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1 Innledning 
 
1.1 Tema 
 
Oppgavens tema er direkte mangelskrav i næringsentreprise. Et direkte mangelskrav betegner 
situasjonen hvor kreditor gjør krav på grunnlag av mangel gjeldende mot et forutgående ledd i 
kontraktkjeden. 
 
Mangelskrav rettes normalt mot medkontrahenten.1 Der misligholdet skriver seg fra et  
tidligere kontraktsledd, reises imidlertid spørsmålet om byggherren må avkreve  
entreprenøren, eller om kravet kan rettes mot den egentlige ansvarlige – det forutgående  
kontraktsleddet.  
 
Direktekravet er en praktisk løsning, og kanskje særlig i næringsentreprise. Ingen annen del 
av næringslivet har høyere konkursfrekvens enn bygg og anlegg.2 Hvis kravet ikke kan  
inndrives hos medkontrahenten, eksempelvis på grunn av konkurs eller lignende, kan  
direktekravet være byggherrens eneste dekningsmulighet.3  
 
Næringsentreprise er ikke lovregulert. Byggherrens direktekrav baseres derfor på  
kontrakt, eller ulovfestet grunnlag. På ulovfestet grunnlag, er rettstilstanden preget av  
usikkerhet.4 Kontraktsbaserte direktekrav anerkjennes i norsk rett, og har noe fartstid.5 
 
Til tross for en lang historie,6 er direktekravet stadig aktuelt. Høyesterett anerkjente nylig  
direktekravsadgang på ulovfestet grunnlag (HR-2018-648-A). Den bakgrunnsrettslige  
direktekravsadgangen i næringsentreprise har nettopp blitt behandlet i samme instans  
(HR-2018-857-U).  
 
 
 
 
 

                                                
1  Aas (2008) s. 187.  
2  Statistisk Sentralbyrå (2018). 
3  Hagstrøm (2011) s. 817. 
4   Hagstrøm (2011) s. 819.  
5  Marthinussen m.fl. (2016) s. 628.  
6  Ørsted (1832) s. 138. 



2 
 

1.2 Problemstilling og perspektiv 
 
Oppgavens hovedproblemstilling er om direktekravsadgang følger av den entrepriserettslige 
bakgrunnsretten.  
 
Hvis det er grunnlag for å oppstille en slik bakgrunnsregel, må utstrekningen og  
omfanget av regelen klarlegges. Her vil vilkår og begrensninger i kravsadgangen stå sentralt.  
 
Behandlingen foretas i et rettsdogmatisk perspektiv, da det er rettstilstanden i norsk  
entrepriserett som søkes belyst.  
 
 
1.3 Avgrensninger og presiseringer 
 
Oppgaven behandler byggherrens direkte mangelskrav mot tidligere ledd i kontraktkjeden.  
 
Det avgrenses mot erstatningsbaserte direktekrav. Skadelidtes krav mot skadevolder er en  
to-partskonstellasjon, mens kontraktuelle direktekrav forutsetter en kontraktkjede.  
Erstatningskrav anerkjennes i norsk rett, mens kontraktuelle direktekrav kan reise diskusjon.7  
 
Det er likevel ikke en helt klar skillelinje mellom deliktsbaserte, og kontraktuelle  
direktekrav.8 Erstatningsrettslige hensyn og vurderingstemaer vil av den grunn kunne være 
fremtredende, også under oppgavens tema og problemstilling.   
 
Ytterligere avgrensninger foretas underveis i oppgaven.  
 
 
1.4 Rettskildebildet og metode 
 
Rettskildebildet i entreprise er noe fragmentarisk.9 En av grunnene til dette, er fraværet av 
lovregulering, unntatt i forbrukertilfellene, jf. bustadoppføringslova § 1 og  
håndverkertjenesteloven § 1. En annen grunn er at entrepriseaktørene lenge foretrakk  
voldgift.10 De fleste tvister ble derfor hemmeligholdt,11 og sakstilfanget for domstolene ble 
tilsvarende lite.12 
                                                
7  Tørum (2007) s. 187.  
8  Ulfbeck (2000) s. 96. 
9  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 28.  
10  Sandvik (1966) s. 70–71.  



3 
 

 
Lovgivers fravær er avhjulpet med standardkontrakter. Disse kontraktene blir vedtatt etter 
forhandlinger mellom de store aktørene i entreprisebransjen.13 Målet for forhandlingene er 
omforente regler for entreprisevirksomhet. Kontraktene anvendes i svært stor utstrekning. 
Dette skyldes hovedsakelig deres balanserte regulering, og at individuell kontraktsutforming i 
hvert prosjekt er ineffektivt.14  
 
Hvis en standardkontrakt er inntatt i partenes avtale, vil rettsanvenderen først se om  
kontrakten besvarer tvistespørsmålet.15 Samtidig kan en standardkontrakt være interessant, 
også der den ikke benyttes av partene, jf. Rt. 1997 s. 1086 side 1096. Siden  
standardkontraktene er den primære reguleringsmekanismen i næringsentreprise, blir disse 
behandlet først i oppgaven. Spørsmålet er her om direktekravsbestemmelsene i  
standardkontraktene gir uttrykk for en bakgrunnsrettslig regel.  
 
For å vurdere om standardbestemmelser gir uttrykk for gjeldende rett i alminnelighet, må  
bestemmelsenes materielle innhold klarlegges.16 Høyesterett har gitt føringer for hvordan 
standardkontrakter skal tolkes. Oppgavens punkt 3 innbyr til behandling av  
direktekravsbestemmelsene, og jeg finner derfor grunn til å omtale metoden nærmere.  
 
Kommersielle avtaler skal tolkes objektivt, med stor vekt på sin ordlyd, se eksempelvis Rt. 
2002 s. 1155 på side 1159. Det samme er utgangspunktet ved tolkning av  
standardkontraktene. Det må foreligger «sterke grunner» for å fravike et tolkningsalternativ 
som følger av en naturlig ordlydsforståelse, jf. Rt. 2010 s. 1345 avsnitt 59. Først ved  
tolkningstvil kan det ses hen til reguleringens formål, og øvrige reelle hensyn, jf. Rt. 2010 s. 
961 avsnitt 44.  
 
Standardkontraktene har ingen forarbeider. De hensyn og vurderinger som ligger bak reglene 
kan likevel – til en viss grad – undersøkes ved å se på tidligere kontrakter.17  
 
Det blir deretter sett på næringsentreprises tilliggende lovgivning. Direktekravsregulering er 
inntatt i de fleste kontraktslovene. Kontraktslovene er sentrale under oppgavens tema og 

                                                                                                                                                   
11  Kaasen (2001) s. 139. 
12  Marthinussen m.fl. (2016) s. 52–53. 
13  Standard Norge (2017). 
14  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 256.  
15  Monsen (2012) s. 320. 
16  Sandvik (1966) s. 98. 
17  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 28.  
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problemstilling, selv om de ikke kommer direkte til anvendelse.18 Blant annet tidligere  
ulovfestet rett, Høyesterettspraksis og de såkalte alminnelige obligasjonsrettslige  
prinsippene, har vært premissleverandører for lovbestemmelsene.19 Kjøpsloven § 84 er  
eksempelvis gitt etter inspirasjon fra «subrogasjonssynspunktet» i Rt. 1976 s. 1117 «Siesta», 
og Rt. 1981 s. 445 «Davanger».20 At lovreglene har relevans under oppgavens tema og 
problemstilling, har støtte i Høyesteretts praksis, jf. eksempelvis Rt. 1998 s. 656 «Veidekke». 
Kontraktslovenes direktekravsregulering blir behandlet for å undersøke om de gir uttrykk for 
gjeldende rett utenfor sitt direkte anvendelsesområde. Hvis dette er tilfelle, reises spørsmålet 
om reglene også gir uttrykk for gjeldende rett i næringsentreprise.21  
 
Etter at kontraktslovgivningen er behandlet, blir rettspraksis redegjort for. Til tross for  
bransjens historiske voldgiftspreferanse, foreligger det enkeltdommer fra Høyesterett. I tillegg 
kommer avgjørelser om direktekrav på tilgrensende rettsområder. Høyesteretts  
argumentasjon i direktekravsspørsmål er her av interesse. Målet for behandlingen er å  
kartlegge eventuelle gjennomgående argumentasjonstrekk, og å undersøke om avgjørelsene 
gir veiledning under oppgavens tema og problemstilling.  
 
Tradisjonelt har det vært et fremtredende behov for juridisk litteratur i entrepriseretten.  
Rettsområdet har likevel blitt viet lite oppmerksomhet fra juridiske forfattere.22 Dette kan se 
ut til å være i endring. I dag finnes det et relativt bredt utvalg av faglitteratur. I direktekravets 
forbindelse, anser jeg Amund Bjøranger Tørums doktoravhandling «Direktekrav – Særlig om 
direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise. Formuerettslige analyser i komparativ  
belysning» fra 2007 som et svært sentralt arbeid. Juridisk teori har i utgangspunktet lav vekt 
som rettskildefaktor.23 Artikler publisert i anerkjente tidsskrifter, doktoravhandlinger, og  
annet fagfellevurdert arbeid, vil likevel kunne tillegges mer vekt enn kilder som mangler slik 
faglig kvalitetssikring. I fravær av mer autoritative kilder, vil juridisk teori kanskje kunne  
tillegges noe mer vekt enn ellers.24  
 
Reelle hensyn er en sentral rettskilde i direktekravets forbindelse. Dette bekreftes av  
Høyesteretts direktekravsargumentasjon. Svaret på direktekravsspørsmålet, er uttalt å måtte 

                                                
18  Hagstrøm (2011) s. 72.  
19  Tørum (2007) s. 315.  
20  Ot.prp. nr. 80 (1986–87) s. 136–137.   
21  Marthinussen m.fl. (2016) s. 46.  
22  Marthinussen m.fl. (2016) s. 53.  
23   Eckhoff og Helgesen (2001) s. 270.  
24  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 28.  
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finnes i hensynene.25 Etter at rettspraksis er behandlet, vil jeg derfor se på hensynene for og 
mot en bakgrunnsrettslig kravsadgang i næringsentreprise. Spørsmålet er hvilken løsning  
hensynene utpeker under oppgavens tema og problemstilling. På grunn av oppgavens  
rettsdogmatiske perspektiv, vil de hensyn som er fremtredende i rettspraksis bli behandlet.  
 
Bakgrunnsrettens regler kan utledes fra enkeltkilder, eller fra flere kilder i samspill med  
hverandre.26 Hvorvidt regelen kan begrunnes i festnet rettsoppfatning, kontraktspraksis, et 
alminnelig prinsipp, en generell bakgrunnsrettsregel, eller i ulovfestet rett sanksjonert av 
Høyesterett, anser jeg som mindre vesentlig. Dette er forskjellige navn på det samme  
resultatet, nemlig at regelen er ulovfestet, men gjelder generelt med en viss utstrekning.27 
Spørsmålet er om bakgrunnsretten begrunner en slik regel. Hvis enkeltkilder ikke besvarer 
oppgavens problemstilling, vil jeg undersøke om det samlede rettskildebildet kan begrunne en 
ulovfestet direktekravsadgang i næringsentreprise. 
 
 
1.5 Forutsetninger og forklaringer 
 
I dag leveres nærmest alt av varer og tjenester gjennom en kjede av kontrakter.28 I  
entrepriseretten er situasjonen slik. Bransjen har gått fra å være generalistpreget, til økt  
spesialisering.29 Entreprenøren engasjerer gjerne underentreprenører og –leverandører. Av 
praktiske og økonomiske grunner vil kontraktsmedhjelpere eksempelvis utføre sprengnings-,  
prosjekterings- og elektrotjenester.30 Entrepriseprosjekter vil typisk omfatte mange aktører. 
Med «aktør» menes her alle rettssubjekter i entreprisebransjen. Jeg anvender partsbegrepet på 
samme måte som i avtaleretten. I det følgende er det tale om tre aktører: byggherre,  
entreprenør og underentreprenør/-leverandør.  
 
Jeg anser det som hensiktsmessig å benytte merkelapper på aktørene. I juridisk teori anvendes 
gjerne «ABC»-modellen til illustrasjon av direktekrav.31 Modellen bygger på en konstellasjon 
av tre aktører, som tildeles merkelappene: A, B og C.  
 

                                                
25  Tørum (2007) s. 181.  
26  Monsen (2012) s. 323. 
27   Monsen (2012) s. 321.  
28  Hallsteinsen (2018) s. 583. 
29  Marthinussen m.fl. (2016) s. 206.  
30  Hallsteinsen (2018) s. 583.  
31  Tørum (2007) s 37.  
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C fremsetter direktekravet, og er dermed direktekravskreditor. A er den kravet fremsettes mot, 
og er direktekravsdebitor. B er det leddet i kontraktkjeden direktekravet går utenom, eller 
«hopper over». Anvendt på den forenklede entrepriserettslige kontraktkjeden, vil  
ABC-modellen gi følgende rubrisering: 

Figur 1. Byggherren er direktekravskreditor C. Entreprenøren B «hoppes over». Direktekravet fremsettes 
mot A. Mangelen C ønsker å gjøre gjeldende direkte, skriver seg fra A. Det er ingen kontrakt mellom C og 
A, hvilket er problemet. 
 
Modellen blir heretter anvendt til eksempelbeskrivelser, modellskisser, og til merkelapper på 
aktørene i rettspraksis.  
 
Øvrige begreper vil bli forklart der de omtales første gang. Alle kursiveringer er foretatt av 
meg, med mindre annet er angitt.  
 
 
1.6 Den videre disposisjonen 
 
I punkt 2 behandles bakgrunnen for kontraktsbaserte direktekrav. I punkt 3 gjennomgår jeg 
standardkontraktene, for å undersøke kontraktspraksis' bidrag til bakgrunnsretten. I punkt 4 
bli næringsentreprises tilliggende lovgivning behandlet for å undersøke om  
direktekravsbestemmelsene gir uttrykk for gjeldende rett utenfor sitt anvendelsesområde. I 
punkt 5 ser jeg nærmere på de tilfeller hvor Høyesterett har behandlet direktekravsadgang. 
Her vil det sentrale være hvorvidt det foreligger gjennomgående likhetstrekk. Spørsmålet blir 
om praksis kan gi grunnlag for direktekrav i alminnelighet. De reelle hensyn for og mot  
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direktekravsadgang er fremholdt som svært viktige,32 og behandles i punkt 6. Avslutningsvis 
blir det sammenfattet og konkludert i punkt 7.  
 
 
 

                                                
32  Haaskjold (2017) s. 270. 
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2 Bakgrunnen for kontraktsbaserte direktekrav 
 
2.1 Innledning 
 
I lovgivers fravær har det vært opp til partene å regulere byggherrens direktekravsadgang.33 I 
kommersiell entreprise er avtalefriheten svært stor, og avtaler representerer den sentrale  
reguleringsmekanisme. Gjennom historien har næringsdrivende aktører benyttet  
avtalemekanismen til etablering av svært viktige rettslige konstruksjoner.34 Eksempelvis ble 
avtaler brukt til etablering av selskaper med begrenset ansvar mer enn hundre år før den første 
selskapsloven ble gitt.35 
 
For å si noe om kontraktspraksis’ bidrag til bakgrunnsretten, må standardbestemmelsene  
behandles.36 Det materielle innholdet må forstås på bakgrunn av bransjens  
reguleringsmekanisme – avtalefriheten. Før jeg behandler standardbestemmelsene, er det  
derfor nærliggende å se på noen sentrale avtalerettslige utgangspunkter. Dette kan bidra til å 
plassere direktekravsinstituttet i et større perspektiv, og danne et hensiktsmessig utgangspunkt 
for behandlingen av standardkontraktene.  
 
 
2.2 Hovedregelen om avtalers relativitet 
 
Avtaler etablerer bare rettigheter og plikter for partene. Dette utgangspunktet omtales gjerne 
som relativitetsgrunnsetningen.37  
 
Individets vilje ble lenge ansett å representere kontraktens «rettsskapende kraft».38 En slik 
avtaleforståelse kan spores helt tilbake til romerretten.39 B og C kan disponere over seg og 
sitt, men deres vilje kan ikke etablere plikter for A.   
 
Relativitetsgrunnsetningen har tradisjonelt vært en skranke for direktekravsadgang.40 Anvendt 
på oppgavens forenklede entrepriseprosjekt, gir en prinsipiell anvendelse av hovedregelen på 

                                                
33  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 25.  
34  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 247.  
35  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 248.  
36   Sandvik (1966) s. 70–71. 
37  Hagstrøm (2011) s. 816. 
38  Woxholth (2017) s.  27. 
39  Woxholth (2017) s. 67. 
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den ene siden at C er avskåret fra å gjøre kontraktskrav gjeldende mot A. På den andre siden 
er avtalen mellom B og C, A uvedkommen. A kan verken pålegges plikter etter avtalen, eller 
påberope denne uten formell partsstatus.  
 
Relativitetsgrunnsetningen er fremdeles den overordnede hovedregelen etter gjeldende rett. I 
dag praktiseres regelen likevel mindre absolutt, og må leses med betydelige reservasjoner. Det 
endrede syn på avtalers relativitet, skyldes blant annet rettsvitenskapens endrede  
avtaleforståelse. Spørsmål om tilbud og aksept, kontraktsforpliktelsers og -rettigheters innhold 
løses nå på bakgrunn av mer objektive kriterier enn individets vilje alene.41  
 
Den endrede avtaleforståelse har medført utstrakt lovregulering av direktekravsadgang. Her 
har direktekravsinstituttet således fått en betydelig rettsavklaring. Domstolene har heller ikke  
opprettholdt noen absolutt praktisering av relativitetsgrunnsetningen. Etter rettspraksis  
fremstår målsetningen om å oppnå rimelige resultater og praktiske oppgjør gjerne som mer 
tungtveiende enn fraværet av partsstatus.42 Direktekrav kan derfor ikke lenger avvises på 
grunn av fraværende partsstatus alene.43  
 
 
2.3 Unntak – direktekravet  
 
Direktekravet beskriver situasjonen hvor C «hopper over» sin kontraktspart B, og gjør  
mangelskravet gjeldende direkte mot Bs kontraktspart, A.  
 
Et direkte mangelskrav kan baseres på forskjellige modeller, henholdsvis «subrogasjon» og 
«springende regress», og til en viss grad på de såkalte «tredjemannsløftene». De første  
entrepriserettslige direktekravene ble basert på «subrogasjon».44  
 
Subrogasjonsmodellen tillater C å gjøre Bs krav gjeldende mot A. C trer inn i Bs  
kontraktsposisjon. C behøver derfor ikke å ha noe selvstendig krav mot B. Dette kan  
illustreres på følgende måte: 

                                                                                                                                                   
40  Sørensen (2018) s. 393. 
41  Hagstrøm (2011) s. 817.  
42  Haaskjold (2017) s. 276.  
43   Hagstrøm (2011) s. 815.  
44  Jf. NS 3430 punkt 38.    
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Figur 2. «Subrogasjon»: C trer inn i, og får gjøre Bs krav mot A gjeldende direkte. 
 
