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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
EIDSIVATING LAGMANNSRETTS
DOM AV 4. JUNI 2018 (LE-2017-87114) –
URIKTIGE OPPLYSNINGER

BORGARTING LAGMANNSRETTS DOM
AV 9. APRIL 2018 (LB-2017-1178) – HEVING
Saken gjaldt tvist mellom en entreprenør og en

Saken gjaldt tvist om betaling for sprengnings-

byggherre (forbruker) i forbindelse med oppføring

arbeider utført i forbindelse med en veientreprise.

av to eneboliger. Byggherren hevet kontrakten, og

Kontrakten var en tradisjonell utførelsesentreprise

spørsmålet for lagmannsretten var blant annet om

med enhetspriser. I konkurransegrunnlaget var

hevingen var berettiget.

det gitt uriktige opplysninger om arealet for
prosessen Rensk nøyaktighetsklasse 2. Den oppgitte

Som grunnlag for heving var det blant annet påberopt

mengden var på 24 000 m2, mens det korrekte

en rekke mangler. Vurderingen av de enkelte

var ca. 48 000 m2. Entreprenøren hadde ut fra

manglene var utpreget konkret. Et spørsmålet som

sammenhengen mellom areal og kubikkmeter fjell

oppsto i saken, og som er av mer generell interesse,

under sprengningsprosessene beregnet omfanget

var om entreprenøren hadde en plikt til å påta seg

av flåsprengning (sprengning med pallhøyder under

ansvarsretten for prosjektering (PRO) som ansvarlig

1 meter). Feilen hadde ledet til at entreprenøren

prosjekterende i byggesaken. Spørsmålet var

kalkulerte med en gjennomsnittlig pallhøyde på 6,6

foranlediget av at arkitekten som opprinnelig hadde

m, mens faktisk gjennomsnittlig pallhøyde var 2,8 m.

ansvarsretten hadde trukket seg. Prosjektet hadde
dermed stanset opp, og byggherren/forbrukeren

Entreprenøren gikk til sak og krevde vederlags-

ønsket at entreprenøren skulle påta seg ansvaret

justering etter endringsreglene i NS 8406 for

som ansvarlig prosjekterende slik at prosjektet kunne

merkostnadene ved sprengning på lave pallhøyder

komme i gang igjen.

fordi han mente de uriktige opplysningene hadde
ledet til at han hadde kalkulert en for lav kubikkpris

Lagmannsretten måtte først ta stilling til om

for sprengningsarbeidet. Subsidiært ble det anført

entreprenøren hadde påtatt seg ansvaret for

krav om tilleggsvederlag basert på læren om bristende

arkitekturprosjektering etter kontrakten. Kontrakten

forutsetninger.

var i tilbudsfasen omtalt som en totalentreprise,
men dette var ikke tilstrekkelig fordi deler av

Kravet førte ikke frem. Lagmannsretten la til

prosjekteringsansvaret lå i byggherrens kontrakt

grunn at feil oppgitt mengde i én prosess ikke kan

med arkitekten. I tillegg var kontrakten basert på

tillegges vekt ved krav om justering av enhetspris

utførelsesstandarden NS 8406. Lagmannsretten

på en annen prosess. Videre fant lagmannsretten

kom derfor til at entreprenøren ikke hadde

at det var uforsvarlig å kalkulere enhetsprisen

prosjekteringsansvaret etter kontrakten.

for sprengning alene basert på oppgitt volum og
areal, fordi entreprenøren da valgte å se bort fra de

Dernest måtte lagmannsretten ta stilling til om

konkrete forholdene. Etter lagmannsrettens syn

entreprenøren likevel var forpliktet til å påta

burde entreprenøren undersøkt tverrprofilene for

seg ansvarsretten som ansvarlig prosjekterende

å avdekke omfanget av flåsprengning. Samlet sett

i byggesaken for å avhjelpe byggestansen.

ga derfor konkurransegrunnlaget entreprenøren de

Lagmannsretten kom til at avtaleutkastet som

opplysninger han trengte for å kalkulere tilbudet på

skulle overføre det fulle prosjekteringsansvaret

forsvarlig måte.

til entreprenøren var så ubalansert og byrdefullt
at det ikke kunne anses illojalt av ham å la være

Ettersom lagmannsretten kom til at entreprenøren

å underskrive. Blant annet ble det vist til at

hadde lagt til grunn en uforsvarlig metode ved

avtaleutkastet innebar at entreprenøren skulle

beregningen av enhetsprisen, kom lagmannsretten

påta seg prosjekteringsansvaret for alle endringer i

videre til at det var upåregnelig, og dermed ikke

prosjekter etter avtaletidspunktet. Lagmannsretten

synbart, for byggherren at den uriktige arealangivelsen

så det slik at byggherren parallelt med å løse den

faktisk hadde virket inn på enhetsprisen. Det var

offentligrettslige siden av saken forsøkte å forplikte

dermed heller ikke grunnlag for vederlagskravet i

entreprenøren privatrettslig når det gjaldt innholdet

medhold av forutsetningslæren.

i entreprisen. At dette ikke lyktes, var byggherrens
risiko. Lagmannsretten antydet at det kunne tenkes
å foreligge en plikt til å påta seg ansvarsretten dersom
avtaleforslaget hadde vært mer balansert.
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ANSKAFFELSESRETT
ROMSDAL TINGRETT (SAK 17-112378TVIROMS) - TOTALENTREPRISE,
VESENTLIG AVVIK, KRAV OM POSITIV
KONTRAKTSINTERESSE

tilbyder var derfor avhengig av å knytte til seg

R a u m a ko m m u n e g j e n n o m f ø r t e p l a n - o g

Spørsmålet var om avklarings-/forhandlingsadgangen

designkonkurranse om nytt helsehus på Åndalsnes,

i tilbudskonkurranser åpnet for å supplere tilbud med

hvor kommunen etterpå skulle gå inn i en

underleverandør etter tilbudsfristen. Til dette uttalte

samspillsfase med vinneren. Etