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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

Oppgavens overordnede mål er å foreta en sammenlignende analyse av debitors (heretter kalt 

«tilvirker») utbedringsplikt og ansvar for utbedringskostnader ved mangler etter NF 15 (også 

kalt «fabrikasjonskontrakten») og NS 8405 (også kalt «entreprisekontrakten»).1 Formålet med 

analysen er å gi en fremstilling av hvilke reguleringer som sammenfaller og eventuelt avviker 

fra hverandre i de to kontraktene. De sentrale problemstillinger for tilvirkerens 

misligholdsansvar i kontraktene er i stor grad felles, og løsningene er også på flere punkter 

nært beslektet.2 Dette bidrar til å skape interessante problemstillinger rundt de punkter 

løsningene avviker fra hverandre. Oppgaven er todelt i den forstand at den først vil ta for seg 

utbedringsplikten og deretter tilvirkerens ansvar for utbedringskostnader Avslutningsvis vil 

observasjonene sammenfattes. 

 

1.2 Rettskildebildet og metode 

1.2.1 Kontraktene  

De sentrale kontraktene i oppgaven er NF 15 og NS 8405. NF 15 anvendes ved kontrakter om 

installasjoner og store komponenter til bruk i petroleumsvirksomheten. NS 8405 anvendes 

ved utførelsesentrepriser på land. Kontraktene har til felles at bestilleren står for det vesentlige 

av prosjekteringen. Til sammenligning regulerer NTK 15 og NS 8407 kontraktsforhold der 

tilvirkeren står for det vesentlige av prosjekteringen.3 Disse kontraktene vil ikke behandles i 

fremstillingen.  

 

Kontraktene er kommersielle tilvirkningskontrakter, der kontraktsgjenstanden ikke foreligger 

ved kontraktsinngåelsen, men blir til gjennom en fremtidig tilvirkningsprosess.4 

Kontraktsgjenstandene som kontraktene er utformet for omfatter alt fra utbygging av boliger 

og næringseiendom til tilvirkning av store komponenter som skal inngå i en oljeplattform. 

 

                                                 
1 «Tilvirker» omtales som «entreprenør» i NS 8405 og «leverandør» i NF 15.  

NF 15: Norsk Fabrikasjonskontrakt. NS 8405: Norsk Bygge- og anleggskontrakt.  
2 Tørum (2010), s. 148. 
3 NTK 15: Norsk totalkontrakt. NS 8407: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser  
4 Simonsen (1999), s. 309.  
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Kreditors (heretter kalt «bestiller») interesse i kontraktsgjenstanden er nokså forskjellig i de to 

kontraktene.5 I fabrikasjonskontrakten er det kommersielle elementet gjennomgående større 

enn i entreprisekontrakten. Bakgrunnen er at selskapets langsiktige mål med kontrakten er å 

ferdigstille en oljeplattform med sikte på å utvinne olje. Leverandørens kontraktsbrudd kan 

medføre enorme tap i form av forsinket produksjon eller produksjonsstans. I hovedtrekk 

innebærer dette at det er svært viktig for selskapet at kontrakten oppfylles etter sitt innhold. I 

entreprisekontrakten er ikke det kommersielle elementet like fremtredende, og de tap som kan 

oppstå som følge av entreprenørens kontraktsbrudd kan jevnt over ikke sammenlignes med de 

eksorbitante tapene som kan følge av kontraktsbrudd i fabrikasjonskontrakten.  

 

Kontraktenes formål og virkeområde er med andre ord nokså forskjellig, men kontraktenes 

oppbygging, særlig hva gjelder endringsreglene og misligholdsreglene, har likevel mange 

likhetstrekk.  

 

1.2.2 Rettskildebildet  

Rettskildebildet for entrepriseretten og fabrikasjonsretten er preget av at kontraktene ikke er 

lovregulerte. En følge av dette er at andre rettskilder i større grad gjør seg gjeldende for disse 

rettsområdene. Kontraktene har for det første ikke alminnelige forarbeider som kan kaste lys 

over hvordan reguleringen er ment å forstås. For det andre har kontraktene til felles at tvister 

tradisjonelt har vært løst ved voldgift. I praksis er voldgift som hovedregel hemmeligholdt, 

selv om loven gir anvisning på det motsatte utgangspunkt, jf. voldgiftsloven § 5.6 Av 

voldgiftspraksis er det tilfeldig hva som offentliggjøres. Publiserte voldgiftsavgjørelser kan 

være relevante momenter ved tolkning og utfylling av kontraktene, men avgjørelsene har 

normalt liten vekt som rettskilde.7 

 

I entrepriseretten har det vært lang tradisjon for at tvister løses ved voldgift. Under 

utarbeidelsen av NS 3430 (forgjengeren til NS 8405) fravek man dette systemet, og i NS 8405 

pkt. 43.3 og 43.4 baseres hvilket tvisteløsningsorgan som avgjør saken på grunnlag av 

tvistesummen.8 Partene står imidlertid fritt til å avtale hvilket tvisteløsningsorgan som skal 

                                                 
5 «Bestiller» omtales som «byggherre» i NS 8405 og «selskapet» i NF 15. 
6 Lov 2004-05-14-25 om voldgift. Bruserud, s. 28.  
7 Kaasen (2006), s. 58. 
8 Marthinussen m.fl. (2016) s. 732 
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anvendes. Endringen innebærer at det de siste årene har vært en økning av rettspraksis fra de 

alminnelige domstoler på entrepriserettens område.  

 

I fabrikasjonsretten er det et meget begrenset antall rettsavgjørelser.9 Her er hovedregelen at 

tvister skal løses ved voldgift, med mindre partene avtaler noe annet, jf. NF 15 art. 38.2. I 

bestemmelsens siste ledd følger det at partene er enige om at voldgiftsforhandlingene og -

dommen ikke skal være offentlig. Etter hvert har det imidlertid også fra denne sektoren vært 

en større grad av offentliggjøring av fullstendige eller redigerte utdrag fra voldgiftspraksis.10 

Høyesterettspraksis fra entrepriserettens område vil kunne være relevant ved tolkning av 

bestemmelser fabrikasjonskontrakten i den grad tvisten gjelder en noenlunde tilsvarende 

problemstilling.11  

 

Som følge av at det er nokså sparsommelig rettspraksis og at kontraktene heller ikke har 

alminnelige forarbeider, er man i stor grad henvist til å utlede løsningen innen rammen av den 

enkelte kontrakt. Det foreligger i dag også et utvalg kommersielle tilvirkningskontrakter som 

kan kaste lys over hvordan den enkelte reguleringen i kontrakten er ment å forstås. Der 

kontraktene viser gjennomgående særtrekk, kan det dreie seg om mer generelle prinsipper 

innenfor tilvirkningskontraktene som danner en formodning om hvordan rettsspørsmål skal 

løses.12 

 

Dersom kontraktene ikke klart regulerer løsningen på problemstillingen, oppstår spørsmålet 

om og hvordan kontraktene skal utfylles med bakgrunnsretten.13 Et særlig spørsmål er 

kontraktenes forhold til kjøpsloven. Kommersielle entreprisekontrakter er uttrykkelig unntatt 

kjøpsloven, jf. kjøpsloven § 2 første ledd annet punktum, hvor det heter at loven «ikke 

[gjelder] avtale om oppføring av bygning eller annet på fast eiendom».14 I forarbeidene er det 

uttalt at kjøpsloven ikke anses egnet til å regulere disse spesielle forhold.15 

Fabrikasjonskontrakten er, i motsetning til entreprisekontrakten, ikke uttrykkelig unntatt 

                                                 
9 Kaasen (2006), s. 57.  
10 Kaasen (2006), s. 58.  
11 Tørum (2010), s. 152.  
12 Simonsen (1999) s. 313. 
13 Tørum (2010) s. 148. 
14 Lov 1988-05-13-27 om kjøp. 
15 Ot. prp. nr. 80 (1986-87), s. 49. 
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kjøpsloven. Fabrikasjonskontraktens forhold til kjøpsloven reiser særlige problemstillinger, 

og det har vært diskutert i teorien om loven gjelder for denne typen kontrakter.16 

Problemstillingen er imidlertid hovedsakelig av teoretisk interesse. Bakgrunnen er 

kontraktenes allerede utførlige regulering av partenes rettigheter og plikter, som fører til at det 

sjelden vil være behov for utfylling av kontraktene med lovgivning.17  

 

Uavhengig av om kjøpsloven kommer til anvendelse eller ikke, anses kjøpsloven som et 

uttrykk for mer generelle kontraktsrettslige prinsipper, som kan gis analogisk anvendelse ved 

tolkning og utfylling av kontraktene.18 For entreprisekontrakten vil også 

bustadoppføringsloven kunne kaste lys over forståelsen av enkelte bestemmelser.19 Mange av 

bestemmelsene i bustadoppføringsloven gir uttrykk for alminnelige entrepriserettslige 

bakgrunnsregler, nettopp fordi de er inspirert av kontraktspraksis på området.20 Det er 

imidlertid særlige forbrukerhensyn som gjør seg gjeldende for bustadoppføringsloven, og 

dette må tas i betraktning ved en eventuell analogislutning fra loven.  

 

I mangel av autoritative rettskilder innebærer dette at juridisk litteratur, herunder 

kommentarutgaver til kontraktene, vil spille større rolle her enn på andre rettsområder.21 

Entreprisekontrakter har røtter tilbake til 1800-tallet, og har klart nok et større omfang juridisk 

litteratur. Fabrikasjonskontrakten ble først fremforhandlet på slutten av 1980-tallet. Siden 

1990-tallet har det imidlertid vokst frem en omfattende litteratur også på 

fabrikasjonskontrakens område. I fremstillingen er Kaasens bok fra 2006 mye brukt. Boken 

gjelder NF 05, og kontrakten har siden vært igjennom to revisjoner (NF 07 og nå NF 15). 

Dersom reguleringen oppgaven omhandler er endret gjennom revisjonene, vil oppgaven 

opplyse om dette underveis i fremstillingen. 

 

                                                 
16 Kaasen (2006), s. 52 og Mestad (1999), s. 276 konkluderer med at kjøpsloven gjelder. Tapper (1983), s. 82-83 

og Borchsenius (1989), s. 14 har motsatt konklusjon.  
17 Kaasen (2006), s. 53, Mestad (1999), s. 276 og Tørum (2010) s. 148. 
18 Kaasen (2006), s. 53. 
19 Lov 1997-06-13-43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
20 Tørum (2010), s. 148. 
21 Bruserud (2014), s. 29.  
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2 Oppgavens oppbygging 

2.1 De overordnede utgangspunktene 

Foreligger det en mangel, innebærer kontraktenes oppbygging at tilvirkeren som 

utgangspunkt skal utbedre mangelen for egen regning. Utbedringsplikten gjelder ikke 

ubetinget, men kan i enkelte tilfeller være underlagt enkelte begrensninger. Utbedringsplikten 

er temaet i oppgavens del 1. Dersom tilvirkeren av en eller annen grunn likevel ikke utbedrer 

mangelen, utløses det som utgangspunkt et ubetinget objektivt ansvar for 

utbedringskostnadene der utbedringen settes bort til en tredjepart. Tilvirkerens ansvar for 

utbedringskostnader er temaet i oppgavens del 2. 

 

Det forutsettes i fremstillingen at det foreligger en mangel som er reklamert over i tide. Dette 

innebærer at oppgaven ikke vil omhandle særskilte problemstillinger i tilknytning til 

reklamasjon og mangler.   

 

2.2 Enkelte tilgrensende problemstillinger 

Er vilkårene for utbedringsplikten ikke oppfylt, og mangelen enten har ført til en 

verdireduksjon av kontraktsgjenstanden eller en besparelse for tilvirkeren, kan bestilleren ha 

krav på prisavslag.22 Prisavslag vil ikke omhandles særskilt i oppgaven.  

 

Dersom mangelen påfører bestilleren øvrig økonomisk tap som ikke omfattes av tilvirkerens 

ansvar for utbedringskostnadene, har bestilleren på visse vilkår også krav på 

mangelserstatning. Mangelserstatning er en selvstendig misligholdsbeføyelse som kan 

påberopes ved siden av kontraktenes øvrige misligholdsbeføyelser. I fabrikasjonskontrakten 

er ansvarsgrunnlaget rent objektivt, og det er tilstrekkelig at det foreligger en mangel.23 

Omfanget av erstatningen er imidlertid begrenset til påregnelige utgifter som er direkte 

knyttet til mangelen, og er i alle tilfeller, uansett ansvarsbetingende forhold hos leverandøren, 

avgrenset mot konsekvenstap.24 I entreprisekontrakten er ansvarsgrunnlaget betinget av 

skyld.25 Dersom det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, er 

erstatningens omfang i utgangspunktet ubegrenset. Oppgaven vil ikke omhandle 

mangelserstatning som særskilt krav mot tilvirker.   

                                                 
22 Dette er regelen i NS 8405 pkt. 36.4. Bestemmelsen har intet motstykke i NF 15.  
23 NF 15 art. 25.3 tredje ledd.  
24 NF 15 art. 32.2.  
25 NS 8405 pkt. 36.5. 
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Kontraktene har også bestemmelser som på visse vilkår gir bestilleren rett til å heve 

kontrakten.26 Heving på grunn av mangler hører til de ytterst sjeldne tilfeller i komplekse 

tilvirkningskontrakter. At heving ikke er en sentral mangelsbeføyelse i disse kontraktene, må 

ses i sammenheng med at bestilleren blir eier av kontraktsgjenstanden etter hvert som den 

tilvirkes. Kontraktsarbeidet vil i det vesentlig være ferdig når bestilleren er henvist til å 

påberope mangelsbeføyelsene, dvs. etter formell levering, og det vil i praksis sjelden gjenstå 

arbeider av betydning som det kan utøves hevingsrett for, bortsett fra de mangler som i 

utgangspunktet omfattes av utbedringsplikten. Heving vil videre bare ha virkning fremover i 

tid. Dersom det ved avtalt leveringsdato foreligger mangler av et visst omfang har kontraktene 

bestemmelser som gir bestilleren rett til å nekte overtakelse, og tilvirkeren pålegges å 

«utbedre» manglene. Dersom dette medfører at tilvirkeren er eller klart vil komme i vesentlig 

forsinkelse, kan bestilleren heve kontrakten på dette grunnlag. I tillegg har 

fabrikasjonskontrakten en særregel som gir selskapet rett til å kreve uferdig levering ved 

leveringsdato, som i realiteten vil ha den samme virkningen som heving ex nunc. Disse 

problemstillingene vil omtales i oppgavens kapittel 3.2.1 og 3.4.2. Heving som 

mangelsbeføyelse vil imidlertid ikke omtales særskilt i oppgaven.   

 

3 Del 1: Utbedringsplikten 

3.1 Innledning 

Utgangspunktet er at bestilleren kan fastholde avtalen og kreve oppfyllelse.27 Dette innebærer 

at tilvirkeren som hovedregel hefter med alt han har for oppfyllelse av kontrakten.28 Dersom 

kontraktsgjenstanden ikke oppfyller kontraktens krav, har kontraktene langt på vei 

sammenfallende regulering av tilvirkerens misligholdsansvar. Utgangspunktet er at tilvirkeren 

har en objektiv plikt til å utbedre mangler for egen regning. Plikten følger av henholdsvis NF 

15 art. 25.2 og NS 8405 pkt. 36.2. Utbedringsplikten er kontraktenes primære sanksjon mot 

mangler og kan ses på som et tillegg til eller en forlengelse av prinsippet om at bestiller har 

krav på at avtalen oppfylles in natura. Gjennom utbedringen bringes kontraktsgjenstanden til 

kontraktsmessig stand, og øvrige misligholdsvirkninger avverges.29 Utbedringsplikten gjelder 

                                                 
26 NF 15 art. 26 og NS 8405 pkt. 39. 
27 Lilleholt (2017), s. 274. 
28 Hagstrøm (2011), s. 379 med videre henvisninger.  
29 En generell behandling av utbedringsplikten fremgår i Hagstrøm (2011) på s. 389 flg. med videre 

henvisninger.  
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imidlertid ikke ubetinget, og de ulike begrensningene av utbedringsplikten vil behandles i 

kapittel 3.5.  

 

Utbedring av mangler vil gjennomgående være i begge kontraktsparters interesse. Gjennom 

utbedringen oppnår bestilleren det avtalte resultat, og tilvirkeren får rettet opp forholdet og 

avverget ytterligere følger av misligholdet. Utbedring vil i de fleste tilfeller være den mest 

kostnadseffektive misligholdsbeføyelsen for partene, men vil også være gunstig fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Tilvirkeren vil som regel ha gode forutsetninger for å utbedre 

mangelen: Han kjenner kontraktsarbeidet godt og vil i de fleste tilfeller ha fagkunnskap, 

arbeidsstokk og produksjonsutstyr som er avpasset oppgaven.30 En utbedring ved tredjepart 

vil gjennomgående være dyrere enn om den opprinnelige tilvirker utbedrer mangelen selv. Av 

denne grunn vil tilvirkeren i de fleste tilfeller være bedre tjent med å utbedre mangelen 

fremfor å bli møtt med et krav om erstatning for utbedringskostnader. Bestilleren på sin side 

vil være bedre tjent med at kontraktsgjenstanden utbedres og kontrakten oppfylles enn å bli 

økonomisk kompensert for mangelen. 

 

Det er ikke i alle tilfeller utbedring vil fremstå som den mest hensiktsmessige løsningen for 

partene. Utbedring vil for eksempel kunne bli svært dyrt og byrdefullt for tilvirkeren, slik at 

tilvirkeren heller ønsker å betale seg ut av misligholdet. For bestilleren vil utbedringen få 

konsekvenser for bruken av ytelsen og medføre ulemper i form av at tilvirkeren gjentatte 

ganger vil måtte vende tilbake til kontraktsgjenstanden for å utbedre manglene.31  

 

3.2 Utbedringens praktiske side 

3.2.1 Innledende presiseringer  

Temaet for kapittelet er hvilket tidspunkt utbedringen skal foretas og bestillerens 

medvirkningsplikt mens utbedringsarbeidet pågår. Den praktiske siden av utbedringsplikten er 

langt på vei sammenfallende i de to kontraktene. Felles for kontraktene er at det er formell 

levering som danner skillet mellom tilvirkerens forsinkelses- og mangelsansvar. 

Mangelsansvaret aktualiseres først ved formell levering. Dette innebærer at bestilleren som 

                                                 
30 Hagstrøm (2011), s. 395. 
31 Hagstrøm (2011), s. 389. 
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hovedregel ikke kan fremsette mangelssanksjoner før levering, og kan derfor ikke pålegge 

tilvirkeren å «utbedre» eventuelle mangler.32  

 

Dersom leveringsdato er nådd og det avdekkes mangler av et visst omfang, har kontraktene 

som nevnt bestemmelser som på visse vilkår gir bestilleren rett til å nekte overtakelse. I 

entreprisekontrakten følger retten til å nekte overtakelse av pkt. 32.5 første ledd. Byggherren 

kan nekte overtakelse dersom det foreligger «slike mangler at disse eller utbedringen av dem 

vil hindre den forutsatte bruken av kontraktsarbeidet». I fabrikasjonskontrakten følger det 

motsetningsvis av art. 19.1 at leveringsprotokoll ikke skal opprettes dersom det gjenstår mer 

enn «mindre deler av kontraktsarbeidet», som har «praktisk betydning for 

Kontraktsgjenstanden eller for senere fabrikasjonsarbeider som skal utføres av andre 

leverandører».  

 

Det avgjørende for å nekte overtakelse etter begge kontrakter er om mangelen er av slik art og 

omfang at den får praktisk betydning for bruken av kontraktsgjenstanden. Når bestilleren 

nekter overtakelse, vil ikke formell levering anses for å ha skjedd, og tilvirkeren vil heller 

ikke komme i mangelsansvar. Før levering vil det ikke være tale om en «utbedringsplikt» som 

sådan, men heller en plikt til å stille ytelsen til kontraktsmessig stand. Tilvirkeren vil i stedet 

komme i forsinkelsesansvar frem til vilkårene for å nekte overtakelse ikke lenger er oppfylt 

og formell levering finner sted.  

 

3.2.2 Utbedringsfristen 

Utbedringen skal som hovedregel utføres i rimelig tid etter at mangelen er påberopt. I NS 

8405 skal byggherren sette en «rimelig frist» for utbedringen, jf. pkt. 36.5 fjerde ledd. I NF 15 

har ikke selskapet tilsvarende plikt til å fastsette en utbedringsfrist, men leverandøren har en 

plikt til «snarest mulig» å utbedre manglene, jf. art. 25.2 første ledd. Fristen for å utbedre 

manglene er indirekte presisert i NF 15 art. 25.3 første ledd: Dersom leverandøren ikke 

«innen rimelig tid» utbedrer mangelen etter han fikk melding om det, har selskapet rett til å 

utbedre mangelen selv eller la en tredjepart gjøre det. I praksis avtales tidspunktet for 

utbedringen med selskapet.33 

 

                                                 
32 Med unntak av heving på grunn av forventet mislighold.  
33 Kaasen (2006), s. 645. 
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Formålet med utbedringsfristen er å sikre at tilvirkeren får en reell mulighet til å utføre 

reparasjonsarbeidet med vanlige arbeidsmetoder og i vanlig arbeidstempo.34 Det er likevel et 

poeng at utbedringen foretas så raskt at bestilleren ikke påføres ytterligere belastninger på 

grunn av mangelen.35 Som forarbeidene til bustadoppføringsloven uttrykker det: 

«Utgangspunktet er at entreprenøren ikkje har oppfylt i samsvar med avtalen, og forbrukaren 

skal ikkje måtte finne seg i nemnande ulemper ved at det tek tid å rette mangelen»36 Selv om 

spesielle forbrukerhensyn generelt gjør seg gjeldende i bustadoppføringsloven, vil 

synspunktet også kunne tillegges vekt for de kontrakter som her omtales.  

 

Om tilvirkeren er tilkjent tilstrekkelig tid til å utbedre mangelen beror på en helhetsvurdering, 

der utgangspunktet vil være bestillerens rimelige behov for utbedringen.37 Tilvirkerens 

tidsbruk må sammenlignes med hvilken tid en annen tilvirker ellers ville bruke. Videre vil 

årstiden kunne få innvirkning på utbedringsfristen: Enkelte arbeider kan ikke foretas 

vinterstid, og dette må reflekteres i utbedringsfristen.38 Andre momenter som kan få 

innvirkning på utbedringsfristen er om tilvirkeren kan bebreides for mangelen, hvor teknisk 

komplisert utbedringen er, og hvilke omkostninger forsering av utbedringen innebærer i 

forhold til hvilken ulempe bestilleren har ved en lengre frist.39  

 

3.2.3 Bestillerens medvirkningsplikt 

Mens utbedringsarbeidet pågår har bestilleren en medvirkningsplikt. Det følger av NS 8405 

pkt. 36.2 femte ledd at byggherren skal gi entreprenøren «nødvendig adkomst slik at 

utbedring kan foretas», og av NF 15 25.2 annet ledd siste punktum at selskapet «ikke på 

urimelig måte […] hindre Leverandøren i å gjennomføre utbedringen som planlagt».  

 

Bestilleren har dermed til en viss grad ansvar for å tilrettelegge for at utbedringen kan foretas 

innen utbedringsfristen. Kontraktene gir ingen holdepunkter for om det får noen konsekvenser 

at bestilleren ikke medvirker. Det tradisjonelle synspunktet er at dersom kreditor ikke 

medvirker, blir debitors forpliktelser modifisert, med den konsekvens av tiden for debitors 

                                                 
34 Kaasen, (2006), s. 648. 
35 Bruserud, (2014), s. 393. 
36 NOU 1992:9, s. 80.  
37 Kaasen (2006), s. 648. 
38 Bruserud (2014), s. 393. 
39 Kaasen (2006), s. 648. 
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ytelsesplikt suspenderes.40 Ytelsesplikten opphører imidlertid ikke, men blir aktuell igjen når 

kreditor vil og kan medvirke.41 For fabrikasjons- og entreprisekontrakten innebærer 

utgangspunktet at tilvirkeren får fristforlengelse som minimum tilsvarer det avbrudd 

kreditormoraen medfører.42 Brudd på medvirkningsplikten vil dermed innebære at tilvirkeren 

tilkjennes en utvidet utbedringsfrist for eventuelle forsinkelser han blir påført ved at 

utbedringsarbeidet ikke kan utføres som følge av forhold på bestillerens side.  

 

3.2.4 Samlet utbedring av mangler etter ett år – særregulering for 

entreprisekontrakten 

I NS 8405 har entreprenøren adgang til å foreta en samlet utbedring av mangler som 

påberopes etter overtakelse og innen ett år etter denne, jf. pkt. 36.2 sjette ledd. Det følger av 

bestemmelsen: «Dersom det ikke er til klar ulempe for byggherren, kan utbedring av mangler 

som er påberopt etter overtakelsen, skje samlet innen ett år fra overtakelsen». Vilkåret for slik 

samlet utbedring er at det ikke er til «klar ulempe» for byggherren. Byggherren trenger på den 

annen side ikke påvise at utsettelse vil være til vesentlig skade; det er tilstrekkelig med «klar 

ulempe». Det kreves imidlertid en kvalifisert grad av ulempe for at byggherren kan motsette 

seg den samlede utbedringen.43 At løpende utbedring hadde vært å foretrekke, er ikke 

avgjørende så lenge manglene har liten praktisk betydning.44 Det nevnes her at utbedringen i 

de fleste tilfeller vil måtte skje på byggherrens eiendom, og  

 

Bakgrunnen for regelen er at det kan være en urimelig belastning hvis entreprenøren til 

stadighet skal måtte vende tilbake til byggverket og foreta løpende utbedringsarbeider.45 Fra 

entreprenørens side vil det derfor være ønskelig å kunne foreta en samlet utbedring. I mange 

tilfeller kan samlet utbedring også være en fordel for byggherren, ettersom utbedringen 

vanligvis skjer på byggherrens eiendom, og det vil kunne være en belastning om 

entreprenøren gjentatte ganger skulle vende tilbake til eiendommen for å utbedre manglene 

dersom manglene ikke er av en slik art at det haster å få dem utbedret.  

 

                                                 
40 Hagstrøm (2011), s. 625. 
41 Hagstrøm (2011), s. 625. 
42 Hagstrøm (2011), s. 625. 
43 Marthinussen m.fl. (2016), s. 604. 
44 Bruserud, (2014), s. 394. 
45 Hagstrøm, (2011), s. 396.  
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Slik samlet utbedring gjelder bare for mangler som påberopes etter overtakelse og innen ett år 

etter denne. Mangler som påberopes ved overtakelse, har entreprenøren ikke adgang til å 

utsette utbedringen av. Disse skal utbedres etter hovedregelen i NS 8405 pkt. 36.2 fjerde ledd 

innen utbedringsfristen fastsatt av byggherren. For mangler som påberopes etter det første året 

etter overtakelse og innen reklamasjonstiden på fem år, jf. NS 8405 pkt. 36.7 annet ledd, 

gjelder også hovedregelen i NS 8405 pkt. 36.2 fjerde ledd. Heller ikke for disse manglene er 

det adgang for entreprenøren å foreta en samlet utbedring.46 Tanken er at de fleste mangler 

som ikke oppdages allerede ved overtakelsen, gjerne manifesterer seg det første året, og i 

dette første år kan det være praktisk at entreprenøren foretar en samlet utbedring. Mangler 

som oppstår senere vil ofte være av mer sporadisk art slik at entreprenøren ikke har samme 

behov for å utsette arbeidene.47  

 

3.3 Kan tilvirkeren tvinges til å utbedre mangelen?  

Et krav om utbedring kan ses på som et tillegg til eller en forlengelse av den opprinnelige 

ytelsesplikten. Retten til fastholdelse må ses i sammenheng med adgangen til å få 

tvangsfullbyrdet et kontraktsrettslig krav på annet enn penger.48 Hovedregelen i norsk rett er 

at slike krav kan tvangsfullbyrdes. For entreprisekontrakten ble dette lagt til grunn i dommen 

inntatt i Rt. 1972 s. 449, der entreprenøren ble dømt til å utbedre mangelen. Tilsvarende må 

gjelde for leverandøren i fabrikasjonskontrakten.49 Svaret på problemstillingen er dermed ja: 

Tilvirkeren kan i prinsippet «tvinges» til å utbedre mangelen dersom bestilleren reiser sak for 

å få tvangsfullbyrdet kravet. Det er riktignok ikke et særlig praktisk tilfelle i noen av 

kontraktene. Bestilleren vil sjelden være tjent med å gå til sak med et slikt krav. Det tar som 

regel lang tid å få dom på kravet, og fremgangsmåten er både tids- og ressurskrevende. I de 

aller fleste tilfeller vil det være mer kostnadseffektivt å sette utbedringen til en annen tilvirker 

og kreve erstatning for utbedringskostnadene. Det kan likevel tenkes tilfeller der utbedringen 

krever at tilvirkeren har en helt spesiell spisskompetanse, og at det er vanskelig å finne en 

annen tilvirker som kan utbedre den aktuelle mangelen. I et slikt tilfelle vil det kunne være 

aktuelt å få dom på kravet om naturaloppfyllelse. 

 

                                                 
46 Bruserud (2014), s. 394. 
47 Hagstrøm (2011), s. 396.  
48 Lilleholt (2014), s. 247. 
49 Kaasen (2006), s. 594. 
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3.4 Utbedringspliktens omfang 

3.4.1 Innledning  

Utgangspunktet er at bestilleren har krav på kontraktsmessig oppfyllelse.50 Som nevnt 

innledningsvis innebærer dette at tilvirkeren hefter for alt han har for oppfyllelse av 

kontrakten. Kontraktsgjenstanden skal gjennom utbedringen stilles til kontraktsmessig 

stand.51 Dersom det foreligger mangler ved levering som er rettmessig reklamert over, er 

utgangspunktet at disse skal utbedres for tilvirkerens regning. Utbedringsplikten omfatter 

derimot ikke skader og slitasje som følger av alminnelig bruk, dersom kontraktens krav til 

blant annet brukeregenskaper og slitestyrke er oppfylt.52 Utbedringsplikten omfatter heller 

ikke skader forårsaket av selskapet eller hendelige begivenheter som inntreffer etter levering, 

uansett om disse har karakter av force majeure.53 Dette har sammenheng med at risikoen for 

slike hendelser går over på bestilleren ved leveringen.54  

 

Ved levering kan det være vanskelig å fastslå om arbeidet er mangelfullt utført eller om det 

ikke er ferdig utført. Sondringen mellom mangelfullt utført arbeid og uferdig arbeid har 

betydning da uferdig arbeid ikke ubetinget omfattes av utbedringsplikten. Problemstillingen 

blir behandlet i kapittel 3.4.2.  

 

Utbedringen av mangelen kan medføre at kontraktsgjenstanden forbedres sammenlignet med 

hva bestilleren i utgangspunktet hadde krav på etter kontrakten. Spørsmålet om fordeler 

bestilleren får som følge av forbedringen skal gå til fradrag vil behandles i kapittel 3.4.3. 

 

Ikke sjelden oppdages en mangel ved kontraktsgjenstanden først når det har gått noe tid og 

mangelen har manifestert seg og skadet andre deler av kontraktsarbeidet. Hvor langt 

utbedringsplikten rekker for disse skadene er temaet i kapittel 3.4.4.  

 

Mangelen kan også ha medført skade på andre deler som ikke omfattes av kontrakten, for 

eksempel på andre tilvirkeres arbeid. Slik skade omfattes ikke av utbedringsplikten. Dette har 

sammenheng med at man ved mangelsvurderingen tar utgangspunkt i en vurdering av 

                                                 
50 Lilleholt (2017), s. 274. 
51 Lilleholt (2017), s. 276.  
52 Kaasen (2006), s. 557 og 632.  
53 Kaasen (2006), s. 557-558.  
54 Kaasen (2006), s. 632.  
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kontraktsgjenstanden. Dersom bestilleren har lidt økonomisk tap som følge av slike skader, 

kan bestilleren på visse vilkår ha krav på mangelserstatning. Dette vil imidlertid ikke 

behandles særskilt her.  

 

3.4.2 Distinksjonen mellom mangelfullt utført arbeid og uferdig arbeid 

3.4.2.1 Innledning  

Ved levering er det ikke upraktisk at det foreligger både mangelfullt utført arbeid og enkelte 

gjenstående uferdige arbeider. Spørsmålet er om den opprinnelige leverandøren også skal 

ferdigstille det uferdige arbeidet etter levering. Dersom dette er tilfellet, vil både uferdig og 

mangelfullt arbeid omfattes av utbedringsplikten. Kontraktene gir ingen umiddelbar løsning 

på hvordan uferdig arbeid ved levering stiller seg i forhold til mangelfullt utført arbeid, men 

som oppgaven vil vise, følger løsningen langt på vei av kontraktenes regulering om levering. 

 

3.4.2.2 Reguleringen i fabrikasjonskontrakten  

Fabrikasjonskontrakten har en særregulering i art. 24.3 som gir selskapet en utstrakt rett til å 

kreve uferdig levering. Det eneste vilkåret som stilles for at selskapet kan kreve uferdig 

levering, er at avtalt leveringsdato er nådd, og at kontraktsgjenstanden ikke er ferdig. 

Reguleringen er spesiell for denne kontraktstypen, og finnes ikke igjen i 

kontraktslovgivningen. Reguleringen må ses i sammenheng med at selskapet blir eier av 

kontraktsgjenstanden etter hvert som den tilvirkes, jf. NF 15 art. 22.1. Etter avtalt levering har 

ikke leverandøren noen kontraktsmessig rett til å bli sittende med kontraktsgjenstanden, selv 

om den er uferdig.55 Bestemmelsen må også ses i sammenheng med at leverandøren, som 

oppgaven kommer tilbake til i kapittel 4.4, ikke har krav på å få utbedre manglene.  

 

Det følger av NF 15 art. 24.3 annet ledd at selskapet kan kreve levering «for ferdigstillelse 

ved hjelp av en annen leverandør». Ordlyden i bestemmelsen kan tolkes som at det er en 

betingelse at den uferdige delen av arbeidet skal settes til en tredjepart. Normalt vil dette være 

selskapets formål når det krever uferdig levering, men det kan i enkelte tilfeller tenkes at 

selskapet vil ta kontraktsgjenstanden i bruk slik den er uten å engasjere en tredjepart til å 

utbedre mangelen.56 Alternativet til uferdig levering i disse tilfellene ville være å betrakte det 

uferdige arbeidet som en negativ endring og ta det ut av kontrakten gjennom en negativ 

                                                 
55 Kaasen (2006), s. 624. 
56 Kaasen (2006) s. 625. 
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endringsordre etter NF 15 art. 13. Til tross for at ordlyden isolert sett taler for at selskapet må 

sette utbedringen til en tredjepart for å kunne kreve uferdig levering, er det ikke et vilkår for 

selskapets rett til uferdig levering at det faktisk har til hensikt å la en annen leverandør 

fullføre gjenstanden.57 Dette må ses i sammenheng med at grunnen til at arbeidet ikke er 

ferdigstilt ved leveringsdato er mislighold hos leverandøren, og gjennom en negativ 

endringsordre ville leverandørens mislighold stått usanksjonert.58  

 

At leverandøren fratas utbedringsretten har mange likhetstrekk med heving i NF 15 art. 26. 

