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Entrepriserett, plan- og bygningsrett og
anskaffelsesrett
Schjødts avdeling for fast eiendom og entreprise utgir regelmessig nyhetsbrev som omhandler våre
fagområder. Vi omtaler nyheter innen entrepriserett, plan- og bygningsrett og anskaffelsesrett,
med hovedvekt på utvalgte dommer og andre avgjørelser. Disse fagområdene er relevante
både for eiendomsutviklere, entreprenører og rådgivere innen bygg og anlegg. Schjødt har et
ledende advokatmiljø på dette feltet, sammensatt av advokater som samlet sett representerer
omfattende erfaring og spesialkompetanse.
Redaktører for nyhetsbrevet er advokatene Ole Christian Hyggen, Martin Støren og Erlend
Holstrøm, alle partnere tilknyttet områdene fast eiendom og entreprise i Schjødt.
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ENTREPRISERETT
HØYETSTERETTS DOM HR-2018-2256-A
- DIREKTEKRAV MOT UNDERRÅDGIVER

”Også oppgjørstekniske og prosessøkonomiske hensyn

Saken gjaldt tvist som oppstod i forbindelse med

mangelfulle og ansvarsbetingende, vil best treffes i en sak

rehabiliteringen av deler av ”Midtbygningen”

hvor [underleverandør 1] og [underleverandør 2] – som

på Universitetsplassen i Karl Johansgate i Oslo.

påstås å være de egentlige ansvarlige – deltar direkte”

støtter etter min mening adgangen til direktekrav her.
Avgjørelsen av om de leverte prosjekteringstjenestene er

Hovedspørsmålet i saken var om entreprenøren
kunne fremme direktekrav mot to underrådgivere,

Samlet sett reiser avgjørelsen viktige prinsipielle

som var engasjert av prosjekterende arkitekt.

spørsmål, både av entrepriserettslig betydning,
men også for spørsmål om hvordan fordeling av

Entreprenøren reiste krav om erstatning for

kontraktsforpliktelser i ulike selskaper kan begrense

prosjekteringsfeil. Siden arkitektfirmaet hadde

ansvar.

gått konkurs ble kravet rettet mot to av arkitektens
underrådgivere. Underrådgiverne var engasjert
av arkitekten for arbeider med henholdsvis VVS
og elektro. Spørsmålet for Høyesterett var om
entreprenøren hadde mulighet til å fremme et slikt
direktekrav.

GULATING LAGMANNSRETTS DOM
LG-2018-32825 – KRAV OM ERSTATNING
FOR PROSJEKTERINGSFEIL
Saken gjaldt krav om erstatning rettet mot en
underleverandør for påståtte feil ved prosjektering

Entreprenøren og arkitekten hadde benyttet

av entrepriseoppdrag. Prosjekteringen gjaldt

prosjekteringsstandarden NS 8402, og denne

oppgradering av en fotballbane med grusdekke til

inneholdt ingen regler om direktekrav. Etter en

kunstgress på Sandsli i Bergen kommune.

omfattende gjennomgang av rettskildene på området
konkluderte Høyesterett med følgende:

Ko m m u n e n e n g a s j e r t e e n p r o s j e k t e r e n d e
rådgiver. Lagmannsretten uttalte at det

”Generelt står nok adgangen til å fremme direktekrav noe

i ko n k u r r a n s e g r u n n l a g e t ”ble presisert at

sterkere i dag enn da Veidekkedommen ble avsagt i 1998.

«Kunstgressboka», som er en veileder vedrørende bygging,

Men det er fortsatt ikke grunnlag for konstatere at det

drift og vedlikehold av kunstgressbaner, skulle følges”. Senere

eksisterer noen alminnelig rett til å fremme direktekrav

ble utførende entreprenør engasjert, og i 2013 stod

i entrepriseforhold.”

banen klar til bruk.