I dag baseres direktekrav i entrepriseretten omtrent utelukkende på «springende regress». Her 
får byggherren C fremsette sitt krav etter kontrakten med B, direkte mot A. Forutsetningen er 
at B kunne gjort tilsvarende krav gjeldende mot A. Dette gjør at Cs krav er  
dobbeltbegrenset.45 C får ikke bedre dekning enn om kravet ble fremsatt mot B,  
og As ansvar blir i høyden tilsvarende det kontraktsparten B kunne gjort gjeldende.  
Dette kan illustreres på følgende måte: 

Figur 3. «Springende regress»: C får gjøre sitt krav mot B gjeldende mot A, begrenset av at B kunne gjort 
tilsvarende krav gjeldende. Direktekravet er dermed underlagt en dobbeltbegrensning. 
 

                                                
45  Tørum (2007) s. 37.  
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Den tredje modellen er de såkalte «tredjemannsløftene».46 Her blir C tilgodesett i en avtale 
han eller hun ikke er part i. Cs eventuelle direktekravsadgang beror på hva som kan sluttes fra 
A og Bs avtale. Modellen har av den grunn spilt en mer beskjeden rolle som generelt grunnlag 
for direktekrav i norsk rett.47 Oppgavens tema og problemstilling gjør det derfor naturlig å  
avgrense mot direktekrav basert på tredjemannsløfter.  
 
 
2.4 Byggherrens kontraktsbaserte direktekravsadgang 
 
Krav kan overdras fritt. Der kreditor ønsker å selge et utestående krav, og noen ønsker å kjøpe 
dette, står partene – med enkelte lovregulerte unntak48 – fritt til å gjennomføre transaksjonen, 
se eksempelvis Rt. 1994 s. 792 på side 796, og Rt. 2008 s. 385 avsnitt 61. I forbindelse med 
byggherrens kontraktsbaserte direktekrav, er dette utgangspunktet sentralt. Et annet viktig 
utgangspunkt er grunnsetningen om at ingen kan overføre større rett enn han eller hun har.49  
 
Entreprenøren B kan overdra et mangelskrav mot A, til byggherren C. I fravær av  
holdepunkter for noe annet, vil C stå i nøyaktig den samme kontraktsposisjon overfor A, som 
B gjorde før overdragelsen.  
 
At en avtale vil kunne tjene som primært rettsgrunnlag i privatretten, er således ikke  
omstridt.50 Spørsmålet er om kontraktspraksis kan begrunne en bakgrunnsregel.  

                                                
46  Haaskjold (2017) s. 275. 
47  Tørum (2007) s. 443.  
48  Jf. eksempelvis finansavtaleloven § 45. 
49  Lilleholt (2012) s. 25. 
50  Monsen (2012) s. 322. 
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3 Standardkontrakt 
 
3.1 Innledning 
 
I standardkontraktene ble direktekravsregulering først inntatt i 1991, da NS 3401 fikk sin  
etterfølger i NS 3430.51 Siden den gang har standardkontraktene hatt  
direktekravsbestemmelser. NS 3430 ble avløst av NS 8405. Til tross for en omfattende  
revisjon, ble mange av kontraktsbestemmelsene videreført.52 Direktekravsbestemmelsen er ett 
av punktene hvor revisjonsarbeidet er synlig. Byggherren kan fremdeles betinge seg  
kravsadgang etter standardkontraktene, men de någjeldende bestemmelsene skiller seg fra de 
opprinnelige. Spørsmålet er om kontraktspraksis kan begrunne direktekravet, også der  
standardkontraktene ikke er inntatt i partenes avtale.  
 
Det er to måter standardkontraktene kan begrunne en bakgrunnsregel. Enten må  
kontraktspraksis kodifisere entrepriserettslig sedvanerett. Rt. 1997 s. 1086 gjaldt spørsmål om 
foreldelse av en banks garanti for byggherrens kontraktsforpliktelse, blant annet etter NS 
3401. Førstvoterende uttalte at standardreguleringene «i hovedsak [gir] uttrykk for regler av 
mer sedvanemessig karakter» (side 1096). Hvis direktekravsbestemmelsene ikke kodifiserer 
sedvanerett, må kontraktspraksis ha etablert en slik regel.  
 
For å kunne besvare spørsmålet, må det materielle innholdet klarlegges. Først da vil det være 
mulig å trekke opp «sikre grunnsetninger av mer generell obligasjonsrettslig karakter».53  
 
 
3.2 Direktekravsbestemmelsene i NS 8405 og NS 8407 
 
NS 8405 (Norsk bygge- og anleggskontrakt) og NS 8407 (Alminnelige  
kontraktsbestemmelser for totalentreprise) har like direktekravsbestemmelser. Derfor  
behandles disse under ett. Hovedforskjellen mellom kontraktene er hvem som skal stå for 
prosjekteringen, jf. begge kontraktenes punkt 1.   
 

«Byggherren har rett til å benytte sine mangelskrav, jf. punkt 36 [og 42], direkte mot  
entreprenørens kontraktsmedhjelpere i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av 
entreprenøren. 

                                                
51  Kolrud m.fl. (1992) s. 355. 
52  Marthinussen m.fl. (2016) s. 45. 
53  Sandvik (1966) s. 98. 
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Byggherren har bare rett til å gjøre slikt krav gjeldende så fremt det må anses godtgjort at kravet 
ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av  
konkurs eller annen klar insolvens. 
 
Kontraktsmedhjelperen har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter 
gjeldende rett. 
 
Byggherrens krav mot entreprenøren faller bort i den grad oppgjør fra kontraktsmedhjelperen gir 
dekning for kravet. 
 
Vil byggherren gjøre gjeldende et krav mot entreprenørens kontraktsmedhjelper, må han ha  
reklamert overfor entreprenøren i henhold til bestemmelsene om reklamasjon [...] [jf. nedenfor]. 
 
Entreprenøren skal varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter dette punkt.»54 
 
 
 

Formuleringen «sine», stiller krav til at mangel foreligger i kontraktsrelasjonen B–C. I motsatt 
fall er det ikke tale om byggherren «sine» krav. Byggherren C må ha et selvstendig krav mot 
kontraktsparten B.  
 
Ordlyden «mangelskrav» omfatter alle misligholdsbeføyelser en mangel kan aktualisere. 
Mangler avgrenses mot forsinkelse, hvilket bestemmelsen også gjør. Bestemmelsene viser 
imidlertid til punktene 36 og 42. Punktene omhandler prisavslag, erstatning, og kanskje mest 
sentralt i næringsentreprise, retting/utbedring. Konkretiseringen taler for å anse  
misligholdsbeføyelsene som uttømmende regulert. Direkte hevingskrav faller dermed utenfor, 
og er uansett av mindre praktisk betydning.55  
 
«Kontraktsmedhjelpere» er definert i standardenes punkt 2.7 og 1.5. A må ha et formelt  
avtaleforhold med B, og ha «påtatt seg å oppfylle» deler av av Bs kontraktsforpliktelse.  
Aktører som har inngått avtale med B, uten å ha bidratt til Bs kontraktsoppfyllelse overfor C, 
kan derfor avvise direktekrav basert på disse kontraktsbestemmelsene. Avtalemekanismen 
ville tillate en aktørkrets som omfattet alle Bs kontraktsparter. «Kontraktsmedhjelpere»  
omfatter også rådgivere, prosjekterende, eller «en annen» som har bistått i Bs oppfyllelse av 
kontrakten.56 I NS 3430 punkt 38 var kretsen av direktekravsdebitorer avgrenset til  
«underentreprenører eller tidligere salgsledd». Aktører som tidligere gikk klar av Cs  
kontraktsbaserte direktekrav, vil nå være omfattet. 
                                                
54  NS 8405 punkt 37, og NS 8407 punkt 43.  
55  Marthinussen m.fl. (2016) s. 630. 
56   Jf. NS 8405 punkt 2.7 og NS 8407 punkt 1.5. 
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Formuleringen om at krav «kunne» vært gjort gjeldende av B, er hypotetisk.  
Vurderingstemaet er om mangelen C ønsker å gjøre gjeldende mot A ville representert en 
mangel i relasjonen B-A. Cs krav kan dermed bare gjøres gjeldende innenfor rammen av Bs 
eventuelle krav mot A, jf. formuleringen «i samme grad». Reguleringen bygger på en 
«springende regress», eller «dobbeltbegrensningsmodell».57 Her ligger en sentral endring fra 
tidligere standardreguleringer, jf. eksempelvis NS 3430 punkt 38. Her fikk C tre inn i de 
mangelskrav B hadde mot A, uavhengig av om C selv hadde noe krav mot B.   
 
Videre må det anses «godtgjort» at kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren B, jf. 
punktenes første ledd andre setning. Vilkåret «godtgjort», er antatt oppfylt ved alminnelig 
sannsynlighetsovervekt.58 Alminnelig sannsynlighetsovervekt er beviskravet i sivile tvister for 
øvrig.59 
 
Etter en naturlig språklig forståelse vil kravet ikke kunne «gjennomføres mot entreprenøren» 
der det er praktisk eller økonomisk umulig å få dekning hos B. Dersom byggherren kan  
godtgjøre at tilgjengelige inndrivelsesmekanismer vil være utjenlige, er vilkåret oppfylt. Slik 
sett vil betalingsmotvilje, midlertidige betalingsproblemer eller utilgjengelighet hos B lett 
kunne avskjære byggherrens direktekrav. I juridisk teori er det antatt at lovlig avvikling av  
entreprenørens virksomhet oppfyller vilkåret.60 Kriteriet er strengt, og A kan avvise  
direktekravet hvis dekning kan oppnås hos B.  
 
Hvis kravet teoretisk sett kan inndrives hos B, må byggherren godtgjøre at inndrivelse i høy 
grad er vanskeliggjort på grunn av Bs konkurs, eller «annen klar insolvens» jf. punktenes 
første ledd andre setning.  
  
Er det formelt åpnet konkurs hos B, vil tingretten ha avsagt kjennelse om dette, og fremgå av 
Konkursregisteret.61 Entreprenøren er insolvent når betalingsforpliktelser ikke kan gjøres opp 
i takt med forfallstidspunktene, og gjelden overskrider verdien av Bs inntekter og  
eiendeler, jf. konkursloven § 61. Hvis byggherren kan godtgjøre dette, vil også  
insolvensvilkåret foreligge. I juridisk teori er begge alternativene antatt å konsumere kriteriet 
om at inndrivelsen «i høy grad er blitt vanskeliggjort»,62 hvilket fremstår som en forsvarlig 

                                                
57  Tørum (2007) s. 37.  
58  Marthinussen m.fl. (2016) s. 633.  
59  Kolflaath (2008) s. 164. 
60  Kolrud m.fl. (2004) s. 471. 
61  Brønnøysundregistrene (2017).  
62  Kolrud m.fl. (2004) s. 470.  
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tolkning. Det er typisk i tilfeller av konkurs, opphør av virksomhet, eller vedvarende  
insolvens at inndrivelse vanskeliggjøres i norsk rett.  
 
Kontraktsmedhjelperen A kan motregne mot byggherren Cs direktekrav jf. bestemmelsenes 
andre ledd. As rett til motregning kan uansett ikke innskrenkes av B og C uten førstnevntes 
samtykke.63 Dette er en konsekvens av grunnprinsippet om at ingen kan overføre større rett 
enn han eller hun har.64 Det samme følger dessuten av punktenes første ledd første setning, jf. 
formulering «i samme grad». Cs krav er som nevnt dobbeltbegrenset. Eventuelle motkrav A 
hadde mot B, ville vært retningsgivende for den «grad» B kunne gjort mangelskrav 
gjeldende mot A. Hvis ikke As motregningsrett besto «i samme grad» overfor C, ville C  
fått en bedre rett enn B.  
 
B fritas for ansvar «i den grad» C oppnår dekning hos A jf. bestemmelsenes tredje ledd.  
Formuleringen «i den grad», vil nødvendigvis medføre at et mellomværende etter As oppgjør 
kan kreves av B. Ved at Bs økonomiske situasjon aktualiserte direktekravsadgangen, spørs det 
likevel hvor praktisk dette er. Reguleringen medfører også at C ikke blir overkompensert.65  
 
Byggherrens krav mot A forutsetter at det reklameres overfor entreprenøren B etter  
standarders reklamasjonsregler,66 jf. bestemmelsenes fjerde ledd. Etter ordlyden stilles det 
ikke krav til at C reklamerer til A. Reklamasjon er likevel å anse som et fundamentalt  
formalkrav ved påberopelse av alle kontraktsbrudd.67 Det fremstår som uforklarlig om  
byggherren skulle kunne kreve A, uten først å ha reklamert. Avtalemekanismen kan heller 
ikke stille C bedre enn B. At C ikke behøver å reklamere overfor A, er en bedre rett enn  
kontrakten med B kan begrunne. Standardkontraktenes formaliserte varslingssystem,  
avtalefrihetens yttergrense, og at reklamasjon representerer et alminnelig prinsipp,68 gir her 
tilstrekkelig «sterke grunner»69 til å fravike ordlyden. C må reklamere, både overfor B og A, 
for ikke å tape sin rett. En slik løsning finner jeg i tillegg støtte for i bestemmelsenes første 
ledd, hvilket jeg anser hensiktsmessig å omtale nærmere.  
 
Cs direktekrav er først begrenset til det han kan avkreve B, jf. «sine» mangelskrav. Dernest 
begrenses kravet til det som «i samme grad» kunne vært gjort gjeldende av B i relasjon til A. 

                                                
63  Kolrud m.fl. (2004) s. 471.  
64  Lilleholt (2012) s. 25. 
65  Marthinussen m.fl. (2016) s. 636.  
66  Jf. henholdsvis punkt 36.6, 36.7 og 36.8 i NS 8405, og punkt 42.2 i NS 8407. 
67  Haaskjold (2017) s. 130.  
68  Sandvik (1966) s. 430.  
69   Jf. punkt 1.4. 
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Anvendt på reklamasjonsspørsmålet må C forholde seg til reklamasjonsfristen etter sin  
kontrakt med B. Dersom reklamasjonsreglene i kontrakten med B ikke er overholdt, er  
direktekravet avskåret allerede her. Dernest er byggherrens direktekrav begrenset av  
reklamasjonsfristen i kontrakten mellom B og A, jf. formuleringen «i samme grad». I motsatt 
fall ville C oppnå en større rett overfor A enn entreprenøren B hadde. Dobbeltbegrensningen 
medfører at direktekravet må fremsettes mot A innenfor den snevreste av de to  
reklamasjonsfristene.  
 
B må varsle kontraktsmedhjelperen om byggherrens direktekrav, jf. femte ledd. Ordlyden 
tyder på at dette er et vilkår for byggherrens kravsadgang. Dette er ikke tilfelle. En  
overdragelse av mangelskrav fra B til C, er noe A «ikke [kan] motsette seg», jf. Rt. 1981 s. 
445 «Davanger» siste avsnitt på side 451. Dette ledd i bestemmelsene er inntatt av hensyn til å 
sikre byggherren rettsvern for sitt krav.70 Unnlatt varsling medfører at direktekravet ikke har 
rettsvern mot Bs kreditorer, jf. gjeldsbrevlova (gbl.) § 29 første ledd, som etter sikker rett kan 
anvendes analogisk på enkle fordringer, jf. Rt. 1957 s. 778 «Sirkustelt»-dommen. Unnlatt 
varsling medfører derfor ikke bortfall av Cs direktekravsadgang. B kan imidlertid bli  
erstatningsansvarlig, dersom C lider tap som følge av Bs manglende varsling. At B er gjort 
oppmerksom på varslingsplikten, vil kunne tale for uaktsomhet dersom varsling uteblir. Et 
erstatningskrav mot B vil likevel være lite verdt for C.71 Det var jo nettopp Bs økonomiske 
situasjon som aktualisere Cs direktekrav.  
 
 
3.3 Direktekravsbestemmelsene i de øvrige standardkontraktene 
 
Under dette punkt omtales de øvrige någjeldende standarders direktekravsregulering.  
Oppgavens rammer legger imidlertid bånd på hvor inngående dette kan foretas. Behandlingen 
foretas for å avdekke om det foreligger gjennomgående likheter.  
 
NS 8401 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag) har  
direktekravsregulering i sitt punkt 13.6. Reguleringen tilsvarer i det alt vesentlige NS 8405 og 
NS 8407. C har rett til å benytte «sine krav» som følge av prosjekteringsfeil direkte overfor  
underrådgiveren A, i «samme grad» som B kunne gjort kravet gjeldende, jf. bestemmelsens 
første ledd. 
 

                                                
70  Marthinussen m.fl. (2016) s. 637.  
71  Marthinussen m.fl. (2016) s. 637.  
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Kravene til Cs reklamasjon er materielt tilsvarende de forannevnte bestemmelser, men er noe 
mer presist utformet, jf. tredje ledd bokstav a og b. Ordlyden forutsetter reklamasjon innen 
fristen i kontraktsforholdet C-B, og «senest» innen fristen i kontrakten B-A. C vil i enkelte 
tilfeller kunne få en utvidet reklamasjonsfrist her, dersom fristen i relasjonen B-A er lenger 
enn etter kontrakten mellom C-B. Det kan stilles spørsmål ved om dette er tilsiktet. Løsningen 
kan godt avtales, men harmonerer dårlig med bestemmelsen for øvrig, som dobbeltbegrenser 
Cs direktekrav. Svaret synes å måtte bero på en konkret vurdering, der problemstillingen  
reiser seg. I fravær av holdepunkter for at partene har ment noe annet, må bestemmelsen tas 
på ordet. Siste ledd tilsvarer også de to forannevntes siste ledd. B må innta bestemmelser i 
kontrakten med A om Cs rett. Dette medfører ingen materiell endring for Cs kravsadgang, 
men gir rettsvern for kravet. At det inntas bestemmelser fremstår fornuftig, fordi 
varslingen av A blir enklere å bevise ved en eventuell tvist.    
 
I NS 8415 (Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og  
anleggsarbeider) er direktekravsadgangen regulert i punkt 37. Bestemmelsens første og  
syvende ledd er i all hovedsak tilsvarende NS 8405 punkt 37 og NS 8407 punkt 43.72  
Hovedentreprenøren får fremsette sitt krav mot underentreprenørens kontraktsmedhjelpere, og 
syvende ledd gir byggherren kravsadgang overfor underentreprenører. Første ledd omfatter 
mangelskrav med henvisning til standardens punkt 36. Byggherrens kravsadgang etter  
syvende ledd omfatter «ethvert mangelskrav». Følgelig avgrenser ordlyden ikke mot heving i 
punkt 39, slik første ledd gjør. Konkretiseringen taler for at misligholdsbeføyelsene er  
uttømmende regulert.  
 