Uferdig levering er imidlertid ikke betinget av at det foreligger vesentlig mislighold, slik 

heving er i NF 15 art. 26. I motsetning til kontraktens hevingsbestemmelser, som gir selskapet 

rett til å heve kontrakten også ved forventet (vesentlig) mislighold, er det ikke tilstrekkelig at 

det er klart at kontraktsgjenstanden ikke blir ferdig til avtalt leveringsdato. Det er et vilkår at 

leveringsdato faktisk er nådd.  

 

Virkningen av at selskapet krever uferdig levering følger av NF 15 art. 24.3 annet ledd, hvor 

det fremgår at selskapet «… ikke [skal] betale den del av Kontraktsprisen som angår den del 

av Arbeidet som ikke er utført». Det presiseres at leverandøren fraskrives ethvert ansvar for 

utførelsen av det uferdige arbeidet og for følgene av dette. Dette innebærer at leverandøren 

fratas retten til å ferdigstille arbeidet, og selskapet kan ikke ta levering og samtidig fastholde 

kontrakten hva gjelder den uferdige del, sammenlignet med bestemmelsene om ordinær 

levering i NF 15 art 19.59 Kontraktssummen reduseres tilsvarende med den del av arbeidet 

som bortfaller. Det fremgår videre av bestemmelsen at selskapet «kan kreve dagmulkt etter 

art. 24.2 beregnet på grunnlag av det antall Dager som Leveringsdato ville ha vært 

overskredet dersom Leverandøren skulle ha fullført Kontraktsgjenstanden». Leverandøren får 

dermed ansvar for den uferdige delen av arbeidet i form av et forsinkelsesansvar for den tid 

det vil antas at vil gå med til å ferdigstille kontraktsgjenstanden. Fabrikasjonskontraktens 

system innebærer dermed at det etableres et ansvar for forsinkelse etter levering.60 Det følger 

av NF 15 art. 24.3 siste ledd at selskapet skal opprette ferdigattest og leveringsprotokoll, og at 

de øvrige reglene om ordinær levering i NF 15 art. 19 gjelder i tillegg.  

                                                 
57 Kaasen (2006), s. 625 med videre henvisninger.  
58 Kaasen (2006), s. 625.  
59 Kaasen, (2006), s. 627.  
60 Kaasen (2006), s. 627.  
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Reguleringen innebærer at utbedringsplikten som utgangspunkt ikke omfatter det uferdige 

arbeid der selskapet krever uferdig levering. Kun dersom leveringsdato er nådd og selskapet 

nekter å ta levering etter NF 15 art. 19.1, vil leverandøren pålegges å fullføre også det 

uferdige arbeidet.  

 

3.4.2.3 Reguleringen i entreprisekontrakten  

I entreprisekontrakten har ikke byggherren tilsvarende rett til å kreve uferdig levering. Her er 

det som utgangspunkt entreprenøren som tar initiativ til levering, jf. NS 8405 pkt. 32.2. Tar 

ikke entreprenøren slikt initiativ, vil levering heller ikke skje. Byggherren kan ikke kreve å 

overta kontraktsgjenstanden ved avtalt leveringsdato, og entreprenøren kan dermed velge å 

komme i forsinkelsesansvar i stedet for mangelsansvar.  

 

Dersom forsinkelsen er eller klart vil være vesentlig, kan byggherren heve kontrakten etter NS 

8405 pkt. 39.1. Hever byggherren kontrakten, blir entreprenøren fratatt retten til å fullføre 

arbeidet, jf. pkt. 39.2 første ledd, men han skal ha betalt for det som er utført, jf. pkt. 39.3. På 

denne måten har heving i NS 8405 pkt. 39.2 langt på vei samme virkning som uferdig 

levering i fabrikasjonskontrakten. Forskjellen er at ved heving i entreprisekontrakten blir 

entreprenøren ubetinget objektivt ansvarlig for alle nødvendige merkostnader byggherren 

påføres som følge av hevingen, og øvrig påregnelig tap som oppstår etter hevingstidspunktet 

dersom hevingen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, jf. NS 8405 pkt. 

39.4. Entreprenørens ansvar i disse tilfeller vil dermed kunne bli enormt sammenlignet med 

leverandørens forsinkelsesansvar der selskapet krever uferdig levering i 

fabrikasjonskontrakten.61  

 

Dersom entreprenøren vil unngå forsinkelsesansvar, er alternativet å innkalle byggherren til 

overtakelsesforretning etter NS 8405 pkt. 32.2. Men dersom det gjenstår slike mangler at 

byggherren har rett til å nekte overtakelse etter NS 8405 pkt. 32.5, vil entreprenøren havne i 

forsinkelsesansvar. Godtar byggherren derimot bygget slik det er ved avtalt levering, til tross 

for at vilkårene i NS 8405 pkt. 32.5 er oppfylt og byggherren har rett til å nekte overtakelse, 

                                                 
61 Selskapet har imidlertid også rett til å heve kontrakten dersom selskapet ikke tar uferdig levering og 

leverandørens forsinkelse er vesentlig, og i slike tilfeller kommer mangelsansvaret inn, jf. NF 15 art. 26.3 

bokstav b.   
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vil det uferdige arbeidet være å anse som mangelfullt. Konsekvensen er at både uferdig arbeid 

og mangelfullt utført arbeid omfattes av utbedringsplikten i entreprisekontrakten.  

 

3.4.3 Kontraktsgjenstanden forbedres gjennom utbedringen   

Dersom utbedring av mangelen medfører at kontraktsgjenstanden forbedres eller oppgraderes 

sammenlignet med hva bestilleren i utgangspunktet hadde krav på etter kontrakten, vil 

tilvirkeren kunne få dekket eventuelle merkostnader i forbindelse med oppgraderingen. 

Utgangspunktet er at bestilleren har krav på oppfyllelse av kontrakten, men han skal heller 

ikke tjene på tilvirkerens mislighold. Dette er et utslag av prinsippet «compensatio lucri cum 

damno», som innebærer at fordeler misligholdet forårsaker, skal gå til fradrag i erstatningen.62 

Det kan ikke på helt generelt grunnlag oppstilles en slik rettsregel om at berikelse som følge 

av misligholdet alltid skal gå til fradrag.63 Som Lilleholt fremholder: «Utgangspunktet er rett 

nok at det er nettotapet på grunn av oppfyllingsavviket som skal bøtast, men fordelar og tap 

kan knyte seg til ulike sider av avviket, og det er ikkje alltid ein slik samanheng mellom tap 

og fordel at dei kan reknast saman».64 Det har tradisjonelt vært stilt opp tre vilkår for at 

fradrag for berikelse kan kreves: Fordelen må ha oppstått som følge av misligholdet, den må 

være en adekvat følge av dette, og fordeler og tap må være komputable.65 Dette innebærer at 

det må være tilstrekkelig årsakssammenheng mellom misligholdet og fordelen, og at det må 

være en viss likeartethet mellom fordeler og tap for at fordelen skal gå til fradrag. Det kreves 

videre nær sammenheng mellom misligholdet og det tap som kreves dekket.66 

 

I forarbeidene til avhendingslova § 4-10 (2) påpekes det: «Sjølv om retting praktisk sett ikkje 

kan gjennomførast utan at delar av eigedomen vert betre enn dei etter avtala skulle vore, t d 

ved at mangelfulle vassrøyr vert bytt ut med nye, kan ikkje seljaren krevje at kjøparen skal 

betale for meirverdien. Men dette er eit omstende som tel med ved spørsmålet om rettinga vil 

valde seljaren slik kostnad eller ulempe at han eller ho i det heile ikkje har plikt til retting».67 

Betraktningen i forarbeidene må ha gyldighet også utenfor eiendomskjøp.68  

                                                 
62 Hagstrøm (2011), s. 568-569.  
63 Lilleholt (2017), s. 362.  
64 Lilleholt (2017), s. 362.  
65 Hagstrøm (2011), s. 571 med videre henvisninger.  
66 Hagstrøm, (2011), s. 571-572. 
67 Lov 1992-07-03-93 om avhending av fast eigedom. Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 106.  
68 Hagstrøm (2011), s. 392.  
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At kontraktsgjenstanden gjennom utbedringen forbedres, gir dermed ikke tilvirkeren et 

ubetinget krav på fradrag for fordelen. En må for hvert enkelt tilfelle se på den nærmere 

sammenhengen mellom det aktuelle misligholdet og fordelen, og avgjøre om den konkrete 

fordelen skal gå til fradrag. 

 

3.4.4 Følgeskader  

3.4.4.1 Innledning 

Ikke sjelden vil mangelen medføre skade på andre deler av kontraktsarbeidet. 

Problemstillingen for dette kapittelet er hvor langt utbedringsplikten gjelder for slik skade. En 

«følgeskade» er ikke et entydig etablert uttrykk i kontraktsretten. I den videre fremstillingen 

vil uttrykket følgeskade benyttes om en type skade som oppstår på kontraktsarbeidet, og som 

er en følge av den opprinnelige mangelen. For at det kan sies å foreligge en følgeskade, må 

man se på situasjonen med og uten den opprinnelige mangelen. Dersom skaden ville oppstått 

uavhengig av mangelen, vil det ikke foreligge en skade som har sin årsak i den opprinnelige 

mangelen. Skaden må være en konsekvens av den opprinnelige mangelen for at den kan 

karakteriseres som en følgeskade. 

 

Kontraktene har en noe ulik regulering av følgeskader. Dette har sammenheng med at 

reguleringen i entreprisekontrakten er, som oppgaven vil vise, relativt klar hva gjelder 

omfanget av utbedringsplikten. Fabrikasjonskontrakten har ikke tilsvarende regulering, og det 

blir her et tolkningsspørsmål hvor langt utbedringsplikten gjelder for disse skadene.  

 

3.4.4.2 «Følgeskader» i entreprisekontrakten 

I entreprisekontrakten følger det av NS 8405 pkt. 36.1 annet ledd at «[s]om mangel regnes 

også skade på kontraktsarbeidet som oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og 

påregnelig følge av den opprinnelige mangelen». Når slike skader karakteriseres som mangler 

etter kontrakten, vil entreprenøren som utgangspunkt ha et objektivt ansvar for dem, og de vil 

også omfattes av utbedringsplikten i NS 8405 pkt. 36.2.  

 

For at skaden skal omfattes av utbedringsplikten, oppstilles det enkelte kriterier i NS 8405 

pkt. 36.2. Det er for det første et vilkår at skaden må ha oppstått «etter overtakelse». Dersom 

skaden oppstod før overtakelse, ville entreprenørens utbedringsplikt fulgt av at han er 
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forpliktet til å levere en kontraktsmessig ytelse.69 Det er videre et vilkår at det er 

«kontraktsarbeidet» som er skadet. Dette innebærer at annen skade som følge av mangelen, 

for eksempel på andre entreprenørers arbeid, ikke omfattes av utbedringsplikten. Økonomisk 

tap som følge av slik skade må byggherren søke dekket i medhold av NS 8405 pkt. 36.5 om 

entreprenørens mangelserstatningsansvar. For det tredje er det en forutsetning at skaden er en 

«nærliggende og påregnelig følge» av den opprinnelige mangelen. At skaden må være 

«nærliggende», vil si at skaden er en vanlig følge av en slik mangel.70 En fuktskade på badet 

vil for eksempel kunne sies å være «nærliggende» en mangelfull utførelse av flisleggingen. 

Det er ikke tilstrekkelig at skaden er en «nærliggende» følge, den må også være «påregnelig». 

I dette ligger at entreprenøren må kunne regne med at mangelen kunne medføre en slik 

skade.71 Påregneligheten vil som regel gå på omfanget av skaden.72 Det kan tenkes at skaden 

er så stor at skadens omfang i seg selv er upåregnelig.  

 

Utgangspunktet modifiseres i NS 8405 pkt. 36.2. annet ledd dersom mangelen har forvoldt 

skade mangelen på andre deler av kontraktsarbeidet og skaden er dekket av forsikringer 

byggherren har tegnet. Regelen har fått en noe underlig utforming ettersom det ikke er helt 

klart om unntaket knytter seg til entreprenørens faktiske utbedringsplikt eller til hans 

økonomiske ansvar for utbedringskostnadene. I kommentarutgaven til NS 8405 fremholdes 

det at bestemmelsens ordlyd tilsier at «dersom andre deler av entreprenørens ytelse er blitt 

beskadiget som følge av mangelen, vil entreprenøren ikke være forpliktet til å utbedre denne 

mangelen».73 NS 8405 pkt. 36.2 annet ledd virker dermed som en begrensning av 

entreprenørens utbedringsplikt for de følgeskader som omfattes av pkt. 36.1 annet ledd. 

Virkningen av dette er at entreprenøren kun skal erstatte det tap som ikke dekkes av 

forsikringen og ikke vil være forpliktet til å utbedre mangelen. I disse tilfellene er 

entreprenøren bare erstatningspliktig for det tapet som ikke dekkes av forsikringen. 

Bestemmelsen er imidlertid modifisert ved at den settes til side ved grov uaktsomhet eller 

forsett. I disse tilfellene vil entreprenørens erstatningsansvar reguleres av NS 8405 pkt. 36.5.  

 

                                                 
69 Marthinussen m.fl. (2016), s. 593.  
70 Marthinussen m.fl. (2016), s. 594. 
71 Marthinussen m.fl. (2016), s. 594.  
72 Marthinussen m.fl. (2016), s. 594.  
73 Marthinussen m.fl. (2016), s. 600. 
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Begrunnelsen bak NS 8405 pkt. 36.2 annet ledd er at byggherren i disse tilfellene får dekket 

sitt tap av forsikringsselskapet. Ofte vil slike følgeskader kunne være omfattende, slik at 

entreprenøren i prinsippet tjener på reguleringen. Entreprenøren slipper å foreta 

utbedringsarbeidene, og skal heller ikke betale for utbedringsarbeidene foretatt av tredjepart 

(utover forsikringens egenandel). Byggherren på sin side må engasjere en tredjepart til 

arbeidet og kreve kostnadene dekket av forsikringen. Han kommer derfor ikke like godt ut av 

det som dersom den opprinnelige entreprenøren skulle utbedre mangelen. Dette er 

bakgrunnen for at begrensningen ikke kan gjøres gjeldende dersom mangelen er forvoldt ved 

forsett eller grov uaktsomhet av entreprenøren. Entreprenøren kan dermed for eksempel ikke 

velge å tilsidesette sine kontraktsplikter for så å nyte godt av ansvarsbegrensningen i NS 8405 

pkt. 36.2 annet ledd. Kun der mangelen sin årsak i uaktsomhet hos entreprenøren, eller 

dersom entreprenøren ikke kan bebreides for mangelen, kan begrensningen gjøres gjeldende. 

 

3.4.4.3 «Følgeskader» i fabrikasjonskontrakten 

I fabrikasjonskontrakten er det som nevnt innledningsvis ikke like klart hvor langt 

utbedringsplikten rekker for følgeskader. Ordlyden i NF 15 art. 25.1 om leverandørens 

mangelsansvar sammenholdt med art. 23.1 om leverandørens garantiansvar gir ingen 

umiddelbare holdepunkter. NF 15 art. 23.1 regulerer leverandørens garantiansvar, og det 

følger av bestemmelsen at leverandøren «… garanterer for utførelsen av Arbeidet», «at 

Materialene … er nye», og at «prosjekteringen utført av Leverandøren er egnet for det formål 

og den bruk den i henhold til Kontrakten er ment å tjene», jf. første ledd.  Etter annet ledd 

utvides garantien til også å omfatte at «… Kontraktsgjenstanden gjennom Garantiperioden 

svarer til de Tegninger og Spesifikasjoner som er gjeldende på leveringstidspunktet» med 

mindre annet følger av undersøkelses- og varslingspliktene i NF 15 art. 6.1 og 6.2.  

 

En streng tolkning av ordlyden i NF 15 art. 23.1 annet ledd tilsier at uansett hva som er 

årsaken til at kontraktsgjenstanden ikke svarer til tegninger og spesifikasjoner på 

leveringstidspunktet og innen garantiperioden, vil dette omfattes av leverandørens 

garantiansvar. Dette kan imidlertid ikke være tilfellet. Alminnelige slitasjeskader og skader 

som følge av hendelige begivenheter etter levering faller som nevnt utenfor garantiansvaret. 

Men dersom man tar klausulen på ordet, vil også skader mangelen påfører andre deler av 

kontraktsarbeidet, omfattes av garantiansvaret. Grunnen til at kontraktsgjenstanden ikke 

lenger svarer til tegninger og spesifikasjoner, er nettopp på grunn av den opprinnelige 

mangelen. I praksis vil det derfor kunne være en glidende overgang mellom den opprinnelige 
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mangelen og følgeskaden. Dette taler for at reglene for mangelen og følgeskaden ikke burde 

være fundamentalt forskjellige.74 En naturlig forståelse av ordlyden i NF 15 art. 23.1 i lys av 

reelle hensyn tilsier derfor at følgeskader ligger innenfor leverandørens ansvarsområde og 

dermed vil omfattes av utbedringsplikten.  

 

På den andre siden tilsier kontraktens ansvarsregulering i NF 15 art. 30.2 et motsatt 

utgangspunkt. Ansvarsreguleringen er en del av det såkalte «knock-for-knock»-prinsippet. 

