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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Temaet for avhandlingen er intervensjon i entrepriseprosjekter. Intervensjon innebærer at en 

realkreditor griper inn i realdebitors arbeid for å begrense eller unngå fremdriftsavvik.  

 

Tre standardkontrakter hjemler intervensjon for hovedentreprenører i underentreprenørers 

kontraktsarbeid. NS 8415 punkt 18.4 (underentreprisekontrakt for utførelsesentrepriser), NS 

8416 punkt 17.2 (forenklet underentreprisekontrakt for utførelsesentrepriser) og NS 8417 

punkt 21.5 (underentreprisekontrakt for totalentrepriser). Regelsettene er i hovedsak sammen-

fallende. I denne avhandlingen tar jeg utgangspunkt i NS 8415. De andre standardkontraktene 

og entrepriseformene benyttes som illustrasjon og sammenligningsgrunnlag der det anses 

hensiktsmessig.  

 

Masteroppgaven gjennomgår vilkårene for intervensjon etter NS 8415 punkt 18.4, samt retts-

virkningene av tiltaket. Når det gjelder vilkår, behandles to overordnede problemstillinger. 

For det første: Hvilken opptreden fra underentreprenøren muliggjør intervensjon? Det sentrale 

er at ytelsen ikke leveres til avtalt tid.1 I den forbindelse drøfter jeg hvorvidt fremdriftsavviket 

må skyldes et forhold underentreprenøren bærer risikoen for. Den andre hovedproblemstil-

lingen, er hvilken innvirkning underentreprenørens opptreden må ha på hovedentreprenørens 

egen fremdrift. 

 

I sammenheng med behandlingen av vilkår, undersøker jeg hva det innebærer at hovedentre-

prenøren skal varsle underentreprenøren før en intervensjon iverksettes, jf. NS 8415 punkt 

18.4 annet ledd første punktum. Et interessant spørsmål her, er hvilken betydning det har om 

hovedentreprenøren unnlater å gi en slik meddelelse.  

 

Hovedentreprenøren kan også intervenere etter NS 8415 punkt 39.8. Det forutsetter enten at 

vilkårene for heving av avtalen er oppfylt, eller at underentreprenøren misligholder sin plikt 

til å overholde sikkerhetspålegg.2 Bestemmelsen gir hovedentreprenøren adgang til å interve-

nere selv om det ikke foreligger et fremdriftsavvik. Avhandlingen avgrenser mot behandling 

av NS 8415 punkt 39.8 som intervensjonsgrunnlag. Jeg vil likevel benytte reguleringen som et 

tolkningsargument ved vurderingen av innholdet i NS 8415 punkt 18.4.  

 

                                                 
1 NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum.  
2  NS 8415 punkt 39.8 første og annet punktum. 
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Ved gjennomgangen av intervensjonens rettsvirkninger, er problemstillingen hvilke økono-

miske følger tiltaket har. Det trekkes et skille mellom berettigede og uberettigede intervensjo-

ner. Der intervensjonen har hjemmelsgrunnlag, vier jeg størst plass til å drøfte underentrepre-

nørens erstatningsansvar for hovedentreprenørens merkostnader.3 Deretter vurderer jeg hvor-

vidt underentreprenøren mister sin rett på vederlag for de arbeidsprosessene hovedentreprenø-

ren overtar. Også i de tilfellene intervensjonen var uberettiget, vil partene gjennomgående lide 

et økonomisk tap. Spørsmålet er hvordan dette skal fordeles mellom dem i slike situasjoner.  

 

I avhandlingen tar jeg også stilling til hvordan intervensjonsretten burde vært regulert. Det 

gjøres hovedsakelig avslutningsvis i oppgaven, etter den deskriptive fremstillingen av gjel-

dende rett. 

 

1.2 Rettskildebildet 

Entrepriseretten er ulovfestet i kontraktsforhold mellom profesjonelle parter. I Norge er det en 

tradisjon for selvregulering i form av standardkontrakter.4 Disse utarbeides og anbefales av 

komiteer med sammensatt bransjekunnskap oppnevnt av Standard Norge.5 Mangelen på lov-

givning gjør at det ikke finnes offisielle forarbeider.  

 

Det er også sparsomt med litteratur knyttet til NS 8415 og de andre underentreprisestandarde-

ne, til tross for at juridisk teori generelt spiller en stor rolle i entrepriseretten.6 

 

I tillegg er det lite rettspraksis om intervensjonsreguleringene. Omfattende rettskildesøk har 

resultert i et par domsavsigelser fra rettsinstanser lavere enn Høyesterett. Underrettsavgjørel-

sene har begrenset rettskildevekt, men de vil utgjøre støtteargumenter for tolkningsresultater 

jeg kommer til på annet og sikrere grunnlag. De vil også benyttes som eksempler. Det finnes 

voldgiftssaker om intervensjon, men denne rettskilden må anvendes med omhu. Dette skyldes 

at partene i alminnelighet avtaler at avgjørelsene skal være unntatt offentlighet, til tross for at 

lovens utgangspunkt er det motsatte.7  

 

Aktører i bygge- og anleggsnæringen kan henvise rettsspørsmål til Byggebransjens Faglig 

Juridiske Råd (BFJR). Dette er bransjens tvisteløsnings- og responsumorgan. BFJR gir kun 

rådgivende uttalelser, men den sakkyndige sammensetningen av rådet, sakstilfanget og publi-

                                                 
3  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd.  
4  Hagstrøm (2014) s. 25.  
5  Forord til NS 8415.  
6  Hagstrøm (2014) s. 28 og 29.  
7  Voldgiftsloven § 5 og Hagstrøm (2014) s. 28.  
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seringspraksis gjør at uttalelsene anses som relevante rettskilder.8 Jeg har ikke funnet uttalel-

ser som direkte omhandler intervensjon, men om realkreditors generelle adgang til å foreta et 

entreprenørskifte. Dette kan ha betydning for hvor vid intervensjonsrett hovedentreprenøren 

har etter NS 8415 punkt 18.4.   

 

I denne avhandlingen håndteres utfordringene i rettskildebildet først og fremst ved å ta ut-

gangspunkt i standardtekstens ordlyd. Standardkontraktene er utformet uavhengig av indivi-

duelle avtaleforhold.9 Dette gir dem likhetstrekk med lovgivning. Tolkningen av standardkon-

traktens bestemmelser vil derfor i hovedsak foregå på samme måte som ved tolkningen av 

deklaratorisk lov.10 Denne tolkningsmetoden er objektiv. Det begrenser hvilke faktiske om-

stendigheter som er relevante å ta i betraktning. Utgangspunktet er at det må foreligge «… 

sterke grunner for å fravike det tolkningsalternativet som følger av en naturlig forståelse av 

ordlyden …», jf. Rt. 2010 s. 1345, i avsnitt 59. Rettsanvenderen er imidlertid ikke henvist til 

en ren ordlydsfortolkning. Bestemmelsen må tolkes i sammenheng med øvrige reguleringer 

og i lys av reelle hensyn.11 Men forhold som kontraktsparters handlinger, etterfølgende om-

stendigheter og felles partsoppfatninger, vil først få betydning ved en eventuell partsspesifikk 

del av en tolkningsprosess. 

 

Ved analysen og vurderingen av NS 8415 punkt 18.4, kan NS 8405 (entreprisekontrakt for 

utførelsesentrepriser) og tolkningsuttalelser knyttet til denne standardkontrakten benyttes som 

støtteargumenter. Standarden har et mye bredere rettskildetilfang enn NS 8415. Grunnen til at 

dette kan gi veiledning ved tolkningen av NS 8415, er at de to standardene i hovedsak korre-

sponderer. Et problem er at bestemmelsen om intervensjon ikke har noen parallell i NS 8405. 

Intervensjon har imidlertid likhetstrekk med heving. Dette gjør hevingsreglene i kapittel 39 i 

NS 8415 og NS 8405 interessante ved tolkningen av NS 8415 punkt 18.4. I tillegg er det ek-

sempler på at kriteriene i NS 8415 punkt 18.4 benyttes i andre bestemmelser i NS 8415 og NS 

8405, som for eksempel hindring.12 I slike tilfeller må tolkningsuttalelsene knyttet til sist-

nevnte rettskilde anvendes med varsomhet. Det er ikke alltid bestemmelsene med identiske 

kriterier hviler på samme hensyn.  

 

Jeg vil også se hen til andre rettskilder som ikke er konkret knyttet til underentreprisekontrak-

ten. Først og fremst alminnelige entrepriserettslige og obligasjonsrettslige prinsipper. I tillegg 

anvender jeg den mest sentrale standardkontrakten for petroleumsvirksomheten på norsk kon-

                                                 
8  Hagstrøm (2014) s. 29. 
9  Ørstavik (2018) kapittel 1.2.  
10  Haaskjold (2013) s. 415.  
11  Rt. 2010 s. 961, i avsn. 44, fulgt opp i Rt. 2012 s. 1729, i avsn. 66 og HR-2016-1447-A, i avsn. 38. 
12 NS 8415 punkt 18.4 første ledd, punkt 24.1 og punkt 24.3 og NS 8405 punkt 24.1 og punkt 24.3.  
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tinentalsokkel: NTK 15. Denne kan gi et tolkningsbidrag, ettersom offshorekontrakter har 

vært en inspirasjon for flere av reglene i landentreprisestandardene.13 Også utenlandsk og in-

ternasjonal kontraktsrett vil bli benyttet. Løsningene disse rettskildene gir anvisning på kan ha 

verdi ved tolkningen av NS 8415 punkt 18.4, da regler med bred oppslutning ofte har gode 

grunner for seg.14  

 

1.3 Fremstilling videre 

I kapittel 2 redegjør jeg nærmere for intervensjon. Hva det er, hvordan det gjennomføres i 

praksis og de reelle grunnene bak tiltaket. I tillegg drøftes hensyn mot intervensjonsadgangen. 

I samme kapittel fremheves særtrekk ved entrepriseprosjekter. All denne informasjonen er 

nødvendig å ha som bakgrunn ved fortolkningen av intervensjonsreguleringen i utførelsesun-

derentreprisekontrakter.  

 

I kapittel 3 behandler jeg den første av avhandlingens to hovedproblemstillinger: Vilkårene 

for intervensjon etter NS 8415 punkt 18.4. Etter at rettsfakta for intervensjon er analysert og 

vurdert, er det naturlige neste skritt å drøfte rettsfølgene av tiltaket. Det gjør jeg i kapittel 4.  

 

Når rettstilstanden er gjennomgått de lege lata, ligger forholdene til rette for en de lege feren-

da vurdering av hvordan intervensjonsretten burde vært regulert. En slik normativ vurdering 

foretar jeg i kapittel 5. 

 

                                                 
13  Hagstrøm (2014) s. 28.  
14  Hagstrøm (2014) s. 29–30 og Tørum (2019) kapittel 2.5.2. 
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2 Nærmere om intervensjon  

 

2.1 Hva er intervensjon i underentreprisekontrakter? 

Entrepriseprosjekter skiller seg fra ordinære leveranseavtaler på flere måter. For det første er 

entreprisekontraktene ofte langsiktige.15 Videre utføres arbeidet på anleggsprosjekter hoved-

sakelig utendørs med ad hoc produksjonsfasiliteter, noe som gjør ytelsen utsatt for værforhold 

og annen ytre påvirkning.16 Byggprosjekter har samme utfordringer, til tross for at større deler 

av arbeidet foregår innendørs. Et annet særtrekk er at entreprenøren i alminnelighet leverer en 

meget omfattende og komplisert prestasjon.17 Det gjør det nødvendig med kompetanse på 

ulike områder for å kunne fullføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. Prosjektene involverer 

derfor ofte et vell av ulike aktører. Noe som kan føre til samordningsvansker. Endelig kan 

usikre grunnforhold og pålegg fra plan- og bygningsmyndighetene sette sitt preg på kontrakts-

forholdet.18 Alle disse omstendighetene gjør entreprisekontraktene dynamiske; det er sjelden 

de forløper nøyaktig som forespeilet. Da kan intervensjon utgjøre et hensiktsmessig tiltak. 

 

Ingen av standardkontraktene definerer begrepet intervensjon. Etter en alminnelig språklig 

forståelse betyr det å gripe inn. NS 8415 punkt 18.4 sier lite om gjennomføringen av innblan-

dingen. Det heter kun at det kan skje med «egne ansatte eller med andre underentreprenø-

rer»19 og «under overholdelse av lover, offentlige forskrifter og vedtak i henhold til 12.1»20. 

 

Realkreditor kan gjennomføre slik inngripen ved å supplere realdebitors innsatsfaktorer med 

ekstra mannskap. LH-2015-47254 er en god illustrasjon på dette. Avgjørelsen fra Hålogaland 

lagmannsrett gjaldt sluttoppgjør i en entreprisekontrakt etter intervensjon og heving. Her er 

det intervensjonen som er interessant. Hovedentreprenøren Leonhard Nilsen og Sønner AS 

(LNS) inngikk en underentreprisekontrakt med Alf Brekken og Sønner AS (ABS), der under-

entreprenøren påtok seg å utføre deler av arbeid på E10 Hamnøytunellen. LNS var ikke til-

freds med fremdriften. De besluttet å intervenere etter NS 8416 punkt 17.2. Det innebar at 

LNS engasjerte flere underentreprenører til å utføre grøftearbeider i tunnelen samtidig med 

ABS.  

 

Den vide ordlyden i NS 8415 punkt 18.4 åpner for at intervensjonen alternativt kan gjennom-

føres ved at hovedentreprenøren overtar en avgrenset del av underentreprenørens resterende 

                                                 
15  Hagstrøm (2014) s. 20.  
16  Hagstrøm (2014) s. 20. 
17  Hagstrøm (2014) s. 20. 
18  Hagstrøm (2014) s. 20–21.  
19  NS 8415 punkt 18.4 første ledd annet punktum. 
20  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd første punktum.  
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ytelse. Det er ikke mulig å trekke et skarpt skille mellom denne formen for intervensjon og 

den jeg behandlet i forrige avsnitt. I alle tilfeller vil underentreprenøren overlate noe av arbei-

det han var forpliktet til å levere til en annen aktør.  

 

Et eksempel på at underentreprenøren ble fratatt en spesifikk del av sitt kontraktsarbeid, fin-

ner vi i en voldgiftsdom av 8. mai 2015. Tvisten sto mellom hovedentreprenør Walsh Global 

LLC (Walsh) og underentreprenør SN Bygg AS (SNB). De hadde inngått avtale om utførelse 

av betongarbeider ved bygging av ny amerikansk ambassade på Huseby i Oslo. Walsh inter-

venerte etter NS 8415 punkt 18.4 ved å overta den delen av SNBs arbeider som gjaldt ambas-

sadens hovedbygning. SNB skulle fortsette sitt betongarbeid på øvrige bygg.  

 

En kjennelse fra Oslo byfogdembete fra 2016 gir nok en illustrasjon på at hovedentreprenøren 

kan overta en del av underentreprenørens forpliktelse.21 Obras Subterraneas S.A. (Ossa) had-

de inngått en kontrakt om å utvide fjellhallene til Bekkelaget renseanlegg i Oslo med Oslo 

kommune som byggherre. Ossa engasjerte underentreprenør NRC Rail AS (NRC) til å flytte 

sprengstein internt og ut av fjellhallene. Det oppsto fremdriftsproblemer i prosjektet. Ossa 

intervenerte etter NS 8415 punkt 18.4. Det innebar at NRC mistet halvparten av det gjenstå-

ende arbeidet under kontrakten. Det ble satt bort til en annen underentreprenør. De to aktørene 

skulle arbeide på hver sin del av anlegget. 

 

I juridisk teori er det hevdet at hovedentreprenøren kan overta hele underentreprenørens rest-

arbeid i medhold av NS 8415 punkt 18.4.22 En slik inngripen vil utgjøre heving med virkning 

for fremtiden (ex nunc). Det ser man for det første ved at realdebitor i så fall må avslutte ar-

beidet sitt og forlate området.23 For det andre beholdes allerede presterte ytelser. Hovedrege-

len i kjøpsloven om restitusjon av den andre partens leveranser ved heving,24 gjelder ikke i 

entrepriseretten.25 Det er ikke praktisk mulig der deler av arbeidet er utført. Dette gjør at avta-

len ikke kan heves i sin helhet. Det å gi hovedentreprenøren adgang til å frata underentrepren-

øren den resterende forpliktelsen fullt ut etter NS 8415 punkt 18.4, vil innebære at førstnevnte 

kan omgå hevingsregelverket ved å kalle tiltaket for en intervensjon. I medhold av NS 8415 

punkt 39.8 kan hovedentreprenøren intervenere i stedet for å heve, dersom hevingsvilkårene 

er oppfylt. Det er naturlig å forstå denne bestemmelsen som at hovedentreprenøren må følge 

reglene i hevingskapitlet dersom han ønsker å overta hele den gjenstående ytelsen til underen-

                                                 
21  TOBYF-2016-74480.  
22  Haugen (2016) s. 45. 
23  NS 8415 punkt 39.2 første ledd.  
24  Kjøpsloven § 64 annet ledd første punktum.  
25  Hagstrøm (2014) s. 356, Marthinussen (2016) s. 657 og NS 8415 punkt 39.2 flg.  
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treprenøren. Dersom han på den annen side anser det tilstrekkelig å overta noe av arbeidet, 

kan han gjøre det etter NS 8415 punkt 18.4. 

 

Intervensjon og heving er ikke de eneste tiltakene i entrepriseretten som kan benyttes for å 

minske medkontrahentens arbeidsomfang. Vi har i tillegg negative endringer26, avbestilling27 

og oppsigelse28. Ingen av disse oppstiller krav om mislighold hos kontraktsparten, i motset-

ning til heving.29 I denne avhandlingen søker jeg å plassere intervensjon i dette landskapet.   

 

2.2 Hensyn bak intervensjonsadgangen  

Til nå har vi sett på kjennetegn ved entrepriseretten og intervensjon. I det følgende behandles 

hensyn for og mot intervensjonsadgangen.  

 

Intervensjonsretten er betinget av at realdebitor ikke makter å levere sin ytelse til avtalt tid, og 

at det får store konsekvenser for medkontrahenten. Entrepriseprosjektenes særtrekk gjør at 

manglende evne eller vilje til å oppfylle kontrakten innenfor avtalte frister, kan bli kostbart. 

Den andre parten kan ha behov for å gripe inn i kontraktsarbeidet for å begrense eller unngå 

slikt tap. Det økonomiske aspektet utgjør den sentrale begrunnelsen bak intervensjonsretten. 

