forbrukerentre-

prise til fordel for den profesjonelle part.

                                                
158 Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 353
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5 Vilkår for anvendelsen av back to back-prinsippet

5.1 Innledning 

Til nå har jeg sett på hvilke momenter som vil spille inn ved tolkning og fastleggelsen av back 

to back-prinsippets innhold. Jeg har sett på hvordan prinsippet får innvirkning på standard-

kontraktens bestemmelser, og hva som skal til for å fravike disse. I det følgende skal jeg rede-

gjøre for muligheten til å oppstille prinsipielle begrensninger i back to back-prinsippets an-

vendelse, det vil si vilkår som må være oppfylt for at back to back-klausulen skal kunne gjø-

res gjeldende. De samme momentene og hensynene gjennomgått i de foregående kapitlene vil 

naturlig også være av betydning her. 

I kapittel 5.2 skal jeg se på om det er grunnlag for å oppstille begrensninger i back to back-

prinsippets anvendelse basert på kravets årsak. Spørsmålet er om videreføring av krav til un-

derentreprenøren avhenger av hva som er årsaken til at kravet har oppstått. Mest interessant er 

det å se på tilfellene hvor hovedentreprenørens selv er skyld i at kravet har oppstått. I denne 

forbindelse skal jeg også se på utfordringer tilknyttet bevismessige spørsmål ved en eventuell 

tvist. 

I kapittel 5.3 skal jeg redegjøre for hvilke krav som kan stilles til hovedentreprenøren på 

grunnlag av anvendelsen av back to back-prinsippet, og hva som er konsekvensen for brudd 

på disse. At hovedentreprenørens stilling som mellomledd i kontraktsforholdet kan ha betyd-

ning for domstolenes fortolkning av back to back-prinsippet, ble gjort tydelig i kapittel 3.3.3. 

Spørsmålet i denne omgang er om lojal og aktsom opptreden kan stilles som vilkår for anven-

delsen av back to back-prinsippet. I så tilfelle vil det være nødvendig å se konkret på hva som 

kan kreves fra hovedentreprenørs side.

I det følgende forutsettes det at back to back-klausulen er generelt utformet og taus om hvilke 

krav som eventuelt stilles for prinsippets anvendelse. Målet er å klargjøre hvilke vilkår som 

kan stilles for prinsippets anvendelse på generelt grunnlag, altså uavhengig av klausulens ut-

forming. 

5.2 Kravets årsak 

5.2.1 Interne og eksterne årsaker 

Tilsynelatende kan generelt utformede back to back-klausuler få anvendelse uten hensyn til 

årsaken til byggherrens manglende betalingsvilje. Dersom årsaken til at byggherren ikke ak-

septerer underentreprenørens krav ligger hos hovedentreprenrøren, vil dette kunne medføre 

urimelige resultater for underentreprenøren. Reguleringens risikoforskyvning vil i så fall med-

føre at underentreprenøren ikke får dekning krav som ellers er rettmessige etter underentre-

priseforholdet. Et spørsmål er derfor om det for anvendelsen av back to back-klausulen kan 
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oppstilles et grunnleggende skille mellom krav som har sin årsak i såkalte interne og eksterne 

forhold.

At årsaken til et krav er ekstern vil si at den stammer fra forhold utenfor det aktuelle kon-

traktsforholdet. Eksterne krav i back to back-situasjonen er byggherreforhold, altså forhold 

som ikke direkte berører underentrepriseforholdet. Hvilke forhold som omfattes av byggher-

rens risikosfære vil fremgå av hovedkontrakten. Eksempelvis kan det være endringsarbeider 

pålagt av byggherren eller andre byggherremislighold, som mangelfull prosjektering eller 

forsinket tilgang til byggeplassen. Det viktige er at "grunnlaget for [kravet] kan videreføres til 

byggherren."159

Det er krav med årsak i manglende betalingsvilje fra byggherren, altså byggherreforholdene, 

back to back-prinsippet er ment å regulere. At back to back-prinsippet får anvendelse på disse 

kravene er derfor ikke kontroversielt. Dersom hovedentreprenøren fremmer krav mot bygg-

herren om mangelfull prosjektering, som byggherren svarer for etter kontrakten, er underen-

treprenøren avhengig av byggherrens aksept for å få dekket kravet. Dersom byggherren avslår

hovedentreprenørens krav, vil heller ikke underentreprenøren få dekning for sitt. "Dette gjel-

der selv om man skulle mene at [byggherren] i realiteten var forpliktet til å dekke kravet."160