Prinsippet går ut på at partene skal holde hverandre skadesløse for visse typer tap. Etter NF 15 

art. 30.2 skal selskapet holde leverandøren skadesløs for «ethvert krav» knyttet til … b) «tap 

eller skade på eiendom som tilhører Selskapsgruppen» som «er voldt av Kontraktsgjenstanden 

i sin levetid». Bestemmelsen gjelder uavhengig av om skaden er voldt av 

kontraktsgjenstanden før eller etter levering, jf. «… i sin levetid», og omfatter dermed også 

mangler som oppstår etter levering. En «følgeskade» vil nettopp være en skade som mangelen 

(ved kontraktsgjenstanden), har voldt på eiendom som tilhører selskapsgruppen, og for disse 

tilfellene følger det at selskapet skal holde leverandøren skadesløs. Legger man ordlyden i NF 

15 art 30.2 ubetinget til grunn, taler dette for at følgeskader ligger innenfor selskapets 

ansvarsområde og dermed ikke vil omfattes av utbedringsplikten.  

 

Etter dette kan det sies å foreligge en viss motstrid mellom NF 15 art. 25.2 og art. 23.1 på den 

ene siden og art. 30.2 på den andre siden. Legges NF 15 art. 23.1 til grunn, vil følgeskaden 

omfattes av utbedringsplikten. Legges derimot reguleringen i NF 15 art. 30.2 til grunn, vil 

følgeskaden ligge innen selskapets ansvarsområde. Kaasen er i sin fremstilling om art. 29-31 

inne på forholdet mellom bestemmelsene. I den forbindelse fremholder han at skade som 

oppstår etter levering grunnet en mangel, står i en særstilling, nettopp fordi den skriver seg fra 

leverandørens mangelfulle ytelse.75 Dette innebærer, ifølge Kaasen, at det er «nærliggende å 

se skaden som en mangel i seg selv, siden skaden innebærer at kontraktsgjenstanden ikke 

svarer til kontraktens krav.» 76 Han fremholder videre, med henvisning til Bull, at dersom man 

ikke betrakter følgeskaden som en mangel i seg selv, vil den uansett måtte omfattes av 

utbedringsplikten fordi det «ville virke urimelig og gi dårlig sammenheng i reglene om 

                                                 
74 Kaasen (2006), s. 788. 
75 Kaasen (2006), s. 787-788.  
76 Kaasen (2006), s. 787. 
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ansvarsreglene kom inn og løste dette problemet».77 Uttalelsene kan tas til inntekt for at 

ansvarsreguleringen i NF 15 art. 30.2 ikke gjelder for de tilfeller der mangelen har medført 

skade på kontraktsgjenstanden. Bakgrunnen synes å være det spesielle forhold at det nettopp 

er en mangel som har forvoldt skaden. Konsekvensen av dette er at det er 

mangelsreguleringen i NF 15 art. 25 og art. 23 som regulerer tilfellet, og at leverandøren har 

ansvaret for følgeskaden.  

 

Konkluderes det med at leverandøren plikter å utbedre følgeskader, vil leverandørens 

utbedringsplikt kunne bli meget vidtrekkende. Til sammenligning er omfanget av 

utbedringsplikten i NS 8405 pkt. 36.1 annet ledd begrenset til hva som er en «nærliggende og 

påregnelig følge av den opprinnelige mangelen». Dersom leverandørens utbedringsplikt for 

følgeskader i fabrikasjonskontrakten var ubegrenset, ville dette medføre at det er mer 

attraktivt for leverandøren bevisst å sette utbedringsplikten til side, for så å glede seg over de 

ansvarsbegrensninger som gjelder for leverandørens økonomiske ansvar for 

utbedringskostnadene.78 Reelle hensyn taler for at det må stilles et visst krav til 

årsakssammenheng mellom mangelen og skaden for at skaden skal omfattes av 

utbedringsplikten. Kaasens synspunkt, som vist til i avsnittet over, om at det i praksis er en 

glidende overgang mellom mangelen og følgeskaden og at det er naturlig å se følgeskaden 

som en mangel i seg selv, gjør seg ikke gjeldende dersom skaden er fjerntliggende og avledet 

fra den opprinnelige mangelen. Ser man mangelsreguleringen i lys av kontraktens 

ansvarsregulering for øvrig, blant annet bestemmelsen i NF 15 art. 32.2 som sier at 

leverandøren aldri kan stilles til ansvar for indirekte tap, og art. 30.2, som må sies å omfatte 

svært lignende tilfeller som de følgeskader som her er tema, tilsier dette at det også bør 

trekkes en grense for leverandørens utbedringsplikt. Dette innebærer at det må kreves en viss 

nærhet mellom følgeskaden og mangelen for at skaden skal omfattes av utbedringsplikten. 

Her kan for eksempel NS 8405 pkt. 36.1 annet ledd tjene som eksempel for hvor grensen skal 

fastsettes.   

 

                                                 
77 Kaasen (2006), s. 788 og Bull (1988), s. 410.  
78 Denne problemstillingen blir behandlet i kapittel 4.4.6.  
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3.5 Begrensninger i utbedringsplikten 

3.5.1 Innledning 

I enkelte tilfeller kan utbedring anses som så byrdefullt og tyngende for tilvirkeren å 

gjennomføre at utbedringsplikten modifiseres. Dette vil selvsagt være tilfellet dersom 

utbedring av mangelen viser seg å være praktisk umulig.79 Men selv om utbedring rent 

praktisk er mulig, kan tilvirkerens oppofrelser ved dette bli så store at det må anses urimelig å 

forlange at han utbedrer mangelen. Dette vil typisk være tilfellet dersom kontraktsgjenstanden 

blir skadet som følge av forhold utenfor tilvirkerens kontroll, typisk ved force majeure-

lignende begivenheter. Skaden som har oppstått som følge av force majeure-begivenheten kan 

også være så omfattende at hele forutsetningen for kontrakten er bortfalt og kontrakten på 

dette grunnlag kan sies opp. Virkningen av force majeure for utbedringsplikten er temaet i 

kapittel 3.5.2.  

 

Det kan også tenkes at mangelen (eller følgeskaden) er så dyr og krevende å utbedre holdt opp 

mot det som oppnås med utbedringen, at utbedringsplikten etter en 

forholdsmessighetsvurdering begrenses. En slik misforholdsbegrensning følger av NS 8405 

pkt. 36.2 første ledd, og vil behandles i kapittel 3.5.3. I fabrikasjonskontrakten er 

utbedringsplikten tilsynelatende absolutt, men det kan likevel tenkes tilfeller der en 

begrensning i utbedringsplikten kan innfortolkes i kontrakten. Disse vil behandles i kapittel 

3.5.4. 

 

3.5.2 Force majeure 

3.5.2.1 Innledning 

Kontraktene har særregler for de tilfeller der det forhold at kontrakten ikke kan oppfylles etter 

sitt innhold har sin årsak i force majeure-begivenheter. Hovedsynspunktet er at en part ikke 

anses for å ha misligholdt sine kontraktsforpliktelser i den grad årsaken til ikke-oppfyllelsen 

skyldes force majeure.80 Kontraktenes løsning er at tilvirkeren får krav på fristforlengelse, og i 

spesielle tilfeller også tilleggsvederlag, dersom skaden har sin årsak i force majeure-lignende 

begivenhet. Etter NF 05 ble revidert og utgitt i ny utgave, NF 07, har force majeure-

reguleringen i kontrakten langt på vei blitt den samme som i NS 8405. NF 15 viderefører på 

dette punktet reguleringen i NF 07.  

                                                 
79 Hagstrøm (2011), s. 393 og Lilleholt (2017) s. 274.  
80 Kaasen (2006), s. 709.   
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Innledningsvis bemerkes det at med force majeure siktes det tradisjonelt til utenfrakommende, 

ekstraordinære og for partene upåregnelige begivenheter.81 Klassiske force majeure-

begivenheter er krigsutbrudd, opprør, blokade, beslag, brann og (landsomfattende) streik eller 

lockout.82 Utover denne tradisjonelle oppfatningen må force majeure-begrepet fastlegges for 

hver enkelt kontrakt. Oppgaven vil verken inngående omhandle hvilke hendelser som 

karakteriseres som force majeure eller når vilkårene for hindringsfritak er oppfylt. Her er 

problemstillingen hvilken virkning force majeure har for tilvirkerens utbedringsplikt.  

 

3.5.2.2 Force majeure i entreprisekontrakten  

Force majeure har en todelt regulering i entreprisekontrakten. De mest alvorlige force 

majeure-begivenheter omfattes av NS 8405 pkt. 17 tredje ledd, det såkalte 

«katastrofeunntaket». Mindre alvorlige force majeure-begivenheter omfattes av NS 8405 pkt. 

24.3. De to bestemmelsene medfører ulike rettsvirkninger for entreprenørens ansvar.  

 

Utgangspunktet følger av NF 8405 pkt. 17 første ledd, som foreskriver at entreprenøren bærer 

risikoen for kontraktsarbeidet frem til overtakelse. Dette innebærer at entreprenøren som 

hovedregel plikter å utbedre skaden uten vederlag og innenfor kontraktens tidsrammer. Med 

uttrykket entreprenøren «bærer … risikoen for» i NS 8405 pkt. 17 menes at entreprenøren har 

ansvar for å utbedre, omlevere eller foreta de tiltak som er nødvendige for at leveransen skal 

bli kontraktsmessig etter at det har oppstått en skade.83 Plikten til å iverksette tiltak følger av 

NS 8405 pkt. 11.2 annet ledd. 

 

NS 8405 pkt. 17 annet og tredje ledd er unntak fra hovedregelen om at entreprenøren bærer 

risikoen. Annet ledd regulerer de tilfeller der skaden er forårsaket av byggherren og vil ikke 

kommenteres nærmere her. Det såkalte «katastrofeunntaket» følger av tredje ledd. Her fastslås 

at entreprenøren ikke har risikoen «dersom kontraktarbeidet eller materialer blir skadet på 

grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofe 

m.m.». Ikke alle force majeure-begivenheter omfattes av unntaket; unntaket er begrenset til 

                                                 
81 Hagstrøm (2011), s. 279.  
82 Hagstrøm (2011), s. 280.  
83 Marthinussen m.fl. (2016), s. 241.  



24 

 

begivenheter av meget ekstraordinær og usedvanlig karakter.84 Eksemplene i tredje ledd er 

imidlertid ikke ment å være uttømmende; jf. tilføyelsen «m.m.». Også andre svært alvorlige 

force majeure-begivenheter enn dem som følger av ordlyden kan omfattes. Dersom unntaket i 

pkt. 17 tredje ledd kommer til anvendelse, vil force majeure-begivenheten være innenfor 

byggherrens «risikoområde», med den konsekvens at det ikke vil foreligge en mangel som 

kan gjøres gjeldende overfor entreprenøren. For dette tilfellet kan entreprenøren kreve både 

fristforlengelse og vederlagsjustering etter henholdsvis NS 8405 pkt. 24 og 25.  

 

Dersom force majeure-begivenheten ikke kan karakteriseres som så ekstraordinær og 

upåregnelig at den omfattes av NS 8405 pkt. 17 tredje ledd, reguleres forholdet av NS 8405 

pkt. 24.3. For slike tilfeller har entreprenøren krav på fristforlengelse dersom fremdriften 

«hindres … av forhold utenfor … [entreprenørens] kontroll, så som ekstraordinære 

værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser», jf. 

første ledd. Denne bestemmelsen er heller ikke ment å være uttømmende, jf. uttrykket «så 

som…». Dette betyr at også andre hendelser kan gi entreprenøren fristforlengelse etter 

bestemmelsen. Entreprenøren har imidlertid ikke krav på tilleggsvederlag for merkostnader 

som følge av force majeure-begivenheten etter denne bestemmelsen.  

 

Når avtalt leveringsdato er nådd og force majeure-begivenheten (eller virkningene av den) 

fortsatt foreligger, er løsningen i entreprisekontrakten at formell levering ikke gjennomføres, 

men entreprenøren har krav på fristforlengelse som følge av hindringen og vil dermed ikke 

komme i forsinkelsesansvar. Dersom force majeure-begivenheten faller inn under NS 8405 

pkt. 17 tredje ledd, har entreprenøren også krav på tilleggsvederlag for de ekstra omkostninger 

han påføres som følge av force majeure-situasjonen.  

 

3.5.2.3 Force majeure i fabrikasjonskontrakten  

Fabrikasjonskontrakten har som entreprisekontrakten også en todelt force majeure-regulering. 

For de mest alvorlige force majeure-begivenhetene gjelder NF 15 art. 29.2 første ledd. Mindre 

alvorlige force majeure-tilfeller omfattes av kontraktens force majeure-regulering i NF 15 art. 

28.  

 

                                                 
84 Bruserud (2014), s. 383.  
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Hovedregelen følger av NF 15 art 29.1: Dersom det «[o]ppstår … tap av eller skade på 

Kontraktsgjenstanden fra Arbeidets start til Leveringsprotokoll opprettes …, skal 

Leverandøren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at Arbeidet blir fullført i henhold 

til Kontrakten». Plikten gjelder uttrykkelig etter annet ledd «uten hensyn til ansvarsbetingende 

forhold i noen form fra Selskapsgruppens side». Dette innebærer at leverandøren har en 

ubetinget plikt til å iverksette nødvendige tiltak, uansett hva som er årsaken til at skaden har 

inntruffet. I likhet med NS 8405 innebærer hovedregelen at leverandøren frem til levering 

som hovedregel plikter å «utbedre» skaden uten vederlag og innenfor kontraktens rammer, jf. 

NF 15 art. 29.2 første ledd. 

 

Hovedregelen om at kostnadene til tiltakene skal bæres av leverandøren i NF 15 art 29.2 

første ledd modifiseres i den grad skaden er forvoldt av selskapet, eller «skaden skyldes krig, 

atomskade eller terror». Førstnevnte tilfelle vil ikke kommenteres nærmere her. 

Bestemmelsen om krig, atomskade eller terror har mange likhetstrekk med 

«katastrofeunntaket» i NS 8405 pkt. 17 tredje ledd, selv om ordlyden i de to bestemmelsene er 

noe ulik. Poenget er at det er kun begivenheter som er av meget alvorlig karakter som 

omfattes av bestemmelsene. I motsetning til i NS 8405 pkt. 17 tredje ledd, synes NF 15 art. 

29.2 å være uttømmende hva gjelder hvilke begivenheter som omfattes av bestemmelsen. 

Dersom unntaket kommer til anvendelse, innebærer dette at leverandøren skal tilkjennes både 

fristforlengelse og tilleggsvederlag for eventuelle merutgifter han pådras som følge av force 

majeure-begivenheten. Reservasjonen for force majeure-lignende begivenheter i NF 15 art. 

29.2 første ledd ble inntatt i fabrikasjonskontrakten i NF 07 og hadde ikke et motstykke i NF 

05. Etter NF 05 var konsekvensen at art. 28 regulerte alle sider av force majeure, med den 

konsekvens at leverandøren ikke under noen omstendighet hadde krav på tilleggsvederlag 

som følge av force majeure. Reservasjonen medfører dermed en begrensning i leverandørens 

ansvar for disse begivenhetene sammenlignet med reguleringen i NF 05.  

 

For force majeure-begivenheter som ikke omfattes av NF 15 art. 29.2 første ledd, reguleres 

ansvaret av NF 15 art. 28. Det følger av NF 15 art. 28.1 at ingen av partene anses for å ha 

misligholdt en kontraktsforpliktelse «i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av 

den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure». Force majeure-begrepet defineres i NF 15 

art. 1.8 og er inspirert av kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Force majeure defineres som «en 

hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble inngått 

og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av», 
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jf. NF 15 art. 1.8. I likhet med regelen for mindre alvorlige force majeure-begivenheter etter 

NS 8405 pkt. 24.3, er konsekvensen at leverandøren i disse tilfeller har krav på 

fristforlengelse etter NF 15 art. 28.3 tredje ledd, men vil ikke ha krav på tilleggsvederlag for 

merkostnadene, jf. NF 15 art. 28.3 første ledd.  

 

Spesielt for fabrikasjonskontrakten er reguleringen av de tilfeller der force majeure-

begivenheten fortsatt foreligger ved avtalt leveringsdato. Kontrakten avviker her fra NS 8405 

og den alminnelige kontraktsretten for øvrig. Forholdet reguleres i NF 15 art. 28.5. 

Problemstillingen løses ved at selskapet kan kreve levering av den uferdige 

kontraktsgjenstanden når leveringsdato er nådd. Forutsetningen er at force majeure-

situasjonen fremdeles varer når man kommer til avtalt leveringsdato som ville gjeldt 

uavhengig av force majeure.85 Det er imidlertid ikke et vilkår for å kreve uferdig levering at 

selve force majeure-begivenheten foreligger ved leveringsdato. Det er tilstrekkelig at den 

hindringen force majeure-situasjonen har medført foreligger ved levering.86 Selskapets rett til 

å kreve uferdig levering ved force majeure etter NF 15 art. 28.5 har flere likhetstrekk med 

selskapets rett til å kreve uferdig levering etter NF 15 art. 24.3, som også er en særregel for 

fabrikasjonskontrakten. Det er imidlertid en vesentlig forskjell: Ved force majeure foreligger 

det ikke et kontraktsbrudd fra leverandørens side, jf. art. 28.1. Leverandøren anses derfor for å 

ha oppfylt kontrakten. Virkningen av dette er at de deler av kontraktsarbeidet som ved 

leveringen står uferdige på grunn av force majeure, tas ut av kontrakten, med tilsvarende 

virkninger for vederlaget.87 I disse tilfellene skal selskapet utstede en endringsordre, jf. art. 

28.5 siste punktum. Reglene for hvordan det nærmere oppgjøret skal foretas vil ikke 

gjennomgås her, men det løses gjennom endringsordresystemet i NF 15 art. 12-16. 