Nedenfor pekes det på flere utslag av dette.  

 

Intervensjonsadgangen kan virke preventivt, ved å fremstå som et pressmiddel for å sikre rett-

idig fremstillelse. Det er ikke mange eksempler på intervensjon i praksis, men at muligheten 

eksisterer kan gi ekstra motivasjon til å overholde tidsfrister.  

 

Dagmulkt er et annet pressmiddel i entrepriseretten.30 Her er det dagmulktsansvaret for en 

hovedentreprenør som er interessant. Intervensjon i en underentreprenørs arbeid gir hoveden-

treprenøren mulighet til å unngå omfattende dagmulktsansvar overfor byggherren. Ellers vil 

en liten underentreprise kunne gi hovedentreprenøren dagmulkt på hele kontraktsbeløpet, 

mens underentreprenøren kun blir holdt ansvarlig for dagmulkten på egen kontraktssum.31  

 

Et ytterligere hensyn bak intervensjonsadgangen, er effektivitet og samfunnsøkonomi. Entre-

prisekontraktenes omfang gjør at mange flere enn kontraktspartene er interesserte i ferdigstil-

lelse til angitt tid. LA-2013-175355 illustrerer dette. Tvisten sto mellom Nøtterøy kommune 

                                                 
26  Se blant annet NS 8415 punkt 22.1 annet ledd.  
27  Se blant annet NS 8415 punkt 38.1.  
28  Se blant annet NS 8415 punkt 38.2. 
29  NS 8415 punkt 39.1 første ledd første og annet punktum. 
30  Marthinussen (2016) s. 563–564.  
31  Marthinussen (2016) s. 576. 
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som byggherre og Skanska Norge AS (Skanska) som hovedentreprenør. Den gjaldt krav om 

fristforlengelse og vederlagsjustering, samt motkrav om dagmulkt. Grunnen til at avgjørelsen 

trekkes fram her, er at prosjektet omhandlet oppføring av skolebygg og idrettshall. Det er es-

sensielt for lærere, rektor, skoleelever, idrettsutøvere, foreldre og lokalsamfunnet som sådan å 

kunne nyttiggjøre seg av slike fasiliteter til avtalt overtakelsestidspunkt. Hvis ikke må en fin-

ne alternative løsninger i en mellomperiode. Det kan være både praktisk vanskelig og kost-

nadskrevende. Da Skanska sin underentreprenør, Pro Landskap AS (PL), fikk økonomiske 

vansker med å sluttføre sin entreprise, valgte førstnevnte å intervenere. Avgjørelsen tydelig-

gjør at en intervensjon kan være fordelaktig for en svært vid krets av aktører. 

 

Alt i alt gjør intervensjonsretten at man unngår at «liten tue kan velte stort lass».32 Voldgifts-

avgjørelsen fra 2015 som omhandlet bygging av den amerikanske ambassaden på Huseby,33 

er et godt eksempel på dette. Hovedentreprenøren Walsh ble tildelt kontrakten for bygging av 

ambassadekomplekset av The Bureau of Overseas Building Operations (OBO), som opererer 

på vegne av den amerikanske stat i forbindelse med internasjonale byggeprosjekter. Kon-

traktssummen var på hele 178 millioner dollar. Walsh inngikk deretter flere underentreprise-

kontrakter. En av dem var med SNB, som skulle utføre betongarbeid. Ut i kontraktsperioden 

fikk SNB fremdriftsproblemer. Dette kunne blitt svært kostbart for Walsh, da hovedentrepre-

nøren hadde avtalt med OBO at prosjektet måtte være tilnærmet ferdigstilt («substantial com-

pletion») innen 34 måneder fra oppstartsvarselet. Og betongarbeidet måtte nødvendigvis være 

avsluttet før øvrige prestasjoner kunne iverksettes, som elektroarbeid, metallarbeid, ventila-

sjonsarbeid og så videre. Leveransen til SNB var dermed avgjørende for å overholde 34-

månedersfristen med byggherren. Det at Walsh intervenerte, gjorde det mulig å gjennomføre 

prosjektet som avtalt. 

 

En forklaring på at bestemmelser om intervensjon kun er inntatt i underentreprisestandarder, 

er at begrunnelsen bak intervensjon står særlig sterkt i slike kontraktsforhold. For det første 

har hovedentreprenøren entreprenørkompetanse. Det gjør at intervensjonen kan gjennomføres 

effektivt. For det andre holdes hovedentreprenøren ansvarlig overfor byggherren for forsin-

kelser hos underentreprenøren.34 Denne identifikasjonen gir en sterk motivasjon for å gripe 

inn. I et kontraktsforhold mellom en byggherre og en entreprenør, vil førstnevnte naturligvis 

også være interessert i ferdigstillelse til riktig tid. Foranledningen til å gripe inn i den andres 

kontraktsarbeid er imidlertid ikke den samme. Byggherren er ikke en profesjonell entreprenør. 

Han har satt bort prosjektet fordi han ikke er kvalifisert til å stå for oppføringen av et teknisk 

                                                 
32  Haugen (2016) s. 41. 
33  Voldgiftsdom av 8. mai 2015. 
34  NS 8405 punkt 15.1 første ledd annet punktum. 
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bygg eller anlegg. Det gjør inngripen praktisk vanskelig. I tillegg er han ikke automatisk an-

svarlig for hovedentreprenørens handlinger overfor en tredjepart på samme måte.  

 

Selv om hovedentreprenøren kan forhindre at «liten tue kan velte stort lass» ved å intervenere, 

finnes det også argumenter mot intervensjon. Disse behandles i det følgende. 

 

For det første er intervensjonens inngripende karakter et problem. Tiltaket kan oppfattes ufor-

holdsmessig overfor kontraktsparten som blir utsatt for det. Det er ingen god reklame for be-

driften at de blir fratatt noe av arbeidet etter kontrakten. Deres anseelse kan derfor bli skadeli-

dende. I tillegg kan entreprenøren miste verdifull arbeidserfaring. Det aller mest tyngende er 

likevel at underentreprenøren blir erstatningsansvarlig for hovedentreprenørens nødvendige 

merkostnader, jf. NS 8415 punkt 18.4 annet ledd. Disse merkostnadene kan bli betydelige. 

Særlig dersom hovedentreprenøren gjennomfører intervensjonen ved å engasjere en ny under-

entreprenør. Det er lite attraktivt for en entreprenør å overta en annens arbeid, da etterfølgeren 

ikke har oversikt over den tidligere arbeidsprosessen. Det å ta ansvar for at ytelsen skal leve-

res kontraktsmessig, kan innebære stor risiko. Det må kompenseres. I tillegg er det essensielt 

for hovedentreprenøren å gjennomføre intervensjonen raskt for å unngå at «liten tue kan velte 

stort lass». Disse forholdene gjør at hovedentreprenørens merkostnader ved en intervensjon i 

alminnelighet vil bli vesentlig høyere enn den opprinnelige kontraktssummen mellom hoved-

entreprenøren og underentreprenøren. Da tiltaket kan ha omfattende konsekvenser for under-

entreprenøren, burde kriteriene for inngripen være strenge og klare. Allerede en ordlydsfor-

tolkning av NS 8415 punkt 18.4, avslører at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Bestemmelsen 

tilsier at underentreprenøren holdes ansvarlig for alle vesentlig avvik fra fremdriftsplanen, 

uavhengig av om årsaken skyldes forhold utenfor hans risikoområde.35  

 

I tillegg kan det oppstå problemer knyttet til ansvarsforhold og bevis i etterkant av en inter-

vensjon. Det gjelder spesielt dersom tiltaket ble gjennomført ved å sette inn ekstra arbeids-

kraft som skal samarbeide med opprinnelig underentreprenør. Sett at man avdekker en mangel 

ved bygget eller anlegget. Hvem har ansvaret for denne? Opprinnelig underentreprenør, eller 

det supplerende mannskapet fra hovedentreprenøren? Utgangspunktet er at partene har risi-

koen for det arbeidet de selv har utført.36 Men da standardkontraktene ikke oppstiller krav til 

for eksempel dokumentasjon ved gjennomføringen av tiltaket, kan det være vanskelig å konk-

ludere sikkert med hvem som faktisk sto for det mangelfulle arbeidet.37 

 

                                                 
35  Se nedenfor i punkt 3.2.4. 
36  Haugen (2016) s. 46, se også nedenfor i punkt 3.2.4. 
37  Haugen (2016) s. 46.  
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3 Vilkår for intervensjon etter NS 8415 punkt 18.4 

 

3.1 Innledning  

Vilkårene for intervensjon i NS 8415 punkt 18.4 første ledd lyder som følger: 

 

«Blir hovedentreprenøren vesentlig hindret i sin fremdrift fordi underentreprenørens 

fremdrift avviker vesentlig i forhold til underentreprenørens fremdriftsplan, eller vil ho-

vedentreprenøren bli vesentlig hindret fordi det er klart at underentreprenøren vil bli 

forsinket med sin fremdrift, har hovedentreprenøren rett til å intervenere i underentre-

prenørens arbeide.»38 (Min utheving). 

 

Det fremgår av sitatet at det gjelder to alternative vilkår for intervensjon. Disse ulike grunnla-

gene behandles separat nedenfor i henholdsvis punkt 3.2 og 3.3.  

 

Intervensjonen iverksettes «etter skriftlig varsel hvor det er gitt underentreprenøren en rimelig 

frist til å rette forholdet», jf. NS punkt 18.4 annet ledd første punktum. Denne varslingsregule-

ringen gjennomgår jeg i punkt 3.4.  

 

3.2 Første alternativ: Foreliggende fremdriftsavvik  

3.2.1 Innledning 

Intervensjon etter det første alternativet er betinget av at «underentreprenørens fremdrift avvi-

ker vesentlig i forhold til underentreprenørens fremdriftsplan»39. Dette kravet til opptreden 

hos underentreprenøren behandles i punkt 3.2.2–3.2.4. I punkt 3.2.5 drøfter jeg hvordan avvi-

ket må virke inn på hovedentreprenøren; hva ligger i at han må bli «vesentlig hindret i sin 

fremdrift»40? 

 

3.2.2 Fremdriftsplanen 

Da vurderingen av underentreprenørens fremdrift er knyttet opp mot fremdriftsplanen, anses 

det hensiktsmessig å begynne med en gjennomgang av planens funksjon i entrepriseretten. 

 

Et bygg- og anleggsprosjekt vil ofte involvere mange ulike aktører. Styring og koordinering 

av partene har stor betydning for en vellykket gjennomføring av entreprisen. Et instrument for 

å sikre samordning og effektivitet i byggeprosessen, er fremdriftsplanen.41 Underentreprenø-

ren har en plikt til å utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan med oversikt over egne arbeider 

                                                 
38  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum.  
39  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
40  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
41  Marthinussen (2016) s. 248 og 250.  
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innen seks uker etter kontraktsinngåelsen, jf. NS 8415 punkt 18.1 første ledd første punktum. 

Planen skal fremstille hovedaktiviteten, og vise sammenhengen og avhengigheten mellom 

ulike arbeidsoperasjoner og aktører.42 Den skal baseres på kontrakten og oversikten hoveden-

treprenøren skal levere etter punkt 19.7.43 Hovedentreprenørens oversikt skal vise de ulike 

entreprisene og leveransene i prosjektet, herunder den innbyrdes avhengigheten mellom dis-

se.44  

 

Det er en regulering i NS 8405 tilsvarende NS 8415 punkt 18.1.45 I forløperne til denne stan-

dardkontrakten fremkom det at fristene i fremdriftsplanen kun ble ansett bindende dersom det 

var avtalt.46 Utgangspunktet om at entreprenøren sto fritt til å velge driftsopplegg og frem-

driftstempo innenfor kontraktens avtalte frister, kom også til uttrykk i Rt. 2005 s. 788.47 Det 

samme følger ikke like eksplisitt av NS 8405. Det er likevel hevdet at fremdriftsplanen heller 

ikke nå etablerer bindende frister;48 det er «… klart at fremdriftsplan etter pkt. 18 fortsatt skal 

være et styringsverktøy»49. Dette følger blant annet av NS 8405 punkt 34.1, som bestemmer at 

andre frister enn sluttfristen kun er dagmulktbelagte dersom det står uttrykkelig i kontrakten.50 

 

Det at punkt 18.1 om fremdriftsplaner i NS 8415 er enslydende med NS 8405 punkt 18.1, 

tilsier at det samme tolkningsresultatet må legges til grunn for underentreprisekontrakters 

vedkommende. Avgjørelsen fra Hålogaland lagmannsrett fra 2015 støtter opp om dette.51 Ved 

vurderingen av hovedentreprenørens adgang til å intervenere i grøftearbeidene til underentre-

prenøren ABS, omtalte retten partenes fremdriftsplaner. Tingretten anså planene «… mer som 

overslag angitt av partene på tidspunktet for utarbeidelse av planene enn bindende, avtalte 

frister»52. Lagmannsretten sluttet seg i det vesentlige til uttalelsen.  

 

Vurderingen av underentreprenørens fremdriftsavvik var ikke knyttet opp mot fremdriftspla-

nen i intervensjonsbestemmelsene i de tidligere underentreprisestandardene. Etter NS 3433 

(entreprisekontrakt for utførelsesunderentrepriser) og NS 3406 (entreprisekontrakt for total-

                                                 
42  NS 8415 punkt 18.1 første ledd tredje punktum. 
43  NS 8415 punkt 18.1 første ledd første punktum. 
44  NS 8415 punkt 19.7 annet punktum. 
45  NS 8415 punkt 18.1. 
46  NS 3401 punkt 8.3 annet ledd, NS 3430 punkt 19 og Marthinussen (2016) s. 249. 
47  Rt. 2005 s. 788, i avsn. 44 og 55 og Borgen (2007) kapittel 4.1. 
48  Hagstrøm (2014) s. 339 og 341, Marthinussen (2016) s. 249, 252–253 og Borgen (2007) kapittel 4.2.  
49  Marthinussen (2016) s. 249.  
50  Marthinussen (2016) s. 249.  
51  LH-2015-47254.  
52  LH-2015-47254, under overskriften «LNS’ krav om erstatning for merkostnader ved intervensjon i ABS’ 

grøftearbeider i tunnell og ABS’ krav om vederlagsjustering vedrørende grøftearbeidene». 



12 

 

underentrepriser) måtte underentreprenøren være «forsinket med kontraktsarbeidet»53. Forfat-

terne av NS 8415 valgte trolig å forandre ordlyden for å senke intervensjonsterskelen. De 

ønsket å muliggjøre intervensjon selv om underentreprenøren ikke har oversittet en sluttfrist 

eller en annen bindende frist.  

 

Umiddelbart kan en tenke at dette i stedet kunne blitt gjort med en regel om antesipert mislig-

hold. Antesipert mislighold foreligger der et kontraktsbrudd enda ikke har oppstått, men det 

må forventes og kan foregripes.54 Her er det kontraktsbrudd i form av forsinkelse som er ak-

tuelt. Begrunnelsen bak valget om å heller anvende fremdriftsplanen som målestokk, kan 

være forholdet til samordningsplikten i NS 8415 punkt 18.3. Bestemmelsen krever at under-

entreprenøren skal samordne sin virksomhet med øvrige aktører i prosjektet. Dette bidrar – 

ved siden av fremdriftsplanen – til at prosjektet gjennomføres så rasjonelt som mulig. I de 

tilfeller hovedentreprenøren blir hindret i sin fremdrift på grunn av en underentreprenør, vil 

underentreprenøren typisk ha brutt samordningsplikten. Det innebærer at underentreprenørens 

rådighet over egen organisering og fremdrift uansett er begrenset; han kan holdes ansvarlig til 

tross for at det ikke foreligger overskridelse eller forventet overskridelse av en bindende 

frist.55 Men et ansvar for brudd på samordningsplikten krever uaktsomhet, jf. «forsømt» i NS 

8415 punkt 35 første ledd første punktum.56 Ved å knytte intervensjonsadgangen direkte opp 

mot fremdriftsplanen, slipper man å foreta denne skyldvurderingen. En regel om antesipert 

mislighold vil ikke fange opp objektive brudd på samordningsplikten på samme måte.  

 

Selv om det kan fremstå betenkelig å sette avvik fra fremdriftsplanen som betingelse for in-

tervensjon da planen gjennomgående i entrepriseretten anses som retningsgivende, gjør for-

holdet til samordningsplikten at valget virker velbegrunnet. Det sikrer at underentreprenøren 

holdes ansvarlig for fremdriftsavvik som har store konsekvenser for hovedentreprenøren, til 

tross for at det ikke foreligger forventet overskridelse av en bindende frist eller et culpøst 

brudd på samordningsplikten. I tillegg er ordlyden så klar at den må få gjennomslag. Det in-

nebærer at partene må etterstrebe og utforme fremdriftsplanen detaljert, slik at det er mulig å 

sammenligne underentreprenørens faktiske fremdrift med planen.  

 

Redegjørelsen ovenfor viser at NS 8415 punkt 18.4 første ledd første alternativ ikke direkte 

omhandler bindende frister. Det må likevel være adgang til å intervenere ved vesentlig over-

skridelse av slike. Det følger av en fra det mer til det mindre-betraktning. Det hender i praksis 

at underentreprenøren ikke oppfyller sin plikt til å utarbeide og oppdatere fremdriftsplanen 

                                                 
53  NS 3433 punkt 20.2 og NS 3406 punkt 25.2 første ledd første punktum.   
54  Hagstrøm (2011) s. 609. 
55  NS 8415 punkt 34.1 tredje ledd annet punktum og punkt 35 første ledd. 
56  Marthinussen (2016) s. 581. 
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etter NS 8415 punkt 18.1. Det vil være urimelig å avskjære hovedentreprenørens interven-

sjonsadgang på et slikt grunnlag. Reelle hensyn gjør derfor at intervensjonsretten må være i 

behold dersom underentreprenøren har brutt en bindende frist, uavhengig av om det finnes en 

anvendelig fremdriftsplan. I slike tilfeller kan intervensjonen alternativt forankres i det andre 

vilkåret i NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum, om forventet forsinkelse.57 

 

Hovedentreprenøren kan kreve at fremdriftsplanen revideres i medhold av NS 8415 punkt 

18.2 tredje ledd. Kriteriet er at «den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende fremdriftsplan i 

en slik grad at planen ikke lenger utgjør et hensiktsmessig grunnlag å rapportere mot»58. I 

siste punktum er det presisert at det «innebærer kun at grunnlaget for rapportering og varsling 

endres» (min utheving). En antitetisk tolkning viser at revisjonen ikke har betydning for inter-

vensjonsadgangen. Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger avvik fra fremdriftsplanen må 

en derfor ta utgangspunkt i planen som ble opprinnelig utarbeidet, inkludert eventuelle juste-

ringer grunnet samordningsplikten eller endringer, jf. NS 8415 punkt 18.1 annet ledd. Motsatt 

løsning kunne medført at hovedentreprenøren hadde vegret seg for å kreve revisjon av planen, 

til tross for at dette kan skape klarere rammer rundt prosjektets videre gang.  

 

3.2.3 Vesentlighetskravet 

Hva ligger så i at underentreprenørens fremdrift må avvike vesentlig fra denne planen?  

 

Begrepet «avviker»59 tydeliggjør at det må foretas en sammenligning av den faktiske tilstand 

arbeidet befinner seg i, og hvor arbeidet skulle vært i henhold til fremdriftsplanen. Manglende 

overholdelse av fremdriftsplanen er imidlertid ikke tilstrekkelig i seg selv; avviket må være 

«vesentlig»60.  

 

En alminnelig språklig forståelse av «vesentlig», tilsier at underentreprenørens manglende 

fremdrift må være av et visst omfang. Det må foreligge et kvalifisert misforhold mellom det 

som er levert, og det som skulle ha vært levert.  

 

Hevingsreguleringene i NS 8415 og NS 8405 opererer også med et krav om at oppfyllelsess-

vikten må være «vesentlig»61. Umiddelbart kan likhetstrekkene mellom heving og interven-

sjon tilsi at vurderingstemaer og momenter som anvendes i vesentlighetsvurderingen etter 

hevingsbestemmelsene, har overføringsverdi til dette vilkåret i NS 8415 punkt 18.4. Det er 

                                                 
57  Haugen (2016) s. 44. 
58  NS 8415 punkt 18.2 tredje ledd første punktum.  
59  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
60  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum.  
61  NS 8415 punkt 39.1 første ledd første punktum og NS 8405 punkt 39.1 første ledd første punktum.  
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ikke nødvendigvis tilfelle, da intervensjonsregelen inneholder to vesentlighetskrav. Kan man 

trekke paralleller til hevingshjemmelen både ved vurderingen av om underentreprenørens 

fremdrift avviker «vesentlig» fra fremdriftsplanen, og ved spørsmålet om dette har hatt «ve-

sentlig» innvirkning på hovedentreprenørens fremdrift? 

 

Vesentlighetsvurderingen i hevingstilfellene tar utgangspunkt i det objektive avviket fra kon-

traktsmessig oppfyllelse.62 Det tilsier at hevingshjemmelen har interesse ved tolkningen av 

hvorvidt det foreligger et vesentlig avvik fra fremdriftsplanen. Men det objektive avviket ut-

gjør kun et av flere momenter i den brede helhetsvurderingen som må foretas for å konstatere 

vesentlig mislighold som grunnlag for heving.63 En annen essensiell faktor, er avvikets betyd-

ning for kreditor.64 Kun der problemene har negativ virkning for ham, vil det foreligge rimelig 

grunn til å unnlate å fortsette kontraktsforholdet med medkontrahenten. I intervensjonsbe-

stemmelsen favner kravet om at hovedentreprenøren må bli «vesentlig hindret i sin fremdrift» 

videre enn en objektiv konstatering av avvikets omfang. Avvikets effekt for kreditor er avgjø-

rende. Det gjør at visse vurderingstemaer og momenter som anvendes etter hevingsbestem-

melsen, fremstår mer treffende for dette kriteriet. De gjennomgås derfor i punkt 3.2.5. 

 

Da formuleringen om at «underentreprenørens fremdrift avviker vesentlig i forhold til under-

entreprenørens fremdriftsplan» legger opp til en vurdering av avvikets omfang, vil tidsaspek-

tet være et sentralt moment. Jo lengre kontraktsperioden varer, jo større avvik fra fremdrifts-

planen vil trolig aksepteres. En ukes fremdriftsavvik kan fort oppfylle vesentlighetskravet i en 

kontrakt med varighet på en måned. Det motsatte vil sannsynligvis bli resultatet dersom kon-

traktsperioden strekker seg over to år. 

 

Entreprisens art kan også spille inn. Dersom prosjektet er ekstremt tidssensitivt, kan formålet 

bak intervensjonsadgangen tilsi at vesentlighetskravet er oppfylt selv om avviket er relativt 

kortvarig. 

 

3.2.4 Risikospørsmålet 

3.2.4.1 Innledning 

NS 8415 punkt 18.4 nevner ingenting om årsaken til fremdriftsproblemene. Er det tilstrekke-

lig å konstatere vesentlig avvik fra fremdriftsplanen for å intervenere, eller må det innfortol-

kes en risikoreservasjon? 

 

                                                 
62  Hagstrøm (2011) s. 428, Marthinussen (2016) s. 661 og Rt. 1998 s. 1510, på s. 1518. 
63  Marthinussen (2016) s. 660, Rt. 1998 s. 1510, på s. 1518 og Rt. 1999 s. 408, på s. 421. 
64  Hagstrøm (2011) s. 430–433. 
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I entrepriseretten handler risiko om fordeling av ansvar mellom kontraktspartene for forstyr-

relser, fordyrelser eller hindringer ved byggeprosjektet.65 Det grunnleggende utgangspunktet 

er at risikoen følger funksjonsfordelingen – funksjonsfordelingsprinsippet.66 Det har forank-

ring helt tilbake i Rt. 1917 s. 673. Siden er det fulgt opp i etterfølgende rettspraksis og juridisk 

teori.67 Prinsippet går i korthet ut på at parten bærer risikoen for de innsatsfaktorene man bi-

drar med i kontraktsforholdet.68 Det gjør at man hovedsakelig opererer med to risikosfærer.69 I 

dette tilfellet: Underentreprenørrisiko og hovedentreprenørrisiko. Det finnes imidlertid en 

tredje risikosfære. I denne kategorien plasseres hindringer utenfor begge kontraktspartenes 

kontroll; utenfrakommende forhold.70 Typisk force majeure. Dette kan også formuleres som et 

spørsmål om hvem av partene som har oppfyllelsesrisikoen. Når må debitor oppfylle sine 

kontraktsforpliktelser til tross for at det har oppstått uventede byrdefulle hindringer?71 Oppfyl-

ling kan skje i form av naturaloppfyllelse eller gjennom erstatning.72 

 

Risikofordelingen gjør at man kan skille mellom tre typetilfeller av intervensjon. For det førs-

te, der fremdriftsavviket skyldes underentreprenørrisiko. I slike tilfeller står hovedentreprenø-

ren fritt til å intervenere og kreve erstatning for sine merkostnader. Det andre typetilfelle er 

der fremdriftsavviket tilskrives hovedentreprenørrisiko. Endelig kan force majeure være årsa-

ken til problemene. I det følgende drøftes intervensjonsadgangen der avviket forankres i et av 

de to sistnevnte risikoområdene.  

 

3.2.4.2 Intervensjon med etterfølgende erstatningsansvar 

Underentreprenørens ansvar for 50 % av hovedentreprenørens merkostnader ved en interven-

sjon,73 har betydning for hovedentreprenørens intervensjonsadgang. Problemstillingen i det 

følgende er om intervensjon med etterfølgende erstatningsansvar må være betinget av at 

fremdriftsavviket skyldes underentreprenørrisiko.  

 

Det første alternative vilkåret i NS 8415 punkt 18.4 må leses i sammenheng med punkt 18.1 

om fremdriftsplaner. I punkt 18.1 annet ledd heter det at planen skal justeres hvis «samord-

ning i henhold til 18.3 eller endringer gjør det nødvendig». En slik justering innebærer at det 

ikke vil foreligge vesentlig avvik fra underentreprenørens fremdriftsplan etter NS 8415 punkt 

                                                 
65  Hagstrøm (2014) s. 23.  
66  Sandvik (1966) s. 243, Hagstrøm (2011) s. 333 og Hagstrøm (2014) s. 198.  
67  Hagstrøm (2011) s. 334, Hagstrøm (2014) s. 199 og Marthinussen (2016) s. 239. 
68  Sandvik (1966) s. 118 og 243 og Hagstrøm (2014) s. 200. 
69  Hagstrøm (2014) s. 191. 
70  Hagstrøm (2014) s. 192.  
71  Mestad (1991) s. 8, 10–11 og Hagstrøm (2014) s. 187–188. 
72  Mestad (1991) s. 8 og 11 og Hagstrøm (2014) s. 187. 
73  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd annet og tredje punktum. 
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18.4. Disse forholdene faller dermed utenfor underentreprenørens ansvarsområde. NS 8415 

punkt 18.1 gir likevel ikke svar på ansvarsfordelingen dersom det oppstår andre forhold uten-

for underentreprenørens kontroll. 

 

Intervensjonsbestemmelsen i NS 8415 punkt 18.4 kan sammenlignes med tidligere underen-

treprisestandarder. Som berørt ovenfor i punkt 3.2.2, benyttet de kriteriet «forsinket»74. En 

alminnelig språklig fortolkning av «forsinket», tilsier at ytelsen ikke leveres til avtalt tid. I 

standardkontraktene anvendes en snevrere forståelse av begrepet. Det fulgte uttrykkelig av NS 

3433 punkt 20.1 og NS 3406 punkt 25.1.1, som definerte «forsinkelse». I dagens entreprise-

standarder er betegnelsen indirekte definert gjennom reguleringen av dagmulkt.75 Til tross for 

at de oppdaterte standardkontraktene har en noen annen språkdrakt, er det materielle innholdet 

i definisjonene sammenfallende. Her tas derfor utgangspunkt i de som gjelder per dags dato. 

Hovedentreprenøren kan kreve dagmulkt dersom «arbeidet ikke er ferdigstilt innen de dag-

mulktbelagte frister som gjelder etter 34.1, eventuelt justert for underentreprenørens fristfor-

lengelse», jf. NS 8415 punkt 34.2 første ledd første punktum. 

 

NS 8415 punkt 34.2 legger opp til en totrinns operasjon.76 Det første en må ta stilling til, er 

om underentreprenøren har overskredet en dagmulktbelagt frist (avviksspørsmålet). Enten 

sluttfristen, eller andre frister, dersom det er uttrykkelig angitt i kontrakten at disse er dag-

mulktbelagte.77 Denne delen av operasjonen gjør at det ville vært noe upresist å spørre hvor-

vidt det må innfortolkes et krav om mislighold i NS 8415 punkt 18.4. Det behøver ikke fore-

ligge et kontraktsbrudd selv om underentreprenøren ligger bak den retningsgivende frem-

driftsplanen, da den ikke inneholder «dagmulktbelagte frister som gjelder etter 34.1». 

 

I den andre delen av forsinkelsesoperasjonen, er problemstillingen hvorvidt underentreprenø-

ren har rett på forlenget byggetid (risikospørsmålet). Underentreprenøren har rett på fristfor-

lengelse dersom hans fremdrift hindres grunnet forhold utenfor hans kontroll. Enten forhold 

innenfor entreprenørens kontrollsfære, som svikt ved hovedentreprenørens leveranser, jf. NS 

8415 punkt 24.1 bokstav b. Eller utenfrakommende forhold, som streik, jf. NS 8415 punkt 

24.3. Dette innebærer at forsinket leveranse kun utgjør forsinkelse i standardens forstand der-

som den er forårsaket av underentreprenørrisiko.78  

 

                                                 
74  NS 3433 punkt 20.2 og NS 3406 punkt 25.2 første ledd første punktum.  
75  Hagstrøm (2014) s. 195 og 337 og Marthinussen (2016) s. 571.  
76  Hagstrøm (2014) s. 337.  
77  NS 8415 punkt 34.1 første og annet ledd. 
78  Hagstrøm (2014) s. 194.  
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Det er ikke bare forsinkelsesbegrepet i de tidligere underentreprisestandardene som skiller seg 

fra NS 8415 punkt 18.4. I både NS 3433 og 3406 var intervensjonsbestemmelsen plassert i et 

kapittel som omhandlet forsinkelse. Nå er den oppført i kapittel 18 om fremdrift og samord-

ning. Umiddelbart kan endringen i ordlyd og struktur fra tidligere standardkontrakter tilsi at 

det er tilstrekkelig å konstatere vesentlig avvik fra fremdriftsplanen for å intervenere, uav-

hengig av risikospørsmålet. Underentreprenørens erstatningsansvar gjør et slikt tolkningsre-

sultat problematisk. 

 

En løsning i medhold av ordlyden strider mot den grunnleggende risikofordelingen i entrepri-

seretten. Kun der oppfyllelsessvikten skyldes forhold realdebitor svarer for, kommer regler 

om forsinkelse og mangler til anvendelse, herunder erstatningsbestemmelser.79 Dersom forfat-

terne av standardkontrakten ønsket å gjennomføre en så vidtrekkende endring av risikoaspek-

tet på entrepriserettens område som NS 8415 punkt 18.4 gir anvisning på, burde det ha kom-

met tydeligere til uttrykk. Begrepsforandringen skyldes trolig kun at man ikke ønsket å stille 

krav om oversittelse av en bindende frist for å kunne intervenere. 

 

Risikofordelingen i entrepriseretten ved forsinkelse er langt på vei parallell med den man fin-

ner i kontraktsretten for øvrig.80 Gjennomgående foreligger det forsinkelse dersom kjøpsgjen-

standen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette «ikke skyldes kjøperen eller forhold 

på hans side»81. Formuleringen legger imidlertid ikke opp til en vurdering av om forsinkelsen 

stammer fra utenfrakommende forhold. Forsinkelsesbegrepet er dermed videre enn i entrepri-

seretten. Men som utgangspunkt har realkreditor heller ikke etter den alminnelige kontrakts-

rett anledning til å kreve økonomisk kompensasjon i slike tilfeller, da erstatningsreguleringe-

ne jevnt over opererer med et kontrollansvar.82 En kjøper har ikke rett på erstatning dersom en 

forsinkelse skyldes «hindring utenfor [selgerens] kontroll som han ikke med rimelighet kunne 

ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av», jf. kjøps-

loven § 27 første ledd annet punktum. Legalbegrunnelsen bak reguleringen er at debitor bare 

skal kunne holdes erstatningsansvarlig for hendelser han har herredømme over.83 Det finnes 

imidlertid eksempler i den alminnelige obligasjonsretten på rent objektivt erstatningsansvar 

                                                 
79  NS 8415 punkt 34.2 første ledd første punktum og punkt 36.1 første ledd og Hagstrøm (2014) s. 23 og 190. 
80  Hagstrøm (2014) s. 195.  
81  Kjøpsloven § 22 første ledd første punktum. Se også håndverkertjenesteloven § 11 første ledd, 

avhendingslova § 4-1 første ledd og forbrukerkjøpsloven § 19 første ledd.  
82  Hagstrøm (2014) s. 195 og 218. Se kjøpsloven § 27 første ledd annet punktum, håndverktjenesteloven § 28 

første ledd annet punktum, avhendingslova § 4-5 første ledd annet punktum, husleieloven § 2-13 første ledd 

annet punktum og forbrukerkjøpsloven § 24 annet ledd. 
83  Haaskjold (2017) s. 168.  
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uten unntak for force majeure. Tanken er at debitor i slike tilfeller er nærmest til å bære risi-

koen for kontraktsbruddet.84 For eksempel ved pengemangel eller rettsvillfarelse.85  

 

Uavhengig av hvilket ansvarsgrunnlag som er aktuelt, viser dette at både i entrepriseretten og 

i den alminnelige obligasjonsrett anvendes erstatning gjennomgående som et kontrakts-

bruddskrav.86 Et kontraktsbruddskrav er en sanksjon som kan iverksettes overfor et mislig-

hold.87 Og det er ikke tilstrekkelig at det foreligger avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse (av-

viksspørsmålet) for å konstatere mislighold. Oppfyllelsessvikten må skyldes et forhold debitor 

svarer for (risikospørsmålet).88  

 

Utgangspunktet om at kontraktsrettslige sanksjoner inneholder en risikoreservasjon kom til 

uttrykk i HR-2016-1447-A. Saken gjaldt leie av næringslokale. Leietakerens virksomhet for-

årsaket brann i bygningen. Spørsmålet var om vedkommende måtte betale brannskadeerstat-

ning. Partenes kontrakt bygget i hovedsak på en standard leieavtale utarbeidet av Huseiernes 

Landsforbund, Forum for næringsmeglere og Foreningen Næringseiendom. Denne fastsatt at 

leietakeren var ansvarlig for «… all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i 

hans tjeneste …»89. Isolert sett kunne ordlyden tolkes som at leietakeren hadde et objektivt 

erstatningsansvar, selv om førstvoterende poengterte at det finnes mer presise måter å uttryk-

ke dette på.90 Høyesterett konkluderte uansett med at ansvar forutsatte mislighold. Begrunnel-

sen for resultatet var for det første at en annen løsning ville samsvare dårlig med øvrige be-

stemmelser i standarden, inkludert dens tidligere versjoner. Videre hadde det betydning at 

ordlyden avvek fra det som i norsk kontraktsrett ellers anses som vilkår for erstatningsansvar. 

NS 8415 punkt 18.4 har tilsvarende problemer, da den både strider mot andre regler i under-

entreprisestandarden og bakgrunnsrettens erstatningsreguleringer.  

 

Heller ikke i utenlandsk eller internasjonal kontraktsrett har jeg funnet regler som gir en kon-

traktspart mulighet til å gripe inn i medkontrahentens arbeid og holde sistnevnte erstatnings-

ansvarlig, uten et krav om mislighold. Verken i kontraktsbestemmelser for entrepriseprosjek-

ter i Danmark91, Sverige92 eller Finland93,  eller i standardkontrakter med stor internasjonal 

                                                 
84  Haaskjold (2017) s. 174.  
85  Hagstrøm (2011) s. 526–527 og Haaskjold (2017) s. 174.  
86  Hagstrøm (2011) s. 466, Haaskjold (2017) s. 124 og 127 og HR-2016-1447-A, i avsn. 44 og 57. 
87  Haaskjold (2017) s. 124.  
88  Hagstrøm (2011) s. 327 og Hagstrøm (2014) s. 337 og s. 363. 
89  HR-2016-1447-A, i avsn. 36. 
90  HR-2016-1447-A, i avsn. 37. 
91  De mest kjente, AB 18, ABT 18.  
92  De mest kjente, AB 04, ABT 06 og korresponderende underentreprisestandarder AB-U 07, ABT-U 07.  
93  Den mest kjente, YSE 98. 
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utbredelse utarbeidet av International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)94. Det 

samme gjelder Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of European Contract 

Law (PECL) og UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT 

Principles). Disse prinsippsamlingene er et resultat av et omfattende komparativt arbeid på 

privatrettens område i Europa i de senere år, der formålet har vært å harmonisere kontraktsret-

ten. 

 

Denne gjennomgangen viser at løsningen som ordlyden i NS 8415 punkt 18.4 legger opp til, 

fremstår som den eneste av sitt slag. Det indikerer at forfatternes valg av formulering ikke var 

gjennomtenkt. Dette taler tungt for at bestemmelsen må fortolkes innskrenkende, dithen at en 

intervensjon med etterfølgende erstatningsansvar er betinget av at fremdriftsavviket skyldes 

underentreprenørrisiko. 

 

Et slikt tolkningsresultat underbygges av at det vil være ubalansert og urasjonelt å kunne kre-

ve erstatning fra underentreprenøren ved en intervensjon, uavhengig av om fremdriftsavviket 

kan føres tilbake til et forhold han bærer risikoen for. Begrunnelsen bak kontraktsrettslig er-

statningsansvar tydeliggjør dette. Først og fremst skal erstatningen virke reparativt.95 Det in-

nebærer at medkontrahenten skal settes i samme økonomiske situasjon som han ville vært i 

dersom et kontraktsbrudd ikke hadde funnet sted. Det skal gjenopprette balansen i avtalefor-

holdet. Dette hensynet slår ikke til dersom et oppfyllelsesavvik skyldes forhold utenfor debi-

tors risiko. Videre har erstatningsreguleringene en preventiv funksjon.96 Viten om at et kon-

traktsbrudd kan medføre et erstatningsansvar utgjør et incitament til å oppfylle kontraktsmes-

sig. Dette incentivet bortfaller dersom underentreprenøren holdes ansvarlig uavhengig av år-

saken til fremdriftsavviket. At intervensjon med etterfølgende erstatningsansvar er urimelig, 

blir særlig tydelig dersom fremdriftsavviket skyldes hovedentreprenørens eget forhold. Dette 

var utslagsgivende i LH-2015-4725497:  

 

«Gitt produksjonsbetingelsene i tunnelen under den parallelldrift som ble iverksatt, som 

må ha vært svært vanskelige, finner lagmannsretten det ikke godtgjort at ABS mislig-

holdt, iallfall ikke vesentlig misligholdt, sin plikt til forsvarlig fremdrift i grøftearbeide-

ne, eller unnlot å gjennomføre arbeidet rasjonelt og uten opphold. Fremdriftssvikten i 

grøftearbeidene skyldtes i det alt vesentlige forhold/hindringer som LNS hadde ansvar 

                                                 
94  2017 Red Book med korresponderende underentreprisekontrakt 2011 Subcontract, 2017 Silver Book, 2017 

Yellow Book og 1999 Green Book.  
95  Haaskjold (2017) s. 162. 
96  Hagstrøm (2011) s. 466 og Haaskjold (2017) s. 162.  
97  Se ovenfor i punkt 2.1 for en gjennomgang av saksforholdet. 
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og risiko for. Det var derfor ikke grunnlag for intervensjon etter NS 8416 punkt 29.2, jf. 

punkt 17.2.»98 (Min utheving).  

 

Som det fremgår av sitatet, var kontraktsforholdet regulert av NS 8416. Vilkårene for inter-

vensjon i standardens punkt 17.2, er identisk med de i NS 8415 punkt 18.4. Det gjør avgjørel-

sen relevant ved tolkningen av intervensjonsbestemmelsen i NS 8415. Et forhold ved dommen 

som svekker uttalelsens rettskildeverdi, er at det kan synes som at retten legger til grunn at 

intervensjon er betinget av at underentreprenøren må ha begått et mislighold, uten at de be-

grunner dette nærmere. De foretok ingen ordlydsfortolkning av NS 8416 punkt 17.2, herunder 

hvordan denne har gjennomgått en endring fra tidligere standardkontrakter. Likevel er avgjø-

relsen et tydelig uttrykk for hvordan en intervensjonstvist der fremdriftsavviket kan tilbakefø-

res til realkreditors risikosfære, vil løses i praksis.  

 

Et argument som trekker i samme retning som rimelighetshensyn, er sammenhengen mellom 

intervensjon og øvrige tiltak i standardkontrakten som gir hovedentreprenøren anledning til å 

minske underentreprenørens arbeidsomfang. Både heving og intervensjon er inngripende 

overfor den som utsettes for det. Da heving er betinget av at debitor har risikoen for oppfyllel-

sesavviket,99 burde intervensjon også være det. De andre tiltakene – negative endringer, avbe-

stilling og stansing –, har ikke tilsvarende økonomiske rettsfølger for realdebitor. Da er det 

naturlig at det ikke stilles samme krav, verken om oppfyllelsesavvik eller risiko.  

 

Gjennomgangen ovenfor leder etter mitt skjønn til denne konklusjonen: Intervensjon med 

etterfølgende erstatningsansvar er betinget av at fremdriftsavviket skyldes underentreprenørri-

siko.  

 

3.2.4.3 Intervensjon uten erstatningsansvar 

Problemstillingen i det følgende er om hovedentreprenøren kan intervenere uten å kreve er-

statning for egne merkostnader dersom fremdriftsavviket tilskrives hovedentreprenørrisiko 

eller force majeure. Intervensjonsbestemmelsen oppstiller ikke dette som et alternativ. En slik 

adgang må i tilfelle forankres i reelle hensyn og øvrige rettskilder.  

 

Umiddelbart kan en enhver intervensjon der fremdriftsavviket er utenfor underentreprenørens 

risikosfære, fremstå urimelig. En intervensjon medfører andre ulemper for underentreprenøren 

enn erstatningsansvaret etter NS 8415 punkt 18.4 annet ledd. Særlig viktig er de negative 

virkningene tiltaket kan ha for firmaets renommé. I tillegg kan entreprenøren gå glipp av nyt-

                                                 
98   LH-2015-47254, under overskriften «LNS’ krav om erstatning for merkostnader ved intervensjon i ABS’ 

grøftearbeider i tunnel og ABS’ krav om vederlagsjustering vedrørende grøftearbeidene».  
99  NS 8415 punkt 39.1 første ledd første punktum jf. punkt 36.1 første ledd.  
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tig arbeidserfaring. Igjen blir urimeligheten ekstra tydelig dersom fremdriftsavviket skyldes et 

forhold hovedentreprenøren selv bærer risikoen for.  

 

Det har også betydning at hovedentreprenøren har andre tiltak til disposisjon. Som tidligere 

nevnt, har underentreprenøren rett på fristforlengelse dersom hans fremdrift hindres grunnet 

hovedentreprenørens forhold eller force majeure, jf. henholdsvis NS 8415 punkt 24.1 og 24.3. 

I slike tilfeller kan hovedentreprenøren kreve endring i form av forsering etter NS 8415 punkt 

22.2. Forsering innebærer at realdebitor pålegges å foreta en fremdriftsforskyvning.100 Ut-

gangspunktet er at forseringspålegget kan gå ut på at «dagmulktbelagte tidsfrister» fastholdes 

– ikke fremdriftsplanen.101 Men hovedentreprenøren kan også kreve forsering av hensyn til 

samordning på byggeplassen i medhold av bestemmelsens annet ledd. Og dersom fremdrifts-

avviket gjør at hovedentreprenøren overhodet ikke ønsker underentreprenørens tjenester leng-

er, kan han delvis avbestille ytelsen etter NS 8415 punkt 38.1.  

 

På den annen side kan formålet bak NS 8415 punkt 18.4 tilsi at hovedentreprenøren burde 

innvilges intervensjonsadgang. De øvrige tiltakene han har til rådighet for å minske eller 

endre underentreprenørens arbeidsomfang, vil ikke alltid være tilstrekkelige for å unngå at 

«liten tue kan velte stort lass». Det ser man for det første ved at plikten til å forsere kun gjel-

der innenfor rammen av en «forsvarlig fremdrift», og så lenge det er praktisk mulig «uten 

urimelige oppofrelser for underentreprenøren», jf. NS 8415 punkt 22.2 tredje ledd første 

punktum.  

 

I tillegg setter avbestillingsregelen i NS 8415 punkt 38.1 femte ledd en skranke mot at «avtal-

te ytelser … utføres av andre underentreprenører» fram til overtakelse. Det er tilsvarende re-

guleringer i NS 8405, NS 8406 (forenklet entreprisekontrakt for utførelsesentrepriser) og NS 

8407 (entreprisekontrakt for totalentrepriser).102 Disse skal sikre at realkreditor ikke misbru-

ker avbestillingsadgangen dersom han etter avtaleinngåelsestidspunktet finner en realdebitor 

som kan utføre arbeidene til en lavere pris.103 Det er tatt til orde for at reglene favner videre 

enn avbestillingstilfeller; at de generelt forbyr å sette bort arbeid.104 Særlig på bakgrunn av 

lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Det innebærer at hovedentreprenøren heller ikke kan ut-

stede en endringsordre om at «avtalte ytelser skal utgå» etter NS 8415 punkt 22.1 annet ledd, 

og deretter engasjere en annen underentreprenør til å utføre samme jobb. Selv innenfor gren-

                                                 
100  Hagstrøm (2014) s. 286.  
101  NS 8415 punkt 22.2 første ledd første punktum. 
102  NS 8405 punkt 38.1 femte ledd, NS 8406 punkt 28 femte ledd og NS 8407 punkt 44 fjerde ledd. 
103  Hagstrøm (2014) s. 298–299.  
104  Giverholt (2012) s. 731, Arvesen (2014) s. 465, Marthinussen (2016) s. 646, BFJR 495 (1999), BFJR 549 

(2003) og BFJR 574 (2005). 
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sen på 15 %.105 Hvorvidt NS 8415 punkt 38.1 femte ledd kan forstås på denne måten, er ikke 

klart. Løsningen følger ikke uttrykkelig av noen autorative rettskilder. Debatten tydeliggjør 

imidlertid at hovedentreprenøren ikke nødvendigvis står fritt til å skifte underentreprenør med 

hjemmel i andre bestemmelser i standardkontrakten.  

 

Det at realkreditor må ha mulighet til å kontrollere og påvirke forløpet til store prosjekter, har 

vært utslagsgivende for intervensjonsadgangen i petroleumsbransjen. Et selskap kan interve-

nere i tilvirkningsprosessen til leverandørens underleverandør. Det følger forutsetningsvis av 

NTK 15 artikkel 8.3, som regulerer rettsvirkningen av en slik intervensjon. Uttrykkelig gjel-

der denne «Underleveranser bestilt ved bruk av Rammeavtaler som Leverandøren er pålagt å 

benytte», jf. artikkelens første ledd. Det er hevdet at bestemmelsen også omfatter situasjoner 

der selskapets intervensjon i underleveransen ikke skjer på grunnlag av en rammeavtale.106 

Uavhengig av grunnlaget for inngripen, er rettsfølgen etter artikkel 8.3 at selskapet skal holde 

leverandøren skadesløs for konsekvenser han påføres av at førstnevnte intervenerer i underle-

veransen.107 Det innebærer at leverandøren skal stilles i den posisjon han ville vært i dersom 

selskapet ikke hadde grepet inn i underleverandørens arbeid.108 Dette ansvaret for realkreditor 

ved en intervensjon har ingen parallell i NS-kontraktene. Det er derfor naturlig at interven-

sjonsadgangen i landentrepriser er snevrere. Likevel tas den vide intervensjonsretten i petro-

leumsbransjen til inntekt for at hovedentreprenøren kan intervenere etter NS 8415 punkt 18.4 

ved force majeure. For det første fordi behovet for å begrense uforutsette hindringer med på-

følgende kostnader i noen tilfeller vil være like stort på landjorden som offshore. For det 

andre er det ikke like betenkelig å gi en hovedentreprenør anledning til å intervenere uten å 

holdes ansvarlig overfor underentreprenøren ved force majeure, som der fremdriftsavviket 

tilskrives realkreditors risikosfære. NTK 15 artikkel 8.3 skiller ikke mellom disse to omsten-

dighetene. 

 

Rettstilstanden er usikker, men etter mitt skjønn blir konklusjonen på denne bakgrunn at ho-

vedentreprenøren kan intervenere dersom fremdriftsavviket skyldes force majeure, så fremt 

underentreprenøren ikke holdes erstatningsansvarlig. Dette vil ivareta formålet bak interven-

sjon om å unngå at «liten tue kan velte stort lass». Dersom hovedentreprenøren svarer for 

fremdriftsavviket, kan ikke formålet tillegges utslagsgivende vekt. Da problemene skriver seg 

fra egen kontrollsfære, gjør intervensjonens inngripende karakter at han må nøye seg med de 

øvrige tiltakene han har til disposisjon. 

 

                                                 
105  NS 8415 punkt 38.1 tredje ledd.  
106  Kaasen (2018) s. 220. 
107  NTK 15 artikkel 8.3 første ledd bokstav a og b.  
108  Kaasen (2018) s. 223. 



23 

 

3.2.5 Hindring på hovedentreprenørens fremdrift 

Det at hovedentreprenøren må bli «vesentlig hindret i sin fremdrift fordi underentreprenørens 

fremdrift avviker»109 (min utheving), viser at det gjelder et krav om årsakssammenheng. Un-

derentreprenørens fremdriftsavvik må påvirke hovedentreprenørens egen fremdrift. Det ty-

piske er at hindringen gjør det vanskelig for ham å levere rettidig overfor byggherren.  

 

Ved vurderingen av hva som ligger i hindringsbegrepet, kan det være nyttig å se hvordan det 

er anvendt andre steder i standardkontrakten. Det oppstilles som kriterium for fristforlengelse 

både som følge av hovedentreprenørens forhold i NS 8415 punkt 24.1, og på grunn av force 

majeure i punkt 24.3. Systemtolkning tilsier at begrepet «hindring» må forstås på samme måte 

i alle disse reguleringene.  

 

I juridisk teori er det argumentert for motsatt standpunkt, på bakgrunn av risikofordelingen i 

entreprisekontraktene.110 I force majeure tilfellene gir hindringskriteriet anvisning på en offer-

terskelvurdering.111 Hvor langt må debitor strekke seg for å levere? Grunnen til at debitor må 

forsøke å overkomme problemene, er at hindringene skyldes forhold utenfor begge kontrakts-

partenes kontroll. Ved vurderingen av om underentreprenøren har rett på fristforlengelse 

grunnet hovedentreprenørens forhold etter NS 8415 punkt 24.1, er spørsmålet om førstnevntes 

fremdrift reelt sett har blitt påvirket.112 Tolkningssynspunktet om at samme språklige uttrykk 

burde tillegges samme innhold innenfor rammen av samme kontraktsdokument, bidrar der-

med ikke til å fastlegge hindringskriteriets innhold.113  

 

Det sentrale etter NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum er at hovedentreprenøren må 

bli «vesentlig hindret i sin fremdrift» (min utheving). Det skjerpende begrepet «vesentlig» 

tydeliggjør at det ikke vil være tilstrekkelig at kontraktsparten reelt sett møter på utfordringer, 

slik som etter NS 8415 punkt 24.1. Hindringene må være omfattende, men det kreves ikke 

umulighet. Poenget er at hovedentreprenøren må regne med å måtte yte noe for å overkomme 

problemene og levere kontraktsmessig til byggherren. Generelt vil det forventes mer omfat-

tende tiltak fra hovedentreprenøren i en stor og viktig kontrakt. Hvorvidt hindringen er «ve-

sentlig», beror både på størrelsen og varigheten av den. Disse elementene vil ofte gli over i 

hverandre i den konkrete vurderingen som må foretas.  

 

                                                 
109  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
110  Tvedt (2010) s. 441 og Hagstrøm (2014) s. 263.  
111  Tvedt (2010) s. 442 og Hagstrøm (2014) s. 263. 
112  Hagstrøm (2014) s. 264.  
113  Tvedt (2010) s. 441.  
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Som fremhevet i punkt 3.2.3, kan hevingsreglene i entreprisestandardene være av interesse 

ved denne vesentlighetsvurderingen. Det avgjørende for anvendelsen av misligholdsbeføyel-

sen, er hvorvidt kreditor har skjellig grunn til å frata debitor det resterende arbeidet.114 Det 

beror på om entreprenøren har «… evne og vilje til å utføre det gjenstående …»115. Formule-

ringen er ikke like treffende ved en intervensjon, i og med at underentreprenøren fortsatt skal 

levere noe av sin kontraktsforpliktelse. Et mer presist vurderingstema, er om entreprenøren 

har evne og vilje til å utføre det gjenstående på egen hånd. Hvis ikke, vil det kunne være 

grunnlag for intervensjon. 

 

I voldgiftsdommen fra 2015 ga underentreprenørens opptreden tydelig uttrykk for manglende 

vilje til å fullføre.116 Underentreprenøren SNB forsøkte å utnytte fremdriftsproblemene pro-

sjektet hadde havnet i til egen fordel.117 Blant annet stilte de betingelser for å etterkomme 

forseringspålegg fra hovedentreprenøren, til tross for at underentreprenøren har en utførelses-

plikt.118 I tillegg unnlot de å oppfylle sitt planleggingsansvar. De overlot all planlegging av 

eget arbeid til hovedentreprenøren Walsh. Disse forholdene talte for at vesentlighetskravet var 

oppfylt.  

 

Et annet moment i helhetsvurderingen, er hvorvidt årsaken til oppfyllelsesavviket kan tilbake-

føres til slurv, uaktsomhet, manglende kompetanse eller lignende.119 Dette har sammenheng 

med et annet forhold: Underentreprenørens evne til å innhente fremdriftsavviket. Som igjen 

må sees i sammenheng med at hovedentreprenøren skal varsle om intervensjonen med en 

«rimelig frist til å rette forholdet», jf. NS 8415 punkt 18.4 annet ledd første punktum. Dersom 

underentreprenøren ikke makter å rette forholdet innen fristens utløp på grunn av egen subjek-

tiv forsømmelse, tilsier det at vesentlighetskravet er oppfylt. Dersom årsaken til oppfyllelses-

avviket og manglende retting på den annen side er særegne og uventede forhold, vil det tale i 

motsatt retning. 