Avgjørelsen opprettholder altså det generelle

Etter at banen ble tatt i bruk ble det avdekket

utgangspunktet om at det ikke finnes en alminnelig

”dårlig drenering og ujevnheter i banedekket”, jf. rettens

direktekravsadgang i norsk rett. Spørsmål var

premisser. Det var på det meste snakk om ujevnheter

derfor om kontrakten kunne suppleres med en slik

ved dekket på omkring 5 cm. Utbedringskostnadene

direktekravsadgang, ut fra de momenter som er

kom på om lag MNOK 3 700.000. På grunnlag

trukket opp i rettspraksis de senere årene.

av d e t t e k re vd e ko m mu n e n e r s t at n i n g f r a
prosjekterende rådgiver for feil ved den valgte

Høyesteretts avdeling delte seg i to fraksjoner under

løsningen.

dette spørsmålet. Flertallet på tre dommere kom til at
entreprenøren ikke kunne fremme erstatningskravet

For spørsmålet om ansvarsgrunnlag gjentok

direkte mot underrådgiverene. Flertallet viste særlig

Lagmannsretten det alminnelige utgangspunktet

til at direktekravsadgang ville innebære plikter for

om at:

noen som ikke var part i avtalen. Et annet moment

www.schjodt.no

var at det dreide seg om profesjonelle parter, som

”Overfor en profesjonell aktør som er engasjert til å foreta

måtte ta konsekvensene av sitt valg om å bruke en

prosjektering, må det som utgangspunkt pålegges et

standardkontrakt uten direktekravshjemmel.

strengt profesjonsansvar”.

Mindretallet fant at det i denne konkrete saken

Etter en konkret bevisbedømmelse fant retten

forelå rettslig grunnlag for å fremme direktekrav.

at den ansvarlig prosjekterende ikke hadde

Det ble da lagt særlig vekt på at underrådgiverne og

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere risikoen for

arkitektfirmaet var selskaper i samme konsern. De

dreneringsproblemer. Under denne forutsetningen

hadde også inngitt et samlet tilbud til entreprenøren.

ble den prosjekterte løsningen ikke funnet å være

Mindretallet uttalte bl.a:

uhensiktsmessig/uforsvarlig.
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FROSTATING LAGMANNSRETTS
DOM LF-2018-45329 – HEVING AV
ENTREPRISEKONTRAKT

EIDSIVATING LAGMANNSRETTS DOM
LE-2017-113189 – SLUTTOPPGJØRSTVIST
Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør mellom byggherre

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen (SVV)

og totalentreprenør etter oppføring av to kontorbygg.

hadde hevet en kontrakt med en entreprenør som

Det var reist krav om justering av en rekke poster. Et

hadde i oppdrag å bygge en ny sykkel- og gangsti.

særlig spørsmål var hvem som skulle bære risikoen

SVV begrunnet hevingen med flere angivelige

for at det måtte foretas ny prosjektering, etter

kontraktsbrudd, herunder HMS-brudd, feil ved

konstatering av endrede grunnforhold etter NS 8407

sprengningsarbeider, inngrep utenfor anleggsområdet

(totalentreprise).

og brudd på lojalitetsplikter. Det var også uenighet om
det økonomiske sluttoppgjøret.

Retten innledet sine premisser med det generelle
utgangspunktet:

Tingretten hadde kommet til at hevingen var
urettmessig. Det eneste mislighold som ble

”Etter NS 8407 punkt 23.1 første ledd har byggherren

godtgjort fra SVVs side var at entreprenøren hadde

risikoen for forhold ved grunnen, dersom de avviker fra

overtrådt ”Arbeidstilsynets vedtak om stengning av deler

det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med.

av fylkesveien”. Dette bruddet ble ikke ansett som et

Totalentreprenøren har på sin side en undersøkelsesplikt.”

vesentlig mislighold, og kunne derfor ikke begrunne
heving. Entreprenøren fikk tilkjent utestående fra

Det var enighet om at byggherren satt med risikoen.

sluttoppgjør og erstatning. Lagmannsretten sluttet

Tvisten dreide seg om omfanget av tilleggsvederlaget.

seg til tingrettens vurderinger, og anken ble forkastet.

Prosjekteringsarbeidene hadde ikke prisbærende
poster, og en beregning av tilleggsvederlag måtte
derfor skje etter regning. Det følger da av NS 8407
punkt 30 første ledd:
”Ved regningsarbeid skal totalentreprenøren ha betalt for
nødvendige kostnader ved å utføre arbeidet og et avtalt
eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader,
risiko og fortjeneste”
Entreprenøren hadde imidlertid ikke innfridd den
løpende dokumentasjonsplikten som NS 8407
punkt 30.3.1 krever. Etter denne bestemmelsen skal
totalentreprenøren ved regningsarbeider hver uke
uoppfordret sende spesifiserte oppgaver over påløpte
utgifter, hvis ikke annet er avtalt, eventuelt hver
måned dersom totalentreprenøren krever det. I den
forbindelse uttalte retten:
”Løpende dokumentasjon av arbeidet er nødvendig for
at byggherrens kontrollmulighet skal være reell. Det vil
ellers være vanskelig for byggherren å kontrollere arbeidet
på byggeplassen opp mot det endelige kravet. Dersom
løpende spesifiserte oppgaver ikke sendes, følger det av
bestemmelsens tredje ledd at totalentreprenøren bare kan
kreve dekning av de utgifter byggherren «måtte forstå» at
totalentreprenøren har hatt, med tillegg av et påslag som
etter partenes avtale utgjør 12 %”
Etter dette var man henvist til å forholde seg til den
nedre grensen av hva byggherren ”måtte forstå”
var nødvendige kostnader som følge av de endrede
grunnforhold. Uenigheten knyttet seg da i første rekke
til hvor stort utgravingsvolum som var nødvendig
som følge av de endrede grunnforholdene. Retten
fant at hele kravet til entreprenøren måtte anses som
nødvendig.

www.schjodt.no
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Retten uttalte i den forbindelse:

Kravet om erstatning førte imidlertid ikke fram
fordi lagmannsretten fant at det var reklamert for

”Det ligger i begrepet «måtte forstå» at det ikke er

sent. Fra metoden for fyllingsarbeidene ble endret

tilstrekkelig at Rosenlund burde forstå at kostnadene

og fram til byggherren reklamerte, gikk det over et

ville påløpe. Det er på den annen side ikke et krav om at

år. I vurderingen trakk lagmannsretten inn en del

Rosenlund faktisk forstod. Lagmannsretten legger videre

bevis som var ført for å underbygge anførselen om

til grunn at begrensningen skal motvirke Rosenlunds tap

at rådgivningen ikke var uaktsom i utgangspunktet

av muligheten til å føre løpende kontroll med det utførte

fordi byggherren hadde kunnskap om værrisikoen.

arbeidet. Ved vurderingen av hva Rosenlund måtte forstå må

Det ble bl.a. vist til at byggherrens prosjektleder var

det da også kunne sees hen til de opplysningene Rosenlund

utdannet sivilagronom og hadde flere års erfaring fra

ble kjent med underveis i arbeidets gang, og ikke bare hva

anleggsbransjen.

Rosenlund måtte forstå på det tidspunktet de endrede
grunnforholdene første gang ble konstatert. Muligheten til

Anførsel om grov uaktsomhet ble avvist, bl.a. med

løpende kontroll er etter lagmannsrettens syn det sentrale.”

henvisning til at den foreslåtte metoden med bruk
av stedlige masser i fyllingen var fullt forsvarlig,

Retten synes ved dette å antyde at spørsmålet om

samt at denne delen av oppdraget ikke var en sentral

hva byggherren måtte forstå, kan knyttes opp mot

avtaleforpliktelse.

entreprenørens plikt til løpende informering ved
regningsarbeider, jf. NS 8407 punkt 30.3.1. Det var
som sagt på det rene at slik informasjon ikke ble
gitt. Etter en konkret vurdering kom imidlertid
retten til at byggherren måtte forstå omfanget av
tilleggsvederlaget som ville bli krevet, blant annet
basert på den informasjon byggherren ble gitt
”gjennom daglig tilstedeværelse på byggeplassen”.
Dommen viser imidlertid ved dette at man må være
oppmerksom på når vederlag for en endring skal
beregnes etter regning, og konsekvensene dette får
for dokumentasjonsplikten. I denne saken var det
faktum som medførte at man passerte kravet om at
byggherren måtte forstå omfanget av tilleggsvederlaget.

