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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.

NYHETSBREV – November 2018

ENTREPRISERETT
BORGARTING LAGMANNSRETTS
DOM AV 23. APRIL 2018 (LB-2017-20519)
– URIKTIG KOSTNADSOVERSLAG,
AVBESTILLING

Spørsmålet i saken var blant annet om økning i

Saken gjaldt en sluttoppgjørstvist i en totalentreprise

grad oversteg det entreprenøren burde forvente, jf.

for ombygging av et næringsbygg til 40 leiligheter i

NS 8405 pkt. 22.1. Dette måtte ifølge lagmannsretten

Kirkeveien 71 F i Bærum kommune.

bero på en vurdering av hva en aktsom entreprenør

mengder armering og løsmasser utgjorde en endring.
Hvorvidt mengdeøkningene utgjorde endringer måtte
avgjøres på grunnlag av om økningen i vesentlig

ville tatt i betraktning, og hvor entreprenøren i
E t av s p ø r s m å l e n e g j a l d t b e t y d n i n g e n av

utgangspunktet må forvente endringer. Videre vil

e t ko s t n a d s o ve r s l a g p å k r . 5 0 0 0 0 0 fo r

avvikets størrelse være en sentral faktor, samt hvor

anleggsgartnerarbeidene. Regningen endte til slutt på

usikker den opprinnelige angivelsen av mengde er. Det

kr. 2,7 mill. Byggherren anførte at kostnadsoverslaget

hadde også en viss betydning at byggherren hadde tatt

fra entreprenøren var bevisst uriktig og at

et forbehold i form av at det var presisert at angitte

entreprenøren derfor ikke kunne kreve betaling utover

armeringsmengder var foreløpige.

kostnadsoverslaget. Lagmannsretten la til grunn at
entreprenøren må stå ved prisoverslaget dersom dette

Mengden armering var estimert til 3240 tonn, men

er bevisst uriktig. Lagmannsretten fant imidlertid ikke

endte på totalt 3747 tonn, dvs. en økning på totalt

at entreprenøren i dette tilfellet hadde gitt et bevisst

15,6%. Det tilsvarte en økning på i underkant av 2,5%

uriktig kostnadsoverslag. Det ble vist til at byggherren

av kontraktssummen. Om den totale mengdeøkningen

ikke hadde noen forventning om at det opprinnelige

uttalte lagmannsretten at den ikke i seg selv tilsier,

prisoverslaget skulle gjelde etter at flere arbeider var

verken absolutt eller relativt, at økningen er vesentlig

lagt til regningsarbeidene, uten at noen av partene tok

større enn entreprenøren burde tatt i betraktning.

initiativ til justering av det opprinnelige overslaget.

Lagmannsretten kom likevel etter en konkret
vurdering til at mengdeøkningen på bestemte deler

Den andre problemstillingen knytter seg til

av de enkelte aksene på broen vesentlig oversteg

forholdet mellom negative endringer og avbestilling.

det entreprenøren burde tatt i betraktning. En

Byggherren hadde satt gjenstående utomhusarbeider

mengdeøkning på tre av aksene med over 50% oversteg

etter overtakelse bort til enn annen entreprenør

vesentlig det entreprenøren burde tatt i betraktning.

med lavere pris. Byggherren anførte at dette var

For andre akser lå økningen på mellom 4 og 40

en negativ endring, og at entreprenørens vederlag

prosent. Flertallet kom til at disse økningene ikke var

skulle nedjusteres tilsvarende. Entreprenøren krevde

tilstrekkelig store til å utgjøre en endring.

avbestillingserstatning.
Det var dissens mellom de tre fagdommerne og
Lagmannsretten kom til at det var en avbestilling,

de to fagkyndige meddommerne i spørsmålet om

men pekte på at grensen mellom avbestilling og

mengdeøkningen på noen punkter oversteg det

negativ endring ikke er skarp. Fortjenestetapet ble

entreprenøren burde tatt i betraktning, hvorpå

skjønnsmessig satt til 10%. I denne saken hadde

fagdommerne la til grunn den strengeste vurderingen

partene avtalt den gamle totalentreprisestandarden

for entreprenøren.

NS 3431. Etter NS 8405/8407 har entreprenøren
ikke krav på erstatning med mindre reduksjonen i
vederlaget er 15% eller mer.

HÅLOGALAND LAGMANNSRETTS DOM
AV 6. SEPTEMBER 2018 (LH-2017-66455) –
HEVING

HÅLOGALAND LAGMANNSRETTS DOM
AV 1. SEPTEMBER 2018 (LH-2018-31915) –
MENGDEØKNING SOM ENDRING

Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør etter kontrakt

Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør etter byggingen

(OSSA). SVV hevet avtalen som følge av antesipert

av Tverlandsbrua i Bodø, herunder krav om

forsinkelse. Hovedspørsmålet i saken var om hevingen

fristforlengelse, dekning av forseringskostnader

var uberettiget, og evt. om entreprenøren hadde krav

og øvrige merkostnader som følge av økt mengde

på erstatning.

om bygging av vegtunnel. Kontrakten var inngått
mellom Statens vegvesen og Obras Subterraneas S.A.

armering og løsmasser. Kontrakten var inngått
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mellom Statens vegvesen og Reinertsen AS.

OSSA hadde en del oppstartsproblemer, og hadde

Kontrakten var en utførelsesentreprise med

kun oppnådd ca. ¼ av planlagt fremdrift den første

regulerbare mengder.

måneden. SVV stilte spørsmål ved om OSSAs
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fremdriftsplan var realistisk, og krevde at OSSA

Lagmannsretten kom imidlertid til at det ikke var

skulle utarbeide en tiltaksplan som skulle prøves i en

sannsynliggjort at OSSA hadde lidt noe tap. Tvert

testperiode på ca. én måned. Også i testperioden lå

imot var det mer sannsynlig at OSSA ville tapt

OSSA langt bak tidsskjema (ukentlig inndrift i snitt på

betydelige beløp på å gjennomføre prosjektet, selv uten

32 meter mot planlagt 120 meter). SVV varslet heving av

hensyn til dagmulkten. Det var derfor ikke grunnlag

kontrakten og krevde samtidig en ukentlig inndrift på

for å tilkjenne OSSA erstatning som følge av den

90 meter. Ut ifra SVVs beregninger av den fremdriften

uberettigede hevingen.

man frem til nå hadde hatt i prosjektet, lå prosjektet an
til å bli 2-2,5 år forsinket. OSSA klarte ikke å innfri SVVs
krav om ukentlig inndrift på 90 meter de påfølgende
ukene, og SVV hevet kontrakten 31. mars 2015, dvs. ca.
3 måneder ute i prosjektet. OSSA bestred at det var
grunnlag for hevingen.

EIDSIVATING LAGMANNSRETTS DOM
AV 29. JUNI 2018 (LE-2017-133058) –
PLUNDER OG HEFT
Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør etter bygging
av veiparsell, herunder avregning av kontraktens

Lagmannsretten kom til at det ikke var ”klart at

prosesser og vederlag for forsering og effektivitetstap

vesentlig mislighold vil inntre”, jf. NS 8406 pkt. 29.1, og

(plunder og heft). Kontrakten var inngått mellom Hab

hevingen var følgelig uberettiget. I vurderingen la

Construction AS og Oppland fylkeskommune (reelt

lagmannsretten til grunn at OSSA utvilsomt ville bli

sett Statens vegvesen, som var utøvende byggherre)

vesentlig forsinket dersom ikke tempoet i inndriften

på grunnlag av NS 8405.

ble økt vesentlig. Deretter foretok lagmannsretten en
konkret vurdering av de bakenforliggende årsakene til

Lagmannsretten la til grunn at kompensasjon for

den dårlige fremdriften, og om det var sannsynlig at

plunder og heft forutsetter at effektivitetstapet er av et

fremdriften fortsatt ville være dårlig i gjenværende

visst omfang – det må overstige en ”terskel”. I tillegg må

byggetid.

entreprenøren i tilknytning til prisingen av tilbudet
ta i betraktning ”at det kan skje noen endringer underveis”.

Det var flere årsaker til at fremdriften i OSSAs arbeider
hadde vært lav. OSSA var uforberedt på utfordringene

Med hensyn til utmålingen av kravet la

ved vinterdrift i Nord-Norge, og det tok mer tid å få

lagmannsretten til grunn at det i vurderingen

nødvendige godkjenninger for personell og maskiner

må tas utgangspunkt i en påvisning av hvilke

fra norske myndigheter enn selskapet var forberedt

arbeidsoperasjoner som har blitt forstyrret og utsatt

på. OSSA hadde også hatt tekniske problemer med noe

for effektivitetstap som følge av de forhold byggherren

av utstyret.

er ansvarlig for, og så beregne kompensasjonen
knyttet til disse forstyrrelsene (nedenfra og opp).

Lagmannsretten pekte på at OSSA hadde byttet ut deler

En beregning foretatt av et sakkyndig vitne for

av mannskapet med skandinavisk personell, og det

entreprenøren ble ikke ansett egnet, fordi den ikke

var gjort endringer i prosjektledelsen. Videre var det

gikk inn på byggherreforholdenes konkrete betydning

bestilt ny borerigg og ny sprøytebetongrigg, noe som

for entreprenørens produksjon, men bygde på

måtte antas å bøte på de tekniske og kvalitetsmessige

standardiserte beregninger av antatt betydning i hele

problemene man hadde tatt. Lagmannsretten la også

anleggsperioden av effektivitetstap, funksjonærbehov,

til grunn at OSSA måtte antas å ha trukket lærdom av

rigg- og driftskostnader, lønns- og prisstigning og

den første vinteren selskapet hadde vært gjennom. Av

finansieringskostnader.

andre forhold av betydning, pekte lagmannsretten på
at man frem til hevingstidspunktet kun hadde drevet

Av et krav på totalt 36,5 MNOK for forsering og plunder

på én stuff, og at SVVs alternativ med å gjennomføre

og heft, ble entreprenøren tilkjent 7,5 MNOK.

ny anbudsprosess ikke ville sette SVV i noen bedre
situasjon.
Etter en samlet vurdering kom lagmannsretten til
at det var sannsynlig at OSSA ville klart å ferdigstille
innenfor ferdigstillelsesfristen, men at de ville vært i
forsinkelse med hensyn til to av de dagmulktsbelagte
delfristene. Forsinkelsen med hensyn til disse to
delfristen var imidlertid ikke så stor at det ville gi SVV
rett på maksimal dagmulkt. Med henvisning til juridisk
litteratur, la lagmannsretten til grunn at det skal mye
til for å fastslå vesentlig mislighold når dagmulkten
fortsatt løper. Det var ikke omstendigheter som tilsa
at det var grunnlag for å fravike dette utgangspunktet
i denne saken. Lagmannsretten konkluderte derfor
med at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten.

www.schjodt.no
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ANSKAFFELSESRETT
LH-2018-17395 – VESENTLIG AVVIK,
FORBEHOLD MOT KU ETTER
BYGGHERREFORSKRIFTEN

LH-2018-32429 – URETTMESSIG
AVLYSNING AV KONKURRANSE, POSITIV
KONTRAKTSINTERESSE

Alta kommune gjennomførte konkurranse om

Lavangen kommune avholdt konkurranse om

utvidelse av Finnmarkshallen. Saksøker fremmet krav

vintervedlikehold av kommunale veier og plasser.

erstatning for positiv kontraktsinteresse, subsidiært

Kontrakt ble først tildelte saksøker, og kommunen

negativ kontraktsinteresse med anførsler om feilaktig

mottok to klager på tildelingsbeslutningen. Kommunen

avvisning, at valgte tilbyder skulle vært avvist, at avvik

valgte deretter å avlyse konkurransen på grunnlag av at

i valgte tilbud ikke var prissatt, samt at det forelå

leverandørene hadde tolket krav til bemanning ulikt, og

inhabilitet.

at denne uklarheten medførte avlysningsplikt.