 

3.5.2.4 Kort om oppsigelse av kontrakten på grunn av force majeure 

Force majeure-reguleringen i kontraktene må ses i sammenheng med at partene har rett til å si 

opp kontrakten dersom force majeure-begivenheten er av en viss varighet. I 

fabrikasjonskontrakten kan kontrakten sies opp dersom force majeure-begivenheten varer uten 

avbrudd i 180 dager eller mer, eller det er klart at den vil gjøre det, jf. art. 28.4. I 

bestemmelsen vises det til reglene om avbestilling i art. 17, som gir selskapet rett til å 

                                                 
85 Kaasen (2006), s. 733.  
86 Kaasen (2006), s. 733.  
87 Kaasen (2006), s. 734.  
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avbestille kontrakten med de virkninger dette har etter art. 17.2 til 17.6. Parallellen i NS 8405 

er pkt. 38.2, hvor det følger at kontrakten kan sies opp dersom force majeure-begivenheten 

varer i mer enn seks måneder, eller «byggearbeidene på grunn av slike forhold blir uaktuelle å 

utføre».  

 

Felles for disse tilfellene er at force majeure-begivenheten eller virkningen av den vil være av 

en så alvorlig art at hele forutsetningen for kontrakten kan ha bortfalt, og det synes rimelig at 

partene i et slikt tilfelle har rett til å komme seg ut av kontraktsforholdet. Det nærmere 

oppgjøret ved oppsigelse av kontrakten ved force majeure vil ikke kommenteres her.  

 

3.5.3 Misforholdsbegrensning i entreprisekontrakten 

Et krav om utbedring vil kunne innebære så store oppofrelser for tilvirkeren at det 

sammenholdt med bestillerens interesse i ytelsen etter en interesseavveining ville være 

urimelig overfor tilvirkeren å gjennomføre kravet, selv om skaden ikke skyldes force majeure, 

men mislighold hos tilvirkeren.88 I entreprisekontrakten er utbedringsplikten begrenset i NS 

8405 pkt. 36.2 første ledd i den grad «kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store 

i forhold til det som oppnås».   

 

Lignende misforholdsbegrensninger er utbredt i kontraktslovgivningen. Der er det 

gjennomgående en forutsetning for å kreve utbedring at utbedringen står i forhold til de 

kostnader og ulemper realdebitor påføres. Et eksempel er kjøpsloven § 34 første ledd, som 

foreskriver at det er en forutsetning for utbedringen at den kan skje «uten å volde selgeren 

urimelig kostnad eller ulempe», jf. kjøpsloven § 34 første ledd. Lignende bestemmelse er 

kommet til uttrykk i håndverkertjenesteloven § 24 første ledd, bustadoppføringsloven § 32 

første ledd og husleieloven § 2-10 første ledd.89 Prinsippet innebærer at realdebitor ikke 

plikter å utbedre mangelen dersom det som oppnås med utbedringen ikke står i forhold til de 

ulemper og kostnader han påføres. I forarbeidene til kjøpsloven følger det at selgerens 

utbedringsplikt beror på de tekniske og praktiske muligheter til å foreta utbedringen, der både 

mangelens art og selgerens sakkunnskap kan ha betydning.90 

 

                                                 
88 Hagstrøm (2011), s. 385. 
89 Lov 1989-06-16-63 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere. Lov 1999-03-26-17 om husleieavtaler. 
90 Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) til § 34. 
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I entreprisekontrakten er bakgrunnen for bestemmelsen at dersom utbedringskostnadene blir 

uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås, taler ikke lenger samfunnsøkonomiske 

hensyn for utbedring.91 Regelen baserer seg på samfunnsøkonomiske betraktninger om å 

unngå unødig verdispille.92 Men ikke bare samfunnsmessige hensyn begrunner regelen, også 

hensynet til entreprenøren spiller en viktig rolle. Utbedringsplikten er riktignok en 

konsekvens av at entreprenøren ikke har oppfylt kontrakten, noe som isolert sett taler for at 

det bør være entreprenørens ansvar at manglene utbedres fullt ut. Likevel vil en ubegrenset 

plikt til å utbedre mangelen i enkelte tilfeller være spesielt tyngende for entreprenøren, særlig 

der det som oppnås ved utbedringen ikke står i forhold til entreprenørens oppofrelser ved 

utbedringen. Dette taler for at ansvaret i enkelte tilfeller bør begrenses. Byggherrens interesser 

blir ivaretatt ved at han kan kreve prisavslag, jf. NS 8405 pkt. 36.4, dersom 

misforholdsbegrensningen slår inn. Prisavslag vil som nevnt innledningsvis ikke gjennomgås 

særskilt, men det bemerkes at byggherren har krav på prisavslag i to tilfeller i den grad 

vilkårene for utbedring etter NS 8405 pkt. 36.2 ikke er oppfylt: Dersom mangelen har medført 

en verdireduksjon, eller dersom entreprenøren har hatt en besparelse ved ikke å levere 

kontraktsmessig, jf. NS 8405 pkt. 36.4 første og annet ledd.   

 

Misforholdsbegrensningen i NS 8405 pkt. 36.2 gir anvisning på en interesseavveining. 

Vurderingstemaet er om «kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til 

det som oppnås». Kostnadene entreprenøren påføres må veies opp mot byggherrens interesser. 

Om kostnadene er uforholdsmessig store, beror på en konkret vurdering der det må ses hen til 

hva byggherren oppnår med utbedringen og mangelens praktiske betydning for ham.93 Det må 

videre ses hen til mangelens og kontraktsarbeidets karakter. Dersom mangelen skyldes brudd 

på sikkerhetsforskrifter, eller mangelen går utover funksjonsdyktigheten, skal det i 

utgangspunktet mer til for å påberope misforholdsbegrensningen enn om det er tale om rene 

estetiske feil. I forarbeidene til bustadoppføringsloven fremgår det imidlertid at også 

«estetiske detaljar kan ha mykje å seie for trivselen, særleg i bustader, og ofte kan 

entreprenøren rette sjølv om kostnadene isolert sett ikkje står i høve til ei reint økonomisk 

vurdering av mangelen».94 Dette vil for eksempel kunne være tilfellet der et vindu ikke er 

                                                 
91 Marthinussen m.fl. (2016), s. 588. 
92 Hagstrøm (2011), s. 386 og Marthinussen m.fl. (2016), s. 597. 
93 Marthinussen m.fl. (2016), s. 597. 
94 NOU 1992:9 s. 33. 
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plassert i henhold til kontraktstegningen, og som følge av feilplasseringen får naboen innsyn i 

huset. Her vil entreprenøren trolig være pålagt å utbedre mangelen selv om mangelen 

antakelig ikke representerer en økonomisk verdireduksjon av boligen, men likevel vil kunne 

ha mye å si for denne byggherren.   

 

Gjøres misforholdsbegrensningen berettiget gjeldende, er utgangspunktet at entreprenøren 

ikke plikter å utbedre mangelen. Begrensningen er imidlertid ikke til hinder for at 

entreprenøren kan måtte utbedre mangelen i den grad dette er mulig innenfor 

forholdsmessighetens grense. Ved siden av en eventuelt delvis utbedring kan byggherren som 

nevnt fremsette krav om prisavslag etter NS 8405 pkt. 36.4. Dersom mangelen har påført 

byggherren øvrig økonomisk tap som ikke dekkes av de foregående bestemmelsene kan han, i 

tillegg til eller i stedet for, på visse vilkår kreve erstatning for dette etter NS 8405 pkt. 36.5.  

 

3.5.4 Begrensning av utbedringsplikten i fabrikasjonskontrakten 

I fabrikasjonskontrakten er ikke utbedringsplikten begrenset på tilsvarende måte som i 

entreprisekontrakten. Spørsmålet i dette kapittelet er om det kan innfortolkes en 

misforholdsbegrensning tilsvarende NS 8405 pkt. 36.2 første ledd i NF 15.  

 

Simonsen fremholder at en «misforholdsbegrensning normalt [må] innfortolkes i avtaler som 

tilsynelatende pålegger debitor en ubegrenset rettingsplikt. Det må i tilfelle kreves temmelig 

klare holdepunkter i avtalen for at en slik grense ikke skal gjelde mellom partene».95 Kaasen 

fremholder på den andre siden at utbedringsplikten i fabrikasjonskontrakten er absolutt, og at 

selskapet har krav på utbedring selv om dette måtte innebære uforholdsmessige 

omkostninger.96 Kaasen viser til NS 8405 pkt. 36.2 første ledd og fremholder at «en slik 

begrensning i utbedringsplikten … neppe [kan] innfortolkes» i NF 05.97 Dette begrunnes for 

det første med at leverandørens samlede ansvar for utbedring i alle tilfelle er begrenset til 15 

% av kontraktsprisen, jf. NF 05 pkt. 25.4 første ledd. For det andre er leverandørens 

kontraktsbrudd etter NF 05 art. 32.2 «globalbegrenset». For det tredje er selskapet avskåret fra 

å kreve ordinært prisavslag i NF 15 art. 25.5. Til sammen taler dette for at det ikke kan 

innfortolkes en misforholdsbegrensning i NF 05. Oppgaven kommer nærmere tilbake til de 

                                                 
95 Simonsen (1999), s. 347. 
96 Kaasen, (2006), s. 644.  
97 Kaasen (2006), s. 644.  
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økonomiske begrensningene av leverandørens ansvar for utbedringskostnader under kapittel 

4.4, men det vil være nødvendig å trekke noen linjer mellom utbedringsplikten og ansvaret for 

utbedringskostnadene for å fastslå en eventuell begrensning av utbedringsplikten. 

 

At ansvaret for utbedringskostnadene er begrenset i NF 05 art. 25.4 første ledd, innebærer 

ikke at leverandøren fratas utbedringsplikten. Utbedringen skal fortsatt foretas, men 

leverandøren skal holdes økonomisk skadesløs for kostnader som overstiger grensene. Det er 

ansvaret for kostnadene ved utbedringen som begrenses. I entreprisekontrakten er det 

tilsvarende sentrale for om utbedringsplikten tilsidesettes en avveining av nettopp 

«kostnadene ved utbedringen» mot det som oppnås med utbedringen, jf. NS 8405 pkt. 36.2. 

Begrensningen må ses i sammenheng med at entreprisekontrakten ellers ikke har tilsvarende 

beløpsmessige grenser av ansvaret som fabrikasjonskontrakten. Når leverandørens kostnader 

ved utbedringen i fabrikasjonskontrakten likevel dekkes i den grad de overstiger den 

beløpsmessige grensen, jf. NF 05 art. 25.4 første ledd og art. 32.2, er det ikke ansett 

nødvendig med en tilsvarende misforholdsbegrensning i fabrikasjonskontrakten. Mot dette 

kan det anføres at NF 15 ikke viderefører den beløpsmessige grensen tilknyttet 

utbedringskostnadene i NF 05 art. 25.4. Dette kan imidlertid ikke være avgjørende. Det ligger 

fortsatt i kontrakten at partene i NF 15 art. 32.2 skal forhandle frem en «globalbegrensning» 

for leverandørens samlede ansvar for mislighold. Begrensningen gjelder også for de tilfeller 

der leverandøren skal utbedre mangelen selv. Dermed blir leverandørens kostnadsansvar ved 

utbedringsarbeidet begrenset dersom kostnadene overstiger den beløpsmessige grensen 

partene har avtalt i medhold av NF 15 art. 32.2. 

 

At det ikke skal gjelde en misforholdsbegrensning i NF 15, må som nevnt også ses i 

sammenheng med at selskapet ikke har adgang til å kreve et ordinært prisavslag etter 

fabrikasjonskontrakten. Selskapet er uttrykkelig fratatt denne adgangen i NF 15 art. 25.5, som 

sier at det som er fastlagt i art. 25 og 26 «er Selskapets eneste beføyelser mot Leverandøren 

for mangler». Dersom en misforholdsbegrensning ble innfortolket i NF 15, ville dette 

innebære at enkelte mangler ville stå usanksjonert. I entreprisekontrakten er det nettopp 

byggherrens prisavslagsrett i NS 8405 pkt. 36.4 som avhjelper byggherrens økonomiske tap 

som følge av mangelen dersom vilkårene for utbedring ikke er oppfylt. 

 

Et ytterligere moment mot å innfortolke en tilsvarende misforholdsbegrensning er at 

fabrikasjonskontrakten er utslag av omstendelige forhandlinger mellom profesjonelle parter, 
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der partenes rettigheter og plikter er utførlig regulert. Kontrakten må antas å gi en helhetlig 

løsning, og det bør derfor utvises varsomhet med å gripe inn i balanserte løsninger ved å 

innfortolke enkeltbestemmelser i lys av deklaratorisk lov eller allmenne rettsprinsipper.98  

 

Etter en samlet vurdering vil det etter min mening ikke være rom for å innfortolke en 

misforholdsbegrensning i NF 15 tilsvarende NS 8405 pkt. 36.2. Spørsmålet er dermed om det 

kan tenkes andre grunnlag for å begrense utbedringsplikten i NF 15. Dersom det konkluderes 

med at utbedringsplikten er absolutt, og det ikke vil være rom for å innfortolke en 

misforholdsbegrensning av ansvaret, vil dette kunne bringe bestemmelsen i strid med 

avtaleloven § 36.99 Domstolene har imidlertid vist en svært restriktiv holdning mot å anvende 

avtaleloven § 36 i kommersielle kontrakter. Begrunnelsen for dette er at hensynet til 

forutberegnelighet står spesielt sterkt i disse kontraktstypene.100 Dette følger blant annet av 

dommen inntatt i Rt. 2000 s. 806, hvor det fremholdes: «I den grad det er tale om å bruke § 36 

når det som her er tale om en avtale mellom profesjonelle, bør terskelen i alle fall være høy» 

(s. 816). I dommen inntatt i Rt. 2003 s.1132 uttales det at det kreves «svært meget» for å 

lempe kontrakten på grunnlag av avtaleloven § 36 (avsn. 46), og i Rt. 2012 s. 1537 uttales det 

at «terskelen for lempning er høy – det er de helt klare urimeligheter som rammes» (avsn. 46).  

 

En voldgiftssak inntatt i ND 1990 s. 204 (Ula-saken) gjaldt en avtale der et oljeselskap hadde 

påtatt seg å bygge en rørledning og transportere råolje fra et felt til et annet. Feltet viste seg å 

produsere vesentlig mer råolje enn forventet, og felteierne krevet reduksjon i vederlaget under 

henvisning til avtaleloven § 36. En voldgiftsdom har som nevnt i kapittel 1.2.2 ingen 

autoritativ rettskildemessig vekt, men kan likevel ha stor argumentasjonsverdi. Dommen 

siteres her fordi den inneholder enkelte prinsipielle uttalelser om anvendelsen av avtaleloven 

§ 36 i kommersielle kontraktsforhold. I dommen fremholdes følgende: «Utviklingen fra 

kontraktsslutning til tidspunktet for oppfyllelse av kontrakten kan endre bildet i den ene parts 

disfavør: Det som i utgangspunktet var en velbalansert kontrakt, kan på grunn av 

risikoforløpet, derunder konjunkturendringer, utvikle seg til en kontrakt som blir meget 

tyngende for den ene part. Dette kan imidlertid ikke alene være grunn til å gripe inn med 

                                                 
98 Falkanger (1997), s. 295. 
99 Simonsen (1999), s. 347 og Kaasen (2006), s. 644. 
100 Woxholth (2014), s. 344. 
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rimelighetssensur efter avtaleloven § 36».101 Bakgrunnen for dette er ifølge dommen at en 

sensur basert på en konsekvent likevektsbetraktning «for det første [ville] være 

ugjennomførlig rettsteknisk», og en slik sensur ville bety et «grunnskudd mot 

kontraktsfriheten og de verdier den beskytter: partsautonomi og dermed valgfrihet, med 

tilhørende ansvar for egne handlinger, inklusive feilsteg og uheldige vurderinger; på den 

annen side en tilsvarende premiering av forretningsdyktighet og fremsynthet.» Deretter 

fremholdes det at likevektsbetraktninger ikke er uten interesse, men at det «kreves noe mer 

enn ulikevekt for at karakteristikken urimelig skal kunne brukes».102 

 

Sanksjonssystemet for mislighold i fabrikasjonskontrakten synes detaljert og utførlig. 

Kontrakten er klart avtalt mellom kyndige og noenlunde likeverdige profesjonelle parter, og 

reguleringen fremstår som et kommersielt fornuftig utslag av gjennomgående behov.103 

Tapspotensialet er stort, og partene har et klart behov for forutsigbarhet med hensyn til 

hvordan belastningen skal plasseres.104 I det enkelte tilfellet kan belastningen for leverandøren 

bli stor, men dette er noe partene med åpne øyne er lagt opp til. Utbedringsplikten må videre 

ses i sammenheng med kontraktens øvrige ansvarsregulering og dens sammenheng med 

forsikringsordningene.105 Ansvarsbegrensningene for leverandørens misligholdsansvar i NF 

15 tilsier at det skal mye til for å begrense leverandørens utbedringsplikt etter avtaleloven § 

36. Kaasen fremholder at utbedringsplikten bare kan tenkes modifisert av avtaleloven § 36 «i 

de helt ekstreme tilfeller».106 At det skal mye til for å begrense utbedringsplikten må ses i 

sammenheng med at dersom leverandøren ikke makter å utbedre mangelen, vil selskapet ha 

krav på erstatning for utbedringskostnadene, og i disse tilfellene vil, som oppgaven kommer 

tilbake til i kapittel 4.4.5, leverandørens ansvar for utbedringskostnader være begrenset. Dette 

taler for at det sjelden vil komme på tale å tilsidesette eller begrense utbedringsplikten i NF 

15.  

