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1 Innledning 
 
1.1 Presisering av oppgavens problemstilling 
 
Temaet for oppgaven er rådgivers plikt til å varsle ved overskridelse av honorarbudsjett etter 
NS 8402 pkt. 12.3.  
 
Entrepriseretten gjelder tilvirkningskontrakter innenfor bygge- og anleggsektoren. I et bygge- 
og anleggsprosjekt engasjerer entreprenøren og byggherren normalt ulike rådgivere for å bistå 
ved gjennomføringen av prosjektet. En rådgiver er som regel selvstendig næringsdrivende 
som er særlig engasjert for å utføre visse oppgaver i prosjektet. Dette kan blant annet være 
teknisk prosjektering, arkitektur, geotekniske beregninger, brannsikkerhetsanalyser og lignen-
de.  
 
Før oppstart av rådgivningsoppdrag vil det ofte være vanskelig å vurdere det nøyaktige om-
fanget av prosjekteringsarbeidet, blant annet fordi oppdraget ofte går ut på å utvikle et pro-
sjekt. Rådgiver vil derfor ha behov for å fakturere arbeidet han gjør etter medgått tid, da det 
vil være vanskelig å sette en fastpris. Samtidig har oppdragsgiver behov for kostnadskontroll 
over prosjektet og trygghet for at arbeidet skjer effektivt og rasjonelt. Budsjettoverskridelser 
og kostnadskontroll i offentlige prosjekter har blitt viet stor oppmerksomhet i media og i poli-
tikken det siste året, særlig byggeprosjektet på Stortinget.1  
 
I NS 8402 pkt. 12.3 er disse kryssende hensyn forsøkt ivaretatt ved at partene må samarbeide 
om utarbeidelsen av et såkalt honorarbudsjett, og at rådgiver plikter å varsle når han har grunn 
til å tro at dette budsjettet vil bli overskredet. Sanksjonene for brudd på varslingsbestemmel-
sen er strenge. Det er derfor sentralt at rådgiver har et bevisst forhold til når fristen starter å 
løpe. Fra oppdragsgivers side vil det være et naturlig spørsmål hvilke handlingsalternativer 
han har dersom rådgiver varsler om mer eller mindre betydelige overskridelser.  
   
Fokuset i denne oppgaven vil være på NS 8402 som omhandler alminnelige kontraktsbe-
stemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Oppgaven vil omhandle en 
analyse av innholdet i bestemmelsen og konsekvenser av overskridelser. Jeg vil derfor starte 
med å presentere overordnede temaer som er generelt viktige for å forstå bakgrunnen for be-
stemmelsen. 
 
 

                                                
1 Aftenposten (2018)  
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1.2 Bygge- eller anleggsprosjektet 
 
Det er vanlig å dele et byggeprosjekt inn i ulike faser.2 Hvordan fasene inndeles varierer litt i 
faglitteraturen. Jeg velger å ta utgangspunktet i inndelingen som Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet3 benytter for byggeprosjekter i regi av Statsbygg.4 Denne modellen deler 
de ulike fasene inn i fem faser: programfasen, forprosjektfasen, detaljprosjektfasen, bygge-
fasen og driftsfasen. 
 
I programfasen er vi helt i starten av et byggeprosjekt og her tas det stilling til de mer over-
ordnede økonomiske og organisatoriske spørsmålene. Rådgivende ingeniører blir normalt mer 
involverte når vi kommer til forprosjektfasen.  
 
I forprosjektet igangsettes prosjekteringen og den nærmere detaljeringen av prosjektet. Det er 
i denne fasen de viktigste gruppene av rådgivere involveres, - de prosjekterende arkitekter, 
ingeniører og andre rådgivere.5 Det er her hovedlinjene i prosjektet blir fastlagt og det munner 
gjerne ut i det som kalles et skisseprosjekt.6 Oppgavens problemstilling aktualiserer seg nor-
malt sett aktuell i denne fasen. I det rådgiveren engasjeres skal partene utarbeide et honorar-
budsjett. Avhengig av hvordan oppdraget utvikler seg kan det også være at rådgiver bruker 
mer tid på oppdraget enn hva som er oppstilt i honorarbudsjettet. Det er noe som fører med 
seg en overskridelse av budsjettet. 
 
Når forprosjektet er ferdig utarbeidet vil vanligvis entreprenøren bli engasjert basert på dette. 
I detaljprosjektfasen bearbeides prosjektet ytterligere. Her vil de mer detaljerte bygge-
tegningene og detaljeringen av prosjektet utarbeides. Også i detaljprosjekteringsfasen vil opp-
gavens tema kunne bli satt på spissen.  
 
Når selve produksjonen av bygget eller anlegget kan settes i gang, befinner man seg i bygge-
fasen. I denne fasen utfører entreprenøren prosjektet basert på kontraktens beskrivelse og råd-
givers detaljprosjektering. Av hensyn til prosjektets fremdrift, og at prosjekteringen ofte må ta 
hensyn til innspill fra utførende entreprenør, er det normalt at denne fasen skjer parallelt med 
detaljprosjekteringsfasen. Når byggefasen er over, kan sluttproduktet tas i bruk og man befin-
ner seg i driftsfasen.  
 

                                                
2 Hagstrøm (2014), s. 39 
3 Tidligere forsynings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 
4 Wist (2011) 
5 Hagstrøm (2014) s. 41 
6 Hagstrøm (2014) s. 41 
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1.3 Juridisk metode 
 
1.3.1 Relevante kilder 
Analysen i oppgaven baseres på norsk rettskilde og metodelære. Det er noen særskilte retts-
kildemessige trekk ved entrepriseretten som må nevnes. 
 
Rettsområdet entrepriserett utgjør en mer spesiell del av den alminnelige obligasjonsretten. 
Det eksisterer, som nevnt ovenfor, ingen lov som tar for seg reglene ved bruk av rådgiverkon-
trakter. Det finnes imidlertid lover for entreprenøroppdrag med forbruker som byggherre7, 
men for rådgiverkontrakter finnes det verken lover for forbrukerforhold eller profesjonelle 
parter. Det nærmeste vi kommer en lovregulering på området, er standardkontrakter utstedt av 
Norsk Standard (heretter kalt NS) som består av regler som skal gjelde for ulike varer og tje-
nester. Det har trolig sammenheng med at det på entrepriserettens område har vært lang tradi-
sjon med bruk av standardkontrakter, eller såkalte ”agreed documents”.  
 
I kraft av avtalefriheten har partene ved ulike bransjeorganisasjoner forhandlet seg frem til 
standardkontrakter som har utviklet seg over tid. De ulike kontraktsstandardene utstedt av NS 
er blitt utviklet av representanter fra interesseorganisasjoner for de ulike aktørene i et typisk 
bygge- eller anleggsprosjekt, blant annet fra byggherresiden, entreprenørsiden og rådgiversi-
den.  
 
Det er utarbeidet to standardkontrakter for rådgivningsarbeid i dag. Det er NS 8401: Alminne-
lige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag og NS 8402: Alminnelige kontraktsbe-
stemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Rådgiveroppdragene skiller 
seg fra de vanlige entrepriseavtalene ved at rådgiver ofte har en omsorgsforpliktelse og ikke 
en resultatforpliktelse. Rådgiver vil normalt ikke være ansvarlig for selve resultatet av arbei-
det, men for ikke å ha ytt slik innsats en god faglig norm tilsier.8 
 
NS 8402 er utarbeidet og enstemmig anbefalt av en komité som er oppnevnt av Standard Nor-
ge etter forslag fra Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Fi-
nansnæringens Hovedorganisasjon, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Rådgivende Ingeni-
ørers Forening og Statsbygg. 
 
For at standardene skal få anvendelse i kontraktsforholdet mellom partene, må de sammen bli 
enige om at den skal gjelde, da standarden ikke kan sies å være ren kodifikasjon av ellers 

                                                
7 Blant annet lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppfø-

ringslova) og lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven) 
8 Røed (2006) s. 213 
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gjeldende regler.9 Deler av standarden er kodifisering av bakgrunnsrett og vil gjelde uansett, 
mens andre deler ikke er det. 
 
Dersom det dreier seg om profesjonelle forhold, kan en etablert praksis mellom partene om 
bruk av dokumentet være tilstrekkelig.10 I kraft av avtalefriheten, kan det også avtales avvi-
kende reguleringer i det enkelte avtaleforholdet, og det er ikke uvanlig at større byggherrer, 
rådgivere og entreprenører har sine egne avvikende bestemmelser fra standarden. 
 
En standardkontrakt inneholder i stor grad kompromisser og forhandlingsresultater som inte-
resseorganisasjonene har fremforhandlet. Det finnes ingen offisielle forarbeider til standarde-
ne og ordlyden er således svært viktig. Dette tilsier forsiktighet med å foreta innskrenkende 
tolkninger, da det er denne ordlyden interesseorganisasjonen har forhandlet seg frem til. Den 
ene interessesiden har eksempelvis fått igjennom at ordlyden til et punkt i standarden skal 
lyde på én bestemt måte, ved at den andre interessesiden i gjengjeld har fått igjennom det 
samme når det kommer til ordlyden til et annet punkt. En innskrenkende tolkning av bestem-
melsene kan dermed forskyve denne forhandlingsbalansen.11 
 
Et kjennetegn ved entrepriseretten er at det foreligger relativt få rettskilder, noe som også 
gjelder NS 8402.12 Grunnen til dette er blant annet at standardkontraktene gjennom tidene har 
inneholdt bestemmelser om voldgift som tvisteløsningsorgan, slik at domstolene svært sjel-
dent har måttet ta stilling til entrepriserettslige spørsmål. Voldgiftsavgjørelser har vært vans-
kelig å få tak i og delvis hemmeligholdt, slik at utvalget av dem ofte har vært tilfeldig.13 Disse 
momentene tilsier at man burde være kritisk til bruken av voldgiftsdommene. Imidlertid synes 
det å ha kommet mer rettspraksis de siste årene og rettspraksis som rettskilde har fått vesentlig 
større betydning i entrepriseretten enn tidligere.14 
 
Juridisk litteratur har derimot spilt en større rolle på entrepriserettens område enn på andre 
områder.15 Hans Jakob Urbye var prosjektleder for den opprinnelige utarbeidelsen av NS 
8401 og NS 8402.16 Han har også skrevet en kommentarutgave til disse to standardene, som 

                                                
9  Hagstrøm (2014) s. 27 
10 Hagstrøm (2014) s. 27 
11  Brodtkorb/Øverby (2014), s. 360 flg. 
12 Hagstrøm (2014) s. 28 
13 Tidligere var hovedregelen hemmelighold i voldgiftsloven. Etter lovens § 5 er hovedregelen at avgjørelsene 

skal være offentlige 
14 Marthinussen (2016) s. 54 
15 Hagstrøm (2014) s. 29 
16 Urbye (2011) Bakside av bok 
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vil være særlig relevant i vurderingen av juridiske spørsmål knyttet til disse standardkontrak-
tene. 17 
 
Anne Cathrine Røed har skrevet en bok om Byggleder- og konsulentavtaler, kommentarer til 
NS 8403 med paralleller til NS 8401 og NS 8402. Kommentarutgaver til NS 8405 og NS 
8406 er også skrevet av blant annet Marthinussen, Giverholt og Arvesen. Da det som regel 
skal legges vekt på samme hensyn og at det ofte er likheter mellom de ulike standardene, vil 
disse kommentarutgavene også ha relevans. 
 
 
1.3.2 Tolkning av standardkontrakter 
Når det kommer til tolkning av standardkontrakter, er det av hensynet til forutberegnelighet 
viktig å tillegge ordlyden stor vekt. Dette kom frem i Rt. 2010- 1345 (”Oslo vei”). Av avsnitt 
59 fremgikk det at: 
 

”For kontrakter mellom profesjonelle parter må det foreligge sterke grunner for å fravike det 
tolkningsalternativ som følger en naturlig forståelse av ordlyden, jf. Rt-2000-806, Rt-2002-
1155 og Rt-2003-1132. Dette gjelder i særlig grad for spørsmål som er regulert av standard-
kontrakter som er blitt til ved forhandlinger mellom interesseorganisasjoner”. 

 
Høyesterett oppstiller altså en norm om at det skal ”sterke grunner” til for å fravike det tolk-
ningsalternativ som følger av en naturlig språklig forståelse av ordlyden.  
 
Entreprisekontrakter består ofte av to profesjonelle parter. Når det gjelder tolkning av en kon-
trakt mellom to profesjonelle parter, er det sikker rett at avtalene i utgangspunktet må tolkes 
objektivt.18 Det gjelder også et veletablert prinsipp om at standardkontrakter skal tolkes slik.19 
En objektiv tolkning av ordlyden vil derfor være utgangspunktet hvor en felles forståelse på 
avtaletidspunktet ikke kan fastlegges.  
 
Til tross for at ordlyden er et viktig holdepunkt ved tolkning, er det ikke det eneste momentet 
som skal tillegges vekt for å fastlegge innholdet. I Rt. 2012 s. 1729 (heretter ”Mika- dom-
men”)  avsnitt 66 viser førstvoterende til en uttalelse i Rt. 2010 s. 961 (heretter ”Florø idretts-
senter”), som gjaldt tolkningen av NS 3431. Høyesterett uttalte følgende i avsnitt 44:  
 

                                                
17 Urbye (2011)  
18 Rt-2010-1345, HR-2016-1447-A 
19 HR-2016-1447-A avsnitt 19 
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”Det at bestemmelsene må tolkes objektivt, innebærer imidlertid ikke at de utelukkende skal 
tolkes ut fra hva en naturlig språklig forståelse av bestemmelsen tilsier. Bestemmelsens ordlyd 
må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn”. 

 
Videre i ”Mika- dommen”20 avsnitt 67 gir førstvoterende en tilslutning til ovennevnte uttalel-
se hvor han presiserte at når det nærmere innhold i konkurransegrunnlaget skal fastlegges, vil 
også systembetraktninger kunne ha betydning, og det vil kunne være nødvendig å se samtlige 
kontraktsdokumenter i sammenheng. 
 
Synspunktet om at ordlyden ikke er eneste relevante tolkningsmoment er fulgt opp senest i  
[HR-2016-1447-A]. Høyesterett viste i denne dommen til ”Florø idrettssenter” avsnitt 44 der 
det fremgikk at bestemmelsene ikke utelukkende skal tolkes ut ifra ordlyden, men at ordlyden 
må leses blant annet i lys av de formål de skal ivareta og andre reelle hensyn. 
 
I denne oppgaven vil jeg vise til avgjørelser fra Høyesterett, men også avgjørelser fra tingrett 
og lagmannsrett. Et spørsmål som har vært stilt er om underrettspraksis er en relevant rettskil-
defaktor og eventuelt hvilken vekt praksisen kan tillegges.  
 