På den andre siden har vi krav med sin årsak i interne forhold. At et krav er internt vil si at det 

har sitt opphav internt i underentrepriseforholdet. Kravet kan ha grunnlag i forhold enten un-

derentreprenøren eller hovedentreprenøren svarer for. Hovedentreprenørens ansvarsområde 

inkluderer forhold eventuelle andre underentreprenører svarer for.161 Hovedentreprisen, altså 

kontraktsforholdet mellom hovedentreprenøren og byggherren, står utenfor. Eksempelvis kan 

interne krav dreie seg om mislighold fra underentreprenørens egen side, forsinkede leveranser 

fra andre underentreprenører eller hovedentreprenørens mangelfulle koordinering av underen-

treprenørenes arbeider. 

Det problematiske med interne krav er at byggherren kategorisk alltid vil avvise kravene fordi 

dette nettopp er krav han ikke svarer for. Spørsmålet er om back to back-prinsippet likevel 

kommer til anvendelse ved løsningen av tvister der kravet har oppstått internt i underentrepri-

sen. I så tilfelle kan hovedentreprenøren, med grunnlag i back to back-prinsippet, videreføre 

                                                
159 Pettersson (2009) lysbilde nr. 12
160 LB-2015-76130 EA 07 Ineffektiv drift betongrehabilitering - 145 824 kroner
161 Underentreprenørens arbeider er underlagt hovedentreprenørens ansvarsområde, jf. det alminnelige kon-

traktsmedhjelperansvaret. I forholdene mellom de forskjellige underentreprenørene og hovedentreprenøren er det 

derfor praktisk med en avtale som regulerer grensesnittene, og som fastsetter fordelingen av kostnader internt 

mellom dem.
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tap til underentreprenøren som han etter en alminnelig risikofordeling selv skulle ha båret. 

Formålet med reguleringen er at ethvert ansvar hovedentreprenøren kan komme i overfor 

byggherren på grunn av underentreprisen skal kunne dekkes opp i sin helhet av underentre-

prenøren.162 Formålet dekker i utgangspunktet altså ikke krav hovedentreprenøren kan komme 

i overfor underentreprenøren. 

Anvendelsen av back to back-prinsippet medfører få problemer der byggherrens avvisning 

skyldes at kravet om tilleggsvederlag har sitt grunnlag i forhold underentreprenøren selv sva-

rer for. I så tilfelle er det klart at underentreprenøren ikke kan forvente å få tilkjent sine krav. 

Tilsvarende må gjelde der underentreprenøren er skyldig i mislighold som byggherren krever 

dekket av hovedentreprenrøen. Back to back-klausulens formulering om at underentreprenø-

rens forpliktelser sammenfaller med de hovedentreprenøren har i henhold til hovedentrepri-

sen, medfører at hovedentreprenøren kan kreve underentreprenøren for tilsvarende krav som 

han selv ble krevd av byggherren. Her spiller det mindre rolle om tvisten løses av back to 

back-bestemmelsen eller med grunnlag i alminnelige misligholdsbestemmelser eller de al-

minnelige regler om regress.163 Løsningen blir uansett at tapet ender opp hos underentreprenø-

ren. 

Problemstillingen kommer på spissen der byggherrens avvisning skyldes at kravet har oppstått 

som følge av forhold på hovedentreprenørens side. Kan det oppstilles en generell begrensning 

i back to back-prinsippets anvendelse som forhindrer bruk av reguleringen for disse tilfellene? 

Hovedentreprenørens potensielle mulighet til å overføre risikoen for egne feil til underentre-

prenøren er i kjernen av det som gjør back to back-prinsippet til en kontroversiell regulerings-

form. Engesæth fremholder at risikoforskyvningen "i beste fall [medfører] et tvilsomt resul-

tat."164 Engesæth argumenterer for at selv ved back to back på konsekvensnivå, der hensikten 

har vært fullstendig risikoforskyvning, bør bestemmelsen inneholde en begrensning for tilfel-

ler der hovedentreprenørens egen rolle har hatt betydning. 

I Lambertseterbanedommen oppstilte lagmannsretten innledningsvis en begrensning for an-

vendelsen av back to back-prinsippet. Det måtte, ifølge retten, gjøres en "begrensning for de 

tilfellene der årsaken til [byggherrens] avvisning av et krav skyldes feil gjort hos en annen 

underentreprenør enn [underentreprenør], eventuelt hos [hovedentreprenøren]". Lagmannsret-

ten mente det hadde "mindre betydning om dette ses som en innskrenking i anvendelsesområ-

de for back to back-prinsippet eller som et eget grunnlag for vederlagskrav fra [underentre-
                                                
162 Engesæth (1996) s. 373.
163 Tørum/Frøholm (2005) s. 107 
164 Engesæth (1996) s. 375
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prenør] til [hovedentreprenør]."165 Den aktuelle back to back-klausulen hadde imidlertid alle-

rede en begrensning for anvendelsen. Prinsippet skulle kun gjelde "alle forhold som berører 

[hovedentreprenørens] kontrakt med [byggherren]."166 At prinsippet kun skulle få anvendelse 

ved eksterne krav, var altså en nærliggende begrensning.

Ved spørsmålet om back to back-prinsippet kom til anvendelse, var det altså årsaken som ble 

det avgjørende:

"Årsaken til [underentreprenørens] krav på merkostnader er avgjørende for om de 

har krav på utbetaling av tilleggsvederlag. … Hvis merkostnaden hos [underentrepre-

nøren] derimot skyldes manglende koordinering hos [hovedentreprenøren] eller 

mangelfullt arbeid av [annen underentreprenør], kan ikke [hovedentreprenøren] avvi-

se kravet med henvisning til back to back-prinsippet."167

Også Pettersson168 argumenterer for at det må oppstilles et prinsipielt skille mellom interne og 

eksterne årsaker, og at skillet vil være avgjørende for hvorvidt prinsippet kommer til anven-

delse eller ikke. Han argumenterer for at interne krav må håndteres helt uavhengig av back to 

back-bestemmelsen, da det ikke lenger er snakk om en back to back-situasjon. Formålet med 

back to back-reguleringen er å regulere og harmonisere to kontraktsforhold og regulere bygg-

herrens manglende betalingsvilje. Interne krav har strengt tatt ikke noe med hovedentreprisen 

å gjøre. 

"Med forbehold om at det unntaksvis kan tenkes motsatt løsning"169 argumenterer Engeseth 

for at det må kunne innfortolkes en begrensning for hovedentreprenørens egne feil dersom 

back to back-klausulen er taus om dette. En eventuell manglende regulering av hovedentre-

prenrøens rolle vil altså måtte anses som et "kontraktstomt rom", som kan utfylles med en 

begrensing for de tilfellene der hovedentreprenøren selv har skyld i at kravet har oppstått. 

Det kan synes som at det har de beste grunner for seg at det oppstilles et skille mellom ekster-

ne krav på den ene siden og interne krav på den andre. Det er risikoen for byggherrens mang-

lende betalingsvilje som skal reguleres, ikke hovedentreprenørens. Anvendelsen av back to 

back forutsetter at det aktuelle kravet er eksternt, altså et byggherreforhold. Dette innebærer at 

det må innfortolkes en slik begrensning også der kontrakten er taus om spørsmålet.

                                                
165 LB-2015-76130 Nærmere om forståelsen av back to back-bestemmelsen
166 LB-2015-76130
167 LB-2015-76130 EA 07 Ineffektiv drift betongrehabilitering - 145 824 kroner
168 Pettersson (2009) lysbilde nr. 12.
169 Engesæth (1996) s. 376
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Motsatt løsning kan tenkes aktuelt der ordlyden helt klart og utvetydig gir prinsippet anven-

delse for alle krav, uavhengig av årsak. Dersom back to back-bestemmelser eksplisitt legger 

risikoen for interne forhold over på underentreprenøren vil ikke begrensningen kunne oppstil-

les. For disse tilfellene vil det etter omstendighetene være aktuelt med sensur etter avtl. § 36 

eller et spørsmål om kontrakten kan opprettholdes etter NL 5-1-2. Kontraktsfriheten er et 

tungtveiende argument for å opprettholde ansvarsfordelingen. Det er heller ikke uvanlig at 

partene avtaler andre risikofordelinger enn de som vanligvis gjelder, og at dette gjenspeiles i 

prisingen. Det vil imidlertid være tilnærmet umulig for underentreprenøren å prise inn risi-

koen for hovedentreprenørens potensielle feil i eget tilbud. Det er for alle tilfeller på det rene 

at back to back-regulering av internere krav kan medføre svært urimelige resultater. 