 

Det har også betydning om tiltaket vil sette hovedentreprenøren i en bedre situasjon.120 Det er 

kun tilfelle ved en intervensjon dersom handlingen gjør det mulig å hente inn fremdriftsavvi-

ket, eller å unngå ytterligere avvik. Det er lite sannsynlig hvis prosjektet er i sluttfasen, og 

                                                 
114  Sandvik (1977) s. 248, Hagstrøm (2014) s. 358 og Marthinussen (2016) s. 660. 
115  Sandvik (1977) s. 248. Se også Hagstrøm (2014) s. 358 og Marthinussen (2016) s. 661. 
116  Voldgiftsdom av 8. mai 2015.  
117  Voldgiftsdom av 8. mai 2015, på s. 51. 
118  NS 8415 punkt 22.3 tredje ledd, punkt 23.1 og punkt 26.1 første ledd. 
119  Marthinussen (2016) s. 661. 
120  Sandvik (1966) s. 447, Hagstrøm (2011) s. 437–438 og Marthinussen (2016) s. 663.  
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opprinnelig underentreprenør arbeider aktivt for å fullføre kontraktsmessig. Intervensjonen 

kan i seg selv utgjøre et forsinkende element. 

 

3.3 Annet alternativ: Forventet forsinkelse  

3.3.1 Innledning 

Til tross for at underentreprenøren enda ikke har levert for sent, kan hovedentreprenøren in-

tervenere dersom han «vil … bli vesentlig hindret fordi det er klart at underentreprenøren vil 

bli forsinket med sin fremdrift» (min utheving), jf. NS 8415 punkt 18.4 første ledd første 

punktum. 

 

Formuleringene «vil bli» viser at dette er en regel om antesipert mislighold. Denne situasjo-

nen har tett sammenheng med det første alternativet vilkåret. Dersom underentreprenøren 

ligger etter fremdriftsplanen, er det et tegn på at han vil ha problemer med å overholde bin-

dende frister. Og etter ordlyden er dette grunnlaget for intervensjon etter annet alternativ.  

 

I den videre redegjørelsen begynner jeg med å drøfte innholdet i klarhetskravet. Deretter rei-

ses spørsmålet om de øvrige kriteriene – «forsinkelse» og «vesentlig hindret» – har et annet 

innhold enn i det første alternative vilkåret, se punkt 3.3.3 og 3.3.4. Dette er av interesse, da 

ordlyden ikke er sammenfallende. 

 

3.3.2 Sannsynlighetskravet 

Intervensjonens inngripende karakter gjør det betenkelig å tillate intervensjon før det overho-

det foreligger fremdriftsavvik fra underentreprenørens side. Dette er grunnen til at det må 

være «klart» at forsinkelse vil oppstå, jf. NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum.  

 

En alminnelig språklig forståelse av begrepet «klart», tilsier at det ikke kan være tvil om at 

underentreprenøren vil bli forsinket.  

 

I øvrige reguleringer av antesipert mislighold i kontraktsretten er det flere eksempler på be-

stemmelser med tilsvarende klarhetskriterium. NS 8405 punkt 39.1 første ledd annet punktum 

om heving, er en av dem. I juridisk teori er det lagt til grunn at det etter bestemmelsen kreves 

større grad av sikkerhet enn sannsynlighetsovervekt.121 Dette underbygger ordlydsforståelsen 

av NS 8415 punkt 18.4 første ledd. 

 

                                                 
121  Marthinussen (2016) s. 666.  
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Også etter kjøpsloven § 62 er heving ved antesipert mislighold betinget av at det før tiden for 

oppfyllelse må være «klart»122 at det vil inntre kontraktsbrudd som gir en part hevingsrett. 

Forarbeidene til loven understreker at kravet til sannsynlighet er sterkt.123 

 

Hvorvidt sannsynlighetskravet er oppfylt, må vurderes konkret. Som fremhevet innlednings-

vis i punkt 3.3.1, har dette sammenheng med det første alternative vilkåret i NS 8415 punkt 

18.4 første ledd første punktum. Dersom underentreprenøren har fraveket fremdriftsplanen, 

kan det tilsi at det foreligger forventet forsinkelse. Dette momentet er kun relevant dersom 

avviket fra fremdriftsplanen ikke er vesentlig. I motsatt fall vil en forankre intervensjonsretten 

i grunnlag nummer en. 

 

I voldgiftsavgjørelsen fra 8. mai 2015 konkluderte retten med at Walsh hadde rett til å inter-

venere med hjemmel i NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum om antesipert mislig-

hold. De la avgjørende vekt på underentreprenørens holdning til fremdriftsproblemene som 

hadde oppstått. SNB hadde evne til å fullføre tidsriktig, men ikke vilje. Deres vegring kom 

blant annet til uttrykk gjennom omfattende mailkorrespondanse. De hevdet at det ikke var 

mulig å holde seg innenfor avtalte frister. Denne usikkerheten gjorde at hovedentreprenør 

Walsh vant fram. Det hadde ikke betydning om fremdriftsavviket kun ville utgjøre et par 

uker, eller strekke seg over flere måneder. Det at underentreprenøren selv ga uttrykk for at de 

kom til å levere forsinket, var tilstrekkelig for å oppfylle klarhetskravet. Avgjørelsen illustre-

rer at denne vurderingen er et spørsmål om sannsynlighet – ikke omfanget av et eventuelt 

fremtidig avvik. 

 

3.3.3 Forsinkelsesbegrepet 

I motsetning til det første alternative vilkåret, anvendes misligholdsbegrepet «forsinket» 

her.124 En tradisjonell entrepriserettslig fortolkning av «vil bli forsinket», indikerer at det må 

foreligge forventet overskridelse av en bindende dagmulktbelagt frist, jf. NS 8415 punkt 34.2 

første ledd første punktum. Det er ikke tilstrekkelig med avvik fra fremdriftsplanen, slik som 

etter det første alternative vilkåret i NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. Spørsmå-

let er hvorvidt forsinkelsesbegrepet kan forstås i samsvar med sin ordlyd. 

 

                                                 
122  Kjøpsloven § 62 første ledd første punktum.  
123  Ot.prp. nr. 80 (1986–1987) s. 113. 
124  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
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Gjennomgående i kontraktsretten anvendes identiske betingelser for aktuelt og antesipert mis-

lighold. Kjøpsloven § 62 er et tydelig eksempel på dette.125 Av denne følger det uttrykkelig at 

heving før tiden for oppfyllelse er betinget av at det «vil inntre kontraktsbrudd som vil gi en 

part hevingsrett»126. Dette er en henvisning til kjøpslovens alminnelige regler om heving i §§ 

25–26, 39, 54 og 55. På entrepriserettens område gir NS 8415 punkt 39.1 uttrykk for det 

samme. Utgangspunktet er at en part kan heve dersom den andre «vesentlig misligholder» 

sine kontraktsforpliktelser, jf. NS 8415 punkt 39.1 første ledd første punktum. Hevingsrett 

foreligger også dersom det er klart at «vesentlig mislighold» vil inntre, jf. leddets neste 

punktum. Forskjellen mellom foreliggende og forventet kontraktsbrudd i disse bestemmelsene 

– og ellers i kontraktsretten –, er at det i sistnevnte tilfelle skal foretas en sannsynlighetsvur-

dering i tillegg. Hensynet til konsekvente regler tilsier at NS 8415 punkt 18.4 må praktiseres 

på samme måte. I så fall vil intervensjon etter annet alternativ være betinget av at underentre-

prenørens fremdrift forventes å avvike vesentlig fra fremdriftsplanen. 

 

Et annet forhold som taler i samme retning, er at vesentlig brudd på fremdriftsplanen er en 

indikasjon på at en bindende frist vil bli overskredet. Det fremstår derfor som at regelen om 

antesipert mislighold har liten selvstendig betydning ved siden av det første alternative vilkå-

ret.  

 

På den annen side kan det foreligge forventet overskridelse av en bindende frist uten at under-

entreprenøren har brutt fremdriftsplanen. I tillegg har ikke det andre alternative vilkåret en 

vesentlighetsbegrensning tilsvarende regelen om foreliggende fremdriftsavvik. Det innebærer 

at det er tilstrekkelig å konstatere at underentreprenøren forventes å oversitte en bindende 

frist. Kort forklart: Hvis underentreprenøren kun har brutt fremdriftsplanen, må bruddet være 

vesentlig; dersom underentreprenøren forventes å bryte en bindende frist, behøver ikke frist-

overskridelsen være vesentlig. Dette gir annet alternativ større selvstendig betydning enn opp-

rinnelig antatt. I begge tilfeller er det et krav at hovedentreprenøren må bli «vesentlig hind-

ret»127. 

 

Hvilken løsning som er riktig, er ikke åpenbart. Den objektive tolkningens særlige gjennom-

slagskraft ved tolkning av standardkontrakter, tilsier at vilkåret må forstås ordrett. Det å ta 

bestemmelsen på ordet vil også kunne skape klarhet og forutberegnelighet for rettsanvende-

ren. I så fall må regelen forstås dithen at underentreprenøren høyst sannsynlig vil komme til å 

                                                 
125  Se også avhendingslova § 6-2 første punktum, håndverkertjenesteloven § 15 tredje ledd, husleieloven § 2-12 

annet ledd første punktum, bustadoppføringslova § 20 første ledd annet punktum og forbrukerkjøpsloven § 

55. 
126  Kjøpsloven § 62 første ledd første punktum. 
127  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
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overskride en dagmulktbelagt frist, men at den forventede overskridelsen ikke behøver å være 

vesentlig.  

 

3.3.4 Hindring på hovedentreprenørens fremdrift? 

Kravet om at hovedentreprenøren vil bli «vesentlig hindret fordi det er klart at underentrepre-

nøren vil bli forsinket»128 (min utheving), tydeliggjør at det også etter dette alternativet er et 

krav om årsakssammenheng.  

 

Her knyttes imidlertid ikke hindringsvilkåret opp mot hovedentreprenørens «fremdrift», slik 

som etter det første alternative vilkåret. Begrepet «hindret» tilsier at alle obstruksjoner omfat-

tes – ikke bare tidsmessige. Som for eksempel plunder og heft.129 Plunder og heft foreligger 

der «… entreprenøren påføres ekstrakostnader som følge av at forhold på byggherrens hånd 

medfører nedsatt produktivitet eller fordyrelser på annet arbeid hos entreprenøren»130. I dette 

tilfelle vil det være forhold på underentreprenørens hånd som skaper plunder og heft for ho-

vedentreprenøren. Dette kan påvirke hovedentreprenørens fremdrift, men ikke nødvendigvis. I 

noen situasjoner gjør plunder og heft prosjektet vesentlig dyrere å gjennomføre.131  

 

I juridisk teori er det argumentert for at forskjellen i språkbruk er bevisst, og at alternativ 

nummer to favner videre fordi «… man her taler om ‘forsinkelse’ og dermed et mislighold 

hos underentreprenøren»132. Denne forståelsen kan det reises spørsmål ved. Særlig da forlø-

perne til NS 8415 også benyttet formuleringen «vesentlig hindret i sin fremdrift» i alternativ 

nummer en, og «vesentlig hindret» i alternativ nummer to, og der var det et krav om mislig-

hold i begge tilfeller.133 Det er mer nærliggende at komiteen som utarbeidet NS 8415 kun ko-

pierte reguleringen av forventet forsinkelse fra de tidligere standardkontraktene, uten en in-

tensjon om at hindringskriteriet skulle ha et videre anvendelsesområde her. Dersom de faktisk 

ønsket en avvikende regulering, burde det ha kommet tydeligere til uttrykk. Til sammenlig-

ning er forskjellen mellom underentreprenørens forhold i de to alternative vilkårene mye tyde-

ligere: «underentreprenørens fremdrift avviker vesentlig i forhold til underentreprenørens 

fremdriftsplan» kontra «underentreprenøren vil bli forsinket med sin fremdrift». 

 

                                                 
128  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
129  Haugen (2016) s. 45. 
130  HR-2019-1225-A, i avsn. 54. 
131  Haugen (2016) s. 45. 
132  Haugen (2016) s. 45. 
133  NS 3433 punkt 20.2 og NS 3406 punkt 25.2 første ledd første punktum. 
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En vid tolkning møter i tillegg på innvendingen som ble gjennomgått i punkt 3.3.3 om forsin-

kelsesbegrepet; hensynet til konsekvente regler tilsier at hovedentreprenøren må bli vesentlig 

hindret «i sin fremdrift» også ved antesipert mislighold.   

 

Konklusjonen blir på denne bakgrunn at «vesentlig hindret» må forstås på samme måte som 

«vesentlig hindret i sin fremdrift». Jeg viser til drøftelsen ovenfor i punkt 3.2.5 for innholdet i 

dette kriteriet. 

 

3.4 Hovedentreprenørens varslingsplikt 

3.4.1 Innledning  

Til nå har vi sett at hovedentreprenørens intervensjonsrett er betinget av at et av de materielle 

vilkårene i NS 8405 punkt 18.4 første ledd første punktum er oppfylt. Bestemmelsens annet 

ledd gir føringer iverksettingen av intervensjonen: «Intervensjon skal skje … etter skriftlig 

varsel hvor det er gitt underentreprenøren en rimelig frist til å rette forholdet»134. I det følgen-

de redegjør jeg for varslingsreguleringens innhold i punkt 3.4.2. I punkt 3.4.3 reises spørsmål 

om konsekvensen av manglende varsel. Medfører en slik unnlatelse at intervensjonsretten 

bortfaller? 

 

3.4.2 Nærmere om varslingsreguleringen  

3.4.2.1 Begrunnelsen bak varslingsplikten 

Jeg starter med en kort gjennomgang av begrunnelsen bak varslingsreguleringen, da dette kan 

ha betydning for tolkingen av NS 8415 punkt 18.4 annet ledd første punktum.  

 

Igjen er det entrepriseprosjektenes særtrekk som har vært utslagsgivende. Kontraktsforholdets 

dynamiske karakter gjør at det hyppig vil forekomme avvik fra opprinnelig plan, og slike av-

vik kan ha store konsekvenser for bygg- eller anleggsprosjektet. Et varslingssystem bidrar til å 

effektivt håndtere slike utfordringer. Det at varselet skal gis «skriftlig»135, sikrer i tillegg noto-

ritet for kommunikasjonen mellom partene. Dette er nyttig, ettersom kontraktsparter ofte stri-

des om hvilke beskjeder som ble gitt, og dermed hvilke krav som er i behold. Generelt anses 

varslingsreglene i standardkontraktene som et utslag av den alminnelige lojalitetsplikten i 

kontraktsforhold.136 

 

                                                 
134  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd første punktum. 
135  Marthinussen (2016) s. 95.  
136  Neraal (2016) kapittel 2.4.  
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3.4.2.2 Varselets form  

I utgangspunktet innebærer kravet til «skriftlig varsel»137 at beskjeden fra hovedentreprenøren 

skal gis på papir. Det følger av en antitetisk fortolkning av NS 8415 punkt 8 annet ledd annet 

punktum. Der heter det at «elektronisk kommunikasjon bare regnes som skriftlig dersom dette 

er avtalt» (min utheving). I dagens samfunn skjer en overveiende stor del av kommunikasjo-

nen via data. Dette er årsaken til det skal lite til før en slik avtale anses inngått.138 Det er også 

årsaken til at løsningen er motsatt i den mest oppdaterte underentreprisestandarden, NS 8417: 

«Varsel og krav gitt ved e-post … regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt»139 (min 

utheving).  

 

3.4.2.3 Varselets innhold 

I det skriftlige varselet skal underentreprenøren gis en «rimelig frist til å rette forholdet», jf. 

NS 8415 punkt 18.4 annet ledd første punktum.  

 

Formuleringen «rette forholdet» (min utheving), viser at hovedentreprenøren må presisere 

hvilket forhold hos underentreprenøren som skaper hindringer i hovedentreprenørens frem-

drift. Men hva innebærer det at hovedentreprenøren skal gi underentreprenøren en adgang til 

retting? Omformulert: Hvordan kan underentreprenøren avverge intervensjonen? 

 

Dersom hovedentreprenøren intervenerer fordi «underentreprenørens fremdrift avviker ve-

sentlig i forhold til underentreprenørens fremdriftsplan»140, vil det være vanskelig for sist-

nevnte å «rette» forholdet. Det er ikke mulig å forsere tilbake til fremdriftsplanens frister, da 

disse allerede er overskredet. I slike tilfeller vil varslingen hovedsakelig ivareta kontradik-

sjonshensynet. Underentreprenøren får mulighet til å begrunne årsaken til fremdriftsavviket, 

og hvorfor vilkårene for intervensjon eventuelt ikke er til stede. 

 

Kun der intervensjonen forankres i vilkår nummer to om antesipert mislighold, har underen-

treprenøren en praktisk mulighet til å «rette forholdet». I slike tilfeller kan kravet til retting 

tolkes på to måter. Enten må underentreprenøren ha forsert arbeidet slik at han er á jour innen 

fristens utløp, eller så må han legge om driften slik at han sannsynligvis kan fullføre til fastsatt 

tid.141 I juridisk teori er det tatt til orde for at det siste tolkningsalternativet må være korrekt i 

hevingstilfeller.142 Hvorvidt realdebitor oppfyller kontrakten med en kortsiktig intens forse-

                                                 
137  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd første punktum. 
138  Marthinussen (2016) s. 95. 
139  NS 8417 punkt 5 første ledd annet punktum.  
140  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
141  Sandvik (1966) s. 444 og Hagstrøm (2014) s. 357. 
142  Sandvik (1966) s. 444, Sandvik (1977) s. 252, Hagstrøm (2014) s. 357 og Marthinussen (2016) s. 670. 
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ring eller en langsiktig endring av driftsopplegget, er ikke avgjørende for realkreditor. Poeng-

et er å sikre et tilfredsstillende sluttresultat.143 Men som vi har sett, er ikke intervensjonsad-

gangen betinget av overskridelse eller forventet overskridelse av en sluttfrist eller en annen 

bindende frist. Det kan derfor tenkes situasjoner der underentreprenøren er nødt til å iverkset-

te en intensiv forseringsperiode for å unngå å havne langt etter fremdriftsplanen. 