Reklamasjonsreglene for hovedentreprenørens direktekrav fremgår av fjerde ledd. Ordlyden 
er tilsvarende, også her.73 Bestemmelsen sier ingenting om reklamasjonsreglene for  
byggherrens direktekravsadgang jf. syvende ledd. Direktekravet er likevel dobbeltbegrenset, 
jf. formuleringen «i samme grad». Reklamasjon må derfor fremsettes innen den korteste  
fristen i de relevante kontraktsforholdene. Se det som ble sagt om reklamasjon ved  
dobbeltbegrensede direktekrav ovenfor.  
 
Rettsvern sikres ved underentreprenørens varsling av sine kontraktsmedhjelpere, jf. femte 
ledd. En tilsvarende regulering er ikke inntatt for byggherrens kravsadgang. B eller C burde 
likevel varsle A, for å sikre rettsvern for kravet. Reguleringens fravær vil muligens medføre 
en noe høyere terskel for å pålegge B erstatningsansvar ved unnlatt varling. Samtidig har  
varslingsordningen eksistert såpass lenge, at B trolig er kjent med den.   

                                                
72   NS 8415 punkt 37 har identisk 6. og 7. ledd, med unntak av en forkortelse i førstnevnte. 
73   Jf. punkt 3.2. 
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NS 8417 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser) har  
direktekravsregulering i sitt punkt 43. Punktet er tilnærmet identisk med punkt 37 i NS 8415. 
Det vises derfor til det som er sagt om sistnevnte, rett ovenfor.   
 
Direktekravsadgang er ikke regulert i alle någjeldende standardkontrakter. Spørsmålet er  
hvilken betydning dette får for kontraktspraksis’ bidrag til bakgrunnsretten.  
  
 
3.4 Standarder uten direktekravsregulering 
 
Spørsmålet om en ulovfestet direktekravsadgang aktualiseres gjerne der kontrakten ikke gir 
svar. NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8406 og NS 8416 mangler direktekravsregulering. 
Dette vil tale mot å anse kontraktspraksis som uttrykk for gjeldende rett i alminnelighet.  
Innholdet av en eventuell kodifisert sedvaneregel blir krevende å spore, og kontraktene vil 
vanskelig kunne etablere en regel. Spørsmålet er om standardkontraktene uten regulering  
utelukker at kontraktspraksis gir uttrykk for en bakgrunnsregel.   
 
Ved revisjonen av NS 3403 (Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og  
ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgivning) ble kontrakten delt i to.74 Det ble vedtatt 
én kontrakt om prosjektering (NS8401), og én om rådgivning (NS8402).  
 
NS 8402 manglende direktekravsregulering er muligens avhjulpet gjennom en annen  
bestemmelse. En part kan som regel engasjere kontraktsmedhjelpere.75 NS 8402 punkt 4.3.1 
begrenser Bs mulighet til dette. Bare underrådgivere med «nødvendige kvalifikasjoner» får 
bistå med å utføre «deler» av oppdraget som er av «rutinemessig art», eller av «mindre  
vesentlig betydning». Utover dette krever engasjering av kontraktsmedhjelpere skriftlig  
«forhåndssamtykke» fra C, jf. annet ledd. Jo snevrere muligheten til å engasjere  
kontraktsmedhjelpere blir, desto mindre vil behovet for direktekravsregulering bli, siden  
debitorkretsen av begrenses. NS 8404 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige 
kontrolloppdrag) har samme begrensninger for å engasjere A som NS 8402, jf. NS 8404 punkt 
3.3.1. Det begrensede praktiske behovet for direktekravsregulering må gjelde også her.  
 
NS 8403 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag) åpner ikke for at B får 
engasjere kontraktsmedhjelpere. Fraværet av direktekravsregulering, kan derfor anses som en 

                                                
74   Jf. NS 8402 s. 2.  
75  Hagstrøm (2011) s. 119.  
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naturlig konsekvens av at kontrakten ikke legger opp til bruk av underrådgivere.76 Uten en 
kontraktkjede umuliggjøres direktekrav, og en regulering vil være overflødig.77  
Behovet for direktekrav kan likevel tenkes å oppstå der oppdragsgiveren C aksepterer at B 
engasjerer A.  
 
NS 8406 (Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt) og NS 8416 (Forenklet norsk  
underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider) er – slik navnene 
gir anvisning på – forenklede versjoner av NS 8405 og NS 8415. Ingen av dem har  
direktekravsregulering. I forbindelse med NS 8406 er det uttalt «grunn til å tro at de som laget 
standarden mente at [direktekravs-] regelen var så innarbeidet at man ikke trengte en slik 
klausul.»78 Dette kan det stilles spørsmål ved. Som jeg kommer tilbake til nedenfor, er det 
vanskelig å påvise empiri som støtter denne påstanden.   
 
 
Entreprisebransjen opererer også med et omfattende forsikringsregime.79 Der A er årsak til 
kontraktsavviket, har C rettslig grunnlag til å kreve As forsikringsselskap jf.  
forsikringsavtaleloven § 7-6. Dette kan redusere behovet for direktekravsregulering, og er 
kanskje en av grunnene til at standardkontraktene for enklere prosjekter og oppdrag ikke gir C 
rett til å kreve A direkte.80 Løsningen er likevel ikke fullgod, fordi naturalytelsen fremdeles 
vil være beheftet med en mangel, uavhengig av om byggherrens har fått erstatning for  
verdiminuset.  
 
 
3.5 Standardkontraktenes bidrag til bakgrunnsretten 
 
Der standardkontraktene regulerer Cs direktekravsadgang, kan det spores gjennomgående 
likheter. De sentrale momentene synes å være at C får anvende «sine» mangelskrav mot B 
direkte mot A, i «samme grad» som B kunne gjort kravet gjeldende mot A. I tillegg er Cs 
kravsadgang betinget av at det er umulig, eller i høy grad vanskeliggjort å avkreve  
medkontrahenten B som følge av konkurs, eller annen klar insolvens. Vi står dermed overfor 
en subsidiær direktekravsadgang basert på springende regress.  
 

                                                
76  Røed (2006) s. 120.  
77  Jf. punkt 1.5. 
78  Marthinussen m.fl. (2014) s. 458.  
79  Jf. eksempelvis NS 8405 pkt. 10.1, NS 8406 pkt. 9 og NS 8407 pkt. 8.1. 
80  Urbye (2011) s. 247.  
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At bransjeaktørene har ønsket denne løsningen, finner støtte i en sammenligning med NS 
3430 punkt 38. Her ble direktekravsadgangen basert på subrogasjonsmodellen. Før revisjonen 
av NS3430 avsa Høyesterett «Veidekke»-dommen, Rt. 1998 s. 656. Denne skulle få stor  
betydning for kontraktsbaserte direktekrav. Her ble det uttalt at:  

 
«Det bør være lettere å godta et krav som i tilfelle begrenser underentreprenørens ansvar til det  
ansvar som han ville ha hatt overfor sin medkontrahent, hovedentreprenøren, og som samtidig ikke 
går ut over det krav som byggherren kunne ha gjort gjeldende overfor hovedentreprenøren.» (s. 
663). 
 

Entreprisebransjen rettet seg etter uttalelsen. Subrogasjonsmodellen ble forlatt i samtlige  
standardbestemmelser, til fordel for springende regress. Subsidiaritetsvilkåret ble derimot 
videreført. Avtalemekanismen ville tillatt en videreføring av subrogasjonsmodellen, men også 
å forlate subsidiaritetsvilkåret. Løsningen i kontraktene vitner derfor om at bransjeaktørene 
gjorde et bevisst valg, basert på veloverveide vurderinger.  
 
Spørsmålet er om kontraktsreguleringen gir veiledning når de ikke er anvendt av partene.  
Dette kan skje på to måter. Enten kodifiserer kontraktsreguleringen eldre sedvanerett.  
Alternativt har standardkontraktene etablert en direktekravsregel. Hvis ingen av alternativene 
er tilfelle, representerer kontraktspraksis i høyden et reelt hensyn der de ikke er inntatt i  
partenes avtale.   
 
Det er nærliggende å anta at direktekravet er, og har vært et velkjent institutt i  
næringsentreprise. Kjennskap alene, er likevel ikke tilstrekkelig til regeldannelse. I denne 
forbindelse uttalte førstvoterende i «Veidekke» at «det neppe [har] vært noen fremtredende 
oppfatning at det generelt skulle være adgang til å reise et slik direktekrav.» (side 661). 
Kjennskapen kan derfor like godt være knyttet til at den rettslige forankringen av  
direktekravet er usikker. Enkelte har derimot uttalt at det er «nokså vanlig at  
underentreprenøren (A) og byggherren (C) gjør opp mangelskrav direkte».81 Det er begrenset 
med empiri for en slik praksis’ utstrekning, omfang og tid. Samlet sett er det flere  
holdepunkter for at en alminnelig direktekravsadgang er – og har vært – omstridt, enn  
omforent i bransjen. Dermed må konklusjonen være at standardkontraktenes  
direktekravsregulering ikke kodifiserer tidligere sedvanerett. Spørsmålet er heller om  
kontraktspraksis nå har etablert en alminnelig regel.  
 

                                                
81  Tørum (2007) s. 331.  
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Sedvane etablert gjennom privates praksis er en rettskildefaktor i norsk rett.82 På et slikt 
grunnlag, kan kontraktspraksis alene begrunne direktekravet etter bakgrunnsretten.  
 
Svaret beror på en helhetsvurdering.83 Enkelte vurderingskriterier kan utledes av rettspraksis. 
I «Smågrisdommen» Rt. 1966 s. 857 ble noen smågriser solgt med eiendomsforbehold.  
Kjøperen gikk konkurs før kjøpesummen ble betalt. Spørsmålet for Høyesterett var om  
eiendomsforbeholdet – hvilket ble anført å ha rettslig grunnlag i bransjepraksis – måtte  
respekteres av kjøperens konkursbo. Dette ble besvart bekreftende. Høyesterett begrunnet sin 
avgjørelse i at salg med eiendomsforbehold representerte en:  
 

«fast praksis i vårt land, innarbeidet gjennom decennier og markert ved trykte, for tiden omtrent 
enslydende formularer. Denne praksis, som domstolene etter det jeg vet aldri har underkjent, har 
alle i bransjen vært vel kjent med». (side 860)  

 
Høyesterett pekte altså på om praksis var «fast», hvor lenge den hadde blitt praktisert, om det 
forelå skriftlige kilder, enighet, hvorvidt domstolene aksepterte praksisen, og om ordningen 
var kjent i bransjen.  
 
Standardkontraktene har hatt direktekravsregulering i mer enn tjuefem år. Kontraktsbaserte 
direktekrav ble akseptert av domstolene, også før dette.84 Reguleringen har vært omforent, og 
skriftlig. Til tross for endringene som ble gjort etter «Veidekke»-dommen, er praksis i stor 
grad preget av «enslydende formularer». Nær sagt «alle» bransjeaktører må antas å være kjent 
med direktekravsbestemmelsene. Disse momentene taler for å anse standardkontraktenes  
direktekravsregulering som regeldannende.  
 
Hovedutfordringen med hensyn til regeldannelse, er at direktekravsregulering er fraværende i 
flere av standardkontraktene. Til dette kan det innvendes at reguleringene trolig har vært  
vurdert, også der den er utelatt.85 Reguleringen er dessuten bare fraværende i kontraktene for 
enklere prosjekter og oppgaver. Det er likevel tvilsomt om dette kan reparere det faktum at vi 
står overfor en tydelig inkonsistent praksis, når standardkontraktene ses under ett. Det vil  
derfor være krevende å argumentere for at praksis er tilstrekkelig «fast». Bransjeaktørene har 
trolig vært kjent med standardbestemmelsene, men også at den ulovfestede forankring av 
kravsadgangen er usikker. Konklusjonen må derfor være at kontraktspraksis heller ikke har 
etablert en bakgrunnsregel.  

                                                
82  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 244.  
83  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 258. 
84   Marthinussen (2016) s. 628.  
85  Jf. punkt 3.4. 
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3.6 Sammenfatning 
 
Det kan ikke utelukkes at standardreguleringen av direktekravet kodifiserer ellers gjeldende 
rett i næringsentreprise. En slik slutning fra standardkontraktene alene, fremstår imidlertid 
som uforsvarlig.86  
 
Standardreguleringen av direktekravsadgangen synes heller ikke å ha etablert en alminnelig 
bakgrunnsrettsregel. Slik kontraktspraksis fremstår i skrivende stund, er den for inkonsistent. 
Samtidig er det ikke til å komme utenom at reguleringsmekanismen – avtalefriheten –  er 
uegnet til effektiv etablering av bakgrunnsregler.  
 
I litteraturen ble direktekravet først fremholdt som alminnelig regel etter kontraktslovene fikk 
direktekravsbestemmelser.87 Spørsmålet er om direktekravet kan begrunnes i et alminnelig 
obligasjonsrettslig prinsipp. Hvis dette besvares bekreftende, reises spørsmål om hvordan en 
eventuell entrepriserettslig bakgrunnsregel skal forstås.  

                                                
86  Rt. 1998 s. 656 på side 661.  
87  Hagstrøm (2011) s. 73, Hallsteinsen (2018) s. 591, Kaasen (2018) s. 597 og Marthinussen m.fl. (2014) s. 423 

og Krüger (1989) s. 844–845.   
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4 Tilliggende lovgivning 
 
4.1 Innledning 
 
Norge er et foregangsland med hensyn til å lovregulere direktekravsadgangen. Etter det  
nordiske lovgivningssamarbeidet, var vår kjøpslov den eneste som fikk  
direktekravsbestemmelse.88 Lovreguleringen av direktekravet har vedvart. Nær sagt alle  
kontraktslovene hjemler i dag Cs rett til å kreve A direkte.  
 
Gjennomgående likhetstrekk kan bety at lovreguleringen kodifiserer ellers gjeldende rett, eller 
danne grunnlaget for å oppstille en alminnelig regel.89 Rt. 1998 s. 1510 «Ekte hussopp» er 
egnet til illustrasjon. Saken omhandlet heving av leilighetskjøp. Avhendingslova (avhl.) kom 
ikke til anvendelse, fordi den ikke hadde trådt i kraft. Avhl. ble likevel sett hen til da den 
«lovfester alminnelige rettsgrunnsetninger» (side 1517). Hevingsadgang ble deretter vurdert 
ut ifra om kontraktsbruddet var «vesentlig» (side 1518). Retten fant at dette ikke var tilfelle, 
men tilkjente et prisavslag. Førstvoterende synes å ha foretatt en induksjon, som betyr at  
slutningen fra en/flere bestemmelse(r) anvendes som en generell regel.90  
 
Regler av mer positivrettslig karakter er mindre egnet til generalisering. «Rustskadedommen» 
Rt. 2013 s. 865 illustrerer dette. Saken gjaldt spørsmål om fkjl. § 27 (2) absolutte  
reklamasjonsfrist på fem år prekluderte mangler ved utført rettingsarbeid. Høyesterett kom til 
at absolutte frister «vanskelig kan oppstilles av domstolene på fritt grunnlag» (avsnitt 43). De 
absolutte reklamasjonsfristen ga ikke veiledning utenfor sitt anvendelsesområde. Forbrukeren 
fikk fremsette mangelskravet, selv om det var mer enn seks år siden kjøpet.  
 
For å avdekke om lovgivningen kan begrunne direktekravet som et alminnelig prinsipp, må 
bestemmelsenes materielle vilkår behandles. Først da kan det avgjøres om bestemmelsene 
tillater en generalisering. Av hensyn til ordgrensen avgrenses behandlingen til kjøpsloven 
(kjl.), avhendingslova (avhl.), håndverkertjenesteloven (hvtjl.), bustadoppføringsloven  
(buofl.), forbrukerkjøpsloven (fkjl.) og husleieloven (husll.).  
 
 

                                                
88  Ot.prp.nr.80 (1986–1987) s. 137–140.   
89  Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 29.  
90  Monsen (2012) s. 322.   
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4.2 Reglenes materielle innhold 
 
Alle kontraktslovene – med unntak av én – har direktekravsregulering. Lovgivningen kan 
inndeles i to kategorier: alminnelig kontraktslovgivning, og forbrukerlovgivning. I den  
førstnevnte finner vi kjl. og avhl. Avhl. står imidlertid i en særstilling, da den kan henføres 
begge kategorier, jf. avhl. § 1-1. I den andre kategorien finner vi hvtjl., buofl., fkjl. og husll. 
Husll. har ikke direktekravsregulering, hvilket jeg kommer tilbake til nedenfor.  
 
Kjl. § 84 (1) tillater kjøperen C å gjøre «mangelskrav» gjeldende mot et «tidligere salgsledd», 
«for så vidt tilsvarende» krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren B.  
 
Etter ordlyden får C bare gjøre mangler gjeldende direkte. Mislighold i form av forsinkelse 
faller utenfor. Ordlyden er ikke helt klar med hensyn til hvilke kontraktsforhold det må  
foreligge mangel i. I litteraturen har det vært hevdet at bestemmelsen bygger på en ren  
subrogasjonsmodell, slik at det bare stilles krav til mangel i relasjonen B-A.91 Andre har  
hevdet at C i tillegg må ha et selvstendig krav mot B.92 Med hensyn til de reklamasjonsregler 
direktekravskreditor C må respektere, benyttes formuleringen «sitt krav mot tidligere  
salgsledd» i kjl. § 85. Dette kan kanskje tas til inntekt for at bestemmelsen dobbeltbegrenser 
Cs krav.93 På den annen side, kan formuleringen i kjl. § 85 like godt peke på at det er  
direktekravet som er subjekt i setningen, og dermed tale for at kjl. § 84 bygger på en  
subrogasjonsmodell. Forarbeidene til det nordiske kjøpslovssamarbeidet ga tydelig uttrykk for 
at deres forslag til direktekravsregel bygget «helt ut på et subrogasjonssynspunkt», og at  
anvendelse av «mangelskrav», i motsetning til «sitt krav», ikke forutsatte noen mangel i  
relasjonen C-B.94 Forarbeidene til kjl. § 84 trakk paralleller til kontraktuell overdragelse av 
krav fra B til C, og anså en tilsvarende lovregulert løsning som «rimelig».95 Dette taler for å 
anse kjl. § 84 som subrogasjonsbasert. I «Veidekke» Rt. 1981 s. 445 ble det uttalt at den  
dagjeldende kjl. § 84 «bygger på subrogasjonsmodellen» (side 660–661). Det synes derfor 
ikke å stilles krav til mangel mellom C-B i kjl. § 84 (1).   
 
«Tidligere salgsledd» avgrenser debitorkretsen til de som har solgt varen til B. I en ny dom fra 
Høyesterett utvides debitorkretsen slik at tidligere yrkesutøvere omfattes, men da på  
ulovfestet grunnlag ved salg mellom privatpersoner, jf. HR-2018-648-A. Dommen behandles 

                                                
91    Bergem m.fl. (2008) s. 393–394 og Hagstrøm (2011) s. 822.   
92    Krüger (1999) s. 488–490.  
93    Tørum (2007) s. 256.  
94    NU 1984:5 s 387–388. 
95  Ot.prp.nr.80. (1986–1987) s. 137.   
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nedenfor. Der A gir tingen i gave til B, og B senere selger den til C, vil kjl. § 84 (1) ikke 
hjemle noe direktekrav mot giveren A.  
 
I forarbeidene til kjl. § 84 ble det uttalt at:  
 

Arbeidsgruppen mener [...] [A] neppe har noen beskyttelsesverdig interesse i å motsette seg et slikt 
krav fra [...] [C], forutsatt at det begrenses til det som [...] [A] må finne seg i fra [...] [B].96 

 
Isolert sett er dette riktig, og de beste grunner taler for å begrense As ansvar slik. Uten  
begrensningen ville As ansvar kunne forøkes ved direktekrav. Samtidig berører ikke  
forarbeidene de uheldige resultater subrogasjonsmodellen kan gi. C behøver ikke å ha noe 
selvstendig krav mot B. Ved kontraktsmessig oppfyllelse fra B, vil C eksempelvis likevel 
kunne ha rettslig grunnlag for å kreve prisavslag av A. Lovgiver må her ha foretrukket  
subrogasjonsmodellens rettstekniske forenkling, siden mangelsvurderingen bare må foretas 
for ett kontraktsledd, fremfor en regel som oftere vil gi rimelige resultater.97   
 
Kjl. § 84 (2) gir fkjl. § 35 utvidet anvendelse der salget skjer mellom privatpersoner. Dette 
fremstår som en mer positivrettslig regulering, og må anses uegnet til å illustrere  
rettstilstanden i alminnelighet. Jeg går derfor ikke nærmere inn på denne del av  
bestemmelsen.  
 
Etter avhl. § 4-16 (1) får kjøperen gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere «selger» eller 
«annan tidlegare avtalepart», «i same grad» som selgeren kunne gjort mangelskravet  
gjeldende.  
 
Ordlyden er ganske lik kjl. § 84 (1), som var premissleverandør for bestemmelsen.98 Det vises 
derfor til det som er sagt ovenfor. Avhl. er vedtatt etter hvtjl., hvor formuleringen «sitt krav» 
anvendes, jf. hvtjl. § 27 (1). Dette taler for at avhl. baserer kravet på subrogasjonsmodellen. 
Slutningen har klar støtte i forarbeidene.99 Bestemmelsen skiller seg fra kjl. § 84 (1) ved at 
mangelskravet kan fremsettes mot «annan tidlegare avtalepart». Ordlyden favner svært vidt, 
og medfører at et direktekrav etter avhl. § 4-16 (1) har den største debitorkretsen av alle  
kontraktslovene. «Annan tidlegare avtalepart» vil eksempelvis omfatte entreprenører,  
installatører, malere, rørleggere, aktører som har utført vedlikehold og reparasjonsarbeid,  
selgere, arkitekter, ingeniører mv. Det eneste kravet synes å være at A kontraherte i  

                                                
96  Ot.prp.nr.80. (1986–1987) s. 136.  
97  Hagstrøm (2011) s. 823.  
98  Ot.prp.nr.66 (1990–1991) s. 111.   
99  Ot.prp.nr.66 (1990–1991) s. 112.  



26 
 

næringsøyemed, og at B kunne gjort krav gjeldende overfor den aktuelle aktøren A. Det kan 
stilles spørsmål ved om bestemmelsen hjemler direktekrav mot alle Bs medkontrahenter.  
Forarbeidene berører ikke problemstillingen. Med utgangspunkt i avhl. anvendelsesområde, 
jf. avhl. § 1-1, synes systemhensyn å tale for å begrense debitorkretsen til de som har  
kontrahert med B i den aktuelle eiendommens forbindelse.  
 
Etter avhl. § 4-16 (2) må C reklamere overfor A innen den korteste reklamasjonsfristen i  
kontraktsforholdene C-B, og B-A. Siden Cs mangelskrav begrenses av at B kunne ha gjort det 
gjeldende «i samme grad», synes løsningen allerede å følge av avhl. § 4-16 (1). Dersom det 
gjaldt en lengre reklamasjonsfrist for direktekravet, enn for Bs krav mot A, ville  
direktekravet kunne forøke As ansvar.  
 
Bestemmelsens tredje ledd gir buofl. § 37 tilsvarende anvendelse der C er forbruker. Fjerde 
ledd gir B utvidet tidsfrist i regressomgangen overfor A der forbrukeren C har gjort  
mangelskrav gjeldende, og kravet kunne vært fremsatt mot A. Det avgrenses mot en nærmere 
behandling av disse leddene, som følge av deres positivrettslige karakter.  
 
For at forbrukerlovene skal komme til anvendelse, må C være en forbruker, og B må opptre i 
næringsvirksomhet, jf. henholdsvis hvtjl. § 1, buofl §§ 1 jf. 2, og fkjl. § 1.   
 
Hvtjl. § 27 (1) tillater forbrukeren C å gjøre «sitt» mangelskrav gjeldende mot tidligere  
«yrkesleverandørledd» A «i den grad tilsvarende» mangelskrav kan gjøres gjeldende av  
tjenesteyteren B eller andre som ervervet materialene fra det tidligere leddet. Buofl. § 37 (1) 
gir C adgang til å gjøre «sitt» mangelskrav gjeldende mot tidligere «avtalepart», «i samme 
mon» som mangelen kan gjøres gjeldende av entreprenøren, eller «annen avtalepart». I fkjl. § 
35 (1), er forbrukeren gitt anledning til å gjøre «sitt» mangelskrav gjeldende mot et tidligere 
«yrkessalgsledd» «i den utstrekning tilsvarende» krav kunne vært gjort gjeldende av selger, 
eller av andre som har ervervet tingen av det forutgående leddet.  
 
Anvendelse av ordet «sitt», medfører at C må ha et selvstendig krav mot B. B må enten ha 
levert avvikende etter kontrakten, eller lovens øvrige krav til ytelsen jf. hvtjl. §§ 17–19, buofl. 
§§ 25–27 og fkjl. §§ 16 jf. 15.  
 
B må ha et hypotetisk krav mot A, jf. formuleringene: «i den grad tilsvarende», «i samme 
mon» og «i den utstrekning tilsvarende». Cs direktekrav er dobbeltbegrenset – både kvalitativt 
og kvantitativt – av kontrakten mellom C-B og B-A. Dermed blir As ansvar overfor C i  
høyden tilsvarende As ansvar overfor kontraktsparten B. C vil heller ikke få bedre dekning 
gjennom direktekravet, enn om et mangelskrav ble fremsatt mot B. Her er forbrukerlovene 
mer restriktive enn kjl. og avhl.  
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Bestemmelsene avgrenser debitorkretsen forskjellig. Av forbrukerlovene har buofl. § 37 den 
mest vidtfavnende. Alle Bs næringsdrivende avtaleparter kan møtes med direktekrav. Det er 
heller ikke holdepunkter for at lovgiver har ment noe annet.100 Loven må her tas på ordet. Alle 
som tidligere har kontrahert med B i næringsøyemed kan bli møtt med direktekrav.  
Dobbeltbegrensningen vil likevel medføre en saklig avgrensning. Avhl. § 4-16 (1) har en  
lignende ordlyd med hensyn til debitorkrets. Siden avhl. § 4-16 (1) kan anvendes mellom  
næringsdrivende, og baserer direktekravet på den mindre restriktive subrogasjonsmodellen, 
fremstår ikke buofl. § 37 som en ubalansert forbrukerbestemmelse. Hvtjl. § 27 (1) og fkjl. § 
35 (1) har mer restriktive debitorkretser enn buofl. § 37, og fremstår derfor heller ikke som 
preget av ubalanserte forbrukerhensyn.  
 
De øvrige ledd i forbrukerlovgivningens direktekravsbestemmelser er av mer positivrettslig 
karakter, og innbyr derfor ikke til nærmere behandling under oppgavens tema og  
problemstilling.  
 
Direktekravsregulering er fraværende i én av kontraktslovene – husleieloven. Det er  
imidlertid reguleringens fravær, og forarbeidenes uttalelse i den forbindelse, som gjør  
husleieloven sentral:  
 

«I utkastet har en ingen uttrykkelige regler om dette [direktekrav], og spørsmålet må løses på 
grunnlag av de alminnelige ulovfestede regler om direktekrav («springende regress»).»101 

 
I husleieforhold er C altså henvist til de ulovfestede regler om direktekrav. Reglene omtales 
dessuten som «alminnelige», som etter en naturlig språkforståelse tyder på at de gjelder som 
ulovfestet bakgrunnsrett. I motsatt fall gir forarbeidene en illusorisk anvisning. Forarbeidene 
er i så fall velegnet til å skape forvirring og rettsusikkerhet. Hvis uttalelsen ikke er ment til 
avklaring, kunne den med fordel vært utelatt. I litteraturen er huseiers ulovfestede  
direktekravsadgang overfor fremleietakeren ansett som legitim.102 Forarbeidsuttalelsen peker 
derfor på en ulovfestet regels eksistens i husleieforhold, og kanskje i obligasjonsretten for 
øvrig. 
 
Hagstrøm er tydelig på at lovreguleringen av direktekravsadgangen har medført en endring i 
synet på de obligasjonsrettslige prinsippene.103 Kontraktslovenes direktekravsbestemmelser 

                                                
100   NOU 1993:20 s. 47.  
101   NOU 1993:4 s. 69.   
102  Lilleholt (1986) s. 133.  
103  Hagstrøm (2011) s. 72.  
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«har skapt et grunnlag for å etablere direktekrav som et prinsipp.»104 Oppfatningen har bred 
tilslutning i litteraturen.105  
 
Etter dette fremstår kontraktslovenes direktekravsbestemmelser å tillate en generalisering. På 
samme måte som i «Ekte hussopp», synes regelen å måtte oppstilles gjennom induksjon.106 
Her reises spørsmålet om hvilken direktekravsmodell prinsippet forsvarlig baseres på.  
 
Av kontraktslovene kan det sluttes at kjl. § 84 (1) og avhl. § 4-16 (1) innrømmer C rett til å 
gjøre Bs krav gjeldende mot A. Forbrukerlovene gir C en dobbeltbegrenset kravsadgang. C får 
gjøre «sitt» mangelskrav gjeldende overfor A, såfremt «tilsvarende» mangelskrav kunne vært 
gjort gjeldende av B overfor A. Forbrukerlovgivningen er – interessant nok – mer restriktiv i 
sin innrømmelse av direktekravsadgang, sammenlignet med kjl. § 84 (1) og avhl, § 4-16 (1), 
jf. likevel fkjl. § 35 (5).  
 
Ulikheter i kontraktslovenes regulering behøver ikke å utelukke direktekravets prinsippstatus. 
Jeg finner støtte for dette i at heving ved vesentlig mislighold anses som et obligasjonsrettslig 
prinsipp,107 til tross for at enkelte kontraktslover oppstiller en annen hevingsterskel, jf. fkjl. § 
32. Det stilles derfor ikke krav til en totalt stringent regulering for å anse  
kontraktslovgivningen som uttrykk for gjeldende rett i alminnelighet.  
 
Dersom prinsippet baseres på springende regress, vil regelen ligge innenfor rammen av  
kravsadgangen avhl. § 4-16 og kjl. § 84 innrømmer, samtidig som det samsvarer med hvtjl. § 
27 (1), buofl. § 37 (1) og fkjl. § 35 (1). Et prinsipp basert på subrogasjon, vil bare ha støtte i 
kjl. og avhl., og gå lenger enn forbrukerlovene kan begrunne. Løsningen med  
bredest støtte i rettskildene fremstår derfor mest forsvarlig. Prinsippet må begrenses til å  
regulere direkte mangelskrav. Debitorkretsen vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelle, 
men vil langt på vei følge av at B hypotetisk sett kunne gjort mangelskravet gjeldende mot A. 
Dobbeltbegrensningen medfører videre at Cs krav må fremsettes mot A innen den snevreste 
reklamasjonsfristen i de relevante kontraktsforhold. For en illustrasjon av prinsippet, se  
«Figur 3» i punkt 2.3 ovenfor.  
 
 

                                                
104  Hagstrøm (2011) s. 73.  
105  Hagstrøm (2011) s. 73, Hallsteinsen (2018) s. 591, Kaasen (2018) s. 597 og Marthinussen m.fl. (2014) s. 423 

og Krüger (1989) s. 844–845.   
106  Monsen (2012) s. 322.  
107   Haaskjold (2017) s. 17. 
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4.3 Relevans og vekt i relasjon til kommersiell entreprise 
 
Det kan argumenteres for at kontraktslovene knesetter direktekravet som alminnelig prinsipp. 
Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper gir gjerne veiledning i entrepriseretten.108 Det er 
likevel ikke alltid slik at den alminnelige obligasjonsretten sammenfaller med reglene i  
næringsentreprise.109 I spørsmålet om direktekravet kan begrunnes i et entrepriserettslig  
prinsipp, må også de øvrige rettskildene tas hensyn til i regelinduksjonen.110  
 
Kontraktslovgivningen går lenger i å innrømme C kravsadgang enn standardkontraktene gjør. 
Dette skyldes til dels forskjellene mellom lovgivers og bransjeaktørenes  
reguleringsmekanismer og kompetanse. Avtaleinstituttet kan ikke begrunne en bedre rett for 
C enn medkontrahenten B hadde.111 Lovgiver er ikke bundet av avtalekompetansens  
yttergrenser, og kan gi C bedre rett enn B, jf. eksempelvis fkjl. § 35 (2) og (3). Et  
kontraktsbasert direktekrav kan som utgangspunkt bare begrunne krav i en sammenhengende 
kontraktkjede. Direktekrav med hjemmel i lov behøver ikke ta hensyn til dette, jf.  
eksempelvis kjl. § 84 (1).112  
 
Hvis kompetanseforskjellene ses bort ifra, blir det tydelig at bransjeaktørene selv har  
begrenset utstrekningen av Cs kravsadgang. Avtalefriheten ville muliggjort en løsning som lå 
nært det alminnelige prinsippet. En subsidiær kravsadgang er likevel valgt.113 
 
Vi står derfor overfor to alternativer i næringsentreprise. Det ene er at den ulovfestede regelen 
gjelder tilsvarende i næringsentreprise, men at standardkontraktenes direktekravsregulering 
har innskrenket det som ellers ville fulgt av bakgrunnsretten.114 Alternativt er regelen  
modifisert på entrepriseområdet, og kodifisert i standardkontraktenes direktekravsregulering.  
 
Med hensyn til regelens omfang og utstrekning, er det argumentert for at kravsadgangen  
burde ligge nært det alminnelige prinsippet.115 Likevel må det kanskje kreves et tilleggsvilkår 
om subsidiær kravsadgang, fordi bransjeaktørene har ønsket en slik løsning.116 Løsninger som 
fraviker bransjeviljen vil fort kunne representere fremmedelementer i entrepriseretten. Selv 
                                                
108  Svarva og Hagstrøm (1999) s. 815 flg.  
109  Sandvik (1966) s. 95–97 og Simonsen (1999) s. 307. 
110  Aas (2008) s. 200.  
111  Lilleholt (2012) s. 25. 
112  Tørum (2007) s. 274.  
113  Jf. Punkt 3.6. 
114  Marthinussen m.fl. (2014) s. 458. 
115   Tørum (2007) s. 194. 
116  Aas (2008) s. 200. 
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om direktekravsbestemmelsene i standardkontraktene ikke representerer tyngre rettskilder enn 
reelle hensyn, er det nærliggende å vektlegge løsningene entreprisebransjen selv har valgt.  
 
Hvis det stilles krav til at inndrivelse hos B må være umulig, eller vesentlig vanskeliggjort på 
grunn av konkurs eller annen klar insolvens, harmonerer det entrepriserettslige prinsippet 
med bransjens valgte løsning i standardkontraktene. En slik regel vil også ligge innenfor 
rammen av samtlige kontraktslovers direktekravsregulering, ved at den er mer restriktiv. Før 
det øvrige rettskildebildet er behandlet, er det likevel for tidlig å si at denne løsningen har 
bredest støtte i rettskildene. 
 
 
4.4 Sammenfatning 
 
Det kan argumenteres for at kontraktslovene har knesatt et alminnelig prinsipp. Dersom det 
også tas hensyn til entreprisebransjens kontraktspraksis i regelinduksjonen, vil det alminnelige 
entrepriserettslige prinsippet gjøre kravsadgangen subsidiær.  
 
Så langt tillater rettskildebildet argumentasjon om prinsippforankring av direktekravet i  
entrepriseretten. En sikker slutning med hensyn til regelens forankring, innhold og utstrekning 
kan likevel ikke foretas før det samlede rettskildebildet er behandlet.  
 
Dette reiser spørsmålet om hvordan direktekravsspørsmålet er behandlet av Høyesterett, og 
om argumentasjonen kan bidra til begrunnelse og forståelse av en entrepriserettslig  
bakgrunnsregel.  
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5 Rettspraksis 
 
5.1 Innledning  
 
Høyesteretts praksis er en sentral rettskilde under oppgavens tema og problemstilling. Det er 
særlig fire Høyesterettsavgjørelser som er av interesse. Behandlingen tar sikte på å avdekke 
eventuelle gjennomgående likheter i argumentasjonen. Spørsmålet er om avgjørelsene gir 
veiledning for en eventuell bakgrunnsrettslig direktekravsadgang i næringsentreprise.  
Avgjørelsene blir kommentert i løpende tekst, og avslutningsvis foretas en sammenfatning.  
 
 
5.2 Rt. 1976 s. 1117 «Siesta» 
 
C engasjerte B til transport og sjøsetting av seilbåten «Siesta». B inngikk avtale med A om 
krantjenester for på- og avlessing i forbindelse med transporten. Da A skulle løfte seilbåten av 
Bs lastebil, røk krankabelen. Dette påførte båten skader. C fikk utbetalt et forsikringsoppgjør 
for skadene, og forsikringsselskapet trådte deretter inn i Cs eventuelle krav mot A (selskapet 
omtales heretter som C). Spørsmålet for Høyesterett var om C kunne fremsette krav direkte 
mot A, selv om de ikke sto i noe kontraktsforhold med hverandre.  
 