Kommunen hadde i konkurransegrunnlaget lagt

Kravet til bemanning var i konkurransegrunnlaget

til grunn at totalentreprenøren skulle påta seg

utformet som at ”minst 2 eller flere personer skal være tilgjengelig

ansvaret som koordinator for prosjekteringsfasen

for å utføre arbeid i aktuelt område”. Lagmannsretten støtte

(KP) og utførelsen (KU) etter byggherreforskriften.

seg til tingrettens vurdering av at en objektiv fortolkning

Dette skulle prises i et skjema hvor det var oppgitt en

av ordlyden ikke etterlatte tvil om forståelsen av kravet.

rubrikk for ”SHA, KP og KU-funksjon”. I stedet for å angi

Anførsler fra kommunen om at krav til Euroklasse 4

pris, skrev entreprenøren ”byggherreansvar” i rubrikken.

for kjøretøyene var oppfattet ulikt av tilbyderen førte

I tilbudsbrevet skrev entreprenøren i tillegg: ”Det

heller ikke frem som saklig grunnlag for avlysningen.

forutsettes at all uavhengig kontroll samt KU og KP for samtlige

At tilbyderne leverte ulik dokumentasjon for dette

fag engasjeres og betales av byggherre. Dette er et ansvar vi som

kravet betød ikke at kravet hadde blitt oppfattet ulikt

totalentreprenør ikke har anledning til å påta oss i henhold til

av tilbyderne. Det var i konkurransegrunnlaget ikke stilt

Byggherreforskriften.” Bakgrunnen for forbeholdet var at

krav til fremleggelse av sertifisering, og alle kjøretøy

entreprenøren mente det ville oppstå slik rollekonflikt

registrert etter 1. oktober 2006 vil oppfylle kravet.

som omhandlet i byggherreforskriften § 13 tredje ledd.
Lagmannsretten konkluderte med at de forhold som var
Lagmannsretten tolket forbeholdet slik at det var

påberop av kommunen verken hver for seg eller samlet

tatt et generelt forbehold mot SHA, og ikke kun

tilsa at det forelå saklig grunn for å avlyse. Feilen ble

mot funksjonen som KU og KP. Det ble påpekt at

ansett som vesentlig siden det var klart at det ikke forelå

entreprenøren ikke ga pris ”bare for SHA, hvilket ville vært

noen uklarheter, og at avlysningen kom på et svært sent

naturlig om tilbudet også omfattet SHA”. Entreprenøren

tidspunkt. Saksøker ble følgelig tilkjent erstatning for

måtte etter lagmannsrettens oppfatning bære

positiv kontraktsinteresse som følge av urettmessig

risikoen for den usikkerheten som oppstod som følge

avlysning av konkurransen.

av begrepsbruken.
Lagmannsretten kom til at avviket/forbeholdet var
vesentlig, og viste til at kommunen måtte få andre
leverandører til å påta seg ansvaret for ”SHA, KP og

KOFA 2017/123 – ULOVLIG
KRAVSPESIFIKASJON, HENVISNING TIL
VAREMERKE

KU”, og at det ville medføre forsinkelser. Forbeholdet

Hedmark fylkeskommune gjennomført konkurranse

fra entreprenøren medførte også at tilbudet ble ansett

om anskaffelse av idrettsutstyr. Klager mente

som et deltilbud, hvilket konkurransegrunnlaget ikke

kravspesifikasjonen var konkurransevridende og

hadde åpnet opp for.

ulovlig siden den inneholdt en rekke henvisninger
til konkrete varemerker.

Det ble ikke lagt vekt på at kommunen opprinnelig
hadde ment at forbeholdet kunne prises, men senere

Fylkeskommunen hadde henvist til flere produkter

ombestemte seg etter å ha rådført seg med sin

med merkenavn med tilføyelsen ”eller tilsvarende”. I

advokatforbindelse.

flere tilfeller utgjorde henvisningen selve beskrivelsen
av hvilke egenskaper produktene skulle ha. Med

www.schjodt.no

Dommen ble anket til Høyesterett bl.a. med henvisning

henvisning til tidligere praksis, viste nemnda til at det

til at lagmannsretten la til grunn et strengere

generelt skal lite til før en henvisning til merkenavn

klarhetskrav til tilbudet enn det Høyesterett har

eller lignende må anses som konkurransevridende.

lagt til grunn i Mika-dommen ved tolkning av

Ne m n d a ko n k l u d e r t e m e d a t d e ko n k re t e

konkurransegrunnlag/kontrakt. Anken ble ikke tillatt

henvisningene i denne kravspesifikasjonen ”fører til

fremmet.

at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes”.