5.2.2 Bevisbyrden

Selv om det oppstilles et grunnleggende skille mellom interne og eksterne forhold, er det ikke 

nødvendigvis slik at det gjør anvendelsen av back to back-prinsippet enklere i praksis. Bygg-

herren kan fortsatt avvise kravet og anføre at årsaken er et hovedentreprenørforhold, uten at 

underentreprenøren er enig i dette. Et spørsmål er derfor hvem som har bevisbyrden for at 

årsaken er intern, slik at byggherrens avvisning ikke kan opprettholdes i forholdet mellom 

hovedentreprenrøen og underentreprenøren. 

Ved domstolsbehandling gjelder prinsippet om alminnelig sannsynlighetsovervekt.170 Prinsip-

pet innebærer i korte trekk at domstolene legger til grunn det hendelsesforløp av de presenter-

te som er mest sannsynlig. Hendelsesforløpet i entreprisesaker er ofte svært sammensatt, og 

det kan være vanskelig, om ikke umulig, å sannsynliggjøre at én årsak er mer sannsynlig enn 

en annen. For slike tilfeller gjelder den alminnelige bevisbyrden; den som fremmer kravet har 

ansvaret for å sannsynliggjøre årsaken.171

I back to back-tvistene vil det ofte være underentreprenøren som fremmer kravet og som der-

for har bevisbyrden. Dette var tilfellet i Lambertseterbanedommen:

"Lagmannsretten har ikke - utover partsforklaringene - blitt tilbudt noe bevisføring 

som kaster lys over årsaksforholdene på dette punkt. Lagmannsretten må falle tilbake 

på det generelle prinsipp om at det er den part som krever et tap erstattet, som må 

sannsynliggjøre at vilkårene for dette er oppfylt. Retten kan ikke se at [underentrepre-

nøren] har sannsynliggjort at årsakene til merkostnadene ligger hos [hovedentrepre-

                                                
170 Rt-1992-64 (P-pilledom II) s. 70
171 Skoghøy (2017) s. 911
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nør] eller [andre underentreprenører], og ikke hos [byggherre]. Kravet må derfor av-

vises."172

Det kan være utfordrende for underentreprenøren å sannsynliggjøre at forholdet stammer fra 

hovedentreprenørens risikosfære og ikke byggherrens. Det krever tilstrekkelig innsyn i ho-

vedentreprisen og det er ikke gitt at underentreprenøren har det. Ofte kan det også være flere 

årsaker til at kravet har oppstått og det kan være utfordrende å skille mellom årsakene. 

En mellomløsning ble resultatet for ett av endringskravene det ble tvistet om i Lambertseter-

banedommen, da det ikke var mulig å sannsynliggjøre én årsak over en annen. Kravet gjaldt 

dekning av underentreprenørens merutgifter knyttet til at deres arbeider i tunellen ble forskjø-

vet i tid. Lagmannsretten fant det "mest sannsynlig at problemene … skyldes en kombinasjon 

av uheldige omstendigheter",173 hvor noen kunne tilskrives byggherre og andre hovedentre-

prenøren eller øvrige underentreprenører. Underentreprenøren ble ikke tillagt skyld. Lag-

mannsretten la til grunn at årsaken til problemene måtte fordeles likt mellom byggherren og 

hovedentreprenøren eller andre underentreprenører. Back to back-prinsippet fikk dermed kun 

anvendelse på halve kravet; den delen byggherren var skyld i. Hovedentreprenrøen hadde 

derimot ikke grunnlag for å nekte underentreprenøren tilleggsbetaling for den halvdelen som 

lå innenfor hans egen risikosfære. Underentreprenøren fikk dermed tilkjent halvparten av de 

dokumenterte merkostnadene tilknyttet arbeidene i tunellen. 

Problematikken rundt bevisbyrden illustrerer viktigheten av at underentreprenøren får tilgang 

til nødvendig informasjon om forholdene i hovedentreprisen. Informasjonen er nødvendig for 

at underentreprenøren skal kunne ivareta egen rettsstilling. Av den grunn stilles det visse krav 

til hovedentreprenørens handlinger. Pliktene skal behandles i det følgende.