Høyesterett tillot C å gå direkte på A for skadene på seilbåten.  
 
Etter en inngående behandling av selskapsstrukturen i A, kom førstvoterende til at A sto i et 
kontraktsforhold med transportøren B, og at ansvaret lå hos A (side 1122 første avsnitt). B 
hadde ikke etablert avtale mellom A og C gjennom fullmaktsforhold. Førstvoterende synes 
her å skissere kontraktkjeden. Hvis C og A var parter i samme avtale ville C kunne gjort 
mangelskrav gjeldende mot A som kontraktspart. Dette ville vært uproblematisk, og samtidig 
gjøre direktekrav unødvendig.   
 
Deretter gikk førstvoterende over til å behandle Cs eventuelle direktekravsadgang mot A.  
 
Først ble det pekt på at B ikke hadde «motsatt seg» direktekravet, men «tvert imot før og  
under prosessen vært kjent med og støttet» Cs krav (side 1122 fjerde avsnitt). Formuleringene 
tyder på at førstvoterende drøfter en kravsoverdragelse. Dette kunne enten ha skjedd da C 
kontaktet B, eller tidligere, gjennom Bs atferd. Vurderingene taler mot å anse avgjørelsen som 
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deliktsbasert, slik enkelte har anført.117 Hvis så var tilfelle, fremstår poengteringen av Bs 
anerkjennelse av Cs krav som unødvendig. Et erstatningskrav beror ikke på Bs aksept, i  
motsetning til en overdragelse av kravet. Drøftelsen av eventuelle fullmaktsforhold og  
avtalekonstellasjoner ville også fremstå unødvendig. En identifikasjon av skadevolderen A, 
ville vært tilstrekkelig dersom begrunnelsen var erstatningsbasert. Slik sett synes det mer  
nærliggende å anse Cs krav som kontraktsbasert. Et slik standpunkt har støtte i litteraturen.118  
 
Førstvoterende så deretter på As beskyttelsesverdige interesse. A visste at hans prestasjon 
bidro til Bs kontraktsoppfyllelse, og at skade på «Siesta» ville ramme C. Argumentasjonen 
har likhetstrekk med deliktreglenes krav til årsakssammenheng. Adekvansvurderinger må 
imidlertid også foretas ved erstatning i kontrakt.119 Uttalelsene endrer derfor ikke  
begrunnelsens skinn av å være kontraktsbasert.  
 
Den beskyttelsesverdige interesse var at direktekravet «ikke skal øke» As ansvar (side 1122 
fjerde avsnitt). C og Bs avtale kunne uansett ikke forøket As ansvar, relativt til det ansvar A 
hadde overfor B etter deres kontrakt.120 Høyesterett er imidlertid ikke bundet av  
avtalekompetansens yttergrense.121 Løsningen ble likevel lagt nær det C og B gyldig kunne 
avtalt. I alminnelighet er en slik løsning også å foretrekke, men ytterligere reservasjoner burde 
foretas. At subrogasjonsbaserte krav kan gi C en fordel, uten at As ansvar forøkes i relasjon til  
kontraktsforholdet A–B, ble ikke adressert. Det skulle gå mer enn to tiår før  
Høyesterett omtalte en dobbeltbegrensning av Cs krav. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor.   
 
Førstvoterende uttalte at det fikk «stå åpent» om direktekrav kunne tillates uavhengig av Bs 
holdning, og at kravsadgang ble innrømmet ut ifra de konkrete forhold (side 1123). Resultatet 
må dermed anses å ha begrenset overføringsverdi. Høyesterett ønsket ikke å ta stilling til  
direktekravsadgangen i alminnelighet. En slik betraktning har støtte i litteraturen.122 Det var i 
dette konkrete tilfellet Høyesterett fant grunnlag for å innrømme C en slik rett. Dommen kan 
likevel bidra noe utenfor sitt umiddelbare nedslagsfelt.  
 
For entrepriserettens vedkommende er dommen av størst interesse dersom den betraktes i 
sammenheng med de etterfølgende avgjørelsene. Parallellene til «Siesta» blir foretatt der det 
er naturlig, og ellers i sammenfatningen nedenfor.  

                                                
117  Selvig (1999) s. 241, og Hagstrøm (2011) s. 822.  
118  Lilleholt (1986) s. 127, Tørum (2007) s. 296 og Haaskjold (2017) s. 273. 
119  Tørum (2007) s. 296. 
120  Jf. punkt 3.3 ovenfor.  
121  Smith (2000) s. 11.   
122  Tørum (2007) s. 297. 
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5.3 Rt. 1981 s. 445 «Davanger» 
 
A oppførte hus og solgte ett av disse til B. B solgte huset videre til C, og fraskrev seg ethvert 
mangelsansvar i avtalen. C avdekket deretter betydelige sprekkdannelser i en bærende mur. 
Spørsmålet for Høyesterett var om C kunne avkreve A, på tross av fraværende  
kontraktsrelasjon. Samtlige dommere ville tillate dette, men mindretallet begrunnet resultatet 
annerledes.   
 
I direktekravsspørsmålet, gikk Høyesterett først til standardkontrakten som regulerte salget fra 
B til C. Først ble ansvarsfraskrivelsen i kontraktens punkt 5 gjengitt:  
 

«Eiendommen skal overtas i den stand og stilling hvori den befinner seg og hvormed kjøper har 
gjort seg bekjent ved besiktigelser på stedet, og uten videre ansvar for selger for så vidt angår 
skjulte feil og mangler.» (avsnittet på sidene 450–451). 

 
Ansvarsfraskrivelsen ble holdt opp mot standardkontraktens punkt 6. «Eiendommen skal 
overtas med samme rettigheter og forpliktelser hvormed den har vært eiet av selger.» (side 
451 første avsnitt). 
 
Punktene ble tolket – etter ordlyden, og kontekstuelt – som utslag av selgerens ønske om å 
unngå ethvert ansvar. Enkelte har kritisert førstvoterende for å legge formuleringene «på 
strekk».123 Dette kan diskuteres, hvilket jeg finner grunn til å gjøre nedenfor. Det ble ansett 
tvilsomt at «[B] skulle beholde mangelsbeføyelser mot […] [A] på sin hånd» (side 451 første 
avsnitt). Argumentasjonen har likhetstrekk med forestillingen om at «kravet følger  
varen».124 Kontraktsforståelsen hadde støtte i partenes etterfølgende opptreden. B avslo å bistå 
C i tvisten med A. Som i «Siesta», ble Bs syn på Cs direktekrav trukket inn. Bs motvillighet 
til å bistå C ble trolig ansett å støtte et overdragelsessynspunkt.  
 
As interesse i å motsette seg direktekravet ble ansett ikke å være beskyttelsesverdig, «med den 
selvsagte reservasjon av» at Cs direktekrav ikke forøket As ansvar (side 451 nest siste  
avsnitt). Nektelse av direktekravet ville representere en ubegrunnet berikelse for A på Cs  
bekostning. Denne reservasjonen medfører at Høyesterett legger seg på samme linje som i 
«Siesta». At As kontraktsansvar ikke forøkes av direktekravet, synes å nærme seg et premiss 
for kravsadgang, jf. formuleringen «selvsagt». En forøkelse av As ansvar ville vært et  
tungtveiende argument mot ulovfestet direktekravsadgang. Slik som i «Siesta», ble  
                                                
123  Lilleholt (1986) s. 127. 
124  Hagstrøm (2011) s. 829.  
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dobbeltbegrensningsmodellen også her unnlatt påpekt. Direktekravsadgang burde heller ikke 
medføre en uberettiget berikelse for C, sett i relasjon til dennes kontrakt med B.  
 
Direktekravet ble tillatt da C og B hadde avtalt en løsning A «ikke kunne motsette seg» (side 
451 siste avsnitt). Kontrakten ble ansett å regulere spørsmålet. En behandling av andre  
mulige kravsgrunnlag ble derfor ikke foretatt. 
 
Resultatet ble uttalt å harmonere med vilkår litteraturen oppstilte, og manglene skyldtes As 
uaktsomhet (side 451siste avsnitt). Dette fremstår som obiter-uttalelser, da de ikke var  
nødvendig for resultatet. Argumentasjonen er kritisert. Tørum innvender at juridisk teori var 
«alt annet enn samstemt i synet på direktekrav» i 1981, og at ingen forfattere var i «nærheten 
av å oppstille bestemte «vilkår».»125 Det er også stilt spørsmål ved hvorfor As skyldgrad ble 
påpekt. Direktekravsadgang har aldri stilt krav til skyld hos A.126 Avgjørelsen synes heller 
ikke å oppstille skyld som et vilkår for kontraktsbasert direktekravsadgang. Siden  
direktekravsadgangen er uttalt å bero på en hensynsavveining,127 forstår jeg skyld hos A som 
ett moment i helhetsvurderingen av om C burde få gjøre direktekrav gjeldende. Viktigheten 
av å plassere ansvaret hos den egentlige ansvarlige kan sies å øke i takt med As eventuelle  
skyldgrad.  
 
Fordi C hadde en kontraktsbasert direktekravsadgang mot A, var det ikke grunn til å  
undersøke om direktekrav kunne fremsettes med «hjemmel i deklaratoriske rettsregler» (side 
451 siste avsnitt).  
 
Lilleholt har hevdet at dommen ligger nærmere en innrømmelse av direktekravsadgang på 
ulovfestet grunnlag, snarere enn en forsvarlig tolkning av avtalen. 
 

«Det er forståeleg at Høgsterett er varsam med å sanksjonere ei generell lære om direktekrav, men 
når ein så forsliten standardkontraktsklausul om overdraging av alle rettar og plikter blir oppfatta 
som ein cesjon av krav mot seljarens heimelsmann, er ein i realiteten over i ulovfesta bakgrunns-
rett, ikkje tolkning av kontrakten med utgangspunkt i partsviljen.»128 
 
 

Det må kunne stilles spørsmål ved kritikken. Eiendommen skulle overtas med «samme  
rettigheter [...] hvormed den har vært eiet av selger» (side 450 siste avsnitt). Ordlyden sier 
nettopp at de samme rettigheter – tilsvarende Bs rettigheter før cesjonen – skal tilfalle C ved 

                                                
125  Tørum (2007) s. 300.  
126  Tørum (2007) s. 300.  
127   Tørum (2007) s. 181.  
128  Lilleholt (1986) s. 127.  
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salget. Bs mangelskrav overfor A vil kunne kvalifisere som rettigheter. Det vil dermed være 
naturlig at også mangelskravene medfølger ved salget. Hvis samme rettigheter måtte leses 
med reservasjoner, burde det påvises holdepunkter for dette. Reguleringen var rett nok del av 
en standardkontrakt. Ordlyden kunne likevel begrunne løsningen, og de øvrige forhold i saken 
støttet kontraktsforståelsen. Å komme til en annen løsning en førstvoterende ville dermed 
også kunne kritiseres. Selv om kontraktsslutningen ikke var opplagt, er den ikke basert på 
fiksjon. 
 
På generelt grunnlag er jeg imidlertid enig med Lilleholt. Realiteten må på et tidspunkt  
vedkjennes. Den forsvarlig tolkede og utfylte avtalen gir ikke holdepunkter for  
direktekravsadgang. Da vil det være betenkelig å legge avtalen «på strekk», og det burde  
heller vurderes om bakgrunnsretten kan besvare spørsmålet. Mindretallet mente kontrakten 
ikke ga svar. Dommer Holmøy ville innrømme direktekravsadgang, men da basert på  
«ulovfestet rett, uavhengig av et transportgrunnlag». Hovedbegrunnelsen for dette var at  
nektelse ville være «lite rimelig», blant annet fordi C ikke kunne kreve B (side 452 siste  
avsnitt). Mindretallsvotum har beskjeden vekt i juridisk argumentasjon. Likevel peker dette på 
de reelle hensyns sentrale plassering i Høyesteretts direktekravsvurderinger.  
 
 
 
5.4 Rt. 1998 s. 656 «Veidekke» 
 
Byggherren C engasjerte hovedentreprenøren B til å bygge tre boligblokker. B engasjerte i sin 
tur totalunderentreprenøren A, til å forestå hele byggingen. Det ble avdekket skader på  
byggenes balkonger. Skadene skrev seg fra As utførelse. Selv om det ikke var noen kontrakt 
mellom C og A, fremsatte byggherren erstatningskrav for manglene direkte mot sistnevnte.  
 
Høyesterett var avvisende til en slik kravsadgang, under henvisning til foreldelse. Det ble  
likevel foretatt en utførlig behandling av kravsadgangen. Fordi behandlingen var unødvendig 
for resultatet i saken, er uttalelsene å anse som et obiter dictum. 
 
Den historiske lovreguleringen av direktekravet ble trukket frem. Det ble vist til avhl. § 4-16, 
og «fra rettsområder som grenser inn mot entrepriseretten», hvtjl. § 27, og buofl. § 37. Av 
dette kan det utledes at tilliggende lovgivning har relevans for spørsmål i næringsentreprise. 
Det ble ikke sluttet noe uttrykkelig fra den tilliggende lovgivningen. Behandlingen fremstår 
likevel som en skissering av direktekravet i norsk rett, og de tilgjengelige alternativer for slike 
kravs utstrekning og omfang.  
 
På spørsmål om lovreguleringen har kodifisert ellers gjeldende rett, anså førstvoterende dette 
som «uavklart.» (side 661 tredje avsnitt). Avslutningsvis i avsnittet ble tidligere avgjørelser 
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(jf. dommene nevnt i de foregående punktene) uttalt ikke å oppstille en generell ulovfestet 
kravsadgang. Slutningen mangler nærmere forklaring, men avgjørelsenes konkrete  
begrunnelsene i avtaletolkning og -utfylling er en nærliggende forklaring på førstvoterendes 
oppfatning.   
 
Behovet for direktekravet i entrepriseretten ble påpekt. Det ble ansett tvilsomt at  
bransjeaktørene mente «det generelt skulle være adgang til å reise et slikt direktekrav», (side 
661). Uttalelsen ble ikke understøttet av kilder. Det er imidlertid vanskelig å påvise empiri for 
det motsatte, og uttalelsen må antas å være riktig.129  
 
NS 3401 regulerte kontrakten. NS 3430, som ikke var inntatt som del av partenes avtale, ble 
likevel påpekt å ha direktekravsregulering i sitt punkt 38 (side 661 nest siste avsnitt). Av dette 
kan det tas til orde for at standardkontrakter kan ha relevans for løsning av entrepriserettslige 
problemstillinger, også der de ikke regulerer partenes avtale. Av punkt 38 sluttet  
førstvoterende imidlertid at standarden sa «lite om den adgang som uavhengig av avtale måtte 
eksistere i kraft av ulovfestede regler.» (side 661 siste avsnitt).    
 
Det ble uttrykkelig fastslått at det ikke var «nødvendig å ta standpunkt til spørsmålet om det 
eksisterer en mer generell adgang til å reise direktekrav i entrepriseforhold.» (side 662 første 
avsnitt). Uttalelsen er av betydning med hensyn til avgjørelsens overføringsverdi, hvilket jeg 
kommer tilbake til nedenfor. Førstvoterende ga likevel føringer for en ulovfestet regel: 
 

«Det bør være lettere å godta et krav som i tilfelle begrenser underentreprenørens ansvar til det  
ansvar som han ville ha hatt overfor sin medkontrahent, hovedentreprenøren, og som samtidig ikke 
går ut over det krav som byggherren kunne ha gjort gjeldende overfor hovedentreprenøren.» (side 
662 første avsnitt).  

 
For Cs kravsadgang, vil uttalelsen medføre en dobbeltbegrensning. At noe «bør være lettere å 
godta», sier likevel ingenting om det faktisk burde godtas. Det må derfor utvises varsomhet 
med å legge for mye i uttalelsen. Dessuten tok Høyesterett uttrykkelig avstand fra å  
anerkjenne kravsadgang i alminnelighet. En naturlig forståelse leder til at springende regress 
er å foretrekke, dersom direktekravet skulle bli alminnelig anerkjent. Dommen bygger her 
videre på det som ble uttalt i «Siesta» og «Davanger». A skal ikke få oppnå en tilfeldig fordel 
ved å gå klar av ansvar. I «Veidekke» fant Høyesterett dessuten grunn til å gå enda lenger enn 
tidligere. Ved direktekrav må også Cs krav begrenses. Hvis en tilfeldig fordel for A først skal 
unngås, burde kravsadgang heller ikke lede til en tilsvarende fordel for C.  
 
                                                
129  Jf. punkt 3.5.   
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Det som trolig ville blitt avgjørende for Cs direktekravsadgang, var den «særlige stilling» A 
hadde under byggeprosjektet (side 662 tredje avsnitt).  
 
Ordlyden i «særlig stilling», gir lite konkret veiledning for når direktekravsadgangen  
aktualiseres. På den annen side vil en «særlig stilling» måtte avgrenses klart mot  
normalsituasjonene hvor en underentreprenør bistår en entreprenør i kontraktsoppfyllelsen 
overfor byggherren. «Særlig stilling» ble begrunnet i flere momenter. B var totalentreprenør i 
relasjon til C. Av pristilbudet fremgikk det at A skulle prestere en «blokkleveranse», og at B 
ville kontrahere med A (side 662 tredje avsnitt). A ville i praksis utføre arbeidet, og ha  
tilhørende ansvar (side 662 nest siste avsnitt). Det skulle foretas en «felles overlevering av 
arbeidene», og selv om B var Cs eneste formelle kontraktspart, ble det «etablert en direkte 
kontakt» mellom C og A (side 662 siste avsnitt).  
 
Hvordan en «særlig stilling» skal forstås, er diskutert i juridisk teori. Det har vært hevdet at en 
«særlig stilling» betegner en kontraktslignende relasjon mellom A og C.130 Det er innvendt at 
dette er en ukjent konstruksjon i norsk rett, siden vi enten står vi overfor et avtaleforhold, eller 
ikke.131 Fordi norsk rett ikke opererer med kontraktslignende relasjoner, kan en «særlig  
stilling» anses som betegnelse på en situasjon hvor misligholdsbeføyelser likevel blir anvendt, 
på tross av fraværende kontraktsrelasjon.  Andre synes å anse «særlig stilling» som et  
selvstendig vilkår for direktekravsadgang.132  
 
As «særlige stilling», kan også være en merkelapp på et tungtveiende hensyn for Cs  
kravsadgang, uten å representere et vilkår. Tørum argumenterer overbevisende for dette.133 As 
posisjon i utførelsen av Bs kontraktsarbeider ble samlet sett avgjørende for Cs kravsadgang. 
Det kan derfor argumenteres for at bare hensynene for direktekrav gjør seg tilstrekkelig  
gjeldende, og kravsadgangen begrenses av en springende regress-modell, vil kravsadgang 
kunne bli aktuelt. Selv om «Veidekke» er konkret begrunnet, gir den anvisning på at en  
hensynsvurdering vil stå sentral i direktekravsspørsmål.   
 