 

I de tilfellene underentreprenøren har adgang til å rette forholdet, blir neste spørsmål hva som 

ligger i «rimelig frist». En alminnelig språklig forståelse av formuleringen tydeliggjør at un-

derentreprenøren må få tilstrekkelig tid til å områ seg. Det må være praktisk mulig å ta igjen 

det tapte. På den annen side tilsier begrunnelsen bak intervensjonsadgangen at fristen ikke kan 

være for lang.144 Poenget er at hovedentreprenøren skal kunne unngå eller begrense omfatten-

de kostnader grunnet fremdriftsavvik hos én aktør. En langvarig rettefrist havner i konflikt 

med dette formålet. Hvor lang fristen settes i det enkelte tilfelle, vil variere avhengig av kon-

traktens- og fremdriftsavvikets art og omfang.  

 

For øvrig sier bestemmelsen lite om hva varselet må inneholde. Dette kan sammenlignes med 

kravet til hevingsvarsel i NS 8415 punkt 39.1 tredje ledd første punktum. Der heter det ut-

trykkelig at parten skriftlig skal gi den andre rimelig frist til å rette forholdet, «med varsel om 

heving om så ikke skjer». Til tross for at NS 8415 punkt 18.4 ikke er like eksplisitt, må be-

stemmelsen forstås på samme måte. Det gir lite mening å oppstille krav om varsling før en 

intervensjon, hvis hovedentreprenøren ikke må konkretisere følgene av manglende retting. 

Dette underbygges av at det også etter forløperen til NS 8405 ble lagt til grunn at hevingser-

klæringen skulle inneholde informasjon om at heving kunne bli resultatet ved manglende ret-

ting, til tross for at det ikke sto uttrykkelig.145  

 

3.4.2.4 Tidspunktet for varslingen 

NS 8415 punkt 18.4 er taus når det gjelder tidspunktet for varselet. Det skiller seg fra mange 

andre bestemmelser i standardkontraktene, for eksempel NS 8415 punkt 23.2 om underentre-

prenørens varslingsplikt ved irregulære endringsordre. Denne krever at varsling skal skje 

«uten ugrunnet opphold»146. Slike tidsfrister er gitt for å ivareta hensynet til motparten; ved-

kommende skal få anledning til å innrette seg.147 Det kan hevdes at en slik angivelse av tids-

frist ikke gjør samme nytte ved en intervensjon. Hovedentreprenøren må i alle tilfelle varsle 

før underentreprenøren har ferdigstilt arbeidet. Etter dette tidspunktet er ikke intervensjon 

                                                 
143  Sandvik (1966) s. 444 og Marthinussen (2016) s. 669. 
144  Haugen (2016) s. 45.  
145  Voldgiftsdom av 20. juni 2000, på s. 177 flg. og Marthinussen (2010) s. 327.  
146  NS 8415 punkt 23.2 første ledd første punktum. 
147  Hagstrøm (2014) s. 265.  
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aktuelt. Det er også på det rene at underentreprenøren må få melding før intervensjonen iverk-

settes. I motsatt fall vil ikke underentreprenøren ha anledning til å rette forholdet. Men når 

inntrer hovedentreprenørens varslingsplikt? 

 

I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig for hovedentreprenøren å varsle når han mener at 

vilkårene for intervensjon i NS 8415 punkt 18.4 første ledd er oppfylt. Før dette tidspunktet 

vil intervensjon sjelden fremstå som en relevant problemstilling for noen av kontraktspartene. 

Men dersom konsekvensene av eventuelle fremdriftsproblemer vil være uvanlig vidtrekkende, 

og dette ikke er tydelig for underentreprenøren ved avtaleinngåelsen, kan den alminnelige 

lojalitetsplikten i kontraktsforhold tilsi at hovedentreprenøren må gi informasjon på et tidlige-

re tidspunkt. I alle fall når han oppdager at det foreligger visse avvik fra fremdriftsplanen. Det 

å åpne en dialog i god tid, vil kunne bidra til at prosjektet fullføres i henhold til avtalen. 

 

3.4.3 Konsekvenser av unnlatt varsling – bortfall av intervensjonsrett?  

Det følger av alminnelig norsk entrepriserett at manglende varsel kan medføre at ellers beret-

tigede krav bortfaller.148 Dette kommer til uttrykk i ulike standardkontrakter som opererer 

med strenge varslingsregimer. NS 8415 er en av dem. I det følgende forutsettes at øvrige be-

tingelser for intervensjon i NS 8415 punkt 18.4 er oppfylt. Spørsmålet er hvorvidt hoveden-

treprenøren mister sin intervensjonsrett dersom han ikke overholder varslingsregelen.  

 

Etter ordlyden fremstår varsel som et vilkår for intervensjon: «Intervensjon skal skje … etter 

skriftlig varsel», jf. NS 8415 annet ledd første punktum. En antitetisk fortolkning tilsier at det 

ikke er adgang til å intervenere hvis slik meddelelse ikke er gitt.  

 

På den annen side fremgår det ikke uttrykkelig at unnlatt varsling medfører bortfall av inter-

vensjonsrett. Reguleringen kan kontrasteres mot NS 8415 punkt 24.4. I medhold av denne må 

parten som ønsker fristforlengelse, sende et nøytralt varsel om dette til medkontrahenten. Der-

som det ikke gjøres, «tapes» kravet på fristforlengelse, jf. NS 8415 punkt 24.4 annet ledd. Det 

at representantene for bransjen har utformet varslingsreguleringene ulikt, indikerer at bortfall 

av rettigheter kun er konsekvensen der det fremgår uttrykkelig.149 

 

Det kan imidlertid trekkes paralleller til hevingsreguleringen i NS 8415 punkt 39.1. Før he-

ving kan iverksettes «skal den parten som ønsker å heve, skriftlig ha gitt den andre parten en 

rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om heving om så ikke skjer» (min utheving), jf. 

tredje ledd første punktum. En ren ordlydsforståelse tilsier at det gjelder et absolutt varslings-

                                                 
148  Giverholt (2007) kapittel 1. 
149  Marthinussen (2010) s. 306. 
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krav. Dette støttes av begge kommentarutgavene til NS 8405. Der anses det å følge prosedy-

rebestemmelsene om varsling som en ubetinget forutsetning for heving.150 Det innebærer at 

vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig for å 

anvende misligholdsbeføyelsen. Det kan fremstå som en formell og lite rimelig tilnærming, da 

terskelen for vesentlig mislighold er høy. Dersom denne er overskredet, burde den andre par-

ten kunne sette en strek over avtaleforholdet. Det å heve en kontrakt er imidlertid en svært 

inngripende sanksjon. Den som blir utsatt for det, må derfor gis tydelig informasjon.151 Disse 

betraktningene gjør seg gjeldende på tilsvarende måte ved en intervensjon, da også dette tilta-

ket kan være tyngende for debitor. Dette taler for at varsling etter NS 8415 punkt 18.4 annet 

ledd, er et vilkår for intervensjon. 

 

En avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett underbygger dette standpunktet.152 Tvisten om-

handlet sluttoppgjør etter oppføring av et distribusjonslager til ASKO Nord. Hovedentrepre-

nør Consto AS (Consto) hadde inngått en underentreprisekontrakt med Installatøren AS (In-

stallatøren). Ut i kontraktsperioden engasjerte Consto en annen entreprenør til å utføre 

elektroarbeid som opprinnelig var en del av Installatørens leveranse. Lagmannsretten drøftet 

ikke hvorvidt dette faktisk utgjorde en intervensjon. De slo likevel raskt fast at hovedentre-

prenøren ikke hadde hjemmel til å intervenere etter punkt 25.2 i den tidligere underentreprise-

standarden NS 3406, blant annet var «… ikke plikten til skriftlig varsling oppfylt»153. 

  

Alt i alt taler en overvekt av rettskildefaktorene for at varslingsregelen i NS 8415 punkt 18.4 

må forstås som en betingelse for intervensjon. Det innebærer at intervensjonsretten som ho-

vedregel bortfaller dersom hovedentreprenøren forsømmer sin varslingsplikt.  

 

Det finnes imidlertid eksempler på at domstolene har akseptert krav til tross for at standard-

kontraktens varslingsreguleringer ikke er overholdt, selv der det er bestemt at slik opptreden 

medfører preklusjon av rettigheten.154 For eksempel i LB-2001-3116. Saken gjaldt krav på 

sluttoppgjør etter NS 3430 (entreprisekontrakt for utførelsesentrepriser). Også denne stan-

dardkontrakten opererte med et strengt varslingsregime. Spørsmålet var om entreprenøren 

hadde rett på betaling for utført arbeid som lå utenfor den opprinnelige prosjektrammen. Det 

var ikke inngått noen skriftlig avtale om tilleggsarbeid, slik NS 3430 krevde. Det at endrings-

                                                 
150  Kolrud (2004) s. 495 og Marthinussen (2016) s. 658 og 666–667. Se også Hagstrøm (2014) s. 357 og LH-

2014-139064. 
151  Marthinussen (2010) s. 326 og Marthinussen (2016) s. 666–667.  
152  LH-2013-95815. 
153  LH-2013-95815, under overskriften «Innleie elektrikere».  
154  Giverholt (2007) kapittel 1, Knag (2010) s. 105 og Marthinussen (2016) s. 302. Se blant annet LF-2001-565 

og LB-2001-3116.  
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arbeidet var avtalt muntlig ble imidlertid ikke tillagt avgjørende vekt. Det var en etablert prak-

sis mellom partene at standardkontraktens varslingsregime ikke ble etterlevd. Konkludent 

atferd kunne derfor begrunne unntak fra skriftlighetshetskravene. Hvorfor skulle pengedebitor 

ha anledning til å protestere på betaling for dette arbeidet, da det ikke ble gjort i forbindelse 

med noen av de andre endringsarbeidene som ble avtalt muntlig?  

 

Også i LE-2008-48886 unnlot retten unnlot å anvende NS 3430 strengt etter sin ordlyd, grun-

net det gode samarbeidet og tillitsforholdet mellom partene. Det er antatt at lignende rett-

sprakspraksis kan utvikles etter NS 8405,155 noe som tilsier at det samme må gjelde den kor-

responderende underentreprisestandarden NS 8415.  

 

I de to avgjørelsene fra lagmannsretten ble rimelighetshensyn utslagsgivende for resultatet. I 

det følgende drøftes hvorvidt lignende betraktninger kan gjøre en intervensjon etter NS 8415 

punkt 18.4 rettmessig, til tross for brudd på varslingsregelen. 

 

Som fremhevet ovenfor, er intervensjonsbestemmelsen taus om følgene av manglende varsel. 

Det at retten har satt til side varslingsregler selv der det fremgår eksplisitt at de har preklusiv 

virkning, tilsier at det samme må kunne skje etter NS 8415 punkt 18.4. Det følger av en fra 

det mer til det mindre-betraktning. I de tilfellene et varsel uansett ikke ville hatt betydning,  

underbygger konkrete rimelighetshensyn dette standpunktet. Varslingsregelen skal gi under-

entreprenøren mulighet til å rette forholdet. Det kan enten skje i form av forsering, eller ved at 

underentreprenøren argumenterer for sitt standpunkt.156 I alminnelighet vil det først være mu-

lig å konstatere om vilkårene for å intervenere etter NS 8415 punkt 18.4 første ledd er oppfylt, 

i etterkant av en slik retting. Det kan imidlertid tenkes unntakstilfeller. Bevissituasjonen kan 

ligge slik an at et av de alternative kriteriene for intervensjon utvilsomt var tilfredsstilt, og at 

underentreprenøren aldri kunne rettet forholdet. Under slike omstendigheter vil det fremstå 

uforholdsmessig å anse hovedentreprenørens intervensjon som uberettiget, kun grunnet brudd 

på varslingsregelen. 

 

Dersom et varsel på den annen side ville gitt underentreprenøren anledning til å rette forhol-

det, blir resultatet trolig motsatt. LF-2014-67811 gir uttrykk for dette. Avgjørelsen gjaldt to 

veiprosjekter. For vårt vedkommende er det veiprosjektet på E16 Filefjell (Filefjellprosjektet) 

som er av interesse. Byggherren Statens Vegvesen (SV) hadde engasjert Mesta AS (Mesta) 

som hovedentreprenør. K.A. Aurstad AS (Aurstad) var underentreprenør og Grunn & Fjell 

Entreprenøren AS (Grunn & Fjell) underentreprenør under Aurstad. Tvisten sto mellom de to 

                                                 
155  Marthinussen (2016) s. 303.  
156  Se ovenfor i punkt 3.4.2.3. 
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sistnevnte partene. Grunn & Fjell hadde ansvar for sprengningsarbeidet på E16 Filefjell. Aur-

stad utførte imidlertid en del av sprengningsarbeidet selv, uten å sende varsel med rimelig 

rettefrist på forhånd. De argumenterte for at intervensjonen var berettiget basert på hensyn til 

sikkerhet, rasjonell fremdrift og at underentreprenøren ikke hadde egnet utstyr for arbeidet. 

Det ble de ikke hørt med. Til tross for at Grunn & Fjell ikke hadde tilstrekkelig utstyr og per-

sonell til å utføre det omstridte arbeidet, hadde de mulighet til å engasjere andre entreprenø-

rer, for eksempel Aurstad. Da hovedentreprenøren igangsatt arbeidene uten å avklare situasjo-

nen med Grunn & Fjell, ble sistnevnte fratatt denne muligheten. Intervensjonen var derfor 

uhjemlet. Dommen tas til inntekt for at varslingskravet i NS 8415 punkt 18.4 annet ledd gjel-

der absolutt, der en slik meddelelse kunne hatt betydning for underentreprenørens adgang til å 

avverge intervensjonen. 
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4 Rettsvirkninger av intervensjon etter NS 8415 punkt 18.4  

 

4.1 Innledning 

Avhandlingen har fram til nå konsentrert seg om hvilke vilkår som må være til stede for at 

hovedentreprenøren skal kunne intervenere. I dette kapittelet beveger vi oss over i rettsfølge-

spørsmålet.  

 

Hoveddelen av redegjørelsen vies til tilfeller der vilkårene for intervensjon er oppfylt. I punkt 

4.2 behandler jeg underentreprenørens erstatningsansvar etter NS 8415 punkt 18.4 annet ledd. 

Deretter vurderes hvorvidt underentreprenøren mister sin rett på vederlag for de arbeidspro-

sessene hovedentreprenøren overtar, se punkt 4.3.  

 

Man kan ikke se bort fra at hovedentreprenøren kan vurdere sin rettslige posisjon feil, slik at 

intervensjonen blir uhjemlet. I punkt 4.4. drøftes hvordan partenes økonomiske tap fordeles i 

slike situasjoner.  

 

4.2 Erstatning 

4.2.1 Innledning 

Den rettslige konsekvensen av en intervensjon som uttrykkelig er regulert i NS 8415 punkt 

18.4, er underentreprenørens erstatningsansvar. Regelen lyder som følger: 

 

«De nødvendige merkostnadene dette medfører for hovedentreprenøren kan han belaste 

underentreprenøren. Underentreprenøren skal likevel ikke belastes for mer enn 50 % av 

kontraktssummen etter denne bestemmelsen. Denne begrensningen gjelder likevel ikke 

dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos underentreprenø-

ren.»157  

 

I den videre redegjørelsen vil jeg se på de ulike sidene ved bestemmelsen. I punkt 4.2.2 knyt-

tes noen bemerkninger til ansvarsgrunnlaget. Deretter behandler jeg diverse utmålingsspørs-

mål i punkt 4.2.3. Nærmere bestemt krav om økonomisk tap, årsakssammenheng og det at 

hovedentreprenørens merkostnader må ha vært «nødvendige». I punkt 4.2.4 drøfter jeg an-

svarsgrensen, herunder unntaket fra prosentgrensen grunnet grov skyld. 

 

Det finnes andre bestemmelser i standardkontrakten som oppstiller et økonomisk ansvar for 

underentreprenøren. Blant annet dagmulkt og erstatning for brudd på samordningsplikten. 

                                                 
157  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd annet, tredje og fjerde punktum. 
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Forholdet mellom erstatning etter intervensjonsbestemmelsen og disse ordinære forsinkelses-

beføyelsene, behandler jeg i punkt 4.2.5.  

 

4.2.2 Ansvarsgrunnlaget 

Formuleringen «dette medfører» (min utheving) i NS 8415 punkt 18.4 annet ledd annet 

punktum, er en henvisning til intervensjonen som sådan. Underentreprenøren blir erstatnings-

ansvarlig for hovedentreprenørens merkostnader inntil 50 % av kontraktssummen, dersom 

vilkårene for intervensjon er oppfylt. Dette ansvaret er ikke avhengig av skyld, men det er 

likevel ikke rent objektivt.  

 

I de tilfellene intervensjonen forankres det andre alternative vilkåret om antesipert mislig-

hold,158 må det foreligge forsinkelse i standardkontraktens forstand. Som tidligere fremhevet 

krever dette både brudd på en bindende frist, og at underentreprenøren har risikoen for frist-

overskridelsen.159 Det at det ikke foreligger forsinkelse dersom oppfyllelsessvikten skyldes et 

«forhold utenfor [underentreprenørens] kontroll»160, gjør at ansvaret ilegges på et kontrollan-

svarsgrunnlag.161 

 

Dersom hovedentreprenøren intervenerer med hjemmel i alternativ nummer en – «underen-

treprenørens fremdrift avviker vesentlig i forhold til underentreprenørens fremdriftsplan»162 – 

må man innfortolke tilsvarende risikoreservasjon.163 Det gjør det nærliggende å hevde at an-

svarsgrunnlaget også i slike situasjoner er et kontrollansvar. En må imidlertid ha i mente at 

kontrollansvar i kontraktsretten i alminnelighet forutsetter brudd på bindende frister – ikke en 

fremdriftsplan.  

 

4.2.3 Erstatningsutmålingen 

For at en kontraktspart skal få medhold i et erstatningskrav, holder det ikke å konstatere et 

ansvarsgrunnlag. Kreditor må i tillegg ha lidt et økonomisk tap, og det må foreligge årsaks-

sammenheng. Etter NS 8415 punkt 18.4 annet ledd annet punktum er det også en betingelse at 

hovedentreprenørens merkostnader var «nødvendige». Disse tre sistnevnte vilkårene har tett 

sammenheng, og glir over i spørsmålet om utmåling av erstatning. Det er grunnen til at jeg 

behandler dem samlet under denne overskriften. 