4

NYHETSBREV – November 2018

Nemnda fant videre at det ikke ville vært en

hadde tilbudt nettoareal på 18 883,2 m2, noe som ble tatt

uoverkommelig oppgave for fylkeskommunen å beskrive

til inntekt for at heller ikke klager anså angivelsen som et

anskaffelsen tilstrekkelig presist uten disse henvisningene.

minimumskrav.

Det ble vist til EU-direktivet artikkel 42 (4) hvor det
presiseres at unntaket som tillater henvisning gjelder ”on

Klager anførte videre at avvik i byggehøyde, størrelse på

an exceptional basis”. Fylkeskommunens anførsel om at det

teknisk rom, daglys og romgeometri utgjorde vesentlige

var ressurskrevende å utarbeide detaljert kravspesifikasjon

avvik. Nemnda avviste også disse anførslene, og henviste

for 200 produkter ble ikke vektlagt. Nemnda konkluderte

til at reguleringsplanen vedlagt konkurransegrunnlaget

følgelig med at det forelå avlysningsplikt på grunnlag av at

åpnet opp for ny vurdering av byggehøyde og størrelse

kravspesifikasjonen var konkurransevridende og ulovlig.

på teknisk rom. Nemnda vektla videre at konkurransen

KOFA 2017/90 – VESENTLIG
AVVIK, REGULERINGSPLAN,
SAMSPILLSENTREPRISE
Hordaland Fylkeskommune gjennomførte begrenset

forutsatte samspill og videreutvikling av prosjektet. Valgte
tilbud og tilbud rangert som nummer to hadde blitt trukket
i den kvalitative evalueringen som følge av mangler ved
oppfyllelsen av programkrav og konkurransegrunnlag.
Nemda fant ikke grunnlag for å konstatere at det forelå
vesentlige avvik.

anbudskonkurranse om totalentreprise for byggingen av
Åsane videregående skole (pris- og designkonkurranse

Nemnda drøfter ikke inngående hvorvidt avvikene hadde

med samspill). Klager anførte at valgte tilbud, og tilbud

konkurransemessige betydning. Dette må forstås i lys av

rangert som nummer to i konkurransen, inneholdt

at nemndas konkluderte med at den fleksibiliteten som

vesentlige avvik.

lå i reguleringsplanen og konkurransegrunnlaget, samt
det faktum at prosjektet uansett skulle videreutvikles i

Nemnda konkluderte først med at avvik i nettoareal ikke

samspill, fremgikk tilstrekkelig klart for tilbyderne. Det

kunne anses som vesentlig. I konkurransegrunnlaget var

er grunn til å tro at konklusjonen kunne ha blitt motsatt

det anslått nettoareal på 18 000 m2, og i romprogrammet

dersom kravene som fravikes må forstås om absolutte, jf.

var det lagt til grunn 18 050 m2. Disse angivelsene av

dom fra Romsdal tingrett (17-112378 TVI-ROMS) omtalt i

nettoareal kunne ikke regnes som minstekrav. Klager selv

forrige nyhetsbrev.

PLAN- OG BYGNINGSRETT
REGJERINGEN HAR NEDSATT
”BYGGKVALITETUTVALGET”

TOLKNINGSUTTALELSE OM BORTFALL
AV BYGGETILLATELSE

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg kalt

Etter plan- og bygningsloven § 21-9 følger det at
en byggetillatelse vil falle bort, dersom tiltaket
1) ”ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er
gitt”, og 2) dersom ”tiltaket innstilles i mer enn 2 år”.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i
tolkningsuttalelse gitt nærmere avklaringer omkring
hva som ligger i begrepet ”innstilles”, og bekrefter bl.a.
at bestemmelsen ikke er aktuell å anvende dersom
det er utstedt midlertidig brukstillatelse for tiltaket.

”Byggkvalitetutvalget”, som skal vurdere hvilke
tiltak som vil sikre god kvalitet og seriøsitet i
byggenæringen. Utvalget skal bl.a. se nærmere på om
dagens ordning med Sentral godkjenning, erklæring
om ansvarsrett, uavhengig kontroll mv. bør videreføres.
Utvalget avlegger sin innstilling 1. oktober 2019.
Mandat for Byggkvalitetutvalget (regjeringen.no)

Tolkningsuttalelse (regjeringen.no)

Ole Christian Hyggen

Erlend W. Holstrøm

Martin Støren

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

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

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