 

                                                 
101 Dommens pkt. 5.2. 
102 Dommens pkt. 5.2.  
103 Kaasen (2005), s. 247. 
104 Kaasen (2005), s. 247.  
105 Kaasen (2005), s. 247. 
106 Kaasen (2006), s. 644. 
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4 Del 2: Tilvirkerens ansvar for utbedringskostnadene 

4.1 Innledning 

Både fabrikasjonskontrakten og entreprisekontrakten bygger på at utbedring er den primære 

beføyelsen mot mangler. Det er imidlertid ikke alltid at utbedringen blir foretatt av den 

opprinnelige tilvirkeren. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom tilvirkeren ikke vil 

utbedre mangelen på grunn av de kostnader og ulemper han pådras ved utbedringen, eller der 

tilvirkeren ikke makter utbedre mangelen innen utbedringsfristen. For fabrikasjonskontrakten 

er det spesielt at selskapet uten begrunnelse kan nekte den opprinnelige leverandøren å 

utbedre mangelen.  

 

Uansett hva som er årsaken til at den opprinnelige tilvirkeren ikke utbedrer manglene, har 

kontraktene til felles at tilvirkeren som utgangspunkt får et objektivt ansvar for 

utbedringskostnadene. Erstatningsansvaret kan ses på som et økonomisk substitutt for 

utbedringsplikten.107 Ansvaret omfatter som utgangspunkt alle kostnader til selve utbedringen 

med tillegg av aksessoriske kostnader som står i en nær sammenheng med utbedringen.  

 

Tilvirkerens ansvar for utbedringskostnadene har en noe ulik regulering i de to kontraktene. 

Dette har sin bakgrunn i forholdet mellom utbedringsplikten (og -retten i NS 8405) og 

ansvaret for utbedringskostnader. Som oppgaven vil vise i kapittel 4.3 bygger 

entreprisekontrakten på at byggherren må fremsette krav om utbedring før et eventuelt krav 

om erstatning for utbedringskostnadene kan fremsettes. Erstatning for utbedringskostnader er 

dermed en subsidiær misligholdsbeføyelse i entreprisekontrakten. I fabrikasjonskontrakten er 

ikke et krav om erstatning for utbedringskostnader betinget av at selskapet først har fremsatt 

et krav om utbedring. Dette må ses i sammenheng med at leverandøren ikke er gitt en rett til å 

utbedre mangelen. Selskapet har dermed valget mellom å fremsette krav om utbedring eller 

kreve utbedringskostnadene av leverandøren direkte. Leverandørens ansvar for 

utbedringskostnader i fabrikasjonskontrakten er temaet i kapittel 4.4.  

 

4.2 Bestillerens tapsbegrensningsplikt 

Dersom utbedringsarbeidet skal settes til en tredjepart, er bestilleren i begge kontrakter 

underlagt visse begrensninger. I NS 8405 pkt. 36.3 første ledd annet punktum er det en 

forutsetning at utbedringen «skjer på en rimelig og forsvarlig måte». I NF 15 art. 25.3 første 

                                                 
107 Simonsen (1999), s. 360.  
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ledd er det en forutsetning at selskapet «går frem på rimelig måte» dersom selskapet utbedrer 

mangelen selv, eller lar en tredjepart gjøre det. Bestemmelsene springer ut av bestillerens 

alminnelige tapsbegrensningsplikt i kontraktsforhold, og er begrunnet i en rekke rettferds- og 

rimelighetsbetraktninger samt ønsket om å motvirke sløsing.108 Ved dekningstransaksjonen 

har bestilleren en aktsomhetsplikt, som innebærer at han kan ikke gå ukritisk frem.109 Det som 

forventes av bestilleren, er at han velger medkontrahent og inngår kontrakt på en 

forretningsmessig forsvarlig måte.110 Om kostnadene til utbedringen viser seg å bli en god del 

høyere enn om utbedringen hadde blitt foretatt av tilvirkeren selv, er imidlertid ikke 

relevant.111 

 

Ved vurderingen av om bestilleren har gått frem på en forsvarlig måte, vil det være naturlig å 

se hen til behovet for rask utbedring, særskilt fagkunnskap og spesielle materialer på den ene 

siden og tilgjengelige tilvirkere og kostnadene ved å få mangelen utbedret på den andre siden. 

Dersom rask (og forholdsvis ressurskrevende) utbedring er nødvendig for å begrense andre 

tap av mer avledet karakter, vil bestillerens spillerom ved valg av tredjepart være større. Dette 

gjelder særlig dersom kun et fåtall tilvirkere har den tilstrekkelige fagkunnskapen og 

arbeidsstokken som kreves for å utbedre mangelen. I den andre ytterkanten er de tilfeller der 

mangelen er av mer estetisk karakter og/eller ikke har betydning for funksjonsdyktigheten, og 

et utvalg tilvirkere har mulighet til å utbedre mangelen. I disse tilfellene er ikke behovet for 

rask utbedring presserende, og bestilleren kan ikke ukritisk hyre inn det første og beste 

alternativet, men vil kunne måtte hente inn anbud fra andre tilvirkere for å begrense 

kostnadene.  

 

Dersom bestilleren ikke har gått frem på en forsvarlig måte, innebærer dette at det må foretas 

fradrag i erstatningen, ikke bare for besparelser og andre fordeler bestilleren faktisk har 

oppnådd, men også for besparelser som burde vært gjort, og for fordeler som burde ha vært 

innvunnet.112  

 

                                                 
108 Hagstrøm (2011), s. 581.  
109 Hagstrøm (2011), s. 581.  
110 Simonsen (1999), s. 361. 
111 Marthinussen m.fl. (2016) s. 607 og Simonsen (1999), s. 361. 
112 Hagstrøm (2011), s. 581.  
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4.3 Entreprenørens ansvar for utbedringskostnader i entreprisekontrakten 

4.3.1 Innledning 

Temaet for kapittelet er entreprenørens ansvar for utbedringskostnader i tilfeller der 

utbedringen settes til en annen entreprenør. Ansvaret for utbedringskostnader er subsidiært og 

forutsetter at entreprenøren har fått muligheten til å utbedre mangelen. Bakgrunnen er at 

entreprenøren kjenner bygget og vil ha en arbeidsstokk og et produksjonsutstyr som er 

tilpasset dette, og dermed vil en utbedring fra hans side gjennomgående være billigere enn om 

en tredjepart skal bringes inn og forestå arbeidet.113  

 

4.3.2 Vilkår  

Entreprenørens ansvar for utbedringskostnader reguleres av NS 8405 pkt. 36.3, hvor det 

fremgår: «[e]r ikke utbedring foretatt innen fristen fastsatt etter 36.2, kan byggherren kreve at 

entreprenøren betaler kostnadene til utbedring foretatt av andre».  

 

Vilkåret for å kreve erstatning for utbedringskostnader er at utbedring ikke er foretatt etter NS 

8405 pkt. 36.2. Dette forutsetter at det foreligger en mangel som entreprenøren har plikt til å 

utbedre og at entreprenøren har misligholdt denne plikten. Dersom vilkåret er oppfylt, utløser 

det et ubetinget krav på erstatning for utbedringskostnader.  

 

Tilsvarende gjelder dersom utbedring hos tredjepart har vært «tvingende nødvendig» etter NS 

8405 pkt. 36.2 siste ledd. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil, og vilkåret er bare oppfylt i 

den grad det er et presserende behov for utbedring som entreprenøren ikke i tilstrekkelig tid 

kan imøtekomme, som for eksempel ved rørbrudd og lignende skader, der øyeblikkelig hjelp 

er nødvendig for å avverge større skader. Regelen må nærmest ses på som en bestemmelse om 

tilbakesøkning av ugrunnet berikelse, fordi entreprenøren har hatt en besparelse ved ikke å ha 

utbedret mangelen selv.114 I disse tilfellene kan byggherren kreve erstatning fra entreprenøren 

direkte.  

 

Ansvaret for utbedringskostnadene er rent objektivt. Årsaken til at utbedringen ikke ble 

foretatt av den opprinnelige entreprenøren er uten betydning, og det er heller ikke relevant om 

                                                 
113 Hagstrøm (2011), s. 395.  
114 Hagstrøm (2011), s. 395. 
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misligholdet har sin årsak i forhold som kan bebreides entreprenøren.115 I praksis vil 

entreprenøren likevel ofte være å bebreide ettersom han er tilkjent en «rimelig frist» for 

utbedringsarbeidene, jf. NS 8405 pkt. 36.2 fjerde ledd, og denne ikke overholdes.116  

 

NS 8405 pkt. 36.3 første ledd kan imidlertid ikke tolkes helt bokstavelig. Erstatningsansvar 

vil ikke utløses i tilfeller der utbedringsarbeidet fortsatt pågår med normal fremdrift, men bare 

noen mindre arbeider gjenstår ved fristens utløp.117 På den andre siden vil erstatningsplikten 

utløses selv om entreprenøren har igangsatt arbeidene, men utbedringen er så mangelfull at 

det må likestilles med at han ikke har foretatt seg noe. 118 

 

4.3.3 Nærmere om hvilke utgifter som omfattes av ansvaret 

Erstatningens omfang følger av NS 8405 pkt. 36.3, som foreskriver at entreprenøren «betaler 

kostnader til utbedring utført av andre».  

 

I NS 8405 pkt. 36.2 første ledd annet punktum er entreprenørens ansvar for 

utbedringskostnader presisert. Det følger av bestemmelsen at entreprenøren er ansvarlig for 

kostnadene ved utbedringen, «herunder tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen 

og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen». 

Entreprenøren skal som hovedregel dekke alle kostnader ved utbedringen. Ansvaret omfatter 

ikke bare kostnadene til selve utbedringen, men også aksessoriske kostnader, typiske 

kostnader som står i en nær sammenheng med utbedringen.  

 

«[T]ilkomstutgifter» omfatter blant annet utgifter forbundet med riving og gjenoppbygging 

der mangelen er bygget inn i byggverket, og entreprenøren ikke kommer til uten å foreta 

rivingsarbeider.119 Alle utgifter som er knyttet til blant annet å skaffe seg adgang til selve 

mangelen, er omfattet.120 I forarbeidene til bustadoppføringslova nevnes som eksempel 

«kostnader ved graving, opning og etterfølgjande istandsetjing av panel og himlingar osb, 

                                                 
115 Bruserud (2014), s. 393.  
116 Bruserud (2014), s. 393. 
117 Marthinussen m.fl. (2016), s. 607.  
118 Hagstrøm (2011), s. 395.  
119 Marthinussen m.fl. (2016), s. 598.  
120 Skaar Kristoffersen (2016), s. 62. 
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som trengst for å koma til den delen av arbeidet som har mangel».121 «[T]ilkomstutgifter» 

omfatter etter ordlyden både utgifter til demontering av andre gjenstander for å få tilgang til 

kontraktsgjenstanden og utgifter til gjenoppbygging etter utbedringen er foretatt. 

 

«[U]tgifter til konstatering av mangelen» vil blant annet omfatte særlige utgifter til å avdekke 

mangelen, for eksempel utgifter til sakkyndige som har vurdert mangelen særskilt.122 I 

forarbeidene til bustadoppføringslova nevnes «graving, riving, demontering e.l, eventuelt med 

målingar av ymse slag, for å finne ut om arbeidet er mangelfullt».123 Dersom byggherren selv 

har forestått disse undersøkelsene, og arbeidet viser seg ikke å være mangelfullt, er 

hovedregelen at bestilleren selv må dekke disse utgiftene.124 Ved levering vil partene som 

regel foreta en befaring der byggherren ofte lar seg bistå av spesialister for å bedømme om 

kontraktsgjenstanden er kontraktsmessig. Slik ordinær kontroll forutsettes det at byggherren 

dekker kostnadene til. Noe annet gjelder dersom det foretas mer ekstraordinære tiltak som er 

nødvendige for å fastslå at mangel foreligger. Avdekker undersøkelsene mangler, vil dette 

vanligvis kunne kreves dekket av entreprenøren. Derimot, dersom byggherren selv har 

engasjert sakkyndige for slike mer ekstraordinære undersøkelser, og arbeidet ikke viser seg å 

være mangelfullt, må byggherren dekke disse kostnadene selv.125 

 

I tillegg til tilkomstutgifter og utgifter til konstatering av mangelen omfattes øvrige utgifter 

som står i sammenheng med utbedringen. Entreprenøren skal dekke «andre utgifter som er en 

direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen», jf. NS 8405 pkt. 36.2 første ledd annet 

punktum. Poenget er at de kostnadspostene som følger av bestemmelsen ikke er ment å være 

uttømmende. Dette følger for så vidt også direkte av ordlyden i bestemmelsen, hvor det heter 

at entreprenøren skal dekke utgiftene ved utbedringen, «herunder» tilkomstutgifter, utgifter til 

konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 

utbedringen. Slike kostnader kan blant annet være utgifter til reise- og opphold og rigg under 

utbedringen. I tillegg vil kostnader i forbindelse med flytting av møbel og inventar for å gi 

entreprenøren adkomst, leie av erstatningslokaler og utgifter til flytting av 

                                                 
121 NOU 1992:9 s. 80. 
122  Marthinussen m.fl. (2016), s. 599. 
123 NOU 1992:9 s. 80.  
124 Marthinussen m.fl. (2016), s. 599.  
125 Marthinussen m.fl. (2016), s. 599. 
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produksjonsmidlene for å opprettholde produksjonen være typiske utgifter som omfattes av 

sekkebestemmelsen.126 

 

For at entreprenøren skal bli erstatningsansvarlig for disse utgiftene, er det imidlertid et vilkår 

at utgiftene er en «direkte og nødvendig» følge av utbedringen. Dette innebærer at utgiftene 

må stå i en viss nærhet til utbedringsarbeidet. Byggherren kan ikke kreve at entreprenøren 

betaler mer indirekte utgifter byggherren lider i utbedringsfasen. Slike utgifter vil for 

eksempel være utgifter byggherren har som følge av at bygget eller anlegget ikke kan benyttes 

i utbedringsfasen. Dette omfattes klart nok ikke av utbedringsansvaret, og byggherren må 

derfor heller søke tapet dekket etter erstatningsbestemmelsen i NS 8405 pkt. 36.5. Byggherren 

kan heller ikke kreve at entreprenøren dekker utgifter som ikke er nødvendige for 

utbedringen. Slike utgifter kan for eksempel omfatte utgifter til lagring av møbler og inventar 

dersom dette kan lagres kostnadsfritt eller rimeligere på et annet sted på byggeplassen.127  

 

4.3.4 Byggherrens varslingsplikt 

Før byggherren setter utbedringen til en tredjepart, skal byggherren varsle den opprinnelige 

entreprenøren. Varslingsplikten følger av NS 8405 pkt. 36.3 første ledd tredje punktum: 

«Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre». 

 

Bakgrunnen for bestemmelsen er at entreprenøren skal gis et siste incentiv til selv å utbedre 

manglene. Hvor inngående varselet må være, synes noe uklart. Ordlyden taler for at et 

nøytralt varsel om at byggherren setter arbeidet til en annen entreprenør er tilstrekkelig. Det 

kan ikke trekkes ut av ordlyden at byggherren også må utarbeide et kostnadsoverslag over hva 

arbeidet hos tredjepart antas å ville koste. Det vil være tilstrekkelig at byggherren har plikt til 

å påse at arbeidet skjer på en «rimelig og forsvarlig måte», jf. NS 8405 pkt. 36.3 første ledd 

annet punktum. Så lenge byggherren holder seg innen denne rammen, vil ikke entreprenøren 

ha noen gyldige innsigelser mot valg av tredjepart, og han har heller ingen rett til å motsette 

seg valget av denne. Det følger et unntak fra varslingsplikten i NS 8405 pkt. 36.2 siste ledd, 

der det er «tvingende nødvendig» at utbedringen foretas raskere enn entreprenøren har 

anledning til. I disse tilfellene kan byggherren kreve erstatning fra entreprenøren direkte.  

 

                                                 
126 Marthinussen m.fl. (2016), s. 600 med videre henvisninger. 
127 Marthinussen m.fl. (2016), s. 600. 
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Konsekvensen av at byggherren misligholder varslingsplikten, følger ikke av kontrakten. 

Mislighold av varslingsplikten vil kunne utgjøre et brudd på en biforpliktelse som kan utløse 

erstatningsansvar. Konsekvensen av misligholdet vil måtte bero på følgene det fikk at det ikke 

ble varslet. Det foretas dermed en hypotetisk vurdering av hvordan situasjonen ville ha vært 

dersom byggherren hadde varslet i henhold til kontrakten. Dersom entreprenøren kan påvise å 

ha lidt et tap som følge av manglende varsling, antar jeg at entreprenøren kan kreve dette 

dekket i form av en reduksjon i erstatningen for utbedringskostnadene.  

 

Varslingsplikten er som nevnt begrunnet i at entreprenøren skal gis et siste incentiv til å 

utbedre mangelen selv, og må ses i sammenheng med at entreprenøren skal gis anledning til å 

utøve utbedringsretten før arbeidet settes til en tredjepart. Et spørsmål som har blitt diskutert i 

teorien, er om byggherrens erstatningskrav skal reduseres i den grad den opprinnelige 

entreprenøren er fratatt retten til å utøve utbedringsretten.128 Situasjonen er den at utbedring 

ikke er «tvingende nødvendig» i medhold av NS 8405 pkt. 36.2 syvende ledd, og utbedringen 

likevel settes til en tredjepart uten at byggherren konfererer med entreprenøren i forkant. 

Entreprenøren er dermed fratatt retten til å utbedre mangelen, og spørsmålet er hvilke 

konsekvenser dette får for byggherrens krav på erstatning for utbedringskostnadene. Til 

sammenligning mister realkreditor sitt krav i avhendingslova § 4-10 og bustadoppføringslova 

§ 33 første ledd annet punktum dersom han avslår realdebitors utbedringstilbud. 