 

                                                 
158  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
159  Se ovenfor i punkt 3.2.4.2 og 3.3.3. 
160  NS 8415 punkt 24.3 første ledd. 
161  Hagstrøm (2014) s. 359. 
162  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
163  Se ovenfor i punkt 3.2.4.2. 
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Kravet til økonomisk tap kommer til uttrykk gjennom begrepet «merkostnadene» i NS 8415 

punkt 18.4 annet ledd annet punktum. Dette er kostnader hovedentreprenøren har til gjennom-

føringen av intervensjonen. Typisk utgifter til mannskap og utstyr ved forsering. 

 

Merkostnadene må stå i årsakssammenheng med intervensjonen, jf. «dette medfører»164 (min 

utheving). Kravet til årsakssammenheng inneholder to elementer: Årsakssammenhengen må 

være både faktisk og adekvat. Konstatering av faktisk årsakssammenheng mellom en inter-

vensjon og eventuelle merkostnader vil sjelden volde problemer. Kriteriet er ikke oppfylt der-

som hovedentreprenøren ville hatt utgiftene uavhengig av intervensjonen. 

 

Det springende punktet i praksis er om merkostnadene var adekvate. Foreligger det en til-

strekkelig nærhet i årsakskjeden? Tapet må være en rimelig og påregnelig følge av interven-

sjonen. Det er likevel ikke et vilkår at erstatningskravet skal være rimelig i forhold til opprin-

nelig kontraktssum.165 Rt. 1972 s. 449 viser dette. En byggherre og entreprenør hadde inngått 

en avtale der kontraktssummen lå på om lag 60 000 kroner. Det oppsto et økonomisk tap på 

ca. 440 000 kroner. Til tross for denne differansen, var det ikke grunnlag for en begrensning 

av entreprenørens ansvar ut fra adekvansbetraktninger.166 

 

Kostnadsomfanget kan imidlertid ha betydning ved vurderingen av hvorvidt hovedentreprenø-

rens merkostnader var «nødvendige», jf. NS 8415 punkt 18.4 annet ledd annet punktum. Nød-

vendighetskravet har en parallell i NS 8415 punkt 39.4 første ledd, om hovedentreprenørens 

erstatningskrav i hevingstilfeller. Bestemmelsen korresponderer med NS 8405 punkt 39.4. 

Tolkningsuttalelser tilknyttet sistnevnte rettskilde vil derfor kunne gi veiledning ved vurde-

ringen av kriteriets innhold etter NS 8415 punkt 18.4.  

 

En språklig forståelse av betegnelsen gir anvisning på en tapsbegrensningsplikt hos hoveden-

treprenøren. Tapsbegrensningen innebærer for det første at hovedentreprenøren kun kan kreve 

dekket utgifter til arbeider underentreprenøren var forpliktet til å levere, inkludert eventuelle 

endringer. Han kan ikke gå ut over kontraktens ramme når det gjelder omfanget.167  

 

For det andre må hovedentreprenøren forsøke å holde kostnadene på et rimelig nivå. Han får 

ikke nødvendigvis full kompensasjon dersom han engasjerer den dyreste entreprenøren på 

markedet, og det fantes fullgode alternativer til en mye rimeligere penge. På den annen side 

kan ikke tapsbegrensningsplikten strekke seg for langt. Som nevnt innledningsvis i punkt 2.2, 

                                                 
164  NS 8415 punkt 18.4 annet ledd annet punktum. 
165  Rt. 2004 s. 675, i avsn. 68 og Haaskjold (2017) s. 186. 
166  Rt. 1972 s. 449, på s. 479 flg. og Haaskjold (2017) s. 186.  
167  Marthinussen (2016) s. 682.  
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innebærer det stor risiko for en entreprenør å overta arbeid som ikke er levert etter avtalen. 

Det må hovedentreprenøren betale for. I tillegg er hovedentreprenøren i tidspress; han må 

overholde sine frister i kontraktsforholdet med byggherren. Dette gjør at hovedentreprenøren 

må innrømmes et slingringsmonn ved gjennomføringen av en intervensjon. Det vil stort sett 

bli en betydelig prisdifferanse mellom opprinnelig kontraktssum og hovedentreprenørens 

merkostnader.  

 

4.2.4 Ansvarsgrensen  

Hovedregelen er at underentreprenørens erstatningsansvar er begrenset til 50 % av partenes 

kontraktssum, jf. NS 8415 punkt 18.4 annet ledd tredje punktum. I leddets neste punktum er 

det slått fast at dette ikke gjelder ved grov skyld. Disse to reglene blir gjennomgått videre i 

nevnte rekkefølge. Når det gjelder unntak fra ansvarsgrensen, vil jeg behandle kravet om grov 

uaktsomhet mer inngående enn forsettsbegrepet. Det skyldes at det er tilstrekkelig å konstate-

re grov uaktsomhet for å utvide ansvaret til underentreprenøren. I praksis vil det være her 

grensespørsmål oppstår. 

 

Poenget med å begrense underentreprenørens erstatningsansvar til 50 % av kontraktssummen, 

må ha vært å verne underentreprenøren. Det kan reises spørsmål om hvor sterkt dette vernet 

er, i og med at grensen er satt til hele 50 %. Situasjonen kan sammenlignes med dagmulkt. 

Samlet dagmulkt kan ikke overstige 10 % av kontraktssummen, og sanksjonen er betinget av 

mislighold i form av forsinkelse.168 Dagmulktsbestemmelsen inneholder imidlertid ikke noe 

vesentlighetskrav, i motsetning til NS 8415 punkt 18.4. Verken om at fristoversittelsen må 

være vesentlig, eller at avviket må ha hatt vesentlig betydning for realkreditor. Det gjør at det 

fremstår berettiget å sette grensen på 50 % i NS 8415 punkt 18.4.  

 

Dette underbygges av at det overhodet ikke er noen prosentbegrensning for debitors erstat-

ningsansvar i hevingstilfeller.169 Denne forskjellen i omfanget av underentreprenørens ansvar 

ved intervensjon og heving, kan forklares med at terskelen for heving er høyere, jf. kravet til 

«vesentlig mislighold» i NS 8415 punkt 39.1 første ledd første og annet punktum. Men der-

som hevingsvilkårene er oppfylt, har hovedentreprenøren adgang å intervenere i stedet for å 

heve etter NS 8415 punkt 39.8. Det er uklart hvorvidt ansvarsgrensen på 50 % i interven-

sjonsbestemmelsen kan opprettholdes i slike tilfeller. 

 

I NS 8415 punkt 39.8 første punktum heter det uttrykkelig at hovedentreprenøren kan interve-

nere «etter bestemmelsen i 18.4». Formuleringen indikerer at dersom hovedentreprenøren 

                                                 
168  NS 8415 punkt 34.2 første ledd og punkt 34.3 tredje ledd første punktum.  
169  NS 8415 punkt 39.4 første ledd. 
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bestemmer seg for å intervenere i stedet for å heve, må oppgjøret mellom kontraktspartene 

foretas i samsvar med intervensjonsbestemmelsen. Det vil innebære at begrensningen av un-

derentreprenørens erstatningsansvar på 50 % av kontraktssummen kommer til anvendelse. I 

juridisk teori er dette lagt til grunn uten noen nærmere drøftelse.170  

 

En slik fortolkning kan imidlertid gjøre NS 8415 punkt 39.8 overflødig. Det vil ofte være 

vanskelig for hovedentreprenøren å forutberegne om hans merkostnader vil komme til å over-

stige 50 % av kontraktssummen. Han kan risikere å sitte igjen med et udekket tap dersom han 

intervenerer. For å være på den sikre siden, vil han heller anvende hevingsadgangen etter NS 

8415 punkt 39.1. Det å gi hovedentreprenøren et incentiv til å heve kontrakten, kan være 

ugunstig for underentreprenøren, ettersom denne misligholdsbeføyelsen i alminnelighet er 

mer inngripende enn en intervensjon. Som fremhevet ovenfor i punkt 2.1, innebærer en inter-

vensjon at hovedentreprenøren delvis overtar underentreprenørens restarbeid. Heving på sin 

side forutsetter fullstendig opphør av videre kontraktsforhold. Intervensjon er derfor en mer 

fleksibel løsning.171 Disse forholdene taler for at begrensningen på 50 % i NS 8415 punkt 18.4 

ikke kan opprettholdes dersom vilkårene i NS 8415 punkt 39.8 er oppfylt. Hvilken konklusjon 

som er korrekt, er åpent. 

 

Det følger av NS 8415 punkt 18.4 annet ledd fjerde punktum at ansvarsgrensen ikke gjelder 

dersom det kan påvises «forsett eller grov uaktsomhet». Lignende reguleringer forekommer 

flere steder i standardkontrakten.172 Det anses som et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp at 

ansvaret til en kontraktspart utvides ved slik opptreden.173 Hovedbegrunnelsen for dette er at 

den som markant har overskredet grensen for forsvarlig handlemåte og dermed tilsidesatt kon-

traktspartens interesser, ikke fortjener samme vern etter kontrakten.174  

 

Det finnes ingen definisjon av forsettsbegrepet i NS 8415 eller andre standardkontrakter i en-

trepriseretten. Det sentrale er at kontraktsparten har begått et bevisst kontraktsbrudd; ved-

kommende handlet med viten og vilje eller med hensikt.175 I teorien er det trukket fram to 

kategorier av forsettlige handlinger hos en entreprenør. For det første: Bevisst og betydelig 

nedprioritering av arbeidet. Det andre er bevisst tilsidesettelse av kvalitetssikringsprosedy-

                                                 
170  Haugen (2016) s. 49. 
171  Haugen (2016) s. 49. 
172  Se blant annet NS 8415 punkt 34.1 og punkt 36.5. 
173  Neraal (2016) kapittel 1.1.  
174  Neraal (2016) kapittel 1.1.   
175  Hagstrøm (2014) s. 401 og Marthinussen (2016) s. 615.  
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rer.176 Det er ikke vanskelig å se for seg at slik opptreden hos en underentreprenør lett vil an-

ses forsettlig.    

 

Når det gjelder kriteriet «grov uaktsomhet», er heller ikke dette entydig definert verken i stan-

dardkontraktene eller i den generelle kontraktsretten.177 Det har vært vanlig å ta utgangspunkt 

i en strafferettslig formulering om at det må foreligge «… kvalifisert klanderverdig opptreden 

som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet»178. I Rt. 1989 s. 1318 presiser-

te retten vurderingstemaet: Vedkommende må være «… vesentlig mer å klandre enn hvor det 

er tale om alminnelig uaktsomhet»179.  

 

I teorien fremstår det som at uttalelsene fra rettspraksis er tolket noe ulikt. I kommentarutga-

ven til NS 8405 av Marthinussen med flere benyttes betegnelsene kvalifisert/sterkt klander-

verdig, slik som i Høyesterett.180 Men ved omtalen av dagmulktsbestemmelsen i NS 8405 

punkt 34 og brudd på samordningsplikten i punkt 35, hevder forfatterne at det ikke foreligger 

et skarpt skille mellom grov uaktsomhet og forsett – førstnevnte vil grense opp til forsettstil-

feller.181 Hagstrøm er på sin side av den oppfatning at «… karakteristikken grov uaktsomhet 

ikke er forbeholdt forsettlignende tilfeller»182. Dette bygger han på at Rt. 1995 s. 486 og NJA 

1992 s. 130 avviser at grov uaktsomhet forutsetter bevissthet om skaderisikoen – i motsetning 

til forsett. Umiddelbart kan dette tilsi at Marthinussen anvender en strengere terskel for grov 

uaktsomhet enn Hagstrøm. Slike generelle formuleringer av vurderingstemaet gir imidlertid 

begrenset veiledning. Det må i alle tilfelle foretas en konkret vurdering av hvorvidt underen-

treprenøren har overskredet forsvarlighetsgrensen.  

 

I vurderingen har det betydning at Høyesterett har lagt til grunn at det gjelder et strengt akt-

somhetsansvar for profesjonsutøvere.183 Det innebærer at terskelen for forsvarlig atferd er 

høyere for underentreprenøren som profesjonell aktør, enn for private personer. Ved bedøm-

melsen av om han oppfyller aktsomhetskravet, blir temaet om innsatsen objektivt sett har vært 

                                                 
176  Hagstrøm (2011) s. 481–482 og Hagstrøm (2014) s. 402.  
177  Neraal (2016) kapittel 1.1 
178  Rt. 1970 s. 1235, på s. 1235, Rt. 1983 s. 1222, på s.1223, Hagstrøm (2014) s. 403 og Marthinussen (2016) s. 

615. Formuleringen er langt på vei kodifisert i legaldefinisjonen av grov uaktsomhet i straffeloven § 23 

annet ledd.   
179  Rt. 1989 s. 1318, på s. 1322. Dette er fulgt opp i senere rettspraksis, se blant annet Rt. 2012 s. 770 i avsn. 53.  
180  Marthinussen (2016) s. 569 og s. 615.  
181  Marthinussen (2016) s. 570 og s. 583.  
182  Hagstrøm (2011) s. 485 og Hagstrøm (2014) s. 404.  
183  Se blant annet Rt. 1995 s. 1350, på s. 1356 og HR-2018-1234-A, i avsn. 41, Hagstrøm (2011) s. 468 flg. og 

Neraal (2016) kapittel 3.3.  
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rimelig tilpasset byggeprosjektets omfang og kompleksitet. Ikke om han subjektivt sett har 

gjort så godt han kunne.184 

 

Et viktig aspekt i helhetsvurderingen, underentreprenørens bemanning. Er den forsvarlig, og i 

samsvar med det avtalte?185 I motsatt fall kan det være grunnlag for å konstatere kvalifisert 

klanderverdighet som gir grunnlag for sterk bebreidelse. Vurderingen av underentreprenørens 

bemanning, må foretas med utgangspunkt i tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Dersom ho-

vedentreprenøren i etterkant har vedtatt omfattende endringer som krever ekstra mannskap, 

kan ikke underentreprenøren bebreides for dette.  

 

4.2.5 Forholdet til de ordinære forsinkelsesbeføyelsene  

4.2.5.1 Dagmulkt 

I NS 8415 punkt 18.4 tredje og siste ledd er det bestemt at merkostnadene ved en intervensjon 

«kan kreves uavhengig av, og kommer i tillegg til eventuell dagmulkt etter punkt 34». Dag-

mulkt er den prinsipale sanksjonen mot forsinkelse i entrepriseretten.186 Da det er en mislig-

holdsbeføyelse, vil forholdet mellom dagmulkt og erstatning etter NS 8415 punkt 18.4 kun 

komme opp som en problemstilling dersom underentreprenøren har begått et kontraktsbrudd.  

 

Dagmulkt er en standardisert erstatning i forsinkelsestilfeller. Dette gir realkreditor et incentiv 

til å ferdigstille til riktig tid.187 Misligholdsbeføyelsen er verken er betinget av subjektiv skyld 

hos realdebitor, eller at medkontrahenten har lidt et økonomisk tap. Umiddelbart kan det 

fremstå urimelig for den som leverer forsinket. Likevel anses dagmulkten gjennomgående 

som en ansvarsbegrensning for realdebitor.188 Dette forklares med at realkreditor som ut-

gangspunkt ikke har anledning til å kreve erstatning i tillegg til, eller i stedet for dagmulkt.189 

Og som allerede fremhevet, er det samlede dagmulktsbeløpet begrenset til 10 % av kontrakts-

summen. Realkreditor kan ha et tap som markert overstiger denne grensen.  

 

Dagmulktens funksjon som ansvarsbegrensende primærbeføyelse ved forsinkelse, svekkes når 

NS 8415 punkt 18.4 gir hovedentreprenøren rett på erstatning for sine merkostnader ved en 

intervensjon i tillegg.190 NS 8416 punkt 17.2 og de tidligere underentreprisestandardene har 

                                                 
184  Hagstrøm (2011) s. 475.  
185  Neraal (2016) kapittel 3.5.3 og Marthinussen (2016) s. 569 og 570, se blant annet LH-2012-96353.  
186  Hagstrøm (2014) s. 350. 
187  Hagstrøm (2014) s. 351.  
188  Hagstrøm (2014) s. 351. 
189  NS 8415 punkt 34.1 tredje ledd og Hagstrøm (2014) s. 351. 
190  Haugen (2016) s. 47. 
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samme regel.191 Ordlyden er motsatt i NS 8417 punkt 21.5 tredje ledd tredje punktum: «Det 

kan ikke kreves dagmulkt i tillegg». Det fremstår som at denne løsningen ivaretar formålet 

med dagmulkten i større grad. Særlig om man ser hen til andre reguleringer i standardkontrak-

ten. Hovedentreprenøren har for eksempel ikke mulighet til å kreve erstatning for brudd på 

samordningsplikten og dagmulkt for samme forhold, jf. NS 8415 punkt 35 første ledd annet 

punktum. Det er en identisk regel i NS 8405 punkt 35. Begrunnelsen bak reguleringen er 

fremhevet i utførelsesentreprisestandardens kommentarutgave fra 2016. For det første: Dag-

mulkt betraktes som primærbeføyelsen ved forsinkelse. I tillegg skal det hindre at realkreditor 

blir kompensert to ganger for samme forhold.192  

 

På den annen side kan hovedentreprenørens eget økonomiske ansvar overfor byggherren tilsi 

at underentreprenøren burde holdes ansvarlig etter både intervensjons- og dagmulktshjemme-

len. Dersom underentreprenøren er forsinket overfor hovedentreprenøren, vil hovedentrepren-

øren ofte bli forsinket overfor byggherren. Byggherren kan i så fall kreve dagmulkt.193 Og 

hovedentreprenørens dagmulktsansvar vil ikke bli kompensert gjennom NS 8415 punkt 18.4 

annet ledd, fordi dette ikke utgjør merkostnader i forbindelse med intervensjonen. Det å opp-

rettholde underentreprenørens standardiserte erstatningsansvar etter NS 8415 punkt 34, kan i 

alle fall dekke noe av det økonomiske ansvaret hovedentreprenøren har overfor byggherren. 

Slike betraktninger har imidlertid ikke fått utslagsgivende vekt ved utformingen av NS 8417. 

Hva er så årsaken til at forholdet mellom dagmulkt og merkostnadene ved en intervensjon er 

ulikt regulert for utførelsesunderentrepriser og totalunderentrepriser?  