Boe har tidligere uttalt at ”alle dommer har rettskilderelevans”21 og er positiv til spørsmålet. 
Fleischer er derimot mer kritisk. Han hevder at underrettspraksis ikke er relevant.22 Jeg vil 
ikke gå dypere inn i denne debatten, da det er begrenset rom for dette i oppgaven. Uavhengig 
av hvilken status slik rettspraksis har som rettskildefaktor generelt, så tillegges de vekt i det 
praktiske liv. Som tidligere nevnt, er det få avgjørelser innen entrepriseretten som blir avgjort 
av Høyesterett. Dette kan være et viktig argument for at også avgjørelser fra underrettspraksis 
kan tillegges vekt på entrepriserettens område. Det er likevel viktig at den rettskildemessige 
verdien beror på kvaliteten av argumentasjonen og vurderingen av de rettslige argumentene.  
 
 
1.4 Den videre fremstillingen 
 
I oppgaven videre vil jeg først i kapittel 2 by på en generell presentasjon av selve bestemmel-
sen. Her vil jeg blant annet forklare betydningen av og innholdet i de ulike begrepene i be-
stemmelsen, samt hva som fremgår av bestemmelsen helt generelt. Avslutningsvis vil kapitlet 
handle om hvilke hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen. 
 

                                                
20 Rt-2012-1729 
21 Boe (1996) s. 248- 249 
22 Fleischer (1998) s. 269 
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I kapittel 3 vil jeg utføre selve analysen av pkt. 12.3. Her vil jeg ta for meg bestemmelsen ledd 
for ledd og gå nærmere inn på hvilke plikter oppdragsgiver og rådgiver har etter bestemmel-
sen. Jeg vil trekke en grense mot endringsreglene og forklare hvordan varslingsreglene spiller 
inn. Deretter vil jeg forklare hvilke virkninger som følger av brudd på de ulike pliktene som 
følger av bestemmelsen. 
 
Jeg vil også komme inn på når en overskridelse av honorarbudsjettet kan føres tilbake til ura-
sjonell drift eller andre uforsvarlige forhold fra rådgivers side, hvilke vilkår som stilles og til 
slutt hva slags konsekvenser dette vil få. 
 
Avslutningsvis i kapittel 4 vil jeg komme med noen avsluttende bemerkninger. Her vil jeg 
vurdere hvorvidt jeg synes at dette er en god bestemmelse og eventuelt hvordan bestemmelsen 
burde vært utformet til det bedre.  
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2 Presentasjon av bestemmelsen 
 
2.1 Innledning 
 
Bestemmelsen om honorarbudsjett fremgår av NS 8402 pkt. 12.3: 
 

«Rådgiveren skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og ut-
giftsdekninger over kontraktsperioden.» 
 
«Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at 
budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varse-
let. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt 
honorar.» 

 
Den relevante kontraktsstandarden for oppgaven, NS 8402 inneholder ”alminnelige kon-
traktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid”, som også er navnet på 
standarden. Det skal derfor først redegjøres kort for hva arbeid etter medgått tid innebærer. 
Deretter vil det redegjøres for regelens bakenforliggende hensyn. 
 
 
2.2 Generelt om arbeid etter medgått tid 
 
Når partene sammen skal utarbeide et honorarbudsjett, er det nødvendig å vite hvordan rådgi-
vers honorar skal beregnes. Dersom NS 8402 er gjort til en del av kontraktsforholdet, følger 
det av standardens pkt. 12.1 at ”når ikke annet er avtalt, skal rådgivers honorar beregnes etter 
medgått tid og avtalte timesatser/dagsatser”. Bestemmelsen fastsetter at rådgivere skal hono-
reres etter regningsarbeid.  
 
Regningsarbeid er navnet på dekning av nødvendige kostnader med tillegg av avtalt eller sed-
vanlig påslag.23 Dette er også den generelle hovedregelen i entrepriseretten, med mindre noe 
annet er avtalt.24  
 
Regningsarbeid er ofte brukt i prosjekter der omfanget og rammene rundt prosjektet er usik-
kert.25 Dersom rådgiver skulle blitt honorert etter fastpris i slike oppdrag, kunne en konse-
kvens bli at rådgiver innkalkulerer et unødvendig stort risikotillegg i sine tilbud. Innkalkule-

                                                
23 Hagstrøm (2014) s. 68 
24 Hagstrøm (2014) s. 310 
25 Vagner (2005) s.39 
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ring av et slikt eventuelt tillegg har sin bakgrunn i at rådgiver ville hatt behov for å sikre seg 
mot at kalkulert ressursinnsats ikke overskrides. Dette vil kunne skje i tilfeller der prosjektet 
viser seg å være mer utfordrende og dermed mer tidkrevende enn forutsatt. Bruk av regnings-
arbeid vil således kunne hindre at rådgiver tar en høyere pris enn nødvendig.26 
 
Rådgivers honorar skal beregnes etter medgått tid og avtalte timesatser/dagsatser. Hva som 
inngår i disse satsene reguleres i pkt. 12.2. Her fremgår det av første ledd at satsene skal dek-
ke rådgivers ”fortjeneste og kostnader”, herunder ”kostnader til administrasjon, kontorhold, 
intern kopiering og databehandling”.  
 
I pkt. 13 fremgår det hvilke utgifter rådgiver kan kreve refundert. Dette må imidlertid være 
utgifter som har vært nødvendige for at rådgiver har kunnet gjennomføre det aktuelle arbei-
det.27 Når NS 8402 er inkorporert i kontrakten, kan rådgiver kreve betaling etter hvert som 
oppdraget utføres. Dette følger av standardens pkt. 14.1 annet ledd. 
 
Regningsarbeid er det vederlagsformatet som er mest risikofylt fra oppdragsgivers ståsted.28. 
Oppdragsgiver har behov for forutberegnelighet. Han har ofte en økonomisk ramme han må 
forholde seg til, og han har liten kontroll over hvilken tid som medgår til prosjektet, da dette 
er vanskelig å kontrollere. Han vil også i utgangspunktet ha risikoen for at prosjektet blir dy-
rere enn han hadde regnet med, uten at han kan skyve kostnadene fra seg. Rådgiver kan bruke 
lenger tid enn hva som er optimalt økonomisk sett fordi han ikke har samme fokuset på å be-
grense kostnadene som når det er avtalt en fast pris.  
 
Varslingsreglene i NS 8402 kan sies å være et regelsett der formålet er å balansere den mang-
lende forutberegneligheten for oppdragsgiver. Honoraret etter medgått tid vil kunne sikre at 
rådgiver ikke bruker mer tid på prosjektet enn det som er avtalt i honorarbudsjettet. På den 
måten har ikke rådgiver anledning til å bruke fritt med timer til prosjektet, men er nødt til å 
varsle oppdragsgiver dersom det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. 
 
 
2.3 Hensyn bak bestemmelsen  
 
Som nevnt under kapittel 1.3 har Høyesterett fremhevet at ordlyden i standardene må leses i 
lys av de formål bestemmelsene er ment å ivareta. Det er derfor sentralt å se nærmere på for-
målene før det gjøres en analyse av bestemmelsen.  
                                                
26 Vagner (2005) s. 39 
27 Hagstrøm (2014) s. 312 
28 Hagstrøm (2014) s. 314 



10 
 

 
Standardens pkt. 12.3 en bestemmelse med formål å balansere risikoen som oppdragsgiver har 
i prosjekter som er regulert av NS 8402. Oppdragsgiver har en vedvarende risiko for at rådgi-
ver arbeider urasjonelt og ineffektivt. For oppdragsgiver er det vanskelig å vurdere om rådgi-
vers arbeid gir en god behovsdekning for prosjektet han er ansatt til å arbeide med.29 Be-
stemmelsen er utformet med det formål at oppdragsgiver skal kunne sitte med en viss kost-
nadskontroll over prosjektet, ved at han deltar i utarbeidelsen av honorarbudsjettet og blir 
varslet ved fare for overskridelse.  
 
Hensynet bak at varselet må gis i god tid før overskridelsen faktisk skjer, er naturligvis at 
oppdragsgiver skal få tid til å områ seg, og eventuelt gjøre kostnadsbesparende tiltak. Dette 
kan enten bestå i å redusere oppdraget til rådgiver, eller i å kutte kostnader andre steder i pro-
sjektet, for eksempel i materialvalg eller lignende. Kommer varselet for sent, mister opp-
dragsgiver denne styringsmuligheten. 
 
Når rådgiver har et budsjett å forholde seg til, samt en varslingsplikt dersom han ser at dette er 
i ferd med å overskrides, fører det automatisk med seg mer effektive prosesser. Rådgiver kan 
ikke fritt føre timer, men er nødt til å utføre arbeidet effektivt og holde seg innenfor visse, 
gitte rammer. Dette ligger også i den gjensidige lojalitetsplikten som tilhører slike avtaler, jf. 
NS 8402 pkt. 2.1. 
 
Det følger av NS 8402 sitt forord at ”standarden retter seg først og fremst mot oppdrag der 
rådgiveren har en omsorgsforpliktelse der det ikke er presist definerte rammer for oppdra-
get”.30 Omsorgsforpliktelsen er også omfattet av lojalitetsplikten som ligger til grunn i et kon-
traktsforhold. Plikten til å opptre lojalt og samarbeidsvillig gjelder uavhengig av om partene 
har inngått en avtale om det eller ikke.31 I rettspraksis er det lagt til grunn at et krav til akt-
somhet og lojalitet ikke bare gjelder ved avtaleinngåelsen, men hele tiden avtaleforholdet mel-
lom partene består.32 En lojal og samarbeidsvillig opptreden er ikke bare noe som kun gagner 
den ene parten, men noe som normalt tjener begge kontraktsparter.  
 
Bestemmelsen kan også sies å være et incitament til mer effektive prosjekter. Dersom partene 
etter kontrakten er pliktig til å arbeide rasjonelt og effektivt, tvinger det samtidig partene til å 
ha et bevisst forhold til budsjettet. Etter NS 8402 pkt. 12.3 må partene utføre en analyse av 

                                                
29 Sandvik- Konsulentenes økonomiske ansvar  
30 Min utheving 
31 Røed (2006) s. 61 
32 Rt. 1988 s. 1078 
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kostnadene og utgiftene før de starter å utarbeide et honorarbudsjett. Videre blir rådgiver au-
tomatisk pliktig til å hele tiden forholde seg til dette grunnet varslingsreglene. 
 
Uten denne bestemmelsen ville rådgiver satt i gang arbeidet uten noen særlige rammer. Han 
ville heller ikke fått det samme forholdet til kostnadsbruken underveis. Bestemmelsen tvinger 
partene til å ha et bevisst forhold til budsjettet under hele prosjektet, noe som igjen vil føre til 
mer effektive prosesser og mer rasjonell drift.  
 
Dette kan også settes inn i et mer samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er stadig et politisk 
tema om hvordan vi kan bygge billigere. Regjeringen er opptatt av at det skal bygges raskere, 
enklere og billigere, og ønsker enkle regler som bidrar til mer effektive planprosesser og økt 
forutsigbarhet. En varslingsregel som vi finner i NS 8402 pkt. 12.3 er et eksempel på en regel 
som kan bidra til et slikt mål. Bestemmelsen fører til hyppigere kommunikasjon mellom par-
tene, slik at arbeidet igjen blir mer forutberegnelig.  
 
Bygge- og anleggssektoren utgjør en stor del av Norges verdiskapning,33 og prosjektene er 
ofte store og tidkrevende. Rettsområdet er derfor av stor samfunnsøkonomisk betydning. Hva 
som er gjeldene rett under bygge- eller anleggsprosjektet, har mye å si for de økonomiske 
konsekvenser for partene.  
 
Ofte er det staten som står bak de virkelig store bygge- og anleggsprosjektene i landet. Ved at 
oppdragsgiver har en større kostnadskontroll og hyppigere kontakt med rådgiver eller entre-
prenør, kan det kanskje i det lange løp også komme skattebetalerne til gode. Eksempelvis har 
Stortingets byggeprosjekt kostet kr 1,2 milliarder mer enn det var budsjettert med.34 Hovedår-
saken er en betydelig økning i kostnader til prosjektering, noe som har ført til store endrings- 
og tilleggsarbeid. Bestemmelser som NS 8402 pkt. 12.3 kan bidra til mer rasjonelle og effek-
tive prosjekter som igjen er nyttig for samfunnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
33 Prognosesenteret (2018)  
34 Stortinget (2018) 
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3 Analyse av NS 8402 pkt. 12.3   
 
3.1 Innledning 
 
NS 8402 er enklere i sin oppbygning og mer generell utformet enn NS 8401. Standarden tar 
sikte på å regulere en rekke forskjelligartede oppdragstyper, og den retter seg først og fremst 
mot oppdrag der rådgiver ikke har presist definerte rammer for oppdraget.35  
 
Rådgiver og oppdragsgiver har en plikt til å sette opp et estimert budsjett for hvor mange ti-
mer de anslår vil gå med til prosjektet. Dersom sluttregningen havner på eller under budsjett, 
vil ikke problemstillingen komme på spissen. Oppgavens tema omhandler situasjonen hvor 
sluttregningen blir dyrere enn budsjettert: tilfeller der rådgiver overskrider honorarbudsjettet.  
 
Det kan være to årsaker til at budsjettet blir overskredet. Den ene årsaken er at rådgiver har 
undervurdert oppdraget. Selve oppdraget har ikke endret seg, men prosjektet kan vise seg å 
være en større jobb enn hva rådgiver opprinnelig hadde tenkt. Den andre årsaken er at opp-
draget har blitt større enn da man sto på startstreken i prosjektet. Dette kan for eksempel være 
fordi oppdragsgiver pålegger rådgiver et tilleggsarbeid ved at han plutselig ønsker seg at den 
ene bygningen skal være mye større, at bygget skal bygges på en annen måte enn avtalt eller 
at det har oppstått andre uforutsette forhold. 
 
Spørsmålet her er om disse to ulike situasjonene skal behandles forskjellig i forhold til vars-
lingsreglene eller om tolkningen av pkt. 12.3 kommer til anvendelse uavhengig av hvilken av 
de to ovennevnte situasjonene vi befinner oss i? Med andre ord, faller endringer utenfor an-
vendelsesområdet til pkt. 12.3? I den ene situasjonen er det oppdragsgiver som er skyld i at 
prosjektet blir større enn først tenkt, mens i den andre situasjonen er det rådgiver som har un-
dervurdert prosjektet eller feilberegnet arbeidet. Hvorvidt endringer omfattes av bestemmel-
sen kommer jeg tilbake til nedenfor i kapittel 3.3.2. 
 
 
3.2 Krav til honorarbudsjett 
 
3.2.1 Innledning 
Et honorarbudsjett kan defineres som et budsjett for rådgivers utgifter og honorar under kon-
traktsperioden. Bestemmelsen i pkt. 12.3 oppstiller en plikt for partene om å samarbeide om 
utarbeidelsen av et honorarbudsjett for prosjektet.36 

                                                
35 Forordet til NS 8402 
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Når det ikke følger med en fast pris for oppdraget, innebærer dette en uvisshet for oppdrags-
giver om hva utførelsen av oppdraget til slutt vil koste. Formålet med honorarbudsjettet er å gi 
oppdragsgiver en oversikt over rådgivers anslåtte tidsforbruk og hva de totale byggekostnade-
ne forventes å bli totalt.37 Standarden har derfor en bestemmelse om at det skal utarbeides et 
honorarbudsjett. Denne plikten må sies å være absolutt.38   
 
Det kan være flere årsaker til at NS 8402 pålegger en samarbeidsplikt mellom partene, iste-
denfor at oppdragsgiver ensidig skal kunne pålegge rådgiver å utarbeide budsjettet. En samar-
beidsplikt kan bidra til å fastlegge klarere grenser for oppdraget, ved at partene kan bli enige 
om rammene for oppdraget. De kan komme til enighet om hvor mye som skal gjøres og hvor 
stor innsats som skal brukes på de ulike delene.39 Budsjettet vil gi en viss pekepinn over de 
totale forventede kostnadene i forbindelse med oppdraget.40 
 
Denne bestemmelsen skiller seg fra tilsvarende bestemmelse i NS 8401 pkt. 15.1.3 tredje ledd 
og NS 8405 pkt. 31.2 der den prosjekterende og entreprenør ”skal på forlangende” utarbeide 
”et skriftlig overslag”. I både NS 8402 og NS 8405 benyttes ordet ”overslag” istedenfor ”bud-
sjett”, og ordlyden kan gi en antydning om at plikten er noe mer uforpliktende enn etter NS 
8402. Det er også bemerkelsesverdig at det er valgt ulike betegnelser i standardene. At to uli-
ke ordlyder er valg, gir et signal om at det skal være en realitetsforskjell.  
 
Det er enighet mellom Urbye41 og Røed42 om at ”overslag” og ”budsjett” normalt skal forstås 
på samme måte. Marthinussen kom til tilsvarende konklusjon når det gjaldt det samme 
spørsmålet etter NS 8405 pkt. 31.2, der ordet ”overslag” også normalt forstås på samme måte 
som ”budsjett”.43 Jeg velger å føye meg til konklusjonen, og det vil derfor bli stilt samme krav 
til plikten om å utarbeide et ”budsjett” og plikten til å utarbeide et ”overslag”. 
 
 
3.2.2 Formelle og materielle krav til innhold 
Det fremgår ikke av bestemmelsen hvilke formkrav som stilles til budsjettet annet enn at opp-
dragsgiver og rådgiver i samarbeid skal utarbeide et budsjett. Ordlyden trekker i retning av at 
                                                                                                                                                   
36 Røed (2006) s. 309 
37 Kobbe (2005) s. 161 
38 Kobbe (2005) s. 161 
39 Urbye (2011) s. 254 
40 Urbye (2011) s. 254 
41 Urbye (2011) s. 254  
42 Røed (2006) s. 310 
43 Marthinussen (2016) s. 494 
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dette er noe som skal gjøres skriftlig, jf. ordet ”utarbeide”, da en muntlig utarbeidelse neppe 
er meningen. For at oppdragsgiver skal ha noe konkret å forholde seg til, er det klart at et 
skriftlig budsjett er fordelaktig.  
 
Kravene som stilles til utarbeidelsen av budsjettet viser at det er tale om et budsjett av et visst 
omfang44 jf. pkt. 12.2 og 13. Det må derfor anses som en naturlig forutsetning at budsjettet 
skal utarbeides skriftlig. Dette henger også sammen med formålet med bestemmelsen, nemlig 
at oppdragsgiver skal ha en oversikt over de forventede kostnadene i forbindelse med oppdra-
get.  
 
Det følger av NS 8401 pkt. 15.1.3 tredje ledd at den prosjekterende skal på forlangende gi et 
”skriftlig” overslag over honorar, utlegg og utgifter. Likhet og kontinuitet mellom standardene 
tilsier at utarbeidelsen av honorarbudsjett også i pkt. 12.3 skal utarbeides skriftlig. Konklusjo-
nen blir derfor at honorarbudsjettet skal utarbeides skriftlig. 
 
Det fremgår heller ikke av standarden når honorarbudsjettet skal utarbeides. Ordlyden trekker 
i retning av at budsjettet skal utarbeides i startfasen, jf. NS 8402 pkt. 12.3 første ledd. Det 
følger av ordlyden at partene skal samarbeide om et budsjett for honorar og utgiftsdekninger 
”over kontraktsperioden”.  Formålet med honorarbudsjettet er nettopp at oppdragsgiver skal 
få en viss kontroll over rådgivers tidsforbruk, noe som vanskeliggjøres dersom budsjettet blir 
utarbeidet sent i prosjektet. Det må derfor i praksis være mest hensiktsmessig å utarbeide bud-
sjettet før oppdraget påbegynnes.  
 
Hva honorarbudsjettet skal inneholde følger av pkt. 12.1 flg. Av bestemmelsen fremgår det at 
rådgivers honorar skal beregnes etter medgått tid og avtalte timesatser/dagsatser, når ikke an-
net er avtalt. Hva time-/dagsatsene skal dekke fremkommer videre av pkt. 12.2. Pkt. 13 regu-
lerer hvilke utgifter rådgiver kan få refundert. Det oppstilles et vilkår om at utgiftene må være 
”nødvendige”, jf. pkt. 13 første ledd. Her settes det en rettslig skranke for rådgivers handlefri-
het, ved at han ikke vil få dekket mer enn de utgiftene som er nødvendige for å gjennomføre 
arbeidet.45 
 
Det er viktig å huske at honorarbudsjettet kun er et estimert budsjett, slik at rådgiver ikke er 
totalt bundet av det. Oppdragsgiver kan heller ikke ha en berettiget forventning om at ho-
norarbudsjettet nøyaktig vil svare til den endelige vederlagssummen, nettopp fordi det er av-
talt regningsarbeid og ikke fastpris. Det er ikke lett å se av selve bestemmelsen at honorarbud-
sjettet ikke er bindende, men dette følger som en forutsetning av at det er snakk om regnings-
                                                
44 Røed (2011) s. 310 
45 Hagstrøm (2014) s. 68 
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arbeid. 46 Når regningsarbeid ligger til grunn, er utgangspunktet at oppdragsgiver skal betale 
rådgiver for medgått tid. Oppdragsgiver har den økonomiske risikoen i dette tilfellet. Når par-
tene har utarbeidet et honorarbudsjett, vil ikke denne risikofordelingen mellom partene end-
res.47 Dersom rådgiver hadde vært bundet av honorarbudsjettet, ville det ikke vært noen gren-
se mellom arbeid basert på regningsarbeid med honorarbudsjett og arbeid basert på fastpris.48 
Det er en uforpliktende forhåndsvurdering av hvor mange timer som vil medgå og hvilke ut-
gifter som vil påløpe.49 Dette tilsier at honorarbudsjettet ikke er absolutt bindende for rådgi-
vers vederlag. 
 
 
3.2.3 Konsekvenser som følge av at et honorarbudsjett ikke utarbeides 
Som nevnt ovenfor er plikten til å utarbeide et honorarbudsjett absolutt, men hva blir kon-
sekvensene dersom partene ikke utarbeider et slikt budsjett? 
 
Plikten til å utarbeide et honorarbudsjett er felles for både oppdragsgiver og rådgiver. Det 
fremgår ikke eksplisitt av standarden hvilke konsekvenser som kan oppstå som følge av at 
plikten ikke oppfylles. Det vil derfor ikke resultere i noen rettslige konsekvenser dersom par-
tene unngår å utarbeide budsjettet. Spørsmålet er hvilke faktiske konsekvenser som kan opp-
stå. 
 
Formålet med utarbeidelsen av honorarbudsjettet er å gi oppdragsgiver et innblikk over rådgi-
vers timeforbruk og en forventning om et omtrentlig endelig honorar. Denne oversikten vil 
ikke oppdragsgiver ha tilgjengelig dersom det ikke utarbeides et budsjett. Det er derfor sann-
synlig at de faktiske konsekvensene vil gå hardest ut over oppdragsgiver, da han ikke vil ha 
noe kontroll over rådgivers timeforbruk. 
 
Rådgiver vil heller ikke ha noen plikt til å varsle ved overskridelse av budsjettet, siden det 
ikke foreligger noe budsjett. Dette vil gå ut over oppdragsgivers mulighet til å områ seg og 
gjøre kostnadsbesparende tiltak. Han vil miste muligheten til å styre prosjektet i ønsket ret-
ning. Manglende budsjett fører også til at rådgiver ikke har en økonomisk ramme å forholde 
seg til. Dette kan være risikabelt for oppdragsgiver, da han plikter å betale rådgiver timespris 
og for de nødvendige kostnadene som påløper. Dersom rådgiver har et budsjett å forholde seg 
til, vil han alltid forholde seg til de økonomiske rammene i utføringen av arbeidet. 
 

                                                
46 Marthinussen (2016) s. 494 
47 Sandvik (1965) s. 177 
48 Røed (2006) s. 310 
49 Scott (2010) s. 384 
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På en annen side vil en utnyttelse av dette stride imot den alminnelige lojalitetsplikten mellom 
partene. I et kontraktsforhold er lojalitet viktig, og partene er pliktige til å levere en ”vanlig 
god” vare eller tjeneste. Rådgiver vil etter kontraktsrettslige regler uansett være pliktig til å 
yte slik en god faglig norm tilsier, uavhengig av om et honorarbudsjett er utarbeidet eller ikke. 
 
Urasjonell drift fra rådgivers side vil også hindres av det strenge profesjonsansvaret som lig-
ger til grunn. Profesjonsansvaret sørger for at rådgiver utfører sitt arbeid profesjonelt og for-
svarlig. Jeg vil derfor legge til grunn at det ikke vil oppstå noen særlige konsekvenser dersom 
ikke honorarbudsjettet blir utarbeidet. Rådgiver må utføre arbeidet profesjonelt og forsvarlig, 
og oppdragsgiver må betale rådgiver for de timene han har brukt. 
 
 
3.3 Krav om varsling om overskridelse av honorarbudsjett 
 
3.3.1 Innledning 
Et honorarbudsjett er utarbeidet og rådgiver forstår etter hvert som prosjektet pågår at budsjet-
tet mest sannsynlig vil bli overskredet. Når denne situasjonen oppstår, oppstilles det etter NS 
8402 pkt. 12.3 en plikt for rådgiver om å varsle oppdragsgiver om den potensielle overskri-
delsen. 
 
Varslingsplikten er regulert i bestemmelsens annet ledd der det fremgår at ”rådgiveren skal 
uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli 
overskredet”.  
 
Ordlyden tilsier en streng varslingsplikt, da rådgiver plikter å varsle oppdragsgiver så fort det 
viser seg at budsjettet antagelig kan bli overskredet.50 Vilkåret ”grunn til å anta” må vurderes 
objektivt. Det vil si når en alminnelig god rådgiver i tilsvarende situasjon vil ha grunn til å 
anta at en overskridelse vil skje, og ikke når den konkrete rådgiveren faktisk fikk det. Dette 
kommer jeg nærmere inn på i kapittel 3.3.3. 
 
Dersom rådgiver ikke overholder plikten til varsling, vil han miste sitt krav på økt honorar. 
Bestemmelsen er streng og krever verken sikker kunnskap eller sannsynlighetsovervekt. For-
målet med varslingsreglene er at oppdragsgiver skal få en anledning til å vurdere situasjonen 
han er i og dermed ivareta sine og prosjektets interesser.  
 
 

                                                
50 Urbye (2011) s. 254 
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3.3.2 Faller endringer utenfor anvendelsesområdet? 
Som tidligere nevnt, kan det være to årsaker til at honorarbudsjettet overskrides. Et interessant 
spørsmål er om disse to årsakene skal behandles likt. 
  
Det følger av ordlyden til NS 8402 pkt. 12.3 at ”rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle 
oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet”. Varslingsfristens 
utgangspunkt vil følgelig være når det er ”grunn til å anta” at budsjettet vil kunne overskri-
des.51 Ordlyden tilsier at dette er en svært streng bestemmelse, da den bestemmer at den sam-
me varslingsregelen gjelder uavhengig av hva som er årsaken til overskridelsen.  
 
I et oppdrag der partene opererer med honorar for påløpte timer, er det oppdragsgiver som står 
med risikoen for hvor mange timer som påløper.52 Etter at partene har utarbeidet et estimert 
budsjett, skaper dette en forventning ovenfor oppdragsgiver om hvor mange timer rådgiver vil 
bruke på arbeidet. På en annen side, er det viktig å huske at dette kun er et estimert budsjett og 
er derfor ikke helt forutberegnelig for oppdragsgiver.  
 
Det er viktig for oppdragsgiver å kunne føre en viss kontroll, da en uforutsett kostnadsøkning 
vil kunne gi konsekvenser for kostnadsutviklingen for resten av prosjektet. Derfor er det vik-
tig at rådgiver har en forpliktelse til å varsle så snart han ser at han har utarbeidet et for lavt 
budsjett og dermed undervurdert prisestimatet.  
 
Når det kommer til situasjonen der oppdragsgiver pålegger rådgiver endrings- eller tilleggsar-
beid, mener blant annet Scott i sin artikkel ”Overskridelse av honorarbudsjett” at hensynet og 
formålet bak varslingsregelen ikke står like sterkt.53 Dette vil jeg si meg enig i. Formålet taler 
i varierende grad for en streng varslingsplikt ut ifra om oppdragsgiver har pålagt en endring 
eller ikke.  
 
Årsaken til og formålet bak den strenge varslingsregelen, er av hensyn til oppdragsgiver og 
den risikoen han bærer ved at han ikke har noe grunnlag for å kontrollere timebruken til råd-
giver. Dette formålet vil ikke stå like sterkt når det er oppdragsgiver som pålegger rådgiver 
merarbeid, og at han dermed kan styre kostnadsutviklingen. I en slik situasjon vil han måtte 
regne med at endringsarbeidet kan føre til et økt timesforbruk, slik at det ikke vil være nød-
vendig med en streng varslingsregel i dette tilfellet.  
 

                                                
51 Scott (2010) s. 383 
52 Scott (2010) s 385 
53 Scott (2010) s 384  
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Det er ofte oppdragsgiver som sitter på det meste som finnes av opplysninger om prosjektet. 
Dersom han er klar over at han pålegger rådgiver en endring, har han mulighet til å be rådgi-
ver om opplysninger om antatte økonomiske konsekvenser av endringen. Hensynet til og for-
målet bak at rådgiver skal være underlagt en streng varslingsplikt, stiller seg derfor ikke like 
sterkt når oppdragsgiver er klar over at han pålegger endringen. En streng varslingsregel i 
slike situasjoner, mener jeg kan at være uheldig, da rådgiver lettere vil kunne estimere et høy-
ere budsjett i frykt for at han plutselig vil kunne bli pålagt endrings- eller tilleggsarbeid. Da 
vil han også lettere kunne styre unna varslingsreglene. Dette vil i så fall stå stikk i strid med 
hensynene bak bestemmelsen. 
 
På en annen side er det ikke alltid slik at oppdragsgiver er klar over at han pålegger rådgiver 
en endring, noe som kalles en ”irregulær endringsordre”. I disse tilfellene vil han ha behov for 
å bli underrettet om at en overskridelse kan skje. Det er heller ikke alltid slik at oppdragsgiver 
er klar over at endringen han pålegger har budsjettmessige konsekvenser, slik at han har be-
hov for varsling også i disse tilfellene. Pkt. 12.3 ”reparerer” delvis dette problemet ved å på-
legge rådgiver en varslingsplikt ved enhver overskridelse.54  
 
Et annet formål med varslingen er at oppdragsgiver skal ha mulighet til å iverksette besparel-
sestiltak ved en uforutsett kostnadsøkning.55 Dette formålet vil heller ikke stille seg like sterkt 
når det er oppdragsgiver selv som har pålagt endringen. Her igjen vil det være umulig for råd-
giver å anslå når endringen er irregulær eller ikke. Er endringen irregulær, vil oppdragsgiver 
ha et behov for å bli varslet.  
 
NS 8401 er basert på oppdrag som er gitt etter fastpris. I standardens pkt. 10 følger det at der-
som varslingsfristen oversittes, vil rådgivers krav på tilleggsvederlag bortfalle. Rådgiver er 
etter standarden imidlertid ikke tvunget til å varsle i alle situasjoner der det skjer en endring. 
Det følger videre at dersom oppdragsgiver var klar over at en endring må utføres, så skal opp-
dragsgiver utstede en endringsordre og dermed har ikke rådgiver noen plikt til å varsle. Videre 
i pkt. 10.2 tredje ledd fremgår det også at selv om oppdragsgiver ikke utsteder en slik end-
ringsordre, så vil ikke rådgiver tape sin rett til å påberope endringer dersom oppdragsgiver 
”måtte forstå” at det forelå en endring eller andre forstyrrende forhold som oppdragsgiver 
bærer risikoen for. 
 
Her kan det stilles spørsmål til hvorfor ikke en tilsvarende regel ble inntatt i NS 8402? Det var 
en bevisst avgjørelse. Det fremgår av forordet til NS 8402 at ”standarden retter seg først og 

                                                
54 Scott (2010) s. 389 
55 Scott (2010) s. 384 
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fremst mot oppdrag der rådgiver har en omsorgsforpliktelse der det ikke er presist definerte 
rammer for oppdraget”. 
 
Da standarden ble utarbeidet var formålet med reglene at de skulle benyttes i oppdrag der 
oppdragsbeskrivelsen var vid. I slike oppdrag skulle det ikke være behov for regler som påla 
endringer, da oppdragsbeskrivelsen skulle inneholde alle nødvendige arbeidsoppgaver. En slik 
regel ville dermed bli unødvendig og overflødig. Scott fremhever imidlertid at hans erfaring 
er at oppdrag med regningsarbeid også ofte har klart definerte rammer for oppdraget. 56 Han 
nevner også at det innenfor offentlig sektor kreves formelle anskaffelseskonkurranser som 
gjør at det også for regningsarbeid utarbeides oppdragsbeskrivelser med klart definerte ram-
mer. Dette er forhold som tilsier at endringer fra oppdragsgiver burde falle utenfor anvendel-
sesområdet til varslingsreglene. 
 
På en annen side kan det være uheldig at varslingsregelen også skal gjelde i endringssituasjo-
nene. Oppdragsgiver har full mulighet til å styre kostnadsutviklingen og formålet med be-
stemmelsen har ikke lenger like sterk vekt. Det burde heller ikke være noen grunn til at vars-
lingsreglene i NS 8402 skal være strengere enn varslingsreglene i NS 8401. NS 8401 gjelder 
fastpriskontrakter der det er gitte rammer for prosjektet. Det kan derfor tenkes at det ville vært 
mer naturlig at varslingsreglene ved overskridelse, var strengere i disse tilfellene. 
 
Ordlyden trekker i motsatt retning. Det samme gjør rettspraksis og juridisk teori. I [LE-2007-
664]57 var spørsmålet om varslingsplikten skal være begrenset til forhold som byggherren 
ikke er kjent med eller som han selv ikke har initiert. Med andre ord, om varslingsplikten skal 
gjelde i endringstilfellene. Lagmannsretten kunne ikke se at en slik begrensning forelå.  
 
Også ved forhold som oppdragsgiver kjenner til eller selv har initiert, har han behov for en 
oversikt over de økonomiske følgene gjennom endringer i budsjettet. Det er først etter at han 
mottar et varsel med en oversikt over overskridelse at han har et grunnlag for å vite hva han 
kan gjøre videre. Da kan han vurdere om han har mulighet til å gå videre med prosjektet eller 
om han er nødt til å redusere omfanget av arbeidet.  
 
Spørsmålet videre er hva som skal anses som gjeldende rett. Det burde ikke være noen tvil når 
ordlyd, rettspraksis og juridisk teori trekker i samme retning. En annen anvendelse av be-
stemmelsen vil være en innskrenkende tolkning av ordlyden, noe man skal være forsiktig 
med. Det vil også stride imot formålet på den måten at det ikke ville vært noen begrensning 

                                                
56 Scott (2010) s. 386 og 387 
57 Heretter kalt ”Stille Berg” 
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for hvor mange honorerbare timer rådgiver kan påføre oppdragsgiver i situasjoner der opp-
dragsgiver pålegger endringsarbeid.  
 
Reelle hensyn trekker i begge retninger når det kommer til om varslingsplikten også skal gjel-
de i endringstilfellene. De taler imot en streng varslingsregel i de tilfellene rådgiver står i fare 
for å skulle miste sin rett til vederlag for de overskridelser som skyldes pålagt endrings- eller 
tilleggsarbeid. Rådgiver vil i slike situasjoner ikke ha krav på vederlag i henhold til honorar-
budsjettet, på grunn av endringer fra oppdragsgiver som begrenser arbeidsomfanget slik at 
vederlaget blir lavere enn budsjettert. Det vil derfor i tråd med dette være urimelig at rådgiver 
mister sin rett til vederlag utover honorarbudsjettet der han pålegges endringsarbeid og ikke 
varsler. Dette taler imot en streng varslingsplikt i tilfeller der oppdragsgiver er klar over at 
han pålegger endrings- eller tilleggsarbeid.  
 
På en annen side kan det være uheldig dersom varslingsreglene i NS 8402 pkt. 12.3 ikke skal 
gjelde for endringer. Det kan også forekomme i situasjoner der oppdragsgiver ikke er klar 
over at han pålegger rådgiver endrings- eller tilleggsarbeid, og i slike situasjoner vil det være 
viktig at rådgiver varsler om overskridelser av budsjettet. Dette understrekes også ved at det 
er håpløst for rådgiver å anslå når oppdragsgiver pålegger en endring eller når det er en irre-
gulær endringsordre. På den måten blir det vanskelig å trekke en grense for når han har plikt 
til å varsle og ikke. Derfor kan det være hensiktsmessig å varsle uansett, slik at det ikke opp-
står tvister det er vanskelig å løse.  
 
Da bestemmelsen skal være et incitament til mer effektive prosjekter, burde den omfatte disse 
endringstilfellene. Dersom rådgiver plikter å varsle også her, tvinges partene til å opprettholde 
en hyppig kommunikasjon. Rådgiver blir derfor nødt til å hele tiden ha et bevist forhold til 
budsjettet. Oppdragsgiver vil også ha muligheten til å redusere omfanget av prosjektet under-
veis, dersom han blir varslet om at kostnadene vil bli større enn opprinnelig antatt. 
 
Jeg er enig med Scott om at en god regel ville vært dersom det samme unntaket i NS 8401 
pkt. 10 for endringer også gjaldt i NS 8402. Det er imidlertid slik at det per dags dato vil være 
en ukorrekt måte å gjøre det på. Svaret på spørsmålet om begge situasjonene skal behandles 
likt er ”ja”, frem til det kommer en eventuell endring i en ny standard eller at vi får ny retts-
praksis som tilsier noe annet.   
 
 
3.3.3 Fristens utgangspunkt 
Det første spørsmålet jeg vil ta stilling til videre er når varslingsplikten starter å løpe. Det kan 
oppstå mange situasjoner som kan føre til at rådgiver innser at budsjettet er for stramt og at 
det sannsynligvis vil overskrides. Dette kan også oppstå straks budsjettet er utarbeidet, for 
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eksempel ved at det oppstår forhold i startfasen som gjør arbeidet mer komplisert. Varslings-
fristens utgangspunkt er allerede når det er ”grunn til å anta” at budsjettet vil bli overskredet.  
 
Rådgiver er etter ordlyden pliktig til å varsle før noen overskridelse i det hele tatt har skjedd. 
Det er nok at prosjektet befinner seg i en situasjon som tilsier at en overskridelse vil kunne 
oppstå, jf. ordlyden ”grunn til å anta”. Ordlyden tilsier at spørsmålet blir når rådgiver skulle 
reagert på en mulig overskridelse. Det blir derfor videre et spørsmål om rådgiver har opptrådt 
tilstrekkelig aktsomt.  
 
Varslingsplikten hviler på omsorgs- og lojalitetsplikten i det aktuelle kontraktsforholdet. At 
partene varsler hverandre i situasjoner som er alvorlige for oppdraget er svært viktig. En 
problemstilling er om rådgiver i situasjoner der han ikke har varslet, likevel kan bli rammet 
dersom han burde forstått at budsjettet ville bli overskredet slik situasjonen utga seg på det 
aktuelle tidspunktet. Pkt. 12.3 i standarden er uklar. Formålet har vært å få frem at varslings-
plikten oppstår først når det faktisk er grunnlag for å anta at budsjettet vil bli overskredet.  
 
At et brudd på varslingsplikten innebærer at rådgiver må ha opptrådt uaktsomt, synes å følge 
av blant annet lagmannsrettsdommen ”Stille Berg”.58 Saken gjaldt en avtale mellom en rådgi-
vende ingeniør og oppdragsgiver om diverse rådgivningsoppgaver, herunder byggeledelse i 
forbindelse med oppføringen av en ny enebolig. Kontrakten som var inngått var basert på NS 
8402. Varselet som ble gitt, var etter denne dommen ikke innholdsmessig tilfredsstillende 
eller rettidig. Domstolene var derfor ikke bundet til å vurdere dette vilkåret, men drøftet det 
allikevel. 
 
I dommen var situasjonen slik at i løpet av august 2003, hadde bygglederfirmaet brukt totalt 
kr 279 720. I budsjettet var det satt av kr 300 000 og var derfor snart nådd. Lagmannsretten 
uttalte i et obiter dictum at rådgiver i hvert fall i løpet av august 2003 burde sett at budsjettet 
”klart ville blitt overskredet”. 
 
Også i juridisk teori er det lagt til grunn at rådgiver har et aktsomhetsansvar når det kommer 
til at han må reagere på en mulig overskridelse. Blant annet mener Kobbe i sin artikkel ”NS 
8403- Ny standard for bygglederoppdrag” at en byggeleder som ikke klarer å fange opp slike 
forhold og deretter varsler om det, burde bli møtt med preklusjonsinnsigelsen i siste setning 
av bestemmelsen.59 Også Urbye mener at varslingsplikten i utgangspunktet knytter seg til en 
aktsomhetsplikt.60 
                                                
58 LE-2007-664  
59 Kobbe (2005) s. 162 
60 Urbye (2011) s. 181 
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Svaret vil derfor være at rådgiver også vil bli rammet av bestemmelsen dersom han burde 
forstått at budsjettet ville bli overskredet slik situasjonen utga deg på det aktuelle tidspunktet.  
 
Hva som er innholdet i aktsomhetskravet må vurderes. Utgangspunktet for vurderingen er 
profesjonsansvaret, det vil si at utøvere av en profesjon normalt blir ansvarlige dersom krave-
ne til faglig forsvarlig yrkesutøvelse er overtrådt. I norsk rett gjelder et strengt, ulovfestet 
uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere, men det er likevel rom for en viss kritikkverdig 
adferd.61 
 
Videre kan det stilles spørsmål til hvor god grunn rådgiver faktisk må ha, eller hvor stor sann-
synlighet som må foreligge, for at det kan sies at han hadde grunn til å anta at en overskridelse 
av budsjettet ville skje. Når rådgiver har en ”grunn til å anta” at en overskridelse vil skje, er i 
praksis vanskelig å bevise. I denne situasjonen er det derfor naturlig at varslingsplikten utlø-
ses av en objektiv vurdering av prosjektet, altså hva normalt en rådgiver innenfor samme yr-
kesområde ville vurdert i tilsvarende situasjon. 
 
I bygglederstandarden NS 8403 er varslingsplikten derimot noe snevrere. Det følger av NS 
8403 pkt 10.2.3 annet ledd at ”byggleder skal ugrunnet opphold særskilt varsle oppdragsgiver 
hvis utviklingen av prosjektet viser at budsjettet vil bli overskredet”. Plikten utløses ikke ved 
enhver antagelse, men er relatert til faktiske observasjoner av utviklingen i prosjektet. I denne 
vurderingen skal det foretas en subjektiv oppfatning.62 Her vil vurderingen basere seg på 
bygglederens faktiske observasjoner i prosjektet, altså ut ifra hva han har sett tidligere og 
hvordan han ser at prosjektet utvikler seg. 
 
Følgelig vil ikke forskjellen være så stor, da den generelle lojalitetsplikten i et kontraktsfor-
hold tilsier at byggleder også ved en objektiv utvikling plikter å varsle, jf. NS 8403 pkt. 2.1. 
Det følger også av [LB-2003-19361] at det i entrepriseforhold kan ut ifra alminnelige lojali-
tetsprinsipper generelt utledes en plikt til å varsle om betydelige kostnadsoverskridelser. 
 
 
3.3.4 Hvor lang er fristen? 
Dersom rådgiver har grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet, skal han varsle uten 
ugrunnet opphold.  
 