 

Med mindre det foreligger holdepunkter for annet, må det legges til grunn at entreprenøren 

selv ville ha utbedret mangelen hvis han ikke var fratatt utbedringsretten. En utbedring hos 

tredjepart vil som nevnt over påregnes å være dyrere enn hos den opprinnelige entreprenøren. 

Dersom entreprenøren på egenhånd kunne utbedret mangelen raskere og rimeligere enn 

tredjeparten, ville det virke urimelig om entreprenøren ble pålagt å dekke de fulle kostnadene 

til utbedringen. På den andre siden ville det virke urimelig for byggherren om han tapte sitt 

fulle krav på erstatning som følge av manglende varsling. At arbeidet settes til en tredjepart er 

jo en konsekvens av entreprenørens kontraktsbrudd, og dersom kontraktens korrekte 

fremgangsmåte blir fulgt, entreprenøren blir varslet, og han misligholder utbedringsplikten, 

har entreprenøren et objektivt ansvar for utbedringskostnadene. Dersom manglende varsling i 

                                                 
128 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608 og Sandvik (1996) s. 398. 
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disse tilfellene medførte at entreprenøren gikk fri fra erstatningskravet, ville dette ha medført 

at entreprenørens mislighold ikke ble sanksjonert.  

 

Det har tradisjonelt vært en oppfatning at byggherren ikke mister sitt fulle krav, men at hans 

krav begrenses til entreprenørens besparelse ved å slippe utbedring.129 Sandvik forutsetter i 

sin fremstilling at erstatningskravet til byggherren ikke kan beregnes med utgangspunkt i 

byggherrens kostnader, men i entreprenørens besparelse, som i mangel av dokumentasjon må 

fastlegges skjønnsmessig.130 På dette punktet har det imidlertid skjedd en endring i 

rettstilstanden.131 Bakgrunnen for dette er for det første bustadoppføringslovens regulering i § 

33 første ledd annet punktum av tilsvarende spørsmål. Det er, ifølge kommentarutgaven til NS 

8405, liten grunn til å behandle en profesjonell byggherre lempeligere enn 

forbruksbyggherren.132 For det andre vil en regel om at byggherrens krav begrenses til 

byggherrens besparelse medføre vanskelige bevisvurderinger.133 En regel om at byggherren 

mister sitt krav fullt ut, vil gi byggherren et incitament til å la entreprenøren utøve 

utbedringsretten.134 

 

Dette innebærer at i tilfeller der byggherren ikke varsler i henhold til kontrakten, og 

entreprenøren ikke får utøvd utbedringsretten, vil den deklaratoriske regelen være at 

byggherren mister sitt fulle krav på erstatning for utbedringskostnader.135 Dette 

utgangspunktet har også blitt lagt til grunn i tre lagmannsrettsdommer, LB-2003-19361, LH-

2002-263 og LB-2010-79181, hvor retten konkluderte med at byggherren mistet sitt krav 

dersom entreprenøren ble fratatt sin utbedringsrett.136 

 

                                                 
129 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
130 Sandvik (1996), s. 398. 
131 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
132 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
133 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
134 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
135 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
136 Marthinussen m.fl. (2016), s. 608.  
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4.4 Leverandørens ansvar for utbedringskostnader i 

fabrikasjonskontrakten  

4.4.1 Innledning  

Temaet for kapittelet er leverandørens ansvar for utbedringskostnader. Reguleringen i 

fabrikasjonskontrakten skiller seg særlig fra reguleringen i entreprisekontrakten på tre 

punkter. For det første har selskapet, uten krav om begrunnelse, rett til å nekte leverandøren å 

utbedre mangelen. For det andre, som et utslag av dette, vil et krav om utbedringskostnader 

ikke være betinget av at leverandøren har misligholdt utbedringsplikten. Selskapet har rett til 

å kreve leverandøren for utbedringskostnadene direkte. Hva som er årsaken til at den 

opprinnelige leverandøren ikke skal utbedre mangelen, vil derimot få konsekvenser for 

omfanget av erstatningen. For det tredje har fabrikasjonskontrakten en rekke begrensninger av 

leverandørens ansvar for utbedringskostnadene.  

 

4.4.2 Vilkår  

Erstatning for utbedringskostnader reguleres i NF 15 art. 25.3. Det eneste vilkåret som stilles 

er at det foreligger en mangel som er påberopt i rett tid, jf. NF 15 art. 25.3 første ledd, jf. art. 

25.1 første og annet ledd. Ansvaret er rent objektivt, og det er uten betydning om 

leverandøren kan bebreides for mangelen.  

 

Dersom selskapet vil at den opprinnelige leverandøren skal utbedre mangelen, gjelder NF 15 

art. 25.3 første ledd. Det er et vilkår for å kreve erstatning etter denne bestemmelsen av 

leverandøren «ikke kan utbedre mangelen» innen utbedringsfristen. Dersom selskapet ikke vil 

at den opprinnelige leverandøren skal utbedre mangelen, gjelder NF 15 art. 25.3 annet ledd. 

Vilkåret for å kreve erstatning etter bestemmelsen er at selskapet «ikke vil» at leverandøren 

skal utføre utbedringsarbeidet. Årsaken til at selskapet ikke vil at leverandøren skal utbedre 

mangelen, er uten betydning.  

 

4.4.3 Nærmere om hvilke utgifter som omfattes av ansvaret  

4.4.3.1 Innledning  

Erstatningens omfang følger av henholdsvis NF 15 art. 25.3 første, annet og tredje ledd. 

Hovedregelen er at leverandøren skal dekke alle kostnader ved utbedringen. Hvilke nærmere 

presiserte kostnader leverandøren kan kreves for, er imidlertid som nevnt avhengig av hva 

som er årsaken til at utbedringen ikke ble foretatt av ham. Kontrakten skiller mellom de 

tilfeller der leverandøren ikke kan utbedre mangelen innen rimelig tid og der leverandøren 
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nektes å utbedre mangelen. Uansett hva som er årsaken til at leverandøren ikke foretar 

utbedringen, er han objektivt ansvarlig for øvrige utgifter som står i nær sammenheng med 

utbedringsarbeidet. 

 

4.4.3.2 Leverandøren kan ikke utbedre mangelen innen rimelig tid  

NF 15 art. 25.3 første ledd regulerer de tilfeller der leverandøren ikke er i stand til å utbedre 

mangelen innen rimelig tid etter han fikk melding om den. Leverandøren skal da betale 

«nødvendige omkostninger ved utbedringen». Forutsetningen er at selskapet går frem på 

«rimelig måte». Det vises til kapittel 4.2 om selskapets generelle tapsbegrensningsplikt i disse 

tilfellene.   

 

Forutsetningen for at bestemmelsen kommer til anvendelse, er at partene opprinnelig er enige 

om at leverandøren skal utbedre mangelen. Dette innebærer at leverandøren skal ha utarbeidet 

en plan for utbedringen i henhold til NF 15 art. 25.2 annet ledd og i praksis ha avtalt tidspunkt 

for utbedringen med selskapet. Vilkåret for at leverandøren blir erstatningspliktig etter første 

ledd, er at leverandøren ikke kan utbedre mangelen innen utbedringsfristen. Leverandøren 

skal da dekke de «nødvendige omkostninger» ved utbedringen som foretas i regi av selskapet, 

jf. NF 15 art. 25.3 første ledd. Som hovedregel skal leverandøren dekke alle omkostninger 

ved utbedringsarbeidet. I «nødvendige» ligger imidlertid en begrensning ved at selskapet skal 

holde kostnadene nede til det som trengs.137 Dette innebærer at selskapet bør forsøke å 

innhente konkurrerende tilbud på utbedringen, og helst prøve å få det utført til fast pris. 

Dersom arbeidet blir utført på regning eller rater, må selskapet etablere kontroll- og 

revisjonsordninger slik at den betalende leverandøren kan være rimelig sikker på at han 

betaler for det han skal.138 At leverandørens erstatningsplikt omfatter «nødvendige 

omkostninger», henger for øvrig tett sammen med forutsetningen om at selskapet skal gå frem 

på «rimelig måte». Dersom selskapet ikke går frem på rimelig måte, vil kostnadene fort kunne 

karakteriseres som unødvendige. «[N]ødvendige omkostninger» omfatter blant annet alle 

dokumenterbare utgifter selskapet har ved selve utbedringsarbeidet, med tillegg av selskapets 

interne kostnader til for eksempel administrasjon og ledelse.139 Leverandøren plikter ikke å 

betale på grunnlag av et forhåndsskjønn: Det er et vilkår for å kreve «nødvendige 

                                                 
137 Simonsen (1999), s. 288. 
138 Simonsen (1999), s. 288.  
139 Kaasen (2006), s. 649. 
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omkostninger» etter NF 15 art. 25.3 første ledd at utbedringen faktisk er foretatt av andre enn 

den opprinnelige leverandøren.140 Dersom dette ikke er tilfellet, vil leverandøren kunne bli 

erstatningspliktig etter annet ledd, som oppgaven straks vil vise.   

 

4.4.3.3 Selskapet nekter den opprinnelige leverandøren å utbedre mangelen 

Dersom selskapet ikke ønsker at leverandøren skal utbedre mangelen, gjelder NF 15 art. 25.3 

annet ledd. Det følger av bestemmelsen at «[d]ersom Selskapet ikke vil at Leverandøren skal 

utføre utbedringsarbeidet, skal Leverandøren betale et beløp til Selskapet for 

utbedringsarbeidet, beregnet etter reglene i art. 13.2».  

 

Selskapet behøver i prinsippet ikke å begrunne hvorfor leverandøren ikke skal utbedre 

mangelen. Selskapet kan fritt fordele elementer av mangelen mellom de som skal og de som 

ikke skal utbedres av leverandøren. Som Kaasen fremholder: «Selskapet har, innenfor 

leverandørens ansvarsgrense, for de fleste praktiske formål diskresjonær styring med hvilke 

utbedringer leverandøren skal foreta».141  

 

NF 15 art. 25.3 annet ledd kan ses på som en spesiell prisavslagsregel. Utmålingen ligner det 

klassiske forholdsmessige prisavslaget som kommer til uttrykk i kjøpsloven § 38, ved at 

leverandøren leverer en dårligere vare enn han har fått betalt for gjennom kontraktsprisen, og 

derfor skulle refundere en forholdsmessig del av denne.142 Utmålingen av «prisavslaget» i 

fabrikasjonskontrakten er satt til hva arbeidet ville kostet som endringsarbeid. NF 15 art. 13.2 

inneholder et trappesystem for hvordan endringsarbeid skal prises. Grunntanken bak 

bestemmelsen er at partene ved fastleggelsen av vederlaget for endringer beveger seg fra det 

sikre til det usikre.143 Det må fastslås hvilke typer og mengde arbeidsoperasjoner utbedringen 

ville ha krevd, og deretter fastsettes enhetspriser for hver aktivitet og nødvendige materialer 

som grunnlag for utregningen av sluttsummen.144 Vederlaget skal som utgangspunkt fastsettes 

ut fra forhåndsdefinerte endringsrater dersom forutsetningene for ratene passer.145 Dersom 

endringsratene ikke passer, tvinges partene inn i et system av forhåndsdefinerte retningslinjer 

                                                 
140 Kaasen (2006), s. 650 i fotnote. 
141 Kaasen (2006), s. 651. 
142 Kaasen (2006), s. 650 og Mestad (1999), s. 289. 
143 Kaasen (2006), s. 352. 
144 Kaasen, (2006), s. 653. 
145 Kaasen (2006), s. 352 og Mestad (1999), s. 289. 
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for direkte eller tilpasset anvendelse av andre rater – der tilpasningene og dermed 

forhandlingselementet blir gradvis større avhengig av hvor godt de angitte forutsetningene 

passer på situasjonen.146 Et gjennomgående prinsipp for ratene er at de skal reflektere det 

generelle prisnivået som er kommet til uttrykk i kontrakten.147  

 

4.4.3.4 Aksessoriske kostnader 

Det følger av NF 15 art. 25.3 tredje ledd at selskapet i alle tilfeller vil kunne kreve erstatning 

for «tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og beslektede utgifter som er 

direkte knyttet til mangelen eller mangelsutbedringen», med mindre annet følger av 

kontrakten. Artikkel 25.3 tredje ledd er ny med NF 15 og hadde ikke et motstykke i NF 07. I 

den tidligere standarden var det ikke nærmere presisert hvilke utgifter selskapet kunne kreve 

dekket i forbindelse med utbedringen.  

 

NF 15 art. 25.3 tredje ledd gjelder både der leverandøren ikke kan utbedre mangelen etter 

første ledd, og der selskapet ikke vil at leverandøren skal utbedre mangelen etter annet ledd. 

Som oppgaven vil komme tilbake til i kapittel 4.4.5, er leverandøren fraskrevet ansvaret for en 

rekke slike praktiske kostnader i NF 15 art. 25.4, og leverandøren vil aldri måtte dekke 

selskapets indirekte tap som følge av mangelen, jf. NF 15 art. 32.1.  

  

Når det gjelder «tilkomstutgifter» og «utgifter til konstatering av mangelen», vises det til 

redegjørelsen i kapittel 4.3.3 om NS 8405 pkt. 36.2 første ledd. Både tilkomstutgifter og 

utgifter til konstatering av mangelen omfattes i begge kontrakter. Det vil i all hovedsak være 

de samme kostnadene som omfattes etter de to kontraktene. Det anses derfor tilstrekkelig med 

en henvisning til dette kapittelet hva gjelder behandlingen av disse kostnadene.  

 

I tillegg til tilkomstutgifter og utgifter til konstatering av mangelen, omfattes «beslektede 

utgifter som er direkte knyttet til … mangelsutbedringen». Bestemmelsen ligner NS 8405 pkt. 

36.2 første ledd, som omfatter «andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 

mangelsutbedringen». Som for entreprisekontrakten, viser denne del av bestemmelsen at 

ansvaret for utbedringskostnader ikke er ment å være uttømmende, og at leverandøren også 

må dekke øvrige aksessoriske utgifter som står i tilstrekkelig nær sammenheng med 

                                                 
146 Kaasen (2006), s. 352.  
147 Mestad (1999), s. 289.   
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utbedringen. Forutsetningen er at de er «direkte knyttet til» mangelsutbedringen. Det vises for 

øvrig for dette punkt også til gjennomgangen i kapittel 4.3.3, som kan være veiledende også 

for hvilke kostnader som omfattes.  

 

4.4.4 Selskapets fremgangsmåte 

Selskapet har ingen tilsvarende varslingsplikt som byggherren i NS 8405 pkt. 36.2 første ledd 

tredje punktum før utbedringen settes til en tredjepart. At selskapet ikke har tilsvarende plikt, 

må ses i sammenheng med at leverandøren ikke er gitt en rett til å utbedre mangelen, og har 

derfor ikke tilsvarende behov for å bli varslet. Alminnelige lojalitetsbetraktninger tilsier 

imidlertid at selskapet på et tidspunkt må varsle om at leverandøren ikke selv skal utbedre 

mangelen. Selskapet bør derfor ved reklamasjonen eller senest i forbindelse med at 

leverandøren oversender sin plan for utbedringen, jf. NF 15 art. 25.2 annet ledd, ta standpunkt 

til om leverandøren skal tillates og/eller pålegges å utbedre eller ikke.148 Det valget selskapet 

opprinnelig faller ned på med hensyn til om leverandøren skal utbedre mangelen eller ikke, vil 

imidlertid være bindende for hvilken kompensasjon selskapet kan kreve av leverandøren. 

Leverandøren skal ikke komme dårligere ut ved at selskapet senere ombestemmer seg.149  

 

4.4.5 Begrensninger i leverandørens ansvar for utbedringskostnader i 

fabrikasjonskontrakten 

4.4.5.1 Innledning  

Kontrakter inngått på grunnlag av fabrikasjonskontrakten vil ofte være kjennetegnet ved at 

mangler og utbedringen av dem vil kunne medføre enorme tap. Bakgrunnen er at 

kontraktsgjenstanden ofte er inkorporert i øvrige deler av oljeplattformen før mangelen 

oppdages. Det som ville være et helt kurant utbedringsarbeid på land, vil nå kunne måtte skje 

under vann etter demontering av andre store komponenter. Ofte må arbeidsstyrken sendes 

offshore og innordne sitt arbeid i øvrige aktiviteter på plattformen.150 Utbedringskostnadene 

vil lett tenkes å stå i et totalt misforhold med den opprinnelige kontraktsprisen og utvist skyld 

og dermed gjøre store innhugg i leverandørens fortjeneste på kontrakten.151 

Formularkonsipistene har av denne grunn funnet det hensiktsmessig å begrense leverandørens 

ansvar. Leverandørens misligholdsansvar er i betydelig grad begrenset i form av en 

                                                 
148 Kaasen (2006), s. 651. 
149 Kaasen (2006), s. 652.  
150 Kaasen (2006), s. 659  
151 Kaasen (2006), s. 659.  
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«globalbegrensning» i NF 15 art. 32.2, og leverandøren er fraskrevet ansvar for enkelte 

økonomiske tap i NF 15 art. 25.4 og art. 32.1.  

 

Det er verdt å merke seg at ansvarsbegrensningene suppleres med kontraktens omfattende 

forsikringsregulering i NF 15 art. 31. Her reguleres hvilke forsikringer partene plikter å dekke 

for forskjellige kontraktsrisikoer og hvilke rettigheter en part skal ha under den annens 

forsikringer.152 Ansvars- og forsikringsreguleringen må ses i sammenheng. Hovedsynspunktet 

er ifølge Kaasen at «man forsøker å fordele de aktuelle skaderisiko klarest mulig mellom 

partene, for derved å skape en forutberegnelighet som forenkler håndteringen av hvert 

skadetilfelle (fordi man slipper erstatningsrettens detaljundersøkelser) og gir grunnlag for 

rasjonell forsikringsdekning av risikoen».153 Forsikringsreguleringen vil ikke gjennomgås 

særskilt her, men henvises til der dette er en nødvendig følge av ansvarsreguleringen.  