I likhet med i «Siesta» og «Davanger», ble Bs holdning til direktekravsadgangen påpekt. Bs 
passivitet i «Veidekke», anser jeg likevel som illustrasjon av det nære forholdet mellom C og 
A, og ikke som argumentasjon for en kravsoverdragelse. Bs passivitet var av en slik karakter 
at C og As relasjon ble svært nær. Forskjellen fra et entrepriserettslig kontraktsforhold var i 
all hovedsak kontraktsrelasjonens formelle fravær.  
                                                
130  Hagstrøm (2011) s. 826.  
131  Tørum (2007) s. 308.  
132  Aas (2008) s. 200.   
133  Tørum (2007) s. 308.  
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Det er nærliggende å anta at ulovfestet direktekravsadgang ville blitt innrømmet, dersom  
foreldelsen tenkes vekk. En slik betraktning har støtte i litteraturen.134 Det må likevel  
presiseres at Høyesterett avsto fra å anerkjenne en generell direktekravsadgang i  
næringsentreprise. Av den grunn, vil det være begrenset hvilken vekt uttalelsene kan tillegges 
utenfor den konkrete sak. På den annen side er formålet med et obiter dictum å «avklare  
rettstilstanden, og [...] dette obiter dictumet vil vingeklippes, dersom det ikke tolkes som en 
viss konsesjon til en ulovfestet bakgrunnsregel.»135 Det er vanskelig å trekke noen klar  
slutning fra dommen. Én mulighet er at Høyesterett har uttalt løsningen, dersom  
regelen senere skulle bli anerkjent av rettsskapende myndighet. Uten at Høyesterett binder seg 
for fremtidige avgjørelser, er kravsbegrensningene i «Veidekke» en hensiktsmessig løsning. 
En ulovfestet direktekravsadgang vil trolig måtte legges nært den løsning førstvoterende  
uttalte.   
 
 
5.5 HR-2018-648-A 
 
Privatpersonen B fikk skiftet registerreim i sin personbil hos verkstedet A. Da B døde, solgte 
hans dødsbo (heretter omtalt som B) bilen til privatpersonen C. Bilen fikk motorhavari mens 
den var i Cs eie. Det var enighet om at motorhavariet skyldtes brudd i en bolt tilknyttet  
registerreimen. B kunne fremsatt mangelskrav mot A, dersom B var eier av bilen da mangelen 
materialiserte seg. A avviste derimot mangelskravet når det ble fremsatt av C.  
        
Hovedspørsmålet for Høyesterett var om kjl. bare hjemlet krav mot tidligere  
«yrkessalgsledd», hvilket A ikke kunne anses som, eller om også yrkesutøvere var omfattet av 
kjl. § 84 (2) henvisning til fkjl. § 35.  
 
Ordlyden i kjl. § 84 (2) omfatter bare «yrkessalgsledd». Førstvoterende uttalte at en antitese 
med hensyn til tidligere «yrkesutøvere» var «uproblematisk», så fremt det finnes  
holdepunkter for en slik lovgivervilje (avsnitt 29). Lovgivningen og forarbeidene ga ikke  
veiledning. Øvrige debitorer var ikke omtalt, og det ble uttalt at det kunne «synes som om 
problemstillingen ble oversett» (avsnitt 38).  
 
Dersom ordlyden ble lagt «på strekk», kunne det vært anført at yrkesutøvere ikke bare utøver, 
men også selger sine tjenester. Da ville bestemmelsen også hjemle direktekrav mot  
yrkesutøvere. Kontraktslovene skiller imidlertid konsekvent mellom yrkessalgsledd og  

                                                
134   Tørum (2011) s. 199.  
135  Tørum (2007) s. 307–308.  
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yrkesutøvere, jf. fkjl. § 35 (1) sml. (5), og førstvoterendes slutning fra kjl. § 84 (2) fremstår 
som den forsvarlige. Cs krav mot A måtte derfor begrunnes i et annet grunnlag.  
 
Forarbeidene til kjl. av 1907 § 49a gir uttrykk for at bestemmelsen ikke var ment å påvirke 
øvrig rettsutvikling av direktekravsadgangen (avsnitt 42). Uttalelsen ble ikke fulgt opp i  
forarbeidene til den någjeldende kjl. Dette stengte ikke for supplering av ulovfestet  
direktekravsadgang (avsnitt 44).  
 
Det ble uttalt at Høyesterett tidligere hadde gått «langt i å etablere direktekravsadgang på et 
område med omfattende lovgivning» (avsnitt 45). Dommen førstvoterende viste til var  
«Nordland» Rt. 1995 s. 486. Denne avgjørelsen yter lite bidrag til direktekravsadgang i  
alminnelighet, siden C fikk gå på A etter en «spenstig»136 tolkning av vegfraktloven § 27, og 
på bakgrunn av et tredjemannsløfte.137 At «Nordland» ble uttalt å «etablere»  
direktekravsadgang, er nok mer treffende enn at vegfraktloven § 27 begrunnet resultatet. 
«Nordland» er imidlertid et konkret eksempel på at Høyesterett supplerte en finmasket  
lovregulering med direktekravsadgang, siden løsningen ikke fulgte naturlig av ordlyden. 
Førstvoterendes henvisning kan forstås som en legitimering av å supplere kjl. § 84 (2) med 
ulovfestet rett, og ikke som en begrunnelse for selve kravsadgangen. Direktekravet måtte  
begrunnes i andre kilder.  
 
Det ble oppsummert å være «god rettskildemessig dekning for å supplere kjøpsloven § 84 
med ulovfestet rett» (avsnitt 47). Den gode rettskildemessige dekningen må anses å ha vært i 
rettspraksis, (formelt sett) tilliggende lovgivning, juridisk litteratur og reelle hensyn. Dette er 
de samme kildene som gjør seg gjeldende i spørsmålet om direktekravsadgang følger av  
bakgrunnsretten i næringsentreprise.   
 
Med henvisning til «Davanger», «Siesta» og «Veidekke», ble beregningsmodellen for  
direktekravsadgangen skissert. Igjen ble dobbeltbegrensningsmodellen fremholdt som  
foretrukket. Førstvoterende foretar her en vekting av de reelle hensyn for og imot Cs  
kravsadgang. Dette synes å være gjennomgående i Høyesteretts direktekravsargumentasjon. 
Spørsmålet om C skal innrømmes kravsadgang, fremstår å være sammenfallende med om C 
burde innrømmes en slik rett.138  
 
At saken gjaldt private parter i møte med en næringsdrivende aktør, ble trolig tillagt stor vekt. 
Selv om dommen ikke direkte omhandler forbrukerforhold, fremstår det tydelig at  
                                                
136  Tørum (2011) s. 196.  
137  Jf. avgrensningen i punkt 2.3. 
138  Tørum (2007) s. 181. 
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førstvoterende lar forbrukerhensyn spille inn i vurderingen. Ved at en privatpersons  
«belastninger og økonomiske bekymringer» trekkes inn som pro-argumenter for  
direktekravsadgang, får dommen et preg av å beskytte den svake part (avsnitt 51). Slike  
hensyn utgjør selvstendige pro-argumenter for direktekravsadgang, samtidig som de  
presumptivt bidrar til at de øvrige pro-argumentene tillegges mer vekt enn ellers. Det  
påfølgende avsnittet styrker en slik oppfatning. Direktekravsadgangen overfor tidligere  
kontraktsledd ble uttalt å gjøre seg gjeldende på:  
 

«samme måte og med samme tyngde for en privatperson som har kjøpt av en annen privatperson, 
som for en forbruker som har kjøpt av yrkesselger. Det er heller ikke grunn til å skille mellom  
direktekrav overfor tidligere yrkessalgsledd og overfor andre yrkesutøvere som har gjort arbeid på 
tingen.» (avsnitt 52).  

 
Dernest ble det vist til lovene som ble behandlet i punkt 4. Av disse ble det sluttet at løsningen 
harmonerte med lovgivers syn. Tilliggende kontraktslovgivning trekkes igjen inn som  
relevante kilder. Det aktuelle faktum lå nært de lovregulerte tilfeller. Hensynet til konsekvente 
regler vil dermed kunne tillegges mer vekt enn ellers.139 Dette kommer jeg tilbake til  
nedenfor, i punkt 6. 
 
Sammenfatningsvis ble det uttalt at As interesse i å motsette seg Cs krav ikke var  
beskyttelsesverdig, og at A ikke kom dårligere ut ved et direktekrav enn han kunne regne med 
ved kontraktsinngåelsen. I motsatt fall ville A oppnå en uberettiget berikelse på bekostning av 
C (avsnitt 57). Argumentasjonen ligner den vi finner i «Siesta» og «Davanger», men må her 
forstås på bakgrunn av at kravet ble basert på springende regress. Subrogasjonsmodellen vil 
derimot kunne medføre en ubegrunnet berikelse på Cs hånd. Dette kommer jeg også nærmere 
tilbake til i punkt 6.  
 
Dommens ratio decidendi er at dersom vilkårene i kjl. § 84 for øvrig foreligger, kan et  
direktekrav gjøres gjeldende mot tidligere yrkesutøver på ulovfestet grunnlag. Det er lett å ha 
sympati for det resultat Høyesterett her enstemmig kom til, og løsningen fremstår som en  
rimelig løsning på det aktuelle spørsmålet. Dommen viser at Høyesterett ikke viker tilbake fra 
å anerkjenne ulovfestet direktekravsadgang der kildegrunnlaget tillater det. Høyesterett lot 
ulovfestet rett supplere finmaskede regler – formelt sett – utenfor forbrukerforhold. Dette til 
tross for at kjl. allerede innrømmer kjøperen en relativt utstrakt adgang til å gjøre direkte 
mangelskrav gjeldende i kjl. § 84.  
 

                                                
139  Tørum (2011) s. 211. 
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Under oppgavens tema og problemstilling, er dommen sentral i flere relasjoner. Det kan  
sluttes at det ulovfestede direktekravet er under kontinuerlig utvikling. Slik juridisk litteratur 
har uttalt, synes hensynet til gode resultater og praktiske løsninger fremdeles å være sentrale 
momenter i Høyesteretts direktekravsvurderinger.140  
 
Avsnitt 47 er trolig den del av dommen som er mest interessant under oppgavens tema og 
problemstilling. Tilliggende lovgivning, reelle hensyn, juridisk teori og rettspraksis ble her 
omtalt som «god rettskildemessig dekning» for å oppstille direktekravsadgang på ulovfestet 
grunnlag (avsnitt 47). 
 
 
5.6 LB-2016-86441 
 
Anke over LB-2016-86441 har blitt tillatt fremmet for Høyesterett, jf. HR-2018-857-U.  
Derfor finner jeg grunn til å omtale saken, selv om den ikke er rettskraftig avgjort.  
 
Underrådgiveren A har levert mangelfullt. Rådgiveren B er konkurs. I kontrakten mellom B 
og C, ble NS 8402 inntatt uendret. Standarden har ingen direktekravsregulering.141 Spørsmålet 
var – og er fremdeles – om totalentreprenøren C kan avkreve A direkte. 
 
Lagmannsretten kom først til at C og A ikke hadde inngått noen avtale (andre avsnitt i  
lagmannsrettens merknader). Lagmannsretten fant heller ikke holdepunkter for å innfortolke 
en kravsadgang i avtalen. C fikk derfor ikke gjøre mangelskrav gjeldende mot A som  
medkontrahent. 
 
Siden avtalen ikke ga svar, var spørsmålet om bakgrunnsretten begrunnet direktekravsadgang. 
«Under ein viss tvil» ble også dette besvart benektende (12 avsnitt i lagmannsrettens  
merknader).  
 
I spørsmålet om avtalen kunne utfylles, ble det uttalt «vanskeleg å dra slutningar» fra  
kontraktslovene, fordi «[f]orbrukarinteresser gjer seg gjeldande med tyngde.» (avsnitt 13 i 
lagmannsrettens merknader). Dette er generelt sett riktig. I lovgivningens  
direktekravsbestemmelser, er det likevel få holdepunkter at reglene er utslag av ubalanserte 
forbrukerhensyn.142  
 
                                                
140  Haaskjold (2017) s. 270. 
141  Jf. punkt 3.4. 
142   Jf. punkt 4.  
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NS 8402 manglende direktekravsregulering talte mot Cs direktekravsadgang. Siden B skulle 
benytte underrådgivere, burde C betinget seg kravsadgang i avtalen. Lagmannsretten fant  
støtte i at dette «på sikt» ville bidra til å senke konfliktnivået i næringsentreprise (avsnitt 16 i 
lagmannsrettens bemerkninger). Mye kan tyde på at det motsatte er tilfelle, hvilket jeg  
kommer tilbake til nedenfor i punkt 6.2 og 6.3. I profesjonelle relasjoner vil den som har ført 
«kontrakten i pennen» selv bli heftende for eventuelle feil og tvetydigheter, jf. Rt.1960 s.848 
(side 851). NS 8402 ble imidlertid inntatt uendret i avtalen mellom C-B. Det er tvilsomt om 
taushet i en standardkontrakt alene betyr at partene med dette har fraveket bakgrunnsretten. 
Situasjonen ville vært en annen, dersom standardkontrakten regulerte spørsmålet. Da ville 
reguleringen normalt måtte anses som et uttrykk for at bakgrunnsrettens løsning er fraveket, 
jf. Rt. 2007 s. 1768. Hvis det først kan sluttes at kontrakten er taus, vil avtalen – i fravær av 
holdepunkter for noe annet – derimot kunne utfylles med bakgrunnsrett.143  
 
Av rettspraksis ble det vist til «Veidekke», og uttalelsene om «særlig stilling».  
Lagmannsretten mente underrådgiverens relasjon til totalentreprenøren ikke var tilstrekkelig 
nær. A hadde «ei sentral rolle i prosjektet» og «kommuniserte direkte» med C (21. avsnitt i 
lagmannsrettens merknader). Bruken av underrådgivere ble uttalt å være utstrakt og sentral, 
men A kunne ikke anses å ha hatt noen «særlig stilling» i relasjon til C. At C ved enkelte  
tilfeller betalte direkte til A, endret ikke lagmannsrettens syn. Det kan se ut til at «særlig  
stilling» ble anvendt som et vilkår, i motsetning til et moment i en helhetsvurdering.144  
 
Hensynet til C kunne ikke begrunne kravsadgang (nest siste avsnitt i lagmannsrettens  
bemerkninger). Isolert sett er dette riktig. Høyesteretts praksis viser at ulovfestet  
direktekravsadgang vil bero på en bred helthetsvurdering. I denne vil Cs behov for  
kravsadgang imidlertid stå sentralt. As «tilfeldige fordel» ved å gå klar av ansvar, ble tillagt 
mindre vekt fordi direktekravet kunne medføre en prisforhøyelse i bransjen (samme avsnitt, 
femte setning). Så lenge standardkontraktene i stor utstrekning muliggjør direktekrav i  
entrepriseretten, kan det stilles spørsmål ved om dette er riktig. Det fremstår mindre praktisk 
at A tar hensyn til Cs eventuelle direktekravsadgang etter avtalen med B, før pristilbud blir 
gitt til B. Dersom det ulovfestede direktekravet baseres på dobbeltbegrensningsmodellen  
– slik som i standardkontraktene, og i store deler av obligasjonsretten for øvrig – er det  
tvilsomt at en ulovfestet direktekravsadgang vil gi høyere priser.145 
 
Avgjørelsen kan altså kritiseres på enkelte punkter. Eksempelvis kan det stilles spørsmål ved 
forståelsen av kontraktslovenes direktekravsbestemmelser og tilnærmingen til  
                                                
143  Monsen (2012) s. 327.  
144  Jf. punkt 5.1.3.  
145   Tørum (2007) s. 180.   
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kontraktstaushet. Samtidig er den bakgrunnsrettslige direktekravsadgangen i  
næringsentreprise preget av usikkerhet. At anken er tillatt fremmet for Høyesterett tyder på at 
dette fremdeles er tilfelle.  
 
 
5.7 Sammenfatning 
 
Høyesterett har ennå ikke tatt stilling til om direktekravsadgang følger av entrepriserettslige 
bakgrunnsregler. Dette kan skyldes at Høyesterett ikke anser sanksjonering av en slik regel 
som sitt domene, da primæroppgaven er å avgjøre enkeltsaker.146 De avgjørelser som  
innrømmer ulovfestet kravsadgang, er gjerne begrunnet konkret. Konkrete begrunnelser, og at 
det uttrykkelig tas avstand fra å anerkjenne en alminnelig regel, gjør avgjørelsene mindre  
egnet til generalisering. Derfor begrunner ikke rettspraksis en bakgrunnsregel alene.  
Høyesteretts argumentasjon kan likevel gi noe veiledning under oppgavens tema og  
problemstilling.  
 
Et kontraktsbasert direktekrav forutsetter minst ett forutgående kontraktsledd.147 Alle  
avgjørelsene fordrer en kontraktkjede, og bare tredjemannsløftene, eller deliktsbaserte krav 
kan gå klar av dette kravet.148 Eksempelvis vil et krav mellom sideentreprenører være henvist 
til erstatningsretten, fordi det ikke foreligger noen kontraktskjede i slike situasjoner.  
 
Først må Cs krav mot A begrenses slik førstvoterende gjorde i «Siesta», og som senere ble 
uttalt som en «selvsagt» løsning i «Davanger». As ansvar må ikke forøkes gjennom Cs  
kravsadgang, sammenlignet med det ansvar A ville hatt overfor kontraktsparten B. I  
«Veidekke» gikk Høyesterett lenger. Når en fordel for A søkes unngått, må muligheten for Cs 
fordel på As bekostning også begrenses. Dobbeltbegrensningsmodellen ble uttalt som den 
tjenlige løsning, dersom kravsadgang kan begrunnes i bakgrunnsreglene. Mangelskrav synes 
derfor å måtte foreligge i samtlige kontraktsforhold. Det kontraktsforholdet hvor mangelen 
kvantitativt og kvalitativt er minst, vil være bestemmende for størrelsen på kravet C får  
fremsette direkte. På den måten vil A i høyden bli heftende tilsvarende det B kunne krevd, og 
en overkompensasjon av C umuliggjøres. En ulovfestet regel basert på subrogasjonsmodellen, 
vil gå lenger enn Høyesterett har funnet grunn til. Dersom regelen derimot baseres på  
springende regress, vil den ha støtte i, eller ligge innenfor rammen av de tilfeller Høyesterett 
har innrømmet kravsadgang.149  
                                                
146  Tørum (2011) s. 204.  
147  Jf. punkt 1.5. 
148  Tørum (2007) s. 322.  
149   Jf. punkt 4.4. 
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Under punkt 4.3 ble det stilt spørsmål ved om direktekravsadgangen i næringsentreprise burde 
være prinsipal eller subsidiær. Høyesteretts praksis gir lite veiledning under dette spørsmålet. 
Flesteparten av de ovennevnte avgjørelsene omhandler andre rettsområder enn  
næringsentreprise. Dette er trolig grunnen til at spørsmålet ennå ikke har kommet på spissen, 
da en subsidiær kravsadgang fremstår som en entrepriserettslig særegenhet.    
 