                                                
61 Rt-1995-1350 og Rt-2000-679 
62 Røed (2006) s. 312 
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Av bestemmelsen fremgår det at varselet skal gis ”uten ugrunnet opphold”. Hva som ligger i 
vilkåret lar seg ikke defineres konkret, da dette varierer fra situasjon til situasjon. Her må det 
således foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering,63 men fristen må etter dens ordlyd anses å 
være relativ kort av hensyn til oppdragsgiver. Ordlyden innebærer imidlertid ikke at rådgiver 
må varsle umiddelbart, men at utsettelse av varsling må være saklig begrunnet.64 
 
Ordlyden ”uten ugrunnet opphold” tilsier at rådgiver må varsle relativt raskt. Det må særlig 
tas hensyn til oppdragsgiver, og det skal av disse grunner lite til før ugrunnet opphold kan 
konstateres.65 Dersom rådgiver ser at arbeidet vil overskride budsjettet, må han få tid til å om-
rå seg. Han må vurdere hvordan skal han forholde seg til en overskridelse eller om han kan 
redusere noe av arbeidet, slik at han holder seg innenfor budsjettets rammer.  
 
I ”Stille Berg” ble det sendt et varsel til oppdragsgiver 28. oktober og spørsmålet var om vars-
let ble sendt rettidig. Allerede ved utløpet av august 2003 hadde rådgiveren brukt 518 timer á 
totalt 540 timer, og likevel gjensto en betydelig del av arbeidet. Lagmannsretten mente at råd-
giveren i løpet august 2003 burde sett at budsjettet klart ville blitt overskredet. Et varsel som 
først ble gitt 28. oktober 2003 hadde dermed ikke oppfylt kravet om at det var gitt ”uten 
ugrunnet opphold” og fristen var oversittet. 
 
Det følger av NS 8402 pkt. 4.5 annet punktum at ”varsel skal gis skriftlig, med mindre det kan 
godtgjøres å være gitt på en annen måte”.  Kravene som stilles til rådgivers varsel ved over-
skridelse honorarbudsjett, kommer jeg til nedenfor. Varslingsfristen avbrytes så snart varsel er 
gitt oppdragsgiver.  
 
 
3.3.5 Formelle krav til varselets innhold 
Spørsmålet er her hvilke krav som stilles til innholdet i varselet, altså hva som skal til for at 
fristen avbrytes. Det reiser igjen spørsmål om hvilke krav som stilles til varselets form og 
innhold.  
 
Varsling etter kontrakter basert på NS 8402 er regulert i pkt. 4.5. Det følger av bestemmelsens 
annet pkt. at ”varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på annen må-
te”. For ordens skyld er det alltid fordelaktig å varsle skriftlig. Dette kan også anses som den 

                                                
63 Røed (2006) s. 255 
64 Scott (2010) s. 383 
65 Røed (2006) s. 313 
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beste måten å bevise at et varsel er gitt på. I NS 8405: Norsk bygge- og anleggskontrakt66 pkt. 
8 er skriftlighet et absolutt krav, jf. ”skal fremsettes skriftlig”.67  
 
I NS 8402 fremgår det imidlertid av ordlyden at skriftlighetskravet ikke er absolutt, jf. ”med 
mindre det kan godtgjøres å være gitt på annen måte”. Dersom det kan godtgjøres at et varsel 
er gitt på annen måte, er dette tilstrekkelig. Det kan for eksempel være vitner, et varsel som er 
innført i referat eller protokoller fra møter mellom partene.68 
 
En problemstilling som stadig har blitt mer aktuelt er om elektronisk kommunikasjon kan 
likestilles med skriftlighet. I NS 8405 pkt. 8 annet ledd annet pkt. fremgår det at varsel og 
krav som er gitt ved elektronisk kommunikasjon bare regnes som skriftlig dersom dette er 
avtalt. En slik bestemmelse følger også av NS 8403 pkt. 4.3. Dette bør avtales for ordens 
skyld også etter NS 8402, selv om det kan tenkes at unntaket ”med mindre” etter NS 8402 er 
ment å omfatte elektronisk kommunikasjon.  
 
Det skal nok ikke så mye til før bruk av e-post og annen elektronisk kommunikasjon er avtalt, 
slik at partene vil være bundet av dette gjennom konkludent adferd.69 Dersom det er en prak-
sis at partene kontakter hverandre eksempelvis på e-post, vil vilkåret om at denne kommuni-
kasjonsmåten er ”avtalt” være oppfylt. Dersom den ene parten ikke ønsker at slik kommuni-
kasjon skal regnes som skriftlig, bør vedkommende gi uttrykkelig beskjed om dette til den 
andre parten.  
 
Det fremgår verken av NS 8405 eller NS 8403 hva som omfattes av ”elektronisk kommunika-
sjon”. Det er naturlig at det vil omfatte kommunikasjon gjennom e-post, men et spørsmål kan 
være om det også omfatter SMS.70  
 
Det bør inntas i avtalen hvordan kommunikasjonen skal foregå og om elektronisk kommuni-
kasjon skal regnes som skriftlig. Det bør i tillegg spesifiseres hva slags elektronisk kommuni-
kasjon som skal gjelde, henholdsvis om det kun er e-post eller om også SMS gjelder som 
skriftlig kommunikasjon.  
 
Det fremgår heller ikke eksplisitt av bestemmelsen hvilke krav som stilles til innholdet i var-
selet. I ”Stille Berg”- dommen71 anførte rådgiver at en e-post som ble sendt fra han til opp-

                                                
66 Heretter NS 8405 
67 Min utheving 
68 Urbye (2011) s. 57 
69 Røed (2006) s. 143 
70 Røed (2006) s. 142 
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dragsgiver tilfredsstilte kravene til et rettidig varsel i pkt. 12.3. I e-posten fremgikk det blant 
annet at endringer i prosjektet førte til mye ekstraarbeider for rådgiveren. I tillegg ble det 
skrevet avslutningsvis at ”Dette er som dere skjønner et lite varsel om at vi selv synes det går 
forholdsvis mye tid”.  
 
Lagmannsretten bemerket for det første at forholdet til den opprinnelige budsjetteringen ikke 
ble nevnt. Det er ikke tilstrekkelig å informere om kun de faktiske forhold uten at konsekven-
sene for selve budsjettoverskridelsen nevnes.72 Dersom det kun er de faktiske forholdene det 
varsles om, kan det stilles spørsmål til om det i det hele tatt kan regnes som et varsel om over-
skridelse.  
 
Det følger av 12.3 siste pkt. at ”overskridelser” som det ikke varsles om, vil ikke gi krav på 
økt honorar. Ordlyden trekker i retning at rådgiver må opplyse om en antatt størrelse på over-
skridelsen, for å ha krav på økt honorar. Rådgiver vil være den som besitter det meste av in-
formasjonen når det kommer til den økonomiske utvikling og oppdragets fremdrift. Det vil 
derfor ligge i oppdragsgivers interesse å få et anslag over de antatte overskridelsene. 
 
Om det må stilles innholdsmessige krav til varselet etter bestemmelsen var også et av spørs-
målene i ”Stille Berg”. Her mente lagmannsretten at varselet må redegjøre for de budsjettmes-
sige konsekvensene de faktiske forholdene har. Varselet må inneholde ”opplysninger om bud-
sjettoverskridelsen” og det må gis ”et anslag over hva overskridelsen antas å bli”. Lagmanns-
retten uttalte i dommen at dersom det ikke ble utarbeidet et nytt anslag, vil et videre arbeid 
være preget av svært uklare rammer. Det stilles dermed et krav om at varselet skal inneholde 
et nytt anslag over de forventede kostnadene, slik at oppdragsgiver vet hva han må påregne av 
nye kostnader.  
 
Det er ikke alltid like enkelt å presist estimere de nye kostnadene, av den grunn kreves det 
kun et anslag over hva overskridelsen antas å bli, eventuelt i form av et nytt budsjett. Det kan 
tenkes situasjoner der det ikke er mulig for rådgiver å anslå det nye budsjettet, i så fall må 
dette opplyses og årsaken til hvorfor dette er umulig.73 
 
Det må også legges til grunn at ovennevnte avgjørelse gjaldt en avtale mellom en forbruker og 
næringsdrivende, noe som kan påvirke avgjørelsen i forbrukers favør. På en annen side frem-
står avgjørelsen som velbegrunnet. Hensynet bak bestemmelsen om oppdragsgivers mulighet 
for kostnadskontroll trekker også i samme retning. Konklusjonen må være at det skal innfor-
                                                                                                                                                   
71 LE-2007-664 
72 Urbye (2011) s. 255 
73 LE- 2007- 664  
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tolkes et innholdsmessig krav til varselet i pkt. 12.3. Rådgiver må komme med et anslag over 
de antatte overskridelsene i varselet, så langt dette er mulig. 
 
 
3.4 Konsekvenser av brudd på rådgivers varslingsplikt 
 
Rådgiver har en plikt til å varsle oppdragsgiver dersom det er grunn til å anta at honorarbud-
sjettet kan bli overskredet. Det er derfor interessant å se hvilke rettslige konsekvenser en unn-
latt varsling kan få for rådgiver. Det følger av NS 8402 pkt. 12.3 siste pkt. at ”Overskridelser 
som ikke er varslet til oppdragsgiver, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar”. 
 
Brudd på varslingsplikten har en preklusiv virkning ved at kravet rådgiver har, faller bort ved 
unnlatt varsling. Dersom vi ser på bestemmelsen i sammenheng, tilsier en naturlig språklig 
forståelse av ordlyden at rådgiver taper kravet på betaling utover honorarbudsjettet. Sank-
sjonsregelen er knyttet til ”overskridelser som ikke er varslet”.74 Det vil si at han ikke har krav 
på vederlag for de delene av overskridelsene som det ikke er varslet om. Dersom rådgiver har 
varslet om deler av overskridelsen, har han krav på delvis betaling. 
 
Bestemmelsen er svært streng hvis vi ser hen til lignende bestemmelser i de andre standard-
kontraktene. NS 8405 pkt. 31.2 er derimot ikke preklusiv. Selv om denne standarden er kjent 
for å ha strenge varslingsregler, vektlegges det isteden hvordan byggherren ville ha innrettet 
seg dersom han hadde mottatt et varsel og hvilke kostnader som i så fall ville ha påløpt. Dette 
kan kanskje være en løsning på problemet når det kommer til spørsmålet om endringer burde 
falle inn under bestemmelsen, som jeg drøftet i kapittel 3.3.3. Dette kommer jeg nærmere inn 
på avslutningsvis i oppgaven. Varslingsbestemmelsen i NS 8402 er også strengere enn NS 
8401 pkt. 15.1.3. Denne bestemmelsen inneholder ingen regel om at den prosjekterende mis-
ter sitt krav på honorar ved overskridelser av kostnadsoverslag som ikke er varslet.75 
 
Siden konsekvensen av unnlatt varsling etter bestemmelsen er at rådgiver taper sitt krav, kan 
det oppstå ulike situasjoner der det kan stilles spørsmål til om manglende varsel alltid fører til 
at retten til vederlag bortfaller. 
 
En situasjon som kan oppstå er at rådgiver unngår å varsle ved overskridelse. Han fortsetter å 
sende fakturaer til oppdragsgiver og oppdragsgiver betaler uten protest. Hvordan en slik situa-
sjon skal løses fremgår av NS 8402 pkt. 14.1 annet ledd som uttrykkelig bestemmer at ”Råd-
giver kan kreve betaling etter hvert som oppdraget utføres... Slik betaling er ingen godkjen-
                                                
74 Scott (2010) s. 383 
75 Urbye (2011) s. 254 
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nelse av grunnlaget for kravet”.76 At oppdragsgiver betaler fakturaen innebærer derfor ikke at 
oppdragsgiver godkjenner arbeidet som ligger til grunn eller at fakturaen stemmer.77 Likevel 
er spørsmålet drøftet i både rettspraksis og juridisk teori. 
 
Spørsmålet ble tatt opp i ”Stille Berg”. Oppdragsgiver betalte fortløpende de fakturaene som 
ble sendt og hadde etter hvert betalt vesentlig mer enn det avtalte honoraret. Her ble det stilt 
spørsmål om oppdragsgiver ved å betale fakturaene, aksepterte overskridelsen av budsjettet 
gjennom konkludent adferd. 
 
I dommen var varselet verken innholdsmessig tilfredsstillende eller rettidig, slik at et varsel 
etter standardens krav var i utgangspunktet ikke sendt. Lagmannsretten fant likevel at det fak-
tum at oppdragsgiver fortløpende har betalt alle fakturaer fra rådgiver, ikke har noen betyd-
ning for spørsmålet. Spørsmålet om manglende varsling alltid medfører tap av vederlag, ble 
også besvart i dommen. Lagmannsretten uttalte i den sammenheng at:  
 

”Standarden er fremkommet etter forhandlinger mellom forskjellige interesse- og bransje-
representanter fra byggebransjen. Dette innebærer at ordlyden er et resultat av en nøye avvei-
ning mellom de forskjellige parters interesser, noe som tilsier forsiktighet med å foreta inn-
skrenkende fortolkninger”. 

 
Dette støttes av juridisk teori der det fremgår at oppdragsgivers betaling av fakturaen ikke i 
seg selv innebærer noen godkjennelse av at verken fakturaen stemmer eller arbeidet som lig-
ger til grunn for fakturaen.78 
 
Oppdragsgiver vil i en slik situasjon ikke bli avskåret fra å senere påberope seg at overskridel-
sen skyldes eksempelvis urasjonell drift, se nedenfor i kapittel 3.6. Det samme må gjelde i 
situasjoner der oppdragsgiver ikke overholder svarplikten han har etter pkt. 12.3 annet ledd 
annet pkt. Han vil heller ikke her være avskåret fra å senere påberope seg at arbeidet ikke er 
utført kontraktsmessig.  
 
Et annet spørsmål kan være hvorvidt den samme preklusive virkningen også skal gjelde ved 
minimale overskridelser. Vil enhver overskridelse medføre at retten til vederlag bortfaller, 
selv om overskridelsen er uvesentlig? 
 

                                                
76 Min utheving 
77 Marthinussen (2010) s. 442 
78 Marthinussen (2010) s. 442 
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Ordlyden tilsier at vederlag for overskridelser bortfaller uavhengig av størrelsen på overskri-
delsen. Formålet med bestemmelsen er som nevnt at oppdragsgiver skal kunne ha en viss 
kostnadskontroll over prosjektet, samt at bestemmelsen skal bidra til å balansere risikoen 
oppdragsgiver sitter med. Dette formålet står ikke like sterkt dersom det dreier seg om mini-
male overskridelser.  
 
Reelle hensyn trekker delvis i samme retning. Prosjekter der betaling skjer etter regningsar-
beid er ofte der omfanget og rammene rundt prosjektet er usikkert. Det er også derfor ho-
norarbudsjettet kun er et overslag over de antatte kostnadene. Dette er momenter som tilsier at 
manglende varsling om minimale overskridelser ikke burde føre til tapt vederlag, og at opp-
dragsgiver burde være forberedt på at mindre overskridelser kan skje. På en annen side vil 
ikke oppdragsgiver ha noen grunn til å tro at overskridelser vil skje dersom han ikke blir vars-
let om det. 
 
Ved minimale overskridelser er det heller ikke sikkert at rådgiver selv har noen grunn til å tro 
at budsjettet kan bli overskredet. Dette kan være fordi han ikke oppdager dette før helt i slut-
ten av prosjektet, eksempelvis når han skal sende ut de siste fakturaene. I dette tilfellet vil det 
heller ikke være behov for at han varsler, da prosjektet nesten er avsluttet. Det er også svært 
vanskelig for oppdragsgiver å bevise at rådgiver burde reagert på overskridelsen tidligere enn 
det han gjorde. Han kan derfor ha vanskeligheter med å bli hørt med at rådgiver ikke har rett 
til vederlag for slike overskridelser.  
 
Ettersom formålet bak bestemmelsen ikke har like stor vekt ved denne vurderingen må ordly-
den tillegges avgjørende vekt. Det foreligger ikke argumenter som er sterke nok til å forsvare 
en innskrenkende tolkning av ordlyden. Manglende varsling av minimale overskridelser vil 
dermed føre til at rådgiver taper sitt krav på økt honorar. Samtidig kan det være vanskelig for 
oppdragsgiver å bevise at rådgiver har brutt sin varslingsplikt i disse tilfeller. 
 
 
3.5 Oppdragsgivers handlingsplikt 
 
3.5.1 Innledning 
Rådgiver har eksempelvis sendt oppdragsgiver et varsel om at budsjettet sannsynlig vil over-
skrides. Oppdragsgiver har etter pkt. 12.3 en plikt til ”å ta stilling til varselet” som rådgiver 
har sendt. Spørsmålet her er hva oppdragsgivers handleplikt etter bestemmelsen innebærer. 
Hvilke handlingsalternativer har han, og hva kan konsekvensene bli som følge av at han 
unngår å reagere på varselet?  
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3.5.2 Innholdet i handleplikten 
NS 8402 pkt. 12.3 annet ledd annet pkt. bestemmer at ”oppdragsgiveren skal uten ugrunnet 
opphold ta stilling til varselet”. 
 
En normal språklig forståelse av ordlyden tilsier at oppdragsgiver må ”ta stilling” til varselet, 
noe som tilsier at han må gi uttrykk for sin mening. Også i denne varslingssituasjonen bør det 
skriftlig tas stilling til varselet for ordens skyld, selv om ikke dette kreves uttrykkelig i be-
stemmelsen.  
 
Når rådgiver har sendt et varsel til oppdragsgiver, har oppdragsgiver en handlingsplikt der han 
må ta stilling til varselet uten ugrunnet opphold. I dette ligger det at oppdragsgiver må avgjøre 
hvorvidt han ønsker å godta det nye budsjettet og dermed øke det for å fortsette arbeidet. Al-
ternativet er at han reduserer oppdraget for å holde det opprinnelige budsjettet.79  
 
Formålet med rådgivers varslingsplikt er å gi oppdragsgiver et varsel slik at han kan vurdere 
situasjonen og ivareta sine økonomiske interesser. Tiden oppdragsgiver har på å ta stilling til 
varselet er ”uten ugrunnet opphold”. Han er berettiget til å få tid på seg til å vurdere grunnla-
get for varselet. Hvor lang tid han har, vil bero på en konkret vurdering ut ifra hvilke vurde-
ringer han må foreta seg. Dette kan ta noen dager, med mindre det kreves særlige undersøkel-
ser for å foreta en vurdering. 
 
Når oppdragsgiver mottar et varsel om budsjettoverskridelse, trenger han tid på å områ seg. 
Det kan være hensiktsmessig å gjennomgå ytelsesomfanget på nytt for å vurdere om noe av 
arbeidet kan begrenses eller utelates.80 Alternativt kan det være aktuelt å kontrollere rådgivers 
timeføring.81  
 
Dersom rådgiver varsler oppdragsgiver om at han tror at prosjektet for eksempel vil bli 10 
prosent dyrere enn det som opprinnelig var estimert, vil sannsynligvis oppdragsgiver avgi ett 
av disse tre svarene: Det ene er at oppdragsgiver godkjenner det nye budsjettet. Det andre er 
at oppdragsgiver ikke godkjenner det nye budsjettet og det tredje er at oppdragsgiver unngår å 
respondere på varselet, men fortsetter å motta ytelser fra rådgiver. Situasjoner der oppdrags-
giver godkjenner varselet, vil i alt være i orden og ingen videre spørsmål vil oppstå. Proble-
met oppstår i situasjoner der oppdragsgiver ikke godkjenner det utvidede budsjettet. Det første 
spørsmålet blir derfor om oppdragsgiver kan kreve at rådgiver fortsetter arbeidet, til tross for 
at rådgiver ikke kan fortsette arbeidet uten å overskride budsjettet?  
                                                
79 Urbye (2011) s. 254 
80 Røed (2006) s. 314 
81 Kobbe (2005) s. 162 
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Dersom oppdragsgiver krever at rådgiver fortsetter arbeidet, til tross for at budsjettet over-
skrides, må dette tolkes som en godkjenning av overskridelsen av budsjettet. Dette er med 
forbehold om at oppdragsgiver ikke kan påberope at rådgiver har arbeidet urasjonelt eller 
uforsvarlig og at det ikke det foreligger andre omstendigheter som tilsier noe annet.  
 
Oppdragsgiver kan på ingen måte nekte det utvidede budsjettet og samtidig tvinge rådgiver til 
å fortsette arbeidet uten vederlag utover honorarbudsjettet. Dersom han krever at rådgiver skal 
fortsette arbeidet, må han også betale de overskridende fakturaene. Hvis oppdragsgiver mis-
ligholder sine betalingsforpliktelser i en slik situasjon, kan rådgiver nekte å levere prosjektma-
terialet som ikke et betalt, jf. NS 8402 pkt. 14.5.2. Det følger av bestemmelsens annet ledd at 
ved ”vesentlig betalingsmislighold har rådgiver rett til å stanse arbeidet med 24 timers skrift-
lig varsel”. Mer om stansing av arbeidet kommer jeg videre til i neste kapittel. 
 
Dersom rådgiver skal være pålagt å fortsette arbeidet uten noen budsjettoverskridelse, må de 
gå inn med tiltak for å redusere kostnadene slik at budsjettet holdes. Prosjektet må gjøres 
mindre eller arbeidet må på en eller annen måte begrenses. 
 
 
3.5.3 Konsekvenser av brudd på handlingsplikten 
Den neste problemstillingen er hva konsekvensene kan bli av at oppdragsgiver unngår å ta 
stilling til rådgivers varsel. Dersom rådgiver unnlater å varsle, følger det av NS 8402 pkt. 12.3 
siste pkt. at unnlatt varsling gir ”ikke grunnlag for krav på økt honorar”. Det fremgår ikke av 
bestemmelsen at noen tilsvarende regel gjelder dersom oppdragsgivers unngår å ta stilling til 
rådgivers varsling. Det hadde vært naturlig at dersom det var meningen at oppdragsgiver skul-
le tape sin rett til å fremme innsigelser, så ville det trolig vært inntatt i bestemmelsen.  
 
En slik bestemmelse er imidlertid inntatt i NS 8405 pkt. 23.3. Her har byggherren en svarplikt 
dersom entreprenøren varsler om en pålagt endring. I bestemmelsens annet ledd følger det at 
dersom byggherren ”ikke uten ugrunnet opphold enten utsteder endringsordre eller avslår kra-
vet, skal entreprenørens krav om endringsordre anses som akseptert”. Et manglende svar fra 
byggherren medfører en aksept av endringsordren etter NS 8405. 
 
At NS 8402 ikke inneholder en slik bestemmelse trekker i retning av at oppdragsgiver ikke 
mister sin rett til å fremme innsigelse mot rådgivers overskridelse. Til tross for at oppdragsgi-
vers unnlatelse av å ta stilling til varselet ikke automatisk innebærer en godkjennelse av råd-
givers overskridelse, vil et brudd på svarplikten likevel ikke være helt uten konsekvenser.  
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Brudd på svarplikten kan i konkrete tilfeller oppfattes som en godkjennelse av overskridelsen 
etter alminnelige passivitetsbetraktninger.82 Normalt vil passitivitet oppfattes på den måten at 
noe er godtatt. Dette må imidlertid bero på en konkret vurdering. Her må det foretas en vurde-
ring av rådgivers varsel og hva som er årsaken til overskridelsen med de konkrete omstendig-
heter tatt i betraktning. 
 
Oppdragsgiver har en streng svarplikt ved at han skal svare ”uten ugrunnet opphold”. Det 
innebærer at et svar må være gitt til rådgiver innen dager og ikke uker.83 Plikten til å reagere 
raskt på et varsel er også begrunnet i oppdragsgivers medvirkningsplikt, jf. NS 8492 pkt. 11. 
Det følger av bestemmelsen at ”oppdragsgiveren skal medvirke til rådgivers gjennomføring 
av oppdraget”.84  Ordlyden tilsier en plikt til å medvirke, jf. ”skal”. Dersom ikke oppdragsgi-
ver opptrer i henhold til medvirkningsplikten, tilsier dette et brudd på hans kontraktsrettslige 
forpliktelser etter standarden. 
 
Det kan også tenkes situasjoner der rådgiver er avhengig av oppdragsgivers beslutning for å 
fortsette arbeidet. I slike situasjoner kan brudd på svarplikten få betydning for rådgivers rett til 
vederlag.85 Brudd på svarplikten i disse tilfellene kan medføre at rådgiver bruker mer tid og 
får økte kostnader. Manglende svar kan også tenkes å få betydning for oppdragsgivers krav 
knyttet til eventuelle forsinkelser.86 
 
Dersom rådgiver ikke får respons på varselet, har han i følge Urbye rett til å stanse utførselen 
av oppdraget inntil videre.87 Dette fremgår ikke eksplisitt av bestemmelsen, men rådgiver vil 
normalt ha en egeninteresse i å stanse sitt arbeid idet han ellers risikerer å måtte arbeide uten 
vederlag.88 Marthinussen sier seg enig i at dersom entreprenøren ikke mottar svar, vil han 
kunne stanse arbeidet inntil svar mottas.89 
 
Rådgiver vil ikke kunne bebreides dersom han stanser arbeidet på grunn av oppdragsgiver 
ikke har tatt stilling til varselet. Stansing av arbeidet kan føre til forsinkelser, som igjen kan 
føre til ekstra kostnader. Dersom dette er tilfellet, er oppdragsgiver ansvarlig for å dekke 
kostnadene som påløper i forbindelse med stansingen. 
 
                                                
82 Hagstrøm (2011) s. 366 
83 Marthinussen (2016) s. 299 
84 Min utheving 
85 Marthinussen (2010) s. 296 
86 Marthinussen (2010) s. 296 
87 Urbye (2011) s. 254 
88 Røed (2006) s. 314 
89 Marthinussen (2016) s. 299 
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Marthinussen mener også at et unnlatt svar innebærer et brudd på medvirkningsplikten som 
igjen fører til at rådgiver vil få rett på økonomisk kompensasjon ved forsinkelse og merkost-
nader som det manglende svaret påfører ham.90 Det vil si at dersom rådgiver lider et økono-
misk tap på grunn av at oppdragsgiver bevisst eller uaktsomt har unnlatt å svare, kan opp-
dragsgiver dermed bli erstatningsansvarlig.  
 
På en annen side kan det være risikabelt å for tidlig stanse arbeidet grunnet passitivitet. Fris-
ten er i utgangspunktet kort, fordi oppdragsgiver forutsettes å kjenne prosjektet såpass godt at 
han ikke trenger lang tid på å innta et standpunkt.91 Det kan imidlertid være årsaker til at opp-
dragsgiver ikke har avgitt et svar, fordi særskilte forhold kan gjøre seg gjeldende. Det kan 
være at oppdragsgiver har en større organisasjon som behandler endringer, men da burde råd-
giver være informert om dette gjennom for eksempel tilbudskontrakten.92  
 
Rådgiver burde sørge for å få en tilbakemelding fra oppdragsgiver dersom han ikke reagerer 
på varselet, da rådgiver kan risikere at oppdragsgiver ikke oppfatter varselet som et rettslig 
varsel. Det var dette som var tilfellet i ”Stille Berg-dommen” hvor de overskridende fakturae-
ne fortløpende ble betalt, samtidig som at oppdragsgiver ikke oppfattet e-posten som et varsel. 
Det er derfor viktig at rådgiver passer på å få en bekreftelse om at varselet er mottatt, samt at 
han sørger for at oppdragsgiver aktivt tar stilling til det.  
 
 
3.5.4 Oppdragsgivers plikt til å påberope at rådgiver har brutt varslingsplikten 
En annen interessant problemstilling kan oppstå når rådgiver varsler om overskridelse og 
oppdragsgiver forstår at rådgiver har varslet for sent eller på annen måte ikke har overholdt 
varslingsplikten. Spørsmålet er om oppdragsgiver plikter å underrette rådgiver om dette, altså 
om oppdragsgivers plikt til å ”ta stilling til varselet” etter pkt. 12.3 annet ledd annet pkt. også 
gjelder ovennevnte situasjon. 
 
Det kan med andre ord stilles spørsmål om oppdragsgivers plikt til å ”ta stilling til varselet” i 
pkt. 12.3 annet ledd annet pkt. også omfatter situasjonen der rådgiver har varslet for sent eller 
på annen måte ikke har overholdt varslingsplikten. 
 
Det følger av ordlyden at oppdragsgiver ”må ta stilling til varselet”, noe som kan trekke i ret-
ning av at bestemmelsen også omfatter tilfellene der rådgiver har varslet for sent eller på an-

                                                
90 Marthinussen (2016) s. 300 
91 Marthinussen (2016) s. 333 
92 Marthinussen (2016) s. 334 
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nen måte misligholdt varslingsplikten. Rådgiver vil ha et sterkt behov for å bli varslet i slike 
tilfeller dersom oppdragsgiver mener at varslingsplikten er misligholdt.  
 
At oppdragsgiver har en plikt til å påberope brudd på varslingsplikten kan også utledes av den 
alminnelige lojalitetsplikten som partene har til hverandre i et kontraktsforhold. En varslings-
regel som ikke følger direkte av standarden, men som likevel gjelder i kontraktsforholdet mel-
lom partene kalles ”kontringsplikten”. Dette innebærer at en part skal varsle den andre parten 
dersom han mener at han har varslet for sent om et forhold. 
 