BORGARTING LAGMANNSRETTS DOM
LB-2017-95730 – RÅDGIVERANSVAR
Saken gjaldt spørsmål om ansvar for rådgivningsfeil
etter NS 8402 i forbindelse med prosjektering av
grunnarbeider ved oppføring av en gjenbruksstasjon
i Lier. Byggherren anførte at rådgiveren ikke hadde
gjort dem tilstrekkelig oppmerksom på at utlegging
av leirfyllinger var sårbart for regn og kulde. Dette
mente byggherren at rådgiveren burde ha advart om,
og frarådet gjennomføring i høst- og vintersesongen.
Lagmannsretten la til grunn at rådgiveren ikke
burde frarådet bruk av metoden, men at det krevdes
for en aktsom rådgivning at byggherren ble gjort
oppmerksom på den ”særlige værrisikoen”.
Rådgiveren anførte at dette var gjort muntlig,
men etter en konkret bevisvurdering fant ikke
lagmannsretten dette bevist. Det ble i denne
sammenheng påpekt:
”I utgangspunktet var det Rambøll som hadde oppfordring
til å sikre bevis dersom de etter det andre forhandlingsmøtet
frarådet Rf D å følge råd som Rambøll tidligere hadde gitt.
Den tvilen som oppstår som følge av at det ikke foreligger
noen tidsnære skriftlige bevis som kan underbygge
forklaringene fra Rambølls representanter, bør dermed i
utgangspunktet gå utover Rambøll.”
www.schjodt.no
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ANSKAFFELSESRETT
LB-2017-94201 – VESENTLIG AVVIK,
AVVISNING, ERSTATNINGSSØKSMÅL
Jernbaneverket (Bane NOR) gjennomførte konkurranse

TOBYF-2018-187304 – EVALUERING AV
KVALIFIKASJONSKRAV OG VESENTLIG
FORBEHOLD

om etablering av Follobanen fra Ekebergåsen – Oslo

Bane NOR SF gjennomførte konkurransen ”UUT031

S (Civil Oslo S-kontrakten). Kontrakt ble tildelt det

Jernbaneteknikk” som er én av fem entrepriser

italienske selskapet Condotte. Skanska gikk til sak

knyttet til utbyggingen av strekningen Arna-Fløen på

mot Bane NOR med påstand om at Condotte skulle

Bergensbanen. Kontrakt ble tildelt til Azvi sA, og NRC

ha vært avvist fra konkurransen på grunn av vesentlig

Rail AS begjærte midlertidig forføyning for å stanse

avvik i tilbudet. Skanska fikk medhold i tingretten,

kontraktsigneringen med anførsler om en rekke brudd

og avgjørelsen ble deretter anket til lagmannsretten.

på anskaffelsesregelverket.

Sakens kjerne var at Condotte hadde lagt til grunn en

Vedrørende kvalifikasjonskravet om erfaring ble det

annen løsning for fjellforsterkning. Lagmannsretten

fra NRC anført at det med ”tilsvarende leveranser”

sluttet seg til tingrettens vurdering om at

måtte dokumenteres erfaring på fire fagområder som

konkurransens krav om sikring av fjell måtte anses

fremkom av konkurransegrunnlaget. Nemnda viste til

som et absolutt minstekrav. Condotte hadde imidlertid

at leveransen besto av flere fagområder, og at det ikke

overført fjellsikringen til Drill & Blast-kontrakten som

var grunnlag for å tolke konkurransegrunnlaget slik

Condotte tidligere hadde inngått med Bane NOR. Som

at de fire fagområdene nevnt av NRC måtte dekkes i

tingretten, kom lagmannsretten til at manglende

referansene. Kvalifikasjonskravet la til grunn en bred

fjellsikring i tilbudet fra Condotte måtte anses som

vurdering av tilsvarende leveranse, og vurderingen

et vesentlig avvik.

som her var foretatt var innenfor det innkjøpsfaglige
skjønnet.

Lagmannsretten legger til grunn at feil anvendelse
av avvisningsreglene er å anse som ”vesentlig feil”

Anførsler om at forbehold om forskuddsbetaling på

som medfører at det foreligger ansvarsgrunnlag.

15 % av kontraktssummen var vesentlig ble ikke tatt

Vedrørende årsakssammenheng hevdet Bane NOR

til følge. Azvi frafalt forbeholdet i første forhandling.

at tilbudet fra Skanska skulle ha vært avvist som følge

Spørsmålet om oppdragsgiver kan forhandle med

av vesentlige forbehold. Lagmannsretten viser til at

tilbud som inneholder vesentlige avvik kom ikke

forbeholdene var priset inn i tilbudet fra Skanska, og at

på spissen siden forbeholdet ikke ble ansett som

det heller ikke forelå andre skjulte forbehold. Det forelå

vesentlig.

derfor årsakssammenheng, og Skanska ble tilkjent
erstatning på 272 MNOK.

www.schjodt.no
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KOFA SAK 2017/132 – VESENTLIG AVVIK
Oslo

kommune

gjennomførte

åpen

anbudskonkurranse om prosjektering og bygging
av Marmorberget barnehage. Begge de to innkomne
tilbudene inneholdt vesentlige avvik, og konkurransen
ble avlyst. I samsvar med FOA § 14-4 bokstav a) gikk
kommunen videre med konkurransen som en
konkurranse med forhandling uten forutgående
kunngjøring etter den mislykkede anbudskonkurranse.
Konkurransegrunnlaget innehold krav om
ferdigstillelse senest 22.12.2017. I forhandlinger
ga kommunen uttrykk for at det på grunn av
forskyvningene i konkurransegjennomføringen ikke
vil være mulig å ferdigstille i samsvar med denne
fristen, og arbeidene/ferdigstillelse derfor kunne ”gå
litt inn i 2018”. Valgte leverandør tilbød ferdigstillelse
i midten av mai 2018.
Nemnda kom til at uttalelsene fra kommunen innebar
en aksept av at opprinnelig frist måtte skyves noe
inn i 2018, men det ble konkluderte med at tilbudt
ferdigstillelse fra valgte leverandør utgjorde et klart
avvik fra dette. Avviket ble ansett som vesentlig
på grunn av den konkurransemessige effekten
ferdigstillelsesfristen har både med hensyn til hva
og hvilke priser leverandøren kunne tilby. Nemnda
drøfter imidlertid ikke om oppdragsgiver skulle ha
vært klarere med tilbyderne eller selv angitt hva som
ble lagt til grunn som ny sluttfrist.

KOFA SAK 2017/122 – MANGLER VED
BEGRUNNELSE, BRUDD PÅ KRAV OM
ETTERPRØVBARHET
Oslo tingrett gjennomførte konkurranse om kjøp
av et system for bestilling av tolk. Klager, Skiwo AS,
anførte for KOFA at det forelå brudd på regelverket
i evalueringen av tildelingskriteriet ”kvalitet og
funksjonalitet”.
Evalueringen besto av et skjema med 14 krav/ønsker
fra tingretten som leverandørene skulle krysse av på.
Klager hadde krysset av ”ja” for alle kravene, men
hadde blitt gitt færre poeng enn valgte tilbyder. Dette
ble begrunnet med at kravene kun delvis var innfridd,
og generelle utsagn om at valgte leverandørs tilbud
ble ansett å være av høyere kvalitet.
Nemnda kom til at den mangelfulle begrunnelsen
som gjorde det umulig å etterprøve evalueringen og
tildelingen, og at dette utgjorde et selvstendig brudd
på anskaffelsesregelverkets krav til etterprøvbarhet,
jf. lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 4.