I «Veidekke» ble subsidiaritetsvilkåret rett nok anført, men da i relasjon til As eventuelle  
innsigelser mot Cs direktekrav (side 658 andre avsnitt). En foreldelse av kravet i relasjonen  
C-B ville ikke ha rettslig relevans hvis kravet ble basert på subrogasjonsmodellen. Dette er 
naturlig, siden subrogasjonsmodellen bare krever at mangelskravet er aktuelt i forholdet  
B-A. Tørum ser ut til å anse dette som et argument for at kravsadgangen skal være  
prinsipal.150 Til dette kan det innvendes at direktekravet ble basert på  
dobbeltbegrensningsmodellen i «Veidekke». Grunnen til at kravsadgang ble nektet, var  
nettopp foreldelsen i relasjonen C-B. Om kravsadgangen skulle være prinsipal, eller  
subsidiær, kom derfor ikke på spissen.  
 
Så lenge Høyesterett ikke har behandlet spørsmålet, kan det sluttes at rettspraksis ikke  
forutsetter at kravsadgangen skal være subsidiær, men heller ikke at det er stengt for et slikt 
vilkår. Kriteriet vil gjøre kravsadgangen mer restriktiv i næringsentreprise, enn i  
obligasjonsretten for øvrig. Samtidig fremstår et subsidiaritetsvilkår som forsvarlig, da  
kravsadgangen ikke vil gå lenger, men vil ligge innenfor rammen av de tilfeller hvor  
Høyesterett har innrømmet C anledning til å gå på A direkte. 
 
Høyesteretts avgjørelser illustrerer kanskje mest av alt at direktekravsinstituttet er i  
kontinuerlig utvikling. Argumentasjonen i direktekravsspørsmål er gjennomgående preget av 
at hensynet til A og C avveies. Hvis C har tilstrekkelig behov for kravsadgang og de øvrige 
hensyn kan harmoniseres med behovet, synes C å få fremsette krav mot A.151 Konklusjonen 
blir dermed at rimelighetsbetraktninger ofte vil være avgjørende for saksutfallet i  
direktekravstvister.152  
 
Saken i LB-2016-86441 står i prinsipielt samme stilling når den behandles av  
Høyesterett. Det blir derfor svært interessant å se hva utfallet av saken blir, og hvorvidt  
Høyesterett inntar en prinsipiell eller pragmatisk tilnærming til direktekravet. Høyesterett har 
her en god anledning til å avklare rettstilstanden. 
                                                
150   Tørum (2007) s. 197–198.  
151  Haaskjold (2017) s. 270, og Hagstrøm (2011) s. 827.  
152  Sørensen (2018) s. 420. 
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6 Reelle hensyn 
 
6.1 Innledning 
 
Spørsmålet om byggherren kan fremsette direktekrav mot A, er uttalt å sammenfalle med om 
byggherren burde få fremsette et slikt krav mot A.153 
 
Å nekte direktekravsadgang, vil kunne resultere i uholdbare situasjoner av hensyn til C. A vil 
da kunne kreve betalt for å utbedre egne feil.154 Urimeligheten kan bli enda større dersom A 
allerede har fått betalt av B.155 Da vil A kunne fakturere C, i tillegg til å ha mottatt betaling fra 
B. Hvis kravsadgangen derimot ikke begrenses hensiktsmessig, vil dette kunne medføre 
uholdbare resultater av hensyn til A. 
 
Løsningen må derfor finnes et sted mellom disse ytterpunktene. Spørsmålet er om det finnes 
en overordnet løsning som ivaretar og harmonerer med alle hensyn som gjør seg gjeldende. 
Først vil jeg se på mer generelle «gode» hensyn som har blitt trukket frem i rettspraksis.  
Deretter vil hensynet til hver av aktørene i oppgavens forenklede entrepriseprosjekt  
behandles.  
 
 
6.2 Unngåelse av konflikter 
 
Der misligholdet skriver seg fra et tidligere kontraktsledd, vil direktekravsadgang kunne  
plassere ansvaret hos, eller nærmere, den ansvarlige aktør. Dette reiser spørsmålet om  
direktekrav kan bidra til å senke konfliktnivået i næringsentreprise. Hvis så er tilfelle, vil det 
være et hensyn som taler for å tillate Cs krav mot A.  
 
Flere har hevdet at direktekravsadgang vil gi slike positive virkninger.156 Dersom C krever A 
direkte, står vi overfor én kravsprosess. Alternativet er at byggherren krever entreprenøren, 
som i sin tur krever regress fra underentreprenøren. Dette vil gi to separate kravsomganger.  
 
Tørum mener direktekravet kan ha en slik effekt i entreprise, forutsatt at ansvaret plasseres 
hos aktøren mangelen faktisk skriver seg fra.157 Til dette kan det reises spørsmål ved om  
                                                
153  Tørum (2007) s. 181. 
154  Hagstrøm (2011) s. 827. 
155   Hagstrøm (2000) s. 3.   
156  Krüger (1989) s. 841, Jervell (1994) s. 925 og Haaskjold (2017) s. 271.  
157  Tørum (2007) s. 182.  
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unngåelse av en kravsomgang ikke alltid vil være en fordel. Direktekravet synes å være en 
fordel, også der ansvaret ikke nødvendigvis plasseres hos aktøren mangelen skriver seg fra. 
Uansett vil jo minst én konflikt potensielt være unngått, ved at ansvaret plasseres minst ett 
ledd nærmere den faktiske ansvarlige.   
 
Forarbeidene til hvtjl. trekker i retning av at ansvar burde plasseres der det er oppstått.158  
Forarbeidene til kjl. peker eksplisitt på at B vil rette regresskrav mot A, hvis mangelen skriver 
seg fra sistnevnte.159 Dette er naturlig, da få vil ønske å sitte med et slikt økonomisk tap  
dersom dette både skyldes, og kan kreves dekket av noen andre. Byggherrens direktekrav mot  
underentreprenøren vil i teorien unngå den regressomgang et krav mot entreprenøren ville 
gitt. Slik sett kan direktekravet dempe antallet konflikter.  
  
Det kan derfor tyde på at direktekravsadgang vil kunne være konfliktdempende, fordi  
regresskonflikter kan unngås. Det er i alle fall få holdepunkter for at direktekravsadgang vil 
medføre et økt konfliktnivå.  
 
Om enn med beskjeden vekt, er direktekravets mulige positive innvirkning på konfliktnivået i 
næringsentreprise et argument for å anerkjenne en bakgrunnsrettslig kravsadgang.  
 
 
6.3 Unngåelse av tilfeldige fordeler 
 
Unngåelse av tilfeldige fordeler – særlig når fordelen oppnås på en annens bekostning – er et 
relevant reelt hensyn, se eksempelvis Rt. 2005 s. 1329 avsnitt 24 og Rt. 2008 s. 1078 avsnitt 
34. Dette er også trukket frem i flere av avgjørelsene i punkt 5 ovenfor, jf. eksempelvis  
«Veidekke» på side 660, og HR-2018-648-A avsnitt 57.  
 
En «fordel», gir anvisning på et resultat som er til gagn. At denne fordelen er «tilfeldig», må 
helst bety at resultatet ikke var helt påregnelig. Dersom ulovfestet direktekravsadgang ikke 
anerkjennes i næringsentreprise, vil dette kunne representere en – mer, eller mindre – tilfeldig 
fordel for A. Hvis kravsadgangen derimot tillates i for stor utstrekning og omfang, kan C  
oppnå en fordel. 
  
Ved å tillate direktekravet, unngås As tilfeldige fordel ved å gå klar av ansvar. Hvis Cs  
direktekrav ikke gir bedre dekning enn om kravet ble fremsatt mot kontraktsparten B, unngås 

                                                
158  Ot.prp.nr.29 (1988–1989) s. 44.   
159  Ot.prp.nr.80 (1986–1987) s. 137.  
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også Cs tilfeldige fordel. I tillegg blir dekningsmuligheten og ansvaret i høyden tilsvarende 
det som var synbart for dem begge, ved deres respektive avtaleinngåelser.  
Dobbeltbegrensningsmodellen ivaretar dermed både hensynet til A og C, og gir den mest  
balanserte løsningen med hensyn til aktørenes interesser.  
 
Etter dette blir et direktekrav basert på springende regress den løsningen som  
harmonerer best med hensynet til å unngå tilfeldige fordeler. 
 
 
6.4 Hensynet til konsekvente regler 
 
At like tilfeller skal behandles likt er et grunnprinsipp i norsk rett.160 
 
Hensynet til konsekvente regler kan tale for at tilfeller som ligger nært de lovregulerte,  
løses på samme måte som de lovregulerte, jf. HR-2018-648-A.161 Dette kan illustreres med et 
eksempel om kjøp kontra leasing. Den ene entreprenøren kjøper en gravemaskin av en  
forhandler. Den andre entreprenøren leaser en tilsvarende gravemaskin. Etter overlevering 
avdekkes en produksjonsfeil ved begge maskinene. Entreprenøren som kjøpte maskinen vil 
kunne kreve at produsenten utbedrer feilen, jf. kjl. § 84 (1). Hvis situasjonen er nøyaktig den 
samme i leasingtilfellet, fremstår det lite hensiktsmessig om kravet først må rettes mot  
forhandleren. Det er ikke gitt at forhandleren har tilstrekkelig kompetanse eller utstyr, og  
feilen må kanskje til produsenten for utbedring uansett.162 Siden situasjonene er så like, kan 
det argumenteres for en tilsvarende kravsadgang i leasingtilfellet.  Dette må i tilfelle  
begrunnes i bakgrunnsretten, da leasingkontraktene ikke er lovregulerte i norsk rett.   
 
Når like tilfeller skal behandles likt, må dette også bety at ulike tilfeller skal behandles ulikt. 
Selv om direktekravsadgang tillates i stor utstrekning i obligasjonsretten, er det mindre  
naturlig å la reglene gjelde tilsvarende i næringsentreprise. Jeg finner støtte for dette i at  
lovgiver har avstått fra å regulere næringsentreprise, og at bransjeaktørene gjerne har funnet 
egne løsninger. Av entrepriserettens særreguleringer kan eksempelvis entreprenørens  
ansvarsbegrensninger i kontrakten, og det formaliserte varslings- og reklamasjonssystemet 
med tilhørende preklusjonsvirkninger trekkes frem.163  
 

                                                
160  Tørum (2011) s. 205.  
161   Se punkt 5.5.  
162  Hagstrøm (2011) s. 817.  
163  Simonsen (1999) s. 328, og Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 27.  
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At direktekravet kan fremholdes som et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp, taler for å 
anerkjenne kravsadgangen i kommersiell entreprise. Av kontraktspraksis kunne det imidlertid 
sluttes at bransjen ikke har ønsket en prinsipal kravsadgang. Subsidiaritetsvilkår vil avvike fra 
den alminnelige obligasjonsrettens løsning. På den annen side, vil kriteriet skape rettsenhet i 
næringsentreprise. Det kan dermed argumenteres for at det heller burde søkes å skape  
konsekvente regler i entreprisebransjen, enn på tvers av alle kontraktsrettslige rettsområder. 
En slik løsning har også støtte i litteraturen.164 Hensynet til konsekvente regler er derfor et 
argument for en subsidiær direktekravsadgang basert på dobbeltbegrensningsmodellen i  
næringsentreprise.  
 
 
6.5 Hensynet til A 
 
Det har vært innvendt at direktekravsadgang gir A kreditorer han eller hun aldri har akseptert. 
Ikke alle kreditorer er like. C kan eksempelvis være en aktør A ser seg mindre tjent med å 
gjøre forretninger med. I næringsentreprise fremstår dette likevel mindre praktisk, der 
kontraktkjeden først foreligger. A vil oftere enn ikke ha kunnskap om hvem byggherren er når 
avtalen sluttes med B. Såfremt As ansvar ikke forøkes ved Cs direktekravsadgang, fremstår 
hensynet til A å være tilstrekkelig ivaretatt her. At A ikke har akseptert C som kreditor vil 
derfor måtte tillegges mindre vekt. 
 
Dette vil likevel kunne stille seg annerledes der underleverandøren A har levert et større parti 
materialer til B, som deretter anvender materialene i flere entrepriseprosjekter. Her kan A 
potensielt bli møtt med krav fra mange kreditorer, dersom direktekravsadgang anerkjennes. 
Selv om As ansvar ikke forøkes, relativt til As ansvar etter kontrakten med B, er det  
nærliggende at en utvidet kreditorkrets kan medføre økt arbeidsmengde med tilhørende  
kostnader for A.165 Hensynet til A kan derfor sies å tale for at direktekravsadgangen gjøres  
subsidiær. På den måten blir ikke A møtt med krav fra C før det er tvingende nødvendig for 
sistnevnte. En slik løsning harmonerer dessuten med hensynet til bransjeviljen.  
 
En annen innvending mot Cs direktekrav, er at A vil ha begrensede reservasjonsmuligheter. 
Reguleringsmekanismen A har tilgjengelig, er avtalen med B. Som en konsekvens av  
relativitetsgrunnsetningen og avtalekompetansens yttergrense, vil ikke A og B ensidig kunne 
avtale noe til ugunst for C.166 For at Cs direktekravsadgang skal begrenses, må dette  
derfor aksepteres av C. Eksempelvis kan C og B avtale at direktekravsadgang mot Bs øvrige  
                                                
164   Aas (2008) 199–200.   
165  Hagstrøm (2011) s. 818.  
166  Tørum (2007) s. 424. 
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medkontrahenter er avskåret. Dette vil raskt kunne kvalifisere som et tredjemannsløfte, avgitt 
til fordel for A. A burde dermed kunne påberope en slik regulering, der den er inntatt i  
kontraktsforholdet B-C.167 Uten Cs tiltredelse, kan A bare unngå å bli møtt med direktekrav 
på én måte.  
  
Cs krav begrenses av det B hypotetisk sett kunne krevd av A. Det kontraktsavviket C  
påberoper som faktisk grunnlag for direktekravet, må representere en mangel i  
kontraktsforholdet A-B. Dette er tilfelle, uavhengig av om direktekravet baseres på  
springende regress, eller subrogasjon. As eneste mulighet til reservasjon mot Cs direktekrav, 
er derfor å reservere seg mot mangelskrav fra B. I et slikt tilfelle vil mangelen i  
kontraktsrelasjonen C-B aldri kunnet representere mangel i As kontrakt med B. Dette kan 
illustreres på følgende måte: 
 

Figur 4. A og B har avtalt at kontraktsavvik ikke representerer mangler etter deres kontraktsforhold. Cs 
direktekrav umuliggjøres, siden B ikke kunne gjort noe mangelskrav gjeldende mot A.  
 
As reservasjon må aksepteres av B. At avvik ved As kontraktsoppfyllelse aldri skal  
representere mangler ved As ytelse, vil nødvendigvis gi seg betydelig utslag i prisen A kan 
forvente å få.168 Hvis A og B er enige om en slik løsning, vil Cs direktekrav imidlertid  
umuliggjøres. I næringsentreprise må det likevel stilles spørsmål ved om denne løsningen i 
det heletatt er praktisk. As ansvar ved et direktekrav fra C kan i høyden bli tilsvarende As 
ansvar overfor kontraktsparten B. A må foreta en kostnad-nytte-analyse av sannsynligheten 
for å bli møtt med mangelskrav fra B, holdt opp mot det – presumptivt – lavere vederlaget A 
kan oppnå med slik regulering.  

                                                
167  Tørum (2007) s. 154–158.   
168  Tørum (2007) s. 203. 
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En anerkjennelse av en alminnelig direktekravsadgang i næringsentreprise endrer ikke  
rettstilstanden for As reservasjonsmulighet. Avtalekompetansen er, og forblir den samme. As 
mulighet til å unngå krav fra C, er nøyaktig den samme etter gjeldende rett. Så lenge As  
ansvar ikke forøkes gjennom Cs direktekrav, må hensynet til A anses tilstrekkelig ivaretatt. 
Den fraværende reservasjonsmuligheten kan derfor tillegges mindre vekt.  
 
Konklusjonen blir dermed at hensynet til A ikke er et tungtveiende argument mot å  
anerkjenne en ulovfestet kravsadgang i næringsentreprise. 
 
 
6.6 Hensynet til B 
 
Det kan være flere grunner til at B er tilbakeholden med å fremsette et krav mot A. A er  
eksempelvis en god forretningsforbindelse, og B vil opprettholde den gode relasjonen.169  
Dersom C i en slik situasjon får tre inn i Bs krav mot A, vil dette i noen grad kunne tale mot 
et subrogasjonsbasert direktekrav.  
 
Der C har et selvstendig krav mot B, stiller saken seg annerledes. Da vil C kunne ha de  
samme betenkelighetene med å fremsette kravet mot B, som B ville hatt med å fremsette  
kravet mot A. Med hensyn til det som ble sagt i punkt 6.4, kan det dessuten argumenteres for 
at Cs direktekrav mot A vil være en fordel for B i et slikt tilfelle.170 B unngår nettopp å bli 
involvert i en unødig kravsomgang. Cs direktekrav medfører også at B slipper å forskuttere 
As forpliktelse overfor C. Dermed vil B i praksis oppnå en likviditetsfordel ved å bli holdt 
utenfor misligholdsoppgjøret mellom C og A.171  
 
Er B konkurs, innvendes det gjerne at Cs direktekravsadgang er et dekningsprivilegium.172 
Hvis dette er tilfelle, taler det mot en bakgrunnsrettslig direktekravsadgang i  
næringsentreprise.  
 
Utgangspunktet er at alt som «tilhører skyldneren på beslagstiden» tilfaller konkursboet hvis 
det kan omgjøres til penger jf. dekningsloven (deknl.) § 2-2. Mangelskravet vil bli omregnet 
til et kronebeløp ved Bs konkurs, jf. deknl. § 6-4.  
 