5.3 Hovedentreprenørens plikter etter back to back-prinsippet

5.3.1 Lojalitetsplikten 

Hensynet til lojalitet står i en særstilling i back to back-situasjonene, da trepartsforholdet for-

utsetter lojal oppfølgning fra hovedentreprenørens side. Alle krav fra byggherren skal kunne 

overføres til rette underentreprenør og alle krav fra underentreprenøren skal kunne overføres 

til byggherren. Underentreprenøren er prisgitt at hovedentreprenøren utfører sin rolle som 

"postkasse" på en aktsom og lojal måte. Særlige spørsmål er derfor om back to back-

prinsippet gir grunnlag for å oppstille aktivitetskrav hos hovedentreprenøren og om brudd på 

disse medfører at back to back-prinsippet ikke kommer til anvendelse. 

                                                
172 LB-2015-76130 EA 07 Ineffektiv drift betonghabilitering
173 LB-2015-76130 EA 13 Forlenget drift tunell 
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Utgangspunktet i kontraktsretten er at hver part skal ta vare på egne interesser og forutset-

ninger. Dette noe selvsagte utgangspunktet kom til uttrykk i blant annet Rt-2002-1110 

(Bodum), der Høyesterett uttalte at partene "[e]t langt stykke på vei må … bære risikoen for 

egne forutsetninger, også hvor forutsetningene er klare nok for motparten."174

Lojalitetsplikten modifiserer i noen grad dette utgangspunktet. Lojalitetsplikten er et grunn-

leggende prinsipp i kontraktsretten og innebærer et minstekrav til aktsom og lojal opptreden 

overfor den andre kontraktsparten. Høyesterett har tidligere slått fast at lojalitetsplikten gjel-

der "så lenge [kontrakts]forpliktelsen består".175 Innholdet av de krav som følger av lojalitets-

plikten må avgjøres konkret, basert på blant annet "kontraktsforholdets art, partenes stilling og 

forutsetninger, og ikke minst de muligheter hver av partene har til selv å ivareta sine interes-

ser."176 I det minste innebærer lojalitetsplikten at hovedentreprenøren må "gjøre sitt beste"177

overfor underentreprenøren.

5.3.2 Krav til hovedentreprenørens opptreden 

Anvendelsen av back to back-prinsippet kan medføre potensielt svært urimelige resultater på 

bekostning av underentreprenøren. Det er ikke reguleringens formål å virke urimelig. For å 

bøte mot dette oppstiller Engesæth178 fire kategorier med plikter som påfaller hovedentrepre-

nøren ved anvendelsen av back to back-prinsippet. Disse er altså begrunnet i lojalitetsplikten 

og konkrete rimelighetsbetraktninger.

For det første må det kunne stilles krav til at hovedentreprenøren videreformidler og følger 

opp underentreprenørens krav mot byggherren. Dette er kanskje hovedentreprenørens viktigs-

te forpliktelse som mellomledd og må gjelde som en absolutt betingelse for anvendelsen av 

back to back-prinsippet.

"Selv om en slik plikt ikke er spesifisert klart i underleverandøravtalen, må systema-

tikken i back to back konseptet og det forhold at underleverandøren selv ikke står i 

kontraktsforhold til oljeselskapet, utvilsomt pålegge leverandøren en aktivitets- og 

aktsomhetsplikt her."179

                                                
174 Rt-2002-1110 s. 1118. 
175 Rt-1988-1078 s. 1084.
176 Haaskjold (2013) s. 78.
177 Engesæth (1996) s. 373.
178 Engesæth (1996) s. 376-377
179 Engesæth (1996) s. 376
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I Lambertseterbanedommen oppstilte Borgarting lagmannsrett det samme kravet om videre-

formidling som et absolutt vilkår for anvendelsen prinsippet. Kravet hadde ikke dekning i 

kontraktens ordlyd, men måtte følge av anvendelsen av prinsippet som sådan.

"For det første må det gjøres et unntak for de tilfellene der årsaken til at [byggherren] ikke 

honorerer et krav skyldes at [hovedentreprenør] ikke har oppfylt sin forpliktelse om å vi-

dereføre krav fra [underentreprenør] opp til [byggherre]."180

At systematikken forutsetter lojal videreformidling av underentreprenørens krav er selvsagt. 