Imidlertid må en forutsetning være at oppdragsgiver har forstått at rådgiver har fremsatt et 
varsel. Det kan for eksempel ikke kreves at oppdragsgiver skal forstå at en e-post tilsvarende 
e-posten som ble sendt i ”Stille Berg- dommen” var ment å skulle inneholde et rettidig og 
innholdsmessig tilfredsstillende varsel om overskridelse. Dersom oppdragsgiver ikke har noen 
grunn til å forstå at det er et varsel han har mottatt, kan det heller ikke kreves en svarplikt fra 
oppdragsgiver. Han har derfor ikke samme oppfordring til å komme med en innsigelse, da det 
ikke er et ”varsel” å ”ta stilling til”.  
 
Bestemmelsen kan ikke forstås slik at oppdragsgiveren plikter å påberope brudd på varslings-
plikten før han er klar over at et varsel faktisk er gitt. Konsekvensene av at oppdragsgiver ikke 
påberoper seg brudd på varslingsplikten der han skulle reagert, vil mest sannsynlig bli de 
samme konsekvensene som nevnt i avsnitt 3.5.3. 
 
 
3.6 Særlig om urasjonell drift 
 
3.6.1 Innledning 
Ovenfor har jeg vært innom noen handlingsalternativer oppdragsgiver har etter å ha mottatt 
varsling om overskridelse av budsjettet. Enda et handlingsalternativ er å bestride det påløpte 
honoraret og fastholde oppdraget. En ikke uvanlig innsigelse fra oppdragsgiver ved regnings-
arbeid er anførsler om urasjonell drift fra rådgivers side. 
 
En årsak til at honorarbudsjettet blir overskredet, kan være fordi rådgiver ikke har drevet pro-
sjektet rasjonelt eller forsvarlig. Kravet til forsvarlig atferd og lojal opptreden står sentralt i 
vurderingen av om rådgiver har oppfylt sitt arbeid i samsvar med kontrakten.93 I slike situa-
sjoner er det ikke riktig at oppdragsgiver skal stå til ansvar for overskridelsen. 
 

                                                
93 Røed (2006) s. 173 
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Oppdragsgivers klassiske innsigelse mot omfanget av regningsarbeid vil være at arbeidet er 
urasjonelt og uforsvarlig utført ved at tidsforbruket er unødvendig høyt.94 Selv om dette ikke 
er uttrykkelig fastslått i NS 8402, inneholder NS 8401 bestemmelser om dette, jf. pkt. 15.1.3 
første punktum og 15.1.3 siste ledd som lyder følgende: 
 

”Regningsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig”, og 
 
”Oppdragsgiveren er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved reg-
ningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller andre uforsvarlige 
forhold”. 

 
Av siste ledd følger det at manglende eller for sen varsling fra oppdragsgivers side ikke vil 
føre til at han er avskåret fra å senere påberope seg at tidsforbruket er unødvendig høyt grun-
net urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold, selv om han anses for å ha akseptert det 
faktiske tidsforbruket og oppgavene over utlegg og utgifter.95 Dette er innsigelser som er i 
behold uavhengig av om rådgiver har utvist forsett eller uaktsomhet.96 Spørsmålet er om det 
samme gjelder etter NS 8402. 
 
Kravet til oppdragets utførelse fremgår av NS 8402 pkt 6.4. Her fremgår det at ”arbeidet skal 
drives rasjonelt og forsvarlig”. Standarden sier ingen ting om de rettslige konsekvensene av 
brudd på bestemmelsen, men oppdragsgiver burde også etter denne standarden kunne påbero-
pe seg ”urasjonell drift og andre uforsvarlige forhold” som grunnlag for nedjustering av mot 
rådgivers honorarkrav.97  
 
Det kan tenkes at rådgiver har brukt mer tid på arbeidet enn hva som anses rasjonelt og for-
svarlig. Rådgiver har kun krav på å få dekket de nødvendige kostnadene når regningsarbeid er 
avtalt som vederlagsform. De delene av kostnadene som kan føres tilbake til urasjonell eller 
uforsvarlig drift, vil dermed ikke anses for å være nødvendige. Overskridelse av honorarbud-
sjettet som kan føres tilbake til slike unødvendige kostnader, bør derfor ha betydning for råd-
givers rett til vederlag for overskridelsen. 
 
 

                                                
94 Røed (2006) s. 173 
95 Urbye (2011) s. 182 
96 Røed (2006) s. 322 
97 Urbye (2011) s. 256 
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3.6.2 Urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold etter NS 8402 
Konsekvensen av at rådgiver har utført arbeidet urasjonelt eller uforsvarlig fremgår som nevnt 
ikke av pkt. 6.4. Imidlertid fremgår det av Rt. 1969 s. 1122 (heretter kalt ”Østli- dommen) at 
oppdragsgiver kan komme med innsigelser mot rådgivers vederlagskrav. Dommen omhandler 
en tvist rundt oppføring av et ferdighus hvor arbeidet var basert på regningsarbeid. Situasjo-
nen i saken var at byggherren nektet å betale byggmesterens regning, da han mente at timean-
tallet var for høyt. Høyesterett kom enstemmig til at byggherren fikk medhold og at byggmes-
teren ikke hadde krav på alle de antall timene han hadde fakturert for. Førstvoterende uttalte:  
 

”Etter min mening følger det av alminnelige privatrettslige regler98 at Rotheim for dette reg-
ningsarbeid ikke plikter å betale merkostnader som måtte ha sin årsak i uforsvarlig forhold fra 
byggmesteren selv eller noen han svarer for, hva enten dette skyldes planlegging, ledelse eller 
utføring av arbeidet”.99 

 
Høyesterett kom til at de ser det som en alminnelig privatrettslig regel at oppdragsgiver kan 
påberope seg rådgivers urasjonelle eller uforsvarlige forhold som en innsigelse mot vederlaget 
når regningsarbeid er avtalt. Det samme prinsippet kommer også forutsetningsvis til grunn i 
flere avgjørelser fra tingretten og lagmannsretten.100  
 
Juridisk teori trekker i samme retning og sier at selv om det ikke uttrykkelig fremgår av NS 
8402, så må det antas at oppdragsgiver vil kunne påberope seg urasjonell drift og andre ufor-
svarlige forhold som grunnlag for innsigelser mot rådgivers honorarkrav. Dette legger både 
Urbye og Røed til grunn i sin litteratur.101 
 
Konklusjonen blir derfor at oppdragsgiver kan påberope seg urasjonell drift og andre ufor-
svarlige forhold som grunnlag for reduksjon av rådgivers vederlagskrav der NS 8402 er gjort 
til en del av kontrakten.  
 
 
3.6.3 Vilkår for at oppdragsgiver skal kunne påberope urasjonell drift eller andre 

uforsvarlige forhold som grunnlag for redusert honorar 
For å vinne frem med en anførsel om urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold må visse 
vilkår være oppfylt. Det alminnelige prinsippet om at arbeidet skal utføres rasjonelt og for-
svarlig, innebærer ikke at enhver påvist urasjonell drift skal medføre nedjustering av rådgivers 
                                                
98 Min utheving 
99 Rt-1969-1122 s 1124 
100 Blant annet Agder lagmannsrett har i RG 1994 s. 239 lagt de samme resonnementer til grunn. Det samme 

med LB-2003-19361. 
101 Urbye (2011) s. 256 og Røed (2006) s. 322 
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totale kostnader.102 Normalt sett er totalkostnadene ved regningsarbeid høyere enn de totale 
kostnadene ved fastpriskontrakter. Når regningsarbeid avtales er dette nettopp fordi det mang-
ler et fast grunnlag for prisberegningen.103 Dersom begrunnelsen for ”urasjonell drift eller 
uforsvarlige forhold” har bakgrunn i slike forhold, foreligger det ikke grunnlag for reduksjon 
av rådgivers vederlag.  
 
Dersom rådgiver har utført arbeidet urasjonelt og uforsvarlig, har han misligholdt sin om-
sorgsforpliktelse og dermed sin del av avtalen. For rådgivere oppstilles et strengt profesjons-
ansvar. Han bedømmes ut fra en objektiv norm, hvor det faktiske arbeidet sammenlignes med 
hvordan en forsvarlig og alminnelig dyktig rådgiver ville ha utført samme oppdrag.104 Det kan 
derfor ikke forventes at rådgivers gjennomføring av arbeidet er ”perfekt”, slik at noen avvik 
må kunne godtas.105 Videre må merkostnadene skyldes ”urasjonell drift” eller ”uforsvarlige 
forhold”.106 Det må med andre ord kunne konstateres uaktsomhet hos rådgiver. Dette må bero 
på en sammensatt og konkret vurdering der følgende momenter drøftes: 
 
Nødvendige forbruk må aksepteres 
Urasjonell drift eller uforsvarlige forhold fører ofte med seg et unødvendig høyt timesforbruk 
som igjen fører til unødvendig høye kostnader. Det er kun de kostnadene som er unødvendig 
høye som oppdragsgiver kan komme med innsigelser mot.107 Rådgiver har krav på dekning av 
de nødvendige kostnadene.108 Det vil si at rådgiver har krav på vederlag for den innsatsen han 
har lagt ned og som anses nødvendig for å få utført et profesjonelt faglig arbeid hvor opp-
dragsgivers interesser har blitt ivaretatt. 
 
Hva som anses som nødvendige kostnader kan være vanskelig å fastsette i regningsarbeids-
kontrakter, nemlig fordi det mangler et fast grunnlag for prisberegningen. Enhver påvist ura-
sjonell drift kan derfor ikke medføre at vederlagskravet til rådgiver skal avkortes. Dette kom-
mer jeg tilbake til nedenfor.  
 
Totalforbruket er for høyt 
Dersom det totale vederlagskravet til rådgiver er svært høyt, kan dette gi en indikasjon på at 
driften har vært urasjonell eller at andre uforsvarlige forhold er årsaken. Her må det gjøres en 
sammenligning av den totale regningens høyde med arbeidet som er utført. Dersom regnings-
                                                
102 Sandvik (1966) s 180 
103 Sandvik (1966) s. 180 
104 Røed (2006) s. 324 
105 Hagstrøm (2014) s. 313 
106 Marthinussen (2016) s. 501 
107 Røed (2006) s. 325 
108 Hagstrøm (2014) s. 311 
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arbeidet avviker vesentlig fra honorarbudsjettet, kan dette vekke en mistanke om at planleg-
ging og drift ikke helt har holdt mål.109 
 
Størrelsen på differansen mellom honorarbudsjettet og det totale vederlaget er et moment ved 
vurderingen. Honorarbudsjettet skal være med på å gi visse økonomiske rammer for prosjek-
tet. Dersom det foreligger et vesentlig avvik, vil ofte den reelle bevisbyrden for at kostnaden 
ikke er unødvendig høy, flyttes over på rådgiver.110  
 
Hvor stor differansen mellom honorarbudsjett og det totale vederlaget er, har varierende vekt. 
Overskridelsen må ses i sammenheng med selve prosjektet. Dersom prosjektet har klare, gitte 
rammer vil overskridelsen tillegges større vekt enn dersom oppdraget ikke har det. I tilfeller 
der prosjektet har klart definerte rammer vil det være vanskeligere å begrunne at de overskri-
dende timene lå til grunn for det opprinnelige budsjettet. 
 
Der det foreligger et betydelig avvik, kan det forventes at rådgiver har en forklaring. Selv om 
honorarbudsjettet ikke er helt bindende, gir det en pekepinn på kostnadsbruken i prosjektet. 
Det er også slik at dersom oppdragsgiver ikke kan påpeke konkrete forhold som har vært ut-
ført urasjonelt eller uforsvarlig, skal det mer til for å konstatere at overskridelsen skyldes ura-
sjonell eller uforsvarlig drift.111 
 
Årsakssammenheng 
Det oppstilles et årsakskrav til at det unødvendige høye tidsforbruket må skyldes urasjonell 
drift eller annet uforsvarlig forhold. Dette fremgår også av ”Østli-dommen” der Høyesterett 
uttalte at merkostnadene ”måtte ha sin årsak i uforsvarlig forhold fra byggmesteren selv eller 
noen han svarer for, hva enten dette skyldes planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet”.112 
 
Kravet om at overforbruket må skyldes et uforsvarlig forhold kan også ses i sammenheng med 
NS 8402 pkt. 6.4 der det oppstilles et krav om at ”arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig”. 
 
Terskel 
Det foreligger en viss terskel for at arbeidet kan anses urasjonelt eller uforsvarlig. Det vil med 
andre ord si at oppdragsgiver må tåle mindre overskridelser, da et lite merforbruk i tid utover 
honorarbudsjettet ikke vil være tilstrekkelig. I ordlyden ”uforsvarlig” foreligger en viss grad 

                                                
109 Sandvik (1966) s. 181 
110 Rt-1969-1122  
111 LB-2013-107019 
112 Min utheving 



38 
 

av klanderverdighet.113 Innsigelser om urasjonell drift eller uforsvarlige forhold er generelt 
ansett som alvorlige forhold og det skal nok en god del til for oppdragsgiver å få medhold i et 
slikt krav. 
 
I [LE-2002-219] ble det uttrykt at det ikke er 
 

 ”tilstrekkelig å påvise at vederlagskravet er unormalt høyt. Det må kunne påvises culpa og år-
sakssammenheng. Noen hos entreprenøren må m.a.o. ha opptrådt uaktsomt og dette må påvi-
selig ha medført for høye kostnader for at kravet skal settes til side”. 

 
Oslo tingrett vurderte terskelen for uforsvarlig adferd blant annet i [TOSLO- 2001- 10314]. 
Retten kom i denne avgjørelsen frem til at dersom oppdragsgiver skal vinne frem med sitt 
krav om urasjonell drift eller uforsvarlige forhold, må han dokumentere at det ”foreligger al-
vorlige forhold fra entreprenøren, samt at entreprenøren skal godskrives en betydelig margin”. 
 
At rådgiver skal godskrives en viss margin kan begrunnes i flere årsaker. Hva som er nødven-
dige kostnader er generelt vanskelig å fastsette i kontrakter der regningsarbeid ligger til grunn. 
Det kan også være usikkert hva kostnadene blir grunnet forhold på oppdragsgivers side. Opp-
dragsgiver kan pålegge endringer, tilleggsarbeid eller andre uforutsette hendelser kan oppstå.  
 
I den tidligere nevnte ”Østli-dommen” fremgår det på side 1124 at ”Selv om Østli må god-
skrives en betydelig margin, slik som lagmannsretten nærmere har begrunnet, finner jeg at 
hans timetall er så ekstraordinært høyt at uforsvarlig forhold som nevnt må fastslås”. Uttalel-
sen er senere lagt til grunn i flere underrettsavgjørelser.114 Spørsmålet er imidlertid om det 
samme kan legges til grunn i rådgivningskontrakter etter NS 8402. 
 