www.schjodt.no
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PLAN- OG BYGNINGSRETT
ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
(VEDR. HÅNDTERING AV OVERVANN
MV)

RAPPORT OM FINANSIERING AV
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I
UTBYGGINGSOMRÅDER

Ole Christian
Hyggen

Stortinget vedtok 19. februar 2019 sak 9 om

Partner
och@schjodt.no
m: +47 909 11 427

forslag fra Overvannsutvalgets forslag, som beskrevet

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det utarbeidet en rapport
(rapport 36 – 2018) som tar for seg spørsmålet om
hvordan offentlig infrastruktur kan finansieres
på best mulig måte. Formålet med rapporten er
bl.a. å få et bedre grunnlag for å videreutvikle
reglene i plan- og bygningslovens kapittel 17 om
utbyggingsavtaler.

håndtering av overvann. Endringene følger opp
i NOU 2015:16. Hensikten med regelendringene er at
kommunene skal få flere muligheter og tydeligere
hjemmel til å ivareta hensynet til vanndisponering,
og er kanskje særlig foranlediget av et behov for
å håndtere økte mengder overvann som har stort
skadepotensiale.
Håndtering av overvann i arealplanleggingen
mv. (Stortinget.no)

Erlend W. Holstrøm
Partner
ewh@schjodt.no
m: +47 911 32 417

ENDRINGER I REGLENE FOR SENTRAL
GODKJENNING
I 2018 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et forslag om endringer i reglene
for sentral godkjenning ut på høring. Flere
av endringene ble vedtatt og trådte i kraft fra
1.12.2018. Les mer om endringene her:
Endringer i reglene for Sentral godkjenning
(Regjeringen.no)

Martin Støren
Partner
mast@schjodt.no
m: +47 926 30 137

Departementet har også nedsatt et
Byggkvalitetutvalg, som skal levere endelig
rapport i oktober i år. Det er ventet at også denne
rapporten vil lede til endringer i reglene om sentral
godkjenning.

RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE
AV BEHANDLING AV INNSIGELSER I
PLANSAKER
Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse
av innsigelsesinstituttet i plansaker, med sikte
på å avdekke hvordan nasjonale og vesentlige
regionale interesser blir ivaretatt i kommunal
arealplanlegging. Undersøkelsen er sammenfattet i
Dokument 3:7 (2018-2019), som nå er til behandling
i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder (Regjeringen.no)

HR-2018-2388-A - KRAV OM ERSTATNING
ETTER REGULERINGSVEDTAK
Saken gjaldt krav om erstatning for tap som
følge av reguleringsvedtak for en fast eiendom.
I forbindelse med etablering av ny godsterminal
på Jærbanen, valgte Sandnes kommune å
vedta en reguleringsplan som ikke omfattet
samtlige naboeiendommer som ble utsatt for
støynivå utover forskriftskravene. Ved senere
reguleringsarbeid der de aktuelle eiendommene
var omfattet av planforslaget, ble eiendommene
omregulert fra boligformål til industriformål.
En av de berørte grunneierne ønsket innløsning,
og fremsatte krav om innløsning mot både
kommunen og Jernbaneverket. Kravet ble ikke tatt
til følge. Grunneieren tok deretter ut søksmål mot
kommunen med krav om erstatning for økonomisk
tap, under henvisning til at kommunen hadde
opptrådt erstatningsbetingende. Høyesterett
kom til at kommunen ikke kunne gått lenger i
å stille vilkår overfor Jernbaneverket, enn hva de
hadde gjort gjennom å stille krav til nødvendig
støyskjerming for berørte naboer. Grunneieren fikk
heller ikke medhold i sin anførsel om at kommunen
skulle ha opptrådt erstatningsbetingende da
de omregulerte eiendommen fra bolig- til
industriformål. At kommunen underveis i
prosessen hadde anmodet Jernbaneverket om å
sørge for innløsning, ga under ingen omstendighet
grunnlag for erstatning.

Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av
innsigelser i plansaker (Stortinget.no)
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