Hele formålet med at hovedentreprenøren skal påta seg rollen som mellomledd med rett til å 

videreføre ansvar nedover i kontraktskjeden faller gjennom dersom hovedentreprenøren fak-

tisk ikke viderefører de krav som fremmes. Brudd på plikten til å videreføre krav, enten de 

kommer fra byggherren eller underentreprenøren, medfører at back to back-prinsippet ikke 

kommer til anvendelse. Dette medfører igjen at hovedentreprenøren kan bli sitte med risikoen 

for byggherrens eventuelle manglende betalingsvillighet.

Betydningen av plikten til å videreføre underentreprenørens krav kan illustreres med ett av 

kravene det ble tvistet om i Lambertseterbanedommen. Samme eksempel er også illustrerende 

for forholdet mellom videreføringskravet og årsakskravet presentert i kapittel 5.2. Tvisten 

dreide seg om krav på dekning av kostnader for ekstraarbeider på enkelte stripefundamenter 

støpt av underentreprenøren. Disse viste seg å være for smale for rekkverkene som skulle set-

tes opp av en annen underentreprenør. 

Spesielt for dette kravet var at hovedentreprenøren hadde fremmet krav til byggherren før 

underentreprenøren selv hadde rukket å gjøre det samme. Byggherren avviste hovedentrepre-

nørens krav med den begrunnelse at dette var et internt forhold mellom de to underentrepre-

nørene. Avvisningen kom samme dag som hovedentreprenøren mottok underentreprenørens 

endringsanmodning. På grunn av at byggherren allerede hadde avvist kravet, videreførte ikke 

hovedentreprenrøen underentreprenørens krav. Kravet ble derfor heller ikke en del av slutt-

oppgjøret med byggherren. Spørsmålet var om hovedentreprenøren kunne videreføre risikoen 

for byggherrens avvisning til underentreprenøren. 

Retten gikk først inn på en vurdering av hva som var årsaken til ekstraarbeidene og konklu-

derte med at det ikke var mulig å avgjøre om disse skyldes byggherren eller hovedentreprenø-

ren. Det var imidlertid enighet om at underentreprenøren ikke var ansvarlig. Lagmannsretten 

måtte dermed falle tilbake på utgangspunktet om at det var underentreprenøren som hadde 

                                                
180 LB-2015-76130 Nærmere om forståelsen av back to back-bestemmelsen.
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bevisbyrden for at feilen skyldes et hovedentreprenørforhold og ikke et byggherreforhold. 

Underentreprenøren hadde ikke maktet å sannsynliggjøre dette. I utgangpunktet kom dermed 

back to back-prinsippet til anvendelse, med den konsekvens at byggherrens avvisning kunne 

gjøres gjeldende overfor underentreprenøren. 

Avgjørende ble imidlertid at hovedentreprenøren ikke hadde videreformidlet underentrepren-

ørens endringsanmodning etter at denne var mottatt. "Ved ikke å videreføre kravet fra [under-

entreprenøren] til [byggherren] har [hovedentreprenøren] akseptert at det ikke er [byggherren] 

som var ansvarlig for feilen"181 Back to back-prinsippet kunne derfor likevel ikke gjøres gjel-

dende, og hovedentreprenøren måtte erstatte underentreprenørens ekstrakostnader. Kravet til 

lojal oppfølgning av underentreprenørens krav trumfet underentreprenørens plikt til å sann-

synliggjøre årsaken. 

Videreføringskravet må altså gjelde absolutt. Likevel kunne det tenkes rimelig å begrense 

plikten mot "tullete krav"182 fra underentreprenørens side. Dette fordi det kan være tidkreven-

de og kostbart for hovedentreprenøren å foreta en aktsom behandling og oppfølgning av alle 

krav som fremmes. I tillegg kan det virke skadende på forholdet mellom hovedentreprenøren 

og byggherren dersom hovedentreprenøren stadig fremmer grunnløse krav fra sine underen-

treprenører. Ved en eventuell unnlatt videreføring vil imidlertid risikoen ligge hos hoveden-

treprenøren. 