 

4.4.5.2 Begrensning av leverandørens misligholdsansvar  

NF 15 art. 32.2 foreskriver: «Leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusiv 

ansvar etter art. 24, 25 og 26, og uansett om Kontrakten heves eller ikke, skal være begrenset 

til [25%] av Kontraktsprisen. Dette globalansvar skal imidlertid ikke under noen 

omstendighet overstige NOK … millioner».  

 

Bestemmelsen er revidert i NF 15. I NF 07 var det fastslått at globalbegrensningen utgjorde 

25 % av kontraktsprisen. Bestemmelsen hadde ingen beløpsgrense maksgrense tilsvarende NF 

15 art. 32.2 annet punktum. Til sammenligning hadde NTK 07 en bestemmelse der det var 

fastslått en beløpsmessig grense på 300 millioner kroner i art. 32.2. Den beløpsmessige 

grensen i NTK hadde sitt grunnlag i at de kontraktene som ble inngått på grunnlag av NTK 

ofte har kontraktsverdier på flere milliarder kroner, og at 25 % av kontraktsprisen i slike 

tilfeller blir et urealistisk høyt beløp å holde leverandøren ansvarlig for.154 Nå har NTK 15 og 

NF 15 tilsvarende ordlyd der kontrakten gjør det opp til partene å forhandle frem både en 

prosentsats og en beløpsmessig maksgrense.  

 

                                                 
152 Kaasen (2005), s. 234. 
153 Kaasen (2006), s. 742. 
154 Kaasen (2006), s. 827.  



47 

 

Prosentsatsen partene kommer til enighet om vil gjelde summen av leverandørens samlede 

kontraktsbrudd. Etter NF 15 art. 24.2 tredje ledd kan leverandøren aldri stilles ansvarlig for 

mer enn [10 %] ved forsinkelse. Sammenlignet med tilsvarende bestemmelse i NF 07 er det i 

NF 15 opp til partene å forhandle frem et ansvarstak for forsinkelsesansvar. Ansvarstaket 

partene blir enige om vil gjelde uavhengig av globalbegrensningen. Dette innebærer at om 

leverandøren er i forsinkelse, og partene er blitt enige om et ansvarstak på 10 % av 

kontraktsprisen ved forsinkelse, kan ikke leverandøren kreves for mer enn 15 % for annet 

kontraktsbrudd, herunder mangler. Er leverandøren derimot ikke i forsinkelse, eller 

forsinkelsesansvaret utgjør under 10 % av kontraktsprisen, vil det være større rom igjen 

innenfor totalrammen på [25 %], og leverandøren vil dermed i prinsippet kunne stilles til 

ansvar for inntil [25 %] av kontraktssummen ved mangler. Dette innebærer en endring fra NF 

07, hvor det i art. 25.4 første ledd var hjemlet en maksimal grense på 15 % for leverandørens 

ansvar for utbedringskostnadene. Etter NF 07 ville ansvaret for utbedringskostnader ikke 

under noen omstendighet kunne utgjøre mer enn 15 % av kontraktsprisen, uansett om det 

skulle være mer rom innenfor globalbegrensningen i NF 07 art. 32.2.  

 

Når det gjelder den beløpsmessige maksgrensen partene avtaler, får denne selvstendig 

betydning på to punkter.155 Leverandøren kan for det første aldri stilles ansvarlig ut over det 

avtalte beløp. Og for det andre, selv om kontrakten for øvrig ikke begrenser ansvaret for annet 

mislighold enn forsinkelse, ligger det en ytterste begrensning i det avtalte beløp.  

 

4.4.5.3 Ansvarsfritak for enkelte poster  

Leverandøren er fratatt det økonomiske ansvaret for en rekke praktiske kostnader i 

forbindelse med utbedringsarbeidet i NF 15 art. 25.4. Bestemmelsen foreskriver at 

leverandøren aldri kan stilles ansvarlig for kostnader forbundet med a) «demontering av andre 

gjenstander enn Kontraktsgjenstanden for å få adgang til Kontraktsgjenstanden», b) «kost og 

losji til havs», c) «transport til, fra og på feltet», d) «tungløftsoperasjoner til havs» og e) 

«ekstra kostnader forbundet med arbeider utført under havoverflaten.» 

 

Bestemmelsen gjelder uansett hvilken sum beløpet skriver seg til, og uansett om kostnadene 

pådras av leverandøren selv i hans utbedringsarbeid eller skulle erstattes av ham iht. NF 15 art 

                                                 
155 Kaasen (2006), s. 827.  
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25.3 første, andre eller tredje ledd.156 At kostnadene skriver seg til tidspunktet etter 

leveringsprotokoll er opprettet, har den konsekvens at tilsvarende kostnader som pådras før 

formell levering ikke begrenset iht. NF 15 art. 25.4.  

 

Bokstav a) gjelder kostnader til demontering av andre gjenstander enn kontraktsgjenstanden 

for å få tilgang til kontraktsgjenstanden. Kontraktsgjenstanden er definert i NF 15 art. 1.12 

som «den gjenstand Leverandøren etter kontrakten skal levere, samt dens enkelte deler, men 

omfatter ikke Selskapets leveranser før disse er inkorporert». Når selskapets leveranser er 

inkorporert i arbeidet, vil dette inngå som en del av kontraktsgjenstanden. Begrensningen 

gjelder dermed ikke demontering av selskapets leveranser (som nå er en del av 

kontraktsgjenstanden). Demontering av andre gjenstander, for eksempel andre leverandørers 

arbeid, omfattes imidlertid av bestemmelsen. Bokstav b) gjelder alle kostnader i tilknytning til 

kost og losji mens bokstav c) omfatter enhver form for transport til havs. Bokstav d) omfatter 

enhver bruk av spesialutrustede kranplattformer eller -lektere, men ikke bruk av plattformens 

egne kraner. Disse utgiftene må leverandøren dekke selv.157 Når det gjelder bokstav e), ekstra 

kostnader forbundet med arbeider utført under havoverflaten, er dette begrenset til kostnader 

som overstiger hvilke kostnader som ville påløpt hvis tilsvarende arbeid skulle vært utført 

over vann. Disse kostnadene vil typisk omfatte kostnader til mobilisering og demobilisering 

av dykkere eller undervannsfarkoster.158 

 

Som nevnt vil leverandøren aldri kunne stilles ansvarlig for konsekvenstap selskapet påføres 

som følge av misligholdet. Ansvarsfraskrivelsen reguleres i NF 15 art. 32.1, hvor det fremgår 

at: «Selskapet skal holde Leverandørgruppen skadesløs for Selskapsgruppens egne indirekte 

tap, og Leverandøren skal holde Selskapsgruppen skadesløs for egne indirekte tap». 

Bestemmelsen gjelder uttrykkelig «uten ansvarsbetingende forhold i noen form fra noen av 

gruppene», og som hovedregel «uten hensyn til hva som måtte følge av andre bestemmelser i 

Kontrakten». Som indirekte tap omfattes, uten å være begrenset til, «tapt inntekt, tapt 

fortjeneste, tap forårsaket av forurensning og tapt produksjon», jf. annet ledd. Annet ledd er 

ikke ment å være uttømmende, og vurderingen av om tapet er indirekte må foretas på 
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grunnlag av alminnelige erstatningsregler i og utenfor kontrakt.159 Kjøpsloven § 67 (2) kan 

benyttes som illustrasjon, men kan ikke legges direkte til grunn, fordi omfanget av ansvaret i 

kjøpsloven er avhengig av ansvarsgrunnlaget, i motsetning til i NF 15 der bestemmelsen 

uttrykkelig gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende forhold.160 

 

NF 15 art. 32.2 begrenser leverandørens ansvar ved at «indirekte» tap selskapet lider som 

følge av mangelen ikke kan kreves dekket. Bestemmelsen sier imidlertid ikke annet om 

leverandørens ansvar for utbedringskostnader enn det som allerede følger av NF 15 art. 25.3 

tredje ledd, hvor at det er et vilkår for selskapets erstatningskrav at utgiftene må være «direkte 

knyttet til … mangelsutbedringen». Dersom utbedringskostnadene ikke er «direkte knyttet til» 

utbedringen, kan de heller ikke kreves dekket. Bestemmelsen vil dermed ha begrenset 

praktisk betydning for leverandørens ansvar for utbedringskostnader ved siden av 

begrensningen i NF 15 art. 25.3 tredje ledd.  

 

4.4.6 Bevisst tilsidesettelse av utbedringsplikten og forholdet til 

ansvarsbegrensningene  

I helt spesielle tilfeller kan ansvarsbegrensningene i kontrakten tenkes revidert eller tilsidesatt 

etter avtaleloven § 36 dersom det ville virke «urimelig» å gjøre ansvarsbegrensningen 

gjeldende. Spørsmålet for kapittelet er om leverandørens forsettlige tilsidesettelse av 

utbedringsplikten er et forhold som kan medføre at ansvarsbegrensningene i tilknytning til 

misligholdsansvaret bortfaller, med den virkning at leverandøren får et ubegrenset ansvar for 

utbedringskostnadene.  

 

Den alminnelige kontraktsrettslige betraktning er at leverandøren ikke kan påberope seg 

ansvarsbegrensninger ved forsettlig mislighold.161 Dette syn har det tradisjonelt vært vanlig å 

forankre i «ærbarhetsregelen» i NL-5-1-2, men i dag er det mer nærliggende at spørsmålet om 

avtalesensur heller forankres i avtaleloven § 36.162 Det avgjørende bør, ifølge Kaasen, være 

«en samlet bedømmelse av om leverandørens opptreden fremtrer som hensynsløs overfor 

                                                 
159 Kaasen (2006), s. 824.  
160 Kaasen (2006), s. 824.  
161 Kaasen (2005), s. 246. For en utførlig behandling av sensur av ansvarsfraskrivelser, se Hagstrøm (1996), s. 

421-518.  
162 Lov-1687-04-15. Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Hagstrøm (1996), s. 481 og Kaasen (2006), s. 597.   
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selskapet, hvilket den ikke behøver å være selv om misligholdet er forsettlig og leverandøren 

kjenner til at selskapet derved påføres et tap».163  

 

Tendensen i rettspraksis synes å være at domstolene underkjenner allment avfattede 

ansvarsfraskrivelser dersom en full anvendelse av fraskrivelsen ville innebære at 

betydningsfulle kontraktsbrudd blir uten virkninger.164 En voldgiftsdom inntatt i ND 1979 s. 

231 (Wingull) kan være illustrerende. Kjernen i saken var forfeilet utbedringsforsøk i en 

maskinleveransekontrakt, der kontraktens system var at leverandørens utbedring utgjorde 

bestillerens eneste beføyelse.165 Det ble over en lengre periode foretatt gjentatte mislykkede 

utbedringsforsøk. Selskapet fremsatte deretter krav om heving og erstatning. Spørsmålet i 

saken var om kontraktens leveransevilkår stengte for disse kravene. Retten svarte nei, og 

fremholdt at «… forutsetningene for løsningen svikter hvis utbedringsveien ikke fører frem. 

Dette kan skyldes at selgeren forsømmer sin utbedringsplikt eller oppgir utbedringen som 

ugjennomførbar. I slike tilfelle kan selgeren ikke være beskyttet av ansvarsbegrensningene i 

garantiklausulen. Men det samme må gjelde hvor forsøkene stadig mislykkes; kjøperen bør 

kunne forlange at utbedringen blir gjennomført innen rimelig tid».166 I følge Solvang er 

kjernen i avgjørelsen at «kreditor på et tidspunkt må kunne si at ‘nok er nok’ ved sviktende 

utbedring av en grunnleggende funksjonssvikt, og at han som konsekvens ikke bør bli stående 

rettsløs, altså uten hevnings og erstatningsbeføyelse».167 Sammenfatningsvis kan avgjørelsen 

tas til inntekt for at ved vesentlig formålsforfeiling bør avtalevilkår sensureres dersom de 

medfører rettsløshet for den annen part.168 

 

Det må ifølge Kaasen generelt kreves «ganske solide argumenter» dersom det skal komme på 

tale å tilsidesette begrensningsklausulene.169 Bakgrunnen er at kontrakten har en utførlig og 

detaljert regulering av partenes rettigheter og plikter. Begrensningene er klart avtalt uten 

forbehold mellom profesjonelle parter etter omfattende forhandlinger.170 Det må legges til 

                                                 
163 Kaasen (2006), s. 609.  
164 Hagstrøm (1996) s. 459. Verdt å merke seg at artikkelen omhandler rettspraksis fra før 1996, men det er ikke 

noe som tilsier en annerledes oppfatning av ansvarsbegrensninger i dag.  
165 Solvang (2009), s. 27. 
166 Dommens s. 257. 
167 Solvang (2009), s. 33.   
168 Solvang (2009), s. 34. 
169 Kaasen (2006), s. 600.  
170 Kaasen (2006), s. 599.  
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grunn at partene hver for seg har avveid ulemper mot fordeler ved de forskjellige 

komponenter før kontraktsinngåelsen.171 I tillegg er ansvarsbegrensningene kommersielt 

fornuftige utslag av gjennomgående behov, og har vært innarbeidet i kontrakten siden 

offshorevirksomheten startet i Norge. Det vises for øvrig til drøftelsen om anvendelse av 

avtaleloven § 36 for å begrense utbedringsplikten i kapittel 3.5.4.  

 

For spørsmålet om ansvarsbegrensningen kan settes til side i dette konkrete tilfellet, må det 

tas i betraktning at fabrikasjonskontrakten har en detaljert regulering av leverandørens 

mangelsansvar. I mangelsreguleringen er det allerede tatt høyde for at leverandøren vil kunne 

misligholde utbedringsplikten. Konsekvensen av slikt mislighold er sanksjonert i NF 15 art. 

25.3. For selskapet får det ingen økonomiske konsekvenser at leverandøren misligholder 

utbedringsplikten bevisst eller om han faktisk ikke kan utbedre mangelen. Leverandøren får i 

alle tilfeller et rent objektivt ansvar for utbedringskostnadene. Sammenlignet med situasjonen 

i Wingull-dommen som sitert ovenfor, blir ikke selskapet rettsløs om leverandøren bevisst 

tilsidesetter utbedringsplikten. Selskapet bør heller ikke komme bedre ut av kontrakten som 

følge av at misligholdet kan tilbakeføres til klanderverdig opptreden hos leverandøren. På den 

andre siden ville det forhold at ansvarsbegrensningen eventuelt hadde bortfalt vært et incentiv 

for leverandøren til å overholde sine kontraktsplikter. Det er imidlertid ingen holdepunkter i 

fabrikasjonskontrakten som tilsier at ansvarsbegrensningen ikke skal gjelde i visse situasjoner. 

Det er heller ikke noe som indikerer at partene har ment at det skal gjøres unntak fra 

ansvarsbegrensningene i visse situasjoner.172 Dette innebærer at ansvarsbegrensningene, hva 

gjelder leverandørens misligholdsansvar, kan gjøres gjeldende også i de tilfeller der 

leverandøren bevisst tilsidesetter utbedringsplikten.   

 

5 Avsluttende refleksjoner 

Gjennomgangen av tilvirkerens utbedringsansvar i de to kontraktene har vist at det er 

åpenbare likhetstrekk i reguleringene. Likhetene viser seg særlig ved hovedtrekkene av den i 

utgangspunktet objektive utbedringsplikten, force majeure-reguleringen og tilvirkerens ansvar 

for utbedringskostnadene.  
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Forskjellene i mangelsreguleringen kan i stor grad tilbakeføres til kontraktsbruddets 

tapspotensial. I fabrikasjonskontrakten må selskapet sies å ha en spesielt stor interesse i 

kontraktsmessig oppfyllelse. Kontraktsbrudd i form av forsinkelse og mangler kan få fatale 

konsekvenser. Fabrikasjonskontrakten har derfor en noe «strengere» regulering av 

leverandørens valgmuligheter med hensyn til utbedring av mangler, blant annet ved at 

leverandøren ikke har krav på å få utbedre manglene, og at selskapet i alle tilfeller kan kreve 

uferdig levering når leveringsdato er nådd. Kontraktens særegne tapspotensial er også 

bakgrunnen for begrensningene av leverandørens misligholdsansvar.  

 

Kontraktsbrudd i entreprisekontrakten har et gjennomgående mindre tapspotensial enn 

fabrikasjonskontrakten. Entreprenørens kontraktsbrudd vil sjelden kunne få tilsvarende fatale 

konsekvensene som leverandørens kontraktsbrudd. Dette gjenspeiles i entreprisekontrakten 

blant annet ved at det ikke er oppstilt begrensninger i entreprenørens ansvar for 

utbedringskostnadene, og at entreprenøren også vil kunne måtte dekke byggherrens 

konsekvenstap i den grad han har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.    

 

Selv om det er mange likhetstrekk i kontraktene, vil det nok sannsynligvis fortsatt være en 

«entrepriserett» og en «fabrikasjonsrett» med egne særtrekk og prinsipper som regulerer 

kontraktene og som det trekkes på i den grad kontrakten ikke gir løsningen. Min oppfatning er 

at det ikke vil være grunnlag for å utvikle en generell «tilvirkningsrett» som kan omfatte 

begge kontrakter.173 Sammenlignende analyser vil imidlertid kunne være med på å bedre 

forståelsen av og eventuelt bidra til å avdekke styrker og svakheter ved den enkelte 

kontrakten. At kontraktene synes inspirert av hverandre på enkelte punkter er kanskje en følge 

av nettopp dette.  

                                                 
173 Slik også Tørum (2010), s. 156.  
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