 

I en totalunderentreprisekontrakt skal totalunderentreprenøren både prosjektere og utføre en 

del av et bygg- eller anleggsarbeid.194 Utførelsesunderentreprisekontrakter er forbeholdt tilfel-

ler der prosjekteringsansvaret i hovedsak ligger hos hovedentreprenøren.195 Underentreprenø-

ren står naturlig nok enda for utføringen. Denne ulike fordelingen av prosjekteringsansvaret 

utgjør ikke en god begrunnelse for de avvikende reguleringene. Forskjellen kan trolig forkla-

res med underentreprisekontraktenes alder. NS 8417 er den yngste. De som utformet stan-

dardteksten, kan ha blitt oppmerksomme på at reguleringen kan være problematisk dersom 

dagmulkten skal fungere som ansvarsbegrensende primærbeføyelse for realdebitor. Noe som 

gjorde at de valgte en annen løsning for totalunderentreprisekontrakter. I tillegg kan det ha 

                                                 
191  NS 8416 punkt 17.2 tredje ledd, NS 3433 punkt 20.2 og NS 3406 punkt 25.2 tredje ledd.   
192  Marthinussen (2016) s. 582.  
193  Se blant annet NS 8405 punkt 34. 
194  Forord i NS 8417 og punkt 1.9.  
195  NS 8415 punkt 1 første ledd.  
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hatt betydning at det var en annen komité som utarbeidet NS 8417 enn NS 8415 og NS 

8416.196 

 

Uavhengig av begrunnelsen bak regelen i den mest oppdaterte underentreprisestandarden, må 

den klare ordlyden i NS 8415 punkt 18.4 tredje ledd respekteres. Det innebærer at underentre-

prenøren både kan bli erstatningsansvarlig for 50 % av kontraktssummen etter NS 8415 punkt 

18.4, og ansvarlig for dagmulkt inntil 10 % av kontraktssummen etter NS 8415 punkt 34.  

 

4.2.5.2 Erstatning for brudd på samordningsplikten  

Dagmulkten er ikke den eneste forsinkelsesbeføyelsen som gjelder parallelt med erstatnings-

ansvaret etter intervensjonsbestemmelsen. Underentreprenøren kan samtidig holdes ansvarlig 

for brudd på samordningsplikten etter punkt 35, jf. NS 8415 punkt 18.4 tredje ledd.  

 

I punkt 3.2.2 nevnte jeg at samordningsplikten mellom de involverte aktørene skal sikre effek-

tiv gjennomføring av entrepriseprosjekter, og at underentreprenøren blir erstatningsansvarlig 

dersom han har «forsømt» denne plikten, jf. NS 8415 punkt 35 første ledd første punktum. 

Begrepet «forsømt» forutsetter at underentreprenøren må kunne bebreides; det holder ikke å 

konstatere et objektivt brudd på samordningsplikten. Det skal imidlertid ikke mye til før ters-

kelen er overtrådt. Spørsmålet er hvorvidt underentreprenøren har opptrådt tilstrekkelig akt-

somt.197 Ansvarskriteriet vil typisk være oppfylt dersom hovedentreprenøren har adgang til å 

intervenere etter NS 8415 punkt 18.4. Der det foreligger fremdriftsavvik innenfor underentre-

prenørens risikosfære med stor innvirkning på hovedentreprenørens egen fremdrift, vil det 

ofte ha sin årsak i forsømmelse av samordningsplikten. Det innebærer at det gjennomgående 

vil være aktuelt å kreve erstatning etter begge bestemmelsene parallelt.  

 

NS 8417 punkt 21.5 er taus når det gjelder forholdet mellom erstatningsansvaret etter en in-

tervensjon og erstatningsansvaret ved brudd på samordningsplikten. Dette tas til inntekt for at 

bestemmelsene gjelder fullt ut ved siden av hverandre. Hvis ikke ville de som utformet stan-

dardkontrakten presisert det, slik de gjorde med forholdet til dagmulkt. Her er reguleringen 

altså sammenfallende for utførelsesunderentrepriser og totalunderentrepriser.  

 

Grunnen til at de som utformet NS 8417 punkt 21.5 beholdt erstatningsansvaret for brudd på 

samordningsplikten, er at dette kan harmoniseres med ansvaret etter intervensjonsbestemmel-

sen. For det første gir hjemlene rett på erstatning for forskjellige tapsposter. Etter NS 8415 

punkt 18.4 skal underentreprenøren erstatte de nødvendige merkostnadene hovedentreprenø-

                                                 
196  Standard Norge (u.å.a) og Standard Norge (u.å.b). 
197  Marthinussen (2016) s. 581.  
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ren har hatt til selve gjennomføringen av intervensjonen. I medhold av NS 8415 punkt 35 kan 

hovedentreprenøren kreve kompensasjon for «utgifter denne påføres ved at sideordnede un-

derentreprenører eller andre av hovedentreprenørens kontraktsmedhjelpere blir forsinket»198. 

Dette er utgifter hovedentreprenøren påføres som en konsekvens av at hans kontraktsmedhjel-

pere har fremmet berettigede krav overfor ham.199 Typisk krav om fristforlengelse og veder-

lagsjustering. 

 

Formålsbetraktninger underbygger at disse to erstatningsansvarene kan koordineres. Som vi 

så ovenfor, vil det å kreve erstatning etter intervensjonsbestemmelsen i tillegg til dagmulkten 

kunne være problematisk grunnet dagmulktens funksjon som ansvarsbegrensende primærbe-

føyelse. Samme problem foreligger ikke ved brudd på samordningsplikten. Det å forsømme 

plikten til å samordne sin virksomhet med øvrige aktører er kritikkverdig i seg selv. Ved å 

opprettholde ansvaret etter NS 8415 punkt 35 vil underentreprenøren motiveres til å samar-

beide med andre involverte parter, til tross for at hovedentreprenøren truer med, eller iverkset-

ter, en intervensjon. Det øker sjansene for en vellykket gjennomføring av prosjektet. 

 

I tillegg er underentreprenørens ansvar etter NS 8415 punkt 35 som utgangspunkt begrenset til 

10 % av kontraktssummen,200 i likhet med dagmulktssanksjonen. Det er derfor grense for hvor 

tyngende dette blir for ham, til tross for at han faktisk har forsømt sin samordningsplikt. 

 

4.3 Spørsmål om vederlagsreduksjon 

En intervensjon innebærer at underentreprenøren ikke utfører en del av arbeidet han var kon-

traktsforpliktet til. Det gjelder uavhengig av om hovedentreprenøren supplerer underentrepre-

nørens innsatsfaktorer, eller om han overtar en avgrenset del av underentreprenørens entrepri-

se. En naturlig reaksjon er at dette burde få betydning for underentreprenørens vederlagskrav. 

 

NS 8415 punkt 18.4 er taus om vederlagsspørsmålet. Bestemmelsen kan kontrasteres mot 

hevingsreglene i kapittel 39. Realdebitor har krav på vederlag for det arbeidet som er «utført», 

jf. NS 8415 punkt 39.3 første punktum. En antitetisk fortolkning viser at han ikke har krav på 

vederlag for restarbeidet. Det kom tydelig fram i HR-2016-219-A. Saken gjaldt oppgjør etter 

heving av en forbrukerentreprisekontrakt. Retten slo uttrykkelig fast at heving kun har virk-

ning fremover i tid.201 Det innebærer at realkreditor må betale fullt vederlag for det som er 

levert, men at de fremtidige forpliktelsene til å oppfylle kontrakten bortfaller.202 Denne retts-

                                                 
198  NS 8415 punkt 35 første ledd første punktum. 
199  Marthinussen (2016) s. 582. 
200  NS 8415 punkt 35 første ledd tredje punktum. 
201  HR-2016-219-A, i avsn. 37.  
202  Haaskjold (2017) s. 157 og 158.  
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følgen ved heving ex nunc anses som et alminnelig entrepriserettslig og obligasjonsrettslig 

prinsipp.203 

 

Til tross for at intervensjonsbestemmelsen ikke har en regel likelydende med punkt NS 8415 

punkt 39.3, gjør erstatningsansvaret i punkt 18.4 annet ledd at resultatet blir tilsvarende som 

ved heving. Dette illustreres best ved et eksempel. La oss si at opprinnelig kontraktssum mel-

lom hovedentreprenør og underentreprenør på et malearbeid var på 1 million kroner. Hoved-

entreprenøren intervenerer. En ny entreprenør overtar en del av malejobben til en verdi av 

100.000 kroner. Dette må hovedentreprenøren betale entreprenøren for. Men denne utgifts-

posten kan han kreve dekket av opprinnelig underentreprenør etter NS 8415 punkt 18.4 annet 

ledd. Erstatningen blir i realiteten en kompensasjon for det arbeidet underentreprenøren ikke 

utfører selv. Og der kostnadene overstiger opprinnelig avtalt vederlag – noe som vil være det 

normale – har hovedentreprenøren rett på dekning av dette økonomiske tapet. Det innebærer 

at hovedentreprenøren blir stilt i samme posisjon som om han kun hadde betalt underentre-

prenøren vederlag for utført arbeid i samsvar med NS 8415 punkt 39.3, og deretter fått erstat-

ning for sine nødvendige merkostnader. For ved vurderingen av hva som utgjør slike «mer-

kostnader» etter hevingsregelen i NS 8415 punkt 39.4 første ledd, må den godtgjørelsen opp-

rinnelig underentreprenør ville hatt krav på dersom han hadde fullført arbeidet, trekkes fra.204 

Kun utgifter som overstiger dette beløpet vil utgjøre et økonomisk tap.  

 

4.4 Uberettiget intervensjon  

Det hender at intervensjon iverksettes uten hjemmelsgrunnlag. Hvordan skal det økonomiske 

tapet hos kontraktspartene fordeles i slike situasjoner? NS 8415 punkt 18.4 gir ingen veiled-

ning for løsningen. I det følgende behandler jeg først hovedentreprenørens merkostnader, der-

etter underentreprenørens tap ved å ikke få utført oppdraget i henhold til kontrakten.  

 

Hovedentreprenøren må naturlig nok dekke sine egne merkostnader dersom vilkårene for in-

tervensjon ikke var til stede. Det følger av det grunnleggende utgangspunktet om at et erstat-

ningsansvar krever ansvarsgrunnlag. I tillegg vil et annet resultat være urimelig overfor un-

derentreprenøren. Løsningen kan også forankres i rettspraksis. Avgjørelsen fra Hålogaland 

lagmannsrett om oppføring av et distribusjonslager til ASKO Nord, er et av flere eksempler 

på dette.205 Dommen ble gjennomgått ovenfor i punkt 3.4.3. Her gjentas kun at lagmannsret-

ten konstaterte at hovedentreprenøren (Consto) ikke hadde hjemmel til å intervenere i under-

                                                 
203  Sandvik (1966) s. 448–449, Hagstrøm (2011) s. 454–455, Arvesen (2014) s. 482, Haaskjold (2017) s. 158. 

Se også blant annet NS 8405 punkt 39.3 første punktum, NS 8407 punkt 46.3 første punktum og bustadopp-

føringslova § 21 første ledd første punktum. 
204  Sandvik (1977) s. 255. 
205  LH-2013-95815.  
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entreprenøren (Installatøren) sitt elektroarbeid. Det innebar at Installatøren ikke kunne belas-

tes for utgiftene Consto hadde hatt ved å leie inn elektrikere til å utføre det omtvistede arbei-

det.   

 

Det spørsmålet som vil volde mer problemer i praksis, er om underentreprenøren kan kreve 

erstatning fra hovedentreprenøren for sitt økonomiske tap, herunder tapt fortjeneste.  

 

Avgjørelsen inntatt i LF-2014-67811 tas til inntekt for at svaret er ja. Frostating lagmannsrett 

slo fast at intervensjonen fra hovedentreprenør Aurstad i underentreprenør Grunn & Fjell sitt 

arbeid var uhjemlet.206 Det interessante for denne drøftelsen, er følgen av dette:  

 

«Ved at Aurstad har utført arbeider som falt inn under Grunn & Fjell Entreprenørens 

gjøremål etter kontrakten, har Austad intervenert i strid med kontrakten. Tapt fortjeneste 

som følge av dette kan Grunn & Fjell Entreprenøren derfor kreve erstattet.»207 (Min ut-

heving). 

 

LH-2015-47254 er et eksempel på at retten har konkludert på lignende måte der hovedentre-

prenøren kun har supplert underentreprenørens innsatsfaktorer. Saksforholdet er gjennomgått 

ovenfor i punkt 2.1. Kort fortalt engasjerte LNS ekstra mannskap til å utføre grøftearbeider i 

E10 Hamnøytunellen samtidig med opprinnelig underentreprenør ABS. Denne paralleldriften 

vanskeliggjorde arbeidet for ABS, og påførte dem ekstra kostnader. Dette fikk de kompensert. 

Disse to dommene tilsier at underentreprenøren har rett på erstatning ved uberettiget interven-

sjon, uavhengig av hvordan tiltaket gjennomføres. Som tidligere fremhevet, er det en glidende 

overgang mellom ulike intervensjonsmåter. Fellestrekket er at noe av arbeidet underentrepre-

nøren var forpliktet til å levere, overtas av andre aktører.  

 

I likhet med lagmannsrettsavgjørelsene, taler rimelighetsbetraktninger for at underentreprenø-

ren burde kompenseres dersom hovedentreprenøren uberettiget har grepet inn i arbeidet hans 

og påført ham et tap. 

 

Paralleller til andre tilfeller der underentreprenøren fratas arbeid etter kontrakten, underbygger 

dette standpunktet. Realdebitor har krav på erstatning ved uberettiget heving.208 Rt. 2001 s. 

1288 er et tydelig eksempel på det. Høyesterett konkluderte med at det forelå en bindende 

avtale mellom Gate Gourmet og PEAB, som uberettiget ble hevet av førstnevnte. PEAB had-

                                                 
206  Se ovenfor i punkt 3.4.3.  
207  LF-2014-67811, under overskriften «Erstatning for uberettiget intervenering».  
208  Marthinussen (2016) s. 686–687. 
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de derfor rett på kompensasjon for tapet firmaet led av å ikke få utført sitt entreprisearbeid.209 

Dette korresponderer med rettsfølgene av en avbestilling: Realdebitor har krav på dekning av 

sitt økonomiske tap, jf. NS 8415 punkt 38.1 fjerde ledd. I juridisk teori er det debattert hvor-

vidt uberettiget heving skal karakteriseres som en avbestilling eller et mislighold.210 Hvilken 

tilnærming man velger, er ikke nødvendigvis utslagsgivende for erstatningsutmålingen. Den 

andre parten har som utgangspunkt uansett rett på full erstatning for alt økonomisk tap, inklu-

dert tapt fortjeneste.211 Likhetstrekkene mellom disse situasjonene og intervensjon uten 

hjemmelsgrunnlag, tilsier at løsningen må bli den samme i sistnevnte tilfelle. Dette, i kombi-

nasjon med LF-2014-67811, LH-2015-47254 og rimelighetshensyn, er avgjørende for konklu-

sjonen: Hovedentreprenøren må dekke underentreprenørens økonomiske tap dersom interven-

sjonen var uberettiget. 

 

 

                                                 
209  Rt. 2001 s. 1288, på s. 1300 og 1301. 
210  Marthinussen (2016) s. 686–687.  
211  NS 8415 punkt 38.1 fjerde ledd, punkt 39.5 og Marthinussen (2016) s. 687.  
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5 AVSLUTNING 

I denne avhandlingen har jeg behandlet vilkårene for og rettsvirkningene av intervensjon i 

entrepriseprosjekter med utgangspunkt i NS 8415 punkt 18.4. Gjennomgangen har avdekket 

at bestemmelsen har visse svakheter. I dette avslutningskapitlet foretas derfor en kort norma-

tiv vurdering av hvordan intervensjonsretten burde vært regulert.  

 

Bestemmelsen burde inndeles i ledd som tydelig skiller mellom vilkår, gjennomføring og 

rettsvirkninger av en intervensjon. Det vil gjøre regelen mer oversiktlig og dermed enklere å 

praktisere. Blant annet hadde det vært en fordel om NS 8415 punkt 18.4 første ledd inneholdt 

en uttømmende oversikt over alle vilkårene for intervensjon. Det inkluderer varslingsplikten, 

som på nåværende tidspunkt er plassert i annet ledd.  

 

Forfatterne av intervensjonsbestemmelsen må gjøre mer enn å forandre intervensjonsbestem-

melsens oppbygning. Når det gjelder vilkår, burde det stå i klartekst at det ikke er tilstrekkelig 

å konstatere vesentlig avvik fra fremdriftsplanen for å kunne intervenere med etterfølgende 

erstatningsansvar for underentreprenøren. Avviket må skyldes et forhold han bærer risikoen 

for. Konklusjonen ovenfor de lege lata var at hovedentreprenøren har en videre intervensjons-

adgang ved force majeure, så fremt underentreprenøren ikke holdes ansvarlig for førstnevntes 

merkostnader. Begrunnelsen var at dette vil kunne sikre at intervensjonsbestemmelsen får sin 

tilsiktede virkning, nemlig å unngå at «liten tue kan velte stort lass». Det er imidlertid uklart 

om denne forståelsen er korrekt. NS 8415 punkt 18.4 burde regulere rettsspørsmålet uttrykke-

lig.  

 

Et annet aspekt ved intervensjonsvilkårene med rom for forbedring, er reguleringen av forven-

tet forsinkelse i NS 8415 punkt 18.4 første ledd. Det at ordlyden avviker fra regelen om fore-

liggende fremdriftsavvik, skaper usikkerhet rundt regelens innhold. Det kan være fordelaktig 

og heller henvise til de materielle vilkårene i første alternativ, i tråd med øvrig regulering av 

antesipert mislighold i kontraktsretten. Kravet til sannsynlighetsovervekt for fremtidig avvik 

burde beholdes slik den er, jf. «klart»212.  

 

Konklusjonen om at intervensjon med etterfølgende erstatningsansvar er betinget av at frem-

driftsavviket må tilskrives underentreprenørrisiko, gjør rettsvirkningen i form av underentre-

prenørens ansvar for hovedentreprenørens merkostnader velbegrunnet. Problemet er forholdet 

mellom dette erstatningsansvaret og dagmulkt i misligholdstilfeller. Det er ingen åpenbar 

grunn til at reguleringen er ulik for utførelsesunderentrepriser og totalunderentrepriser. For å 

skape harmoni i regelverket, burde én av løsningene gjennomføres fullt ut; enten kommer 

                                                 
212  NS 8415 punkt 18.4 første ledd første punktum. 
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dagmulktsansvaret i tillegg til ansvaret etter intervensjonsbestemmelsen, eller så gjør det ikke 

det. Den sistnevnte løsningen vil trolig ivareta formålet med dagmulkten i størst grad. 
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