For det andre oppstiller Engesæth et krav om at hovedentreprenøren må hensynta underentre-

prenørens arbeider underveis i prosjektet. Hovedentreprenøren kan eksempelvis ikke generelt 

prioritere egne arbeider på bekostning av underentreprenørens dersom det er begrenset til-

komst på bygge- eller anleggsplassen. Kravet er begrunnet i mer alminnelige lojalitetsbetrakt-

ninger som gjør seg gjeldende i kontraktsforhold generelt. Hovedentreprenøren vil imidlertid 

ikke være forpliktet til å ivareta underentreprenørens interesser på bekostning av sine egne. 

Hvor langt denne forpliktelsen rekker, og i hvilken grad brudd vil kunne sanksjoneres, vil 

måtte bero på en konkret vurdering.

Et tredje krav av vesentlig betydning er kravet til aktsom og lojal ivaretakelse av underentre-

prenørens interesser i forhandlinger mellom hovedentreprenøren og byggherren. Kravets nød-

vendighet kommer på spissen i forhandlingssituasjonen som oppstår i forbindelse med slutt-

oppgjøret. Det er "selvsagt ikke er akseptabelt"183 at hovedentreprenøren ettergir krav som 

helt eller delvis tilgodeser underentreprenøren i bytte mot at byggherren imøtekommer hoved-
                                                
181 LB-2015-76130, EA 18 Påstøp stripefundamenter - 88 660 kroner
182 Pettersson (2009) lysbilde nr. 20. 
183 Engesæth (1996) s. 377.
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entreprenørens egne krav. Det er imidlertid ikke uvanlig at sluttoppgjøret ender i en pakkeløs-

ning, der noen uavklarte krav frafalles mot at andre imøtekommes. I den situasjonen vil det 

ikke være like enkelt å avklare hvilke krav som opprinnelig var underentreprenørens. 

Konsekvensen av hovedentreprenørens ettergivelse av underentreprenørens krav var ett av 

tvistepunktene i Lambertseterbanedommen. Underentreprenøren hadde fremmet krav om end-

ringsanmodning i forbindelse med forsinket rivning av skinner i tunellen. Begrunnelsen for 

kravet var byggherrens manglende godkjenning av skinnegående materiell. Byggherren avvis-

te kravet, og avvisningen ble videreført til underentreprenøren. Kravet ble imidlertid fremmet 

på nytt av underentreprenøren i forbindelse med sluttoppgjøret. Igjen ble det avslått av bygg-

herren, som samtidig fremmet motkrav om dagmulkt for forsinket godkjenning fra hoveden-

treprenørens side. I etterfølgende forhandlinger frafalt både hovedentreprenrøen og byggher-

ren sine krav.

Spørsmålet var om hovedentreprenørens frafall kunne gjøres gjeldende overfor underentre-

prenøren. Retten vurderte årsaken til at kravet hadde oppstått, og kom til at "[d]en forsinkede 

oppstarten skyldes … forhold som ikke lå hos [byggherren], men hos [hovedentreprenøren] 

eller en av de andre underentreprenørene."184 Hovedentreprenøren hadde dermed ikke grunn-

lag for å overføre risikoen for byggherrens manglende betaling over på underentreprenøren. 

Frafallet i sluttoppgjøret kunne av samme grunn ikke gjøres gjeldende overfor underentrepre-

nøren. Resultatet ble at hovedentreprenøren måtte dekke underentreprenørens tap i forbindelse 

med forsinkelsen. 

Et annet spørsmål er hvor langt plikten til å ivareta underentreprenørens krav i forhandlinger 

med byggherren rekker. Engesæth argumenterer for at plikten rekker så langt at underentre-

prenørens "tarv og rettigheter [skal] ivaretas på lik linje med leverandørens egne."185 Om dette 

innebærer at hovedentreprenøren er pliktig til å forta rettslige skritt på underentreprenørens 

vegne er mer usikkert. Uansett vil underentreprenøren selv måtte bære kostnadene for forføl-

gelsen av egne krav. 

Det siste kravet Engesæth oppstiller er kravet om at hovedentreprenøren må holde underen-

treprenøren løpende orientert om forhold som har betydning for underentreprenørens kon-

traktsforpliktelser. Dette inkluderer en plikt til å medvirke til at underentreprenøren får de 

svar han skulle trenge underveis i prosjektet. Særlig må dette gjelde dersom underentreprenø-

ren ikke inviteres til å delta på møtene mellom byggherren og hovedentreprenøren eller ikke 

                                                
184 LB-2015-76130 EA 001 Manglende tilgang til tunnel - 148 000 kroner
185 Engesæth (1996) s. 377.
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har innsyn i relevante dokumenter. Det mest gunstige er nok likevel at det tas inn bestemmel-

ser i back to back-klausulen som gir underentreprenøren tilgang til møter og relevant informa-

sjon. 