                                                
169  Haaskjold (2017) s. 270.  
170  Lilleholt (1986) s. 131. 
171  Tørum (2011) s. 220.  
172  Lilleholt (1986) s. 132–133 og Kjønstad (1978) s. 188.  
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Uavhengig av om Cs direktekrav baseres på springende regress eller subrogasjon, er det  
betinget av at B kunne gjort kravet gjeldende mot A. Spørsmålet er om kravet B kunne gjort 
gjeldende ville tilfalt Bs konkursbo gjennom boets beslagsrett. Hvis svaret på dette er ja, lider 
boet et tap ved Cs direktekrav. Tapet vil bestå i det boet kunne krevd av A, med fratrekk for 
Cs dividendekrav.173  
 
I denne vurderingen reises to alternativer. Det ene er at B har et selvstendig mangelskrav mot 
A ved konkursåpning.174 Da tilfaller det boet. Alternativt er kravet på Cs hånd ved  
konkursåpning hos B. Da er det utenfor boets beslagsrett. I et slikt tilfelle vil Cs direktekrav 
være fullt forenlig med hensynet til kreditorfellesskapet. Det er derfor det førstnevnte  
alternativ som behandles i det følgende.  
 
I forbindelse med hvorvidt direktekravet utgjør et dekningsprivilegium, har Jervell fremhevet 
situasjonene hvor C fremsetter krav mot B. Boet vil ikke kunne kreve mer av A i  
regressomgangen, enn det har betalt til C.175 At regresskravet vil tilsvare det intervenienten 
har dekket av skyldnerens forpliktelse, er ikke omstridt, jf. Rt. 1997 s. 1029 på side 1036. Å 
foregripe regressomgangen burde normalt ikke lede til at C blir stilt dårligere, bare fordi B er 
gått konkurs. At boet kunne inndrevet hele kravet hos A, for deretter å henvise Cs til  
dividende, kan kanskje fremholdes som en tilfeldig fordel for kreditorfellesskapet. Det er tross 
alt byggherren som sitter med et tap han ikke får dekket, mens mangelskravet vil kunne  
representere en berikelse for boet på Cs bekostning.176 Argumentet kan likevel tvilsomt  
gjennomskjære boets beslagsrett, dersom kravet er på Bs hånd ved konkursåpningen.   
 
Hagstrøm er klar på at direktekravet ikke er problematisk av hensyn til boet. Dette fordi  
direktekravet «ikke i første rekke [er] etablert med sikte på konkurs, og det neppe heller [er] 
holdepunkter for å anta at konkurs er noe vesentlig grunn til at direktekrav gjøres  
gjeldende.»177 I næringsentreprise er denne argumentasjonen mindre treffende.  
Kontraktspraksis vitner om at direktekravet aktualiseres nettopp i de tilfeller hvor det er  
vanskelig å inndrive kravet hos B.178 Det er likevel ikke upraktisk med direktekravsadgang 
der B er solvent. Konkursinnvendingene er også uttalt å bli mindre tungtveiende i takt med 

                                                
173  Tørum (2007) s. 186.  
174  Tørum (2007) s. 186.  
175   Jervell (1994) s. 928.  
176  Tørum (2007) s. 188. 
177  Hagstrøm (2011) s. 819.  
178  Jf. punkt 3. 
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anerkjennelsen av direktekravet i alminnelighet.179 Tørum mener «likhetsprinsippet i konkurs 
ikke er et avgjørende argument mot» direktekrav basert på springende regress.180  
 
Kjønstad har anført at direktekrav burde tillates – også der B er konkurs –  men at  
rettsvernsreglene kan hindre inndrivelse.181 I fravær av rettsvern, må C respektere at  
konkursboet tar beslag i kravet mot A, hvis mangelskravet er på Bs hånd ved  
konkursåpningen.   
 
Spørsmålet blir derfor om et ulovfestet direktekrav har rettsvern mot Bs kreditorer.  
Overdragelse av enkle fordringer sikres mot Bs kreditorer gjennom varsling av A. Løsningen 
er gjennomgående i standardkontraktenes regulering.182 Hvis et ulovfestet direktekrav  
rubriseres som en enkel fordring, kan C oppnå rettsvern gjennom varsling av A.  
 
Høyesterett har i tillegg anerkjent flere rettsvernsordninger som kan gi veiledning. Som nevnt 
ovenfor, ble selskaper med begrenset ansvar anerkjent mer enn hundre år før  
selskapslovgivningen.183 Sikrings-cesjoner ved enkle fordringer og eiendomsforbehold 
(salgspant) ble også uttalt å stå seg overfor kreditorene lenge før panteloven §§ 4-4 og 4-9 jf, 
eksempelvis Rt. 1868 s. 540, Rt. 1886 s. 261 og «Smågris»-dommen.184 Dersom Høyesterett 
sanksjonerte en alminnelig direktekravsadgang i næringsentreprise, synes løsningen å ligge 
nært anerkjennelsen av eiendomsforbeholdene, jf. «Smågris»-dommen, side 860. Det vil  
dermed være få betenkeligheter med å innrømme C rettsvern for sitt krav, dersom  
kravsadgang først innrømmes. Cs rett vil i motsatt fall bli illusorisk, dersom Bs kreditorer 
ikke må respektere den.  
 
Hvis mangelskravet derimot ikke er på Bs hånd ved konkursåpningen, vil et ulovfestet  
direktekrav heller ikke være noe konkursprivilegium. Slik jeg ser det, fremstår det mest  
nærliggende å anse direktekravet som påhvilende Cs hånd. Spørsmålet er om C får  
gjøre «sitt krav» gjeldende overfor A, med den kvantitative og kvalitative begrensningen i at 
B rent hypotetisk kunne gjort tilsvarende krav gjeldende. At problematikken ikke er behandlet 
i noen av kontraktslovenes forarbeider, mener jeg støtter en slik betraktning. I motsatt fall 
ville lovgiver og et stort antall forarbeidsforfattere ha oversett motstrid med  
konkurslovgivning, og grunnpilaren i konkursinstituttet ved flere anledninger. Dette kan ikke 

                                                
179   Hagstrøm (2011) s. 819. 
180  Tørum (2007) s. 193.  
181  Kjønstad (1978) s. 188. 
182  Jf. punkt 3.2 og 3.3. 
183  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 248.  
184  Jf. punkt 3.5. 
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være tilfelle, og må heller være utslag av at B ikke har noe selvstendig mangelskrav mot A. I 
alle fall ikke ved springende regress. Der kontraktslovenes forarbeider omtaler konkurs, er 
dette dessuten fremholdt som et pro-argument for direktekrav, ved at løsningen er praktisk og 
gjerne aktualiserer Cs behov for å avkreve A.185    
 
Hvorvidt B har et selvstendig mangelskrav mot A ved springende regress, fremstår som  
tvilsomt. At kravet er på Cs hånd der kravsadgang aktualiseres, fremstår derfor som den  
naturlige forståelse. Hensynet til B, og Bs konkursbo er derfor forenlig med en ulovfestet  
direktekravsadgang, men taler for at denne baseres på springende regress.    
 
 
6.7 Hensynet til C 
 
Hensynet til C taler for direktekravsadgang. En utvidelse av debitorkretsen, med tilhørende 
utvidet dekningsmulighet, er alltid en fordel for C. Der B er solvent, kan det imidlertid 
problematiseres hvorvidt hensynet til C skal tillegges mer vekt enn hensynet til A, og  
opprettholdelse av relativitetsgrunnsetningen.  
 
Jo større behov C har for å få avkreve A direkte, desto mer vekt må tillegges hensynet til C. 
Standardkontraktene begrunner bare direktekravsadgang der inndrivelse hos B er umulig, eller 
vesentlig vanskeliggjort som følge av konkurs eller annen klar insolvens.186 Slike situasjoner 
vil klart aktualisere Cs behov for å avkreve A. Det kan likevel stilles spørsmål ved om C har 
en beskyttelsesverdig interesse i å gå på A, også i andre situasjoner.  
 
Direktekravet kan bidra til å plassere ansvaret der det har oppstått. Hvis mangelen beviselig 
skriver seg fra A, er det liten grunn til nekte C direktekravsadgang, bare fordi  
medkontrahenten B kan dekke kravet. C kan dessuten ha et betydelig behov for å få A til å 
rette mangelen, også der B er solvent. I lys av den økende spesialiseringen i  
næringsentreprise,187 kan A være best skikket til å utbedre kontraktsavviket.188 
 
At C kan ha en beskyttelsesverdig interesse i å få fremsette kravet mot A, også der kravet 
kunne vært inndrevet hos B, må avveies mot det samlede rettskildebildet. Hvis Cs krav kan 

                                                
185  NOU 1992:9 s. 85, Ot.prp.nr.66 (1990–1991) s. 112, Ot.prp.nr.30 (2002–2003) s. 277, Ot.prp.nr.29  

(1988–1989) s. 44, Ot.prp.nr.80 (1986–1987) s. 44 og Ot.prp.nr.25 (1973–1974) s. 25.     
186  Jf. punkt 3.  
187  Marthinussen m.fl. (2016) s. 206. 
188  Hagstrøm (2011) s. 817 og Tørum (2007) s. 195.  
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inndrives hos B, ivaretas kanskje hensynet til C tilstrekkelig gjennom en subsidiær  
direktekravsadgang basert på springende regress.  
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7 Sammenfatning og konklusjon 
 
7.1 Sammenfatning 
 
Det er ingen enkeltkilde som begrunner bakgrunnsrettslig direktekravsadgang i kommersiell 
entreprise. Kontraktspraksis har verken kodifisert, eller etablert noen bakgrunnsregel.  
Standardkontraktene gir likevel anvisning på den løsning bransjeaktørene selv har  
ønsket – men da i form av et reelt hensyn.  
 
Lovreguleringen har endret synet på, og dannet grunnlag for å omtale direktekrav som et av 
de alminnelig obligasjonsrettslig prinsippene. Her er kravsadgangen prinsipal, og baseres på  
springende regress.  Den samme løsningen kunne vært valgt i standardkontraktene.  
Bransjeaktørene har likevel valgt en mer restriktiv kravsadgang, gjennom å gjøre den  
subsidiær. Kontraktslovgivningen og det alminnelige prinsippet etterlater derfor tvil ved 
hvordan en entrepriserettslig bakgrunnsregel skal forstås.  
 
Høyesterett har ennå ikke anerkjent en generell bakgrunnsrettslig direktekravsadgang i  
entrepriseretten. Rettspraksis gir anvisning på hvordan enkelte konkrete tilfeller har blitt løst, 
uten å gi noen generell løsning på direktekravsspørsmålet. Av avgjørelsene kan det likevel 
sluttes at direktekravet ikke må forøke As ansvar, sammenlignet med As ansvar overfor  
kontraktsparten B. «Siesta» og «Davanger» kunne tale for en kravsadgang basert på  
subrogasjonsmodellen. I «Veidekke» ble kravsadgangen ytterligere presisert. Cs  
dekningsmulighet må også begrenses. Avgjørelsen ga seg deretter utslag i at  
entreprisebransjen endret direktekravsadgangen i standardkontraktene fra å være basert på 
subrogasjonsmodellen, til fordel for springende regress. Rettspraksis gir ikke svar på om 
kravsadgangen skal være prinsipal eller subsidiær.    
 
De øvrige reelle hensyn gir heller ikke noe entydig bilde. Ønsket om å dempe konfliktnivået 
taler i noen grad for direktekravsadgang. Hensynet til å unngå de tilfeldige fordelene taler 
med styrke for en generell direktekravsadgang, men bare dersom regelens innhold,  
utstrekning og omfang avgrenses hensiktsmessig. Hensynet til konsekvente regler taler for å 
anerkjenne direktekravsadgang, men reiser spørsmål om hvilken regel som er mest egnet til å 
ivareta hensynet. Hensynet til A taler i noen grad mot å tillate direktekravsadgang. Hvis B har 
et selvstendig krav mot A, gjør tungtveiende hensyn seg gjeldende mot Cs kravsadgang. Hvis 
direktekravet derimot er på Cs hånd, er hensynet til B forenlig med en bakgrunnsrettslig  
kravsadgang. Hensynet til C vil alltid tale for direktekravsadgang, men gjør seg gjeldende 
med forskjellig styrke, avhengig av Cs behov for å gå på A direkte. 
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7.2 Konklusjon 
 
Selv om en bakgrunnsrettslig direktekravsadgang ikke kan utledes av noen enkeltkilde, kan 
det samlede rettskildebildet begrunne en slik regel. Dette forutsetter imidlertid at  
kravsadgangens omfang og utstrekning avgrenses hensiktsmessig, og spørsmålet er hvilken  
løsning som har bredest støtte i det samlede kildematerialet.  
 
I HR-2018-648-A ble rettspraksis, tilliggende lovgivning, juridisk litteratur og reelle hensyn 
uttalt som «god rettskildemessig dekning» for å oppstille en ulovfestet direktekravsadgang 
(avsnitt 47). De samme kildene gjør seg gjeldende under oppgavens tema og problemstilling.  
 
Direktekravet har rettslig forankring i obligasjonsrettens bakgrunnsregler. En slik forståelse 
har bred støtte i den juridiske litteraturen. At direktekravet representerer et alminnelig  
obligasjonsrettslig prinsipp, taler med styrke for at en slik regel også finnes i bakgrunnsretten 
i næringsentreprise. I obligasjonsretten for øvrig, er kravsadgangen prinsipal, og baseres på 
springende regress. Entrepriseaktørene har anvendt springende regress gjennomgående i sin 
regulering, men har i tillegg ønsket et subsidiaritetsvilkår. Hvis det entrepriserettslige  
prinsippet begrunner en prinsipal kravsadgang basert på springende regress, vil  
bransjeaktørenes veloverveide valg bli delvis neglisjert.  
 
Hensynet til forutberegnelighet kan tale mot en bakgrunnsrettslig direktekravsadgang. En slik 
løsning er likevel vanskelig å begrunne i det samlede rettskildebildet. Forutberegnelighet er 
heller ikke uforenlig med direktekravet. Hvis bakgrunnsregelen oppstiller tilstrekkelig klare 
kriterier for Cs rett til å kreve A direkte, vil hensynet godt kunne ivaretas, også ved oppstilling 
av en bakgrunnsregel. At kravsadgangen gjøres subsidiær og baseres på springende regress, 
kan være én formålstjenlig løsning.  
 
Tilfeldige fordeler unngås i størst utstrekning dersom direktekravsadgang anerkjennes. Dette 
forutsetter imidlertid at kravsadgangen baseres på springende regress.189 En slik løsning vil 
også i noen grad kunne dempe konfliktnivået i næringsentreprise. Subrogasjonsmodellen må 
derfor anses som en tvilsom løsning, noe de øvrige rettskildene også peker på.  
 
At entrepriserettens regulering burde samsvare med den mer generelle obligasjonsretten, 
fremstår ikke som noe mål i seg selv. Lovgiver har ikke sett grunn til å lovregulere bransjen, 
og entrepriseaktørene har i det alt vesentlige funnet velfungerende løsninger på egenhånd. 

                                                
189  Jf. punkt 6.4.  
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Mange av løsningene sammenfaller med den generelle obligasjonsretten, men at  
entrepriseretten på enkelte punkter er avvikende, er allerede en realitet. En prinsipal  
kravsadgang i næringsentreprise vil derfor ikke skape rettsenhet i obligasjonsretten i  
nevneverdig grad. Hensynet til konsekvente regler gjør seg derimot gjeldende med størst  
styrke hvis rettsenhet i næringsentreprise kan oppnås. Bransjeviljen burde respekteres, og 
taler for en løsning som harmonerer med standardkontraktenes løsning.   
 
Hensynet til A og opprettholdelse av relativitetsgrunnsetningen, taler mot direktekravet.  
Relativitetsgrunnsetningen er likevel ikke noe avgjørende moment for avvisning av   
direktekravet etter gjeldende rett.190 Hensynet til A fremstår heller ikke særlig  
beskyttelsesverdig når misligholdet rent faktisk skriver seg fra denne. Direktekravsadgang vil 
ikke påvirke As reservasjonsmulighet etter gjeldende rett, og hensynet til A fremstår  
tilstrekkelig ivaretatt gjennom en dobbeltbegrensning av Cs direktekrav.   
 
Hensynet til B er forenlig med Cs rett til å kreve A direkte. Subrogasjonsmodellen kan likevel 
gi enkelte betenkelige situasjoner. I noen grad kan hensynet til B derfor sies å tale for at  
bakgrunnsregelen baseres på springende regress. Hensynet til Bs konkursbo gjør seg heller 
ikke gjeldende, såfremt C gjør sitt krav gjeldende.  
 
For C vil direktekravet alltid være en fordel. Hensynet gjør seg likevel gjeldende med  
forskjellig styrke, avhengig av Cs behov for kravsadgang. Selv om en prinsipal kravsadgang 
kan ha gode grunner for seg, er det vanskelig å harmonisere en slik løsning med bransjeviljen. 
Hvis C like godt kan oppnå dekning hos B, vil C måtte være henvist til å kreve sin  
kontraktspart. Cs dekningsmulighet vil da uansett være ivaretatt. 
 
En subsidiær kravsadgang basert på springende regress har bredest støtte i det samlede  
rettskildebildet. Regelen må begrenses til å omfatte mislighold i form av mangler, og kretsen 
av direktekravsdebitorer vil avgrenses hensiktsmessig av at B kunne gjort tilsvarende krav 
gjeldende mot A. Løsningen gir tydelige kriterier for når Cs behov for kravsadgang er  
beskyttelsesverdig, og direktekrav er aktuelt. Subsidiaritetsvilkåret kan dessuten tenkes å  
avhjelpe de eventuelle betenkelighetene ved direktekrav.191 En mer vidtfavnende kravsadgang 
fremstår hverken ønskelig, eller nødvendig.192 Selv om regelen vil være mer restriktiv enn i 
obligasjonsretten for øvrig, er slutningen forsvarlig, ved at regelen ikke går lenger enn, og 
ligger innenfor rammen av den kravsadgang det samlede rettskildebildet kan begrunne.  
 
                                                
190   Jf. punkt 2.2. 
191  Tørum (2007) s. 337. 
192  Aas (2008) s. 200 sml. Tørum (2011) s. 219.  
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Konklusjonen er at direktekravsadgang følger av den entrepriserettslige bakgrunnsretten.  
Kravsadgangen er subsidiær og baseres på springende regress. Regelen kan illustreres slik: 
 

 
Figur 5. Hvis inndrivelse hos B er umulig eller vesentlig vanskeliggjort som følge av konkurs, eller annen 
klar insolvens, får C gjøre sitt krav gjeldende mot A, begrenset av at B kunne gjort tilsvarende krav 
gjeldende mot A.  
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