Til tross for at flere avgjørelser ser ut til å følge opp marginen som ble lagt til grunn i ”Østli-
dommen”, finnes det også eksempler fra underrettspraksis der dette ikke uttrykkelig blir lagt 
til grunn. Ofte er det ikke utarbeidet et budsjett på forhånd, slik som blant annet i ”Østli- 
dommen”. Når det på forhånd er utarbeidet et budsjett for å gi oppdragsgiver en viss peke-
pinn, slik som etter NS 8402, er det ikke nødvendigvis et behov for å godskrive rådgiver en 
margin utover honorarbudsjettet. Dersom det ikke er utarbeidet et honorarbudsjett, vil det 
mangle et grunnlag for å kunne fastsette vederlaget. Dette kan dermed tale for at rådgiver ikke 
alltid skal godskrives en betydelig margin etter NS 8402. 
 

                                                
113 Røed (2006) s. 325 
114 Blant annet i LB-2013-142657 gjøres det et forbehold om at entreprenøren normalt gis en betydelig margin 



39 
 

Imidlertid er en Høyesterettsavgjørelse en rettskildefaktor som skal veie tungt, og i hvert fall 
dersom den blir fulgt i ettertid. ”Østli-dommen” er for det første en gammel dom. Høyesterett 
uttalte at ”Østli hadde ikke på forhånd noe kjennskap til ferdighus, og Rotheim måtte finne 
seg i å betale utover det oppføring av huset ville ha kommet på med en mer kyndig 115 bygg-
mester”.116 Her ble det blant annet lagt vekt på entreprenørens ”kyndighet”, noe som ikke 
lenger er relevant ved vurderingen av profesjonsansvaret i dag.117 For det andre er heller ikke 
avgjørelsen konsekvent etterfulgt i rettspraksis.118 Dette er momenter som svekker dens egen-
vekt. 
 
I juridisk teori synes det å være enighet om at byggmesteren i entrepriseforhold må gis en 
forholdsvis god margin ved vurderingen av hvilke kostnader som er nødvendige.119 Flere teo-
retikere har under henvisning til ”Østli-dommen” konkludert med at det må aksepteres et 
slingringsmonn på 20-30 %.  
 
I noen tilfeller vil det være klare rammer for oppdraget og dermed et godt grunnlag for ar-
beidsomfanget. Når en kontrakt er basert på NS 8402 og det har vært få endringer og lite til-
leggsarbeid, vil det ikke foreligge gode grunner for å gi rådgiver en betydelig margin. Kon-
klusjonen må være at marginen som rådgiver har etter NS 8402, må bero på en konkret vurde-
ring ut ifra den enkelte avtalen og det enkelte oppdraget.  
 
Overskridelser som skyldes forhold på oppdragsgivers side 
Det neste vilkåret som må være oppfylt for å påvise urasjonell eller uforsvarlig drift, er at 
overskridelsen må skyldes forhold på rådgivers side. Det fremgår ikke av ordlyden i NS 8401 
pkt. 15.1.3, men det må kunne utledes av sammenhengen.120  
 
Dette momentet kommer også frem i Høyesteretts uttalelse i ”Østli- dommen” der førstvote-
rende sier at merkostnadene måtte ha sin årsak i ”uforsvarlig forhold fra byggmesteren selv 
eller noen han svarer for, hva enten dette skyldes planlegging, ledelse eller utføring av arbei-
det”. 
 
Forhold som skyldes oppdragsgiver eller forhold som rådgiver ikke kan ta i betraktning skal 
fjernes fra vurderingen om tidsforbruket. Merarbeid grunnet endrings- og tilleggsarbeid fra 

                                                
115 Min utheving 
116 Rt-1969-1122 s.1124 
117 Rt. 1994 s. 1430, Røed (2006) s. 218 
118 Blant annet LB-2011-171335 
119 Røed (2006) s. 325 
120 Røed (2006) s. 326 
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oppdragsgivers side er et eksempel på dette. I det tilfellet er det tale om pålegg fra oppdrags-
giver som kan føre til at rådgivers arbeid blir av større omfang, og skal ikke inngå i vurde-
ringen om urasjonell drift.  
 
Dette kom også frem i ”Østli-dommen”. Byggmesteren hevdet at han hadde utført tilleggsar-
beider som hadde økt timeantallet betydelig, i tillegg til at værforholdene skapte store vanske-
ligheter for arbeidet. Førstvoterende fant imidlertid ut at dette var forhold som var såpass be-
skjedne at det ikke kunne ha medført et særlig stort antall arbeidstimer.121  
 
Det kan også være andre årsaker på oppdragsgiver sin side som forårsaker et økt timesforbruk 
hos rådgiver. I [LB-2003-19361] fant retten ut at årsaken til den urasjonelle fremdriften blant 
annet var begrunnet i manglende styring fra oppdragsgiver sin side. Retten var av den oppfat-
ning av at urasjonell fremdrift er følgen når valg av løsninger ikke blir avklart underveis. Her 
forelå det manglende styring og mangel på beslutningstaking fra oppdragsgiver sin side. 
 
Bevisbyrde 
Et siste moment er hvem som har bevisbyrden i en tvist om urasjonell drift. Dersom opp-
dragsgiver vil påberope urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold fra rådgivers side som 
grunnlag for et høyt vederlagskrav, er det oppdragsgiver som ved tvilstilfeller har bevisbyr-
den. Dette er lagt til grunn i rettspraksis122 og i juridisk teori.123 Problemet er at urasjonell 
drift eller uforsvarlige forhold til tider kan være vanskelig å bevise. 
 
I ”Østli-dommen”124 fremla oppdragsgiver fastpriskontrakter på tilsvarende arbeider på lig-
nende prosjekter. I tillegg førte han en byggmester som vitne for å redegjøre for tidsbruken på 
lignende prosjekter. Retten kunne derfor gå inn og vurdere arbeidet opp mot hva det forventes 
at en alminnelig god entreprenør bruker av tid og materialer.125  
 
Det forventes også at rådgiver kan forklare årsaken dersom det foreligger et betydelig avvik. 
Det enkelte prosjektet må bedømmes hver for seg, da det kan foreligge særskilte forhold som 
kan tilsi at avviket må aksepteres. For eksempel feil eller forsinkelser fra byggherrens side. 
Det er imidlertid viktig å tenke på at honorarbudsjettet ikke er absolutt bindende, men at råd-
giver allikevel må kunne forklare et eventuelt avvik. Honorarbudsjettet er utarbeidet som et 
overslag som skal gi oppdragsgiver en oversikt over kostnadsnivået. Der hvor rådgivers ve-

                                                
121 Rt-1969-1122 s. 1124 
122 Rt. 1969-1122 
123 Sandvik (1966) s. 180, Røed (2006) s.327 og Marthinussen (2016) s. 501  
124 Rt-1969-1122 s. 1126 
125 Marthinussen (2016) s. 502 
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derlagskrav avviker vesentlig fra rettens etterkalkulasjoner, vil bevisbyrden for at kostnadene 
ikke er unødvendige høye tillegge rådgiver. Oppdragsgiver har dermed langt på vei oppfylt 
sin bevisbyrde.126 
 
Oppdragsgiver vil normalt under prosjektet kunne registrere om rådgiver arbeider urasjonelt 
eller uforsvarlig. En gjennomgang av rådgivers arbeidsoppgaver og timelister, vil kunne gi 
holdepunkter for om påstanden om urasjonelt eller uforsvarlig arbeid holder.127 Rådgiver sen-
der normalt oppdragsgiver fakturaer underveis, jf. NS 8402 pkt. 14.1. Det at oppdragsgiver 
ikke har kommet med innvendinger mot de løpende fakturaene, har blitt tillagt vekt i retts-
praksis i oppdragsgivers disfavør.128 
 
Dersom oppdragsgiver registrerer urasjonelt eller uforsvarlig arbeid fra rådgivers side ut over 
i prosjektet, skal dette også påtales underveis, da etterfølgende påstander om at prosjektet har 
vært drevet urasjonelt vanskelig vil føre frem.129 
 
Bestemmelsen om at oppdragsgiver kan påberope seg urasjonell drift er et ”sikkerhetsnett” for 
oppdragsgiver. I den sårbare situasjonen han sitter i når arbeid etter medgått tid er avtalt, er 
det hensiktsmessig å ha en slik regel for å hindre at rådgiver utnytter dette. Igjen ser vi at be-
stemmelsen er et incitament til mer effektive prosjekter, da den sikrer at rådgiver utfører ar-
beidet rasjonelt og forsvarlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
126 Marthinussen (2016) s. 502 
127 Sandvik (1966) s. 181 
128 Blant annet LG- 2014-142808 
129 Marthinussen (2016) s. 501 
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4 Avsluttende refleksjoner 
 
Avslutningsvis kan det konkluderes ut ifra det ovennevnte at NS 8402 pkt. 12.3 inneholder en 
svært streng varslingsregel. Det følger ingen særbehandling av det tilfellet hvor det er en end-
ring eller andre forhold oppdragsgiver svarer for som er årsaken til budsjettoverskridelsen.130  
 
Rådgiver mister sin rett til vederlag ut over honorarbudsjettet for overskridelser det ikke er 
varslet om. Dette gjelder også overskridelser som følge av endrings- og tilleggsarbeid som 
oppdragsgiver pålegger rådgiver og som oppdragsgiver er klar over at han pålegger. Opp-
dragsgiver må normalt forstå at endrings- og tilleggsarbeid kan påvirke budsjettet, slik at en 
plikt til varsling i disse tilfellene kan fremstå som urimelig for rådgiver. At standarden ikke 
har en egen endringsbestemmelse mener jeg er en svakhet. 
 
Tore Sandvik forklarer viktigheten til endringsreglene på følgende måte:  
 

”I byggetiden kan det lett tenkes å bli klart at den opprinnelig fastsatte utformingen ikke er 
helt hensiktsmessig. Særlig det forhold at detaljprosjekteringen, med utarbeidelse av arbeids-
tegninger og lignende, foregår etter at kontrakten er sluttet, bidrar til at en blir oppmerksom på 
at det er ønskelig å gi byggverket en utforming som skiller jeg fra den som er angitt i kontrak-
ten. Er arbeidet enda ikke utført, vil det fortone seg som betenkelig å holde fast ved en utjenlig 
utførelse med de langvarige ulemper dette vil medføre”.131 

 
På en annen side kan oppdragsgiver pålegge endringer som han ikke er klar over at han på-
legger. I slike situasjoner vil han ha behov for å bli varslet ved en budsjettoverskridelse. Dette 
er også et moment for at det burde vært gitt endringsregler også i denne standarden, selv om 
varslingsregelen i pkt. 12. 3 delvis ”reparerer” svakheten i dette tilfellet.132 Årsaken til at en 
endringsbestemmelse ikke ble inntatt i standarden var fordi standarden ikke var ment for opp-
drag hvor endringer var aktuelt. Dette har vist seg å være ganske aktuelt allikevel. 
 
En alternativ løsning kan være å innfortolke de samme unntak i NS 8402 pkt. 12.3 slik en 
finner i NS 8401 pkt 10.133 Dette punktet omhandler oppdragsgiverens rett til å kreve endring, 
samt hans plikt til å utstede en endringsordre. En slik ordning vil føre til at rådgivers veder-
lagskrav ikke faller bort der oppdragsgiver har utstedt en endringsordre eller hvor oppdrags-
giver må forstå at det foreligger en endring eller et forstyrrende byggherreforhold som nød-

                                                
130 Scott (2010) s. 383 
131 Sandvik- Kommentarer til NS 3401(1977) s. 122  
132 Scott (2010) s. 389 
133 Scott (2010) s. 389 
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vendiggjør en budsjettøkning. Også etter standardens pkt. 10.2 tredje ledd fremgår det at selv 
om oppdragsgiver ikke utsteder en endringsordre, vil ikke rådgiver tape sin rett til å påberope 
seg endringen dersom oppdragsgiveren ”måtte forstå” at det forelå en endring eller andre 
forstyrrende forhold som oppdragsgiver bærer risikoen for.  
 
Alternativt, siden det ikke finnes endringsregler i NS 8402, kan problemet kanskje hindres 
ved å innføre en lignende bestemmelse som etter NS 8405 pkt. 31.2. Her vektlegges hvordan 
oppdragsgiver ville innrettet seg dersom han hadde fått et varsel. Dette vil være mer rettferdig 
i situasjoner der oppdragsgiver pålegger en endring, men ikke selv forstår det. Istedenfor, slik 
situasjonen er i dag, risikerer rådgiver å miste sitt krav på vederlag ved manglende varsling i 
slike tilfeller. Ved innføring av tilsvarende regel som i NS 8405, vil risikoen for vederlagstap 
grunnet endringer flyttes over på oppdragsgiver, noe jeg synes er mer hensiktsmessig og rik-
tig. 
 
Jeg vil uansett si meg enig med Scott og konkludere med at det fordelsvis burde være en egen 
bestemmelse for endringstilfellene. På den måten vil varslingsreglene bli mer rettferdige 
ovenfor rådgiver, ved at han ikke trenger å varsle når oppdragsgiver pålegger endringer. Vars-
lingsreglene ved endring vil da heller ikke være strengere i NS 8402 enn i NS 8401, noe den 
er i dag.134 Som Scott sier det: ”Standard Norge bør sørge for at NS 8402 pkt. 12.3 blir revi-
dert uten ugrunnet opphold”.135 
 
I tillegg kan det også være lurt å etablere en ordning for å belønne rådgivere som jobber effek-
tivt og rasjonelt. En slik ordning kan være fordelaktig både for rådgiver og oppdragsgiver, 
men også for samfunnet generelt. I byggesektoren er det svært vanlig med akkordlønn hvor 
arbeiderne belønnes ut ifra effektivitet. Alternativt kunne det vært en ordning å belønne råd-
giver dersom han brukte færre timer enn opprinnelig estimert i honorarbudsjettet? En slik 
ordning kan muligens fjerne noe av dagens problemer med regningsarbeid og honorarbudsjett. 
 
Det er ikke lett å utforme en vederlagsform uten noe form for kritikk. Det vil alltid oppstå 
situasjoner der bestemmelsen ikke vil passe helt eller hvor vederlagsformen gir en større for-
del for den ene parten enn for den andre. Det vil også være noen som stadig finner nye måter 
å misbruke vederlagsbestemmelsen på. Den eneste garantien en part vil ha mot misbruk er den 
andre partens moral og tillitsforholdet mellom dem.136 Det er viktig å være kritisk til hvem 
man inngår avtale med og at kontraktsvilkårene gjennomgås nøye.  

                                                
134 Scott (2010) s. 389 
135 Scott (2010) s. 389 
136 Hansen (1966) s. 114 
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