Oppsummeringsvis ser vi at brudd på disse lojalitetspliktene medfører at back to back-

prinsippet ikke kan gjøres gjeldende overfor underentreprenøren. Hovedentreprenøren mister 

dermed retten til å videreføre risikoen for byggherrens manglende betalingsvilje. Dersom an-

svaret feilaktig har blitt overført, ser vi at domstolene er villig til å reversere dette i form av en 

erstatningsplikt hos hovedentreprenrøen. 
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6 Avslutning

Formålet med oppgaven har vært å gi en grundig redegjørelse for back to back-prinsippet i 

entrepriseretten. Jeg har redegjort for fastsettelsen av prinsippets innhold og sett på forholdet 

mellom back to back-prinsippet og øvrige kontraktsbestemmelser. Oppsummeringsvis har jeg 

redegjort for begrensningene som gjelder for prinsippets konkrete anvendelse. 

Den rettslige konsekvensen av back to back-prinsippet er enda uklart. Det er ingen omforente 

retningslinjer for hvordan prinsippet skal anvendes og hvor langt prinsippet rekker i tvilstilfel-

lene. En generelt utformet back to back-klausul vil således kunne gis et vidt anvendelsesom-

råde som kan medføre meget urimelige resultater. Likevel ser vi at domstolene er villige til å 

innfortolke begrensninger i back to back-prinsippets anvendelse, der motsatt løsning medfører 

urimelige resultat. 

Fra partenes ståsted er det lite tilfredsstillende med en kontraktsregulering som potensielt kan 

medføre full risikoforskyvning, men som samtidig har en tendens til å bli tolket innskrenken-

de i siste ledd. Det gir også liten veiledning for partene å se hen til rettspraksis for klare svar, 

da sakene er konkret begrunnet og back to back-klausulen gjerne ulikt formulert. Mangelen på 

klare kilder på området gjør det vanskelig å vurdere egen risiko i entrepriseprosjektet. 

En standardregulering av back to back-prinsippet kan potensielt veie opp for disse utfordring-

ene. Om ikke back to back-prinsippet tas inn i NSs underentreprisekontrakter, kan det utar-

beides forslag til formuleringer. Det vil være klargjørende og prosessparende med en stan-

dardregulering som redegjør for back to back-prinsippets innhold og hva reguleringen medfø-

rer av konsekvenser. Særlig dersom det også utarbeides kommentarer til forslagene. Kom-

mentarene kan tilby retningslinjer for hvordan back to back-klausulen bør formuleres for å 

oppnå de ønskede resultatene. Med sikrere kilder kan en unngå kontraktstolkninger basert på 

generelle rimelighetsbetraktninger, og samtidig styrke partenes forutberegnelighet. 

Viktigst for klargjøringen av prinsippets innhold vil være å standardisere vilkårene for å kun-

ne gjøre back to back-klausulen gjeldende i en konkret tvist. Dette inkluderer vilkåret om at 

kravets årsak må være av intern art, hvilke handlingsplikter hovedentreprenøren pålegges, 

samt hvilke aktsomhetskrav som gjelder for disse. Standardreguleringen må naturligvis gi rom 

for skjønnsmessige vurderinger. Likevel er det grunn til å tro at en standardisering vil ufarlig-

gjøre bruken av et ellers praktisk og effektivt verktøy for harmonisering av- og risikooverfø-

ringer mellom flere kontraktsledd. 

I mangel på kilder som kan feste sikrere rettsvirkninger til anvendelsen av back to back-

prinsippet, vil gjennomarbeidelsen av kontraktene være avgjørende. En henvisning til "back 

to back" uten en klarere redegjørelse for hva som ligger i dette og hvor langt prinsippet rek-
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ker, er ikke tilstrekkelig. "Nøkkelen til et vellykket back-to-back-konsept ligger [altså] i den 

nærmere utformingen av underkontrakten."186

                                                
186 Tørum/Frøholm (2005) s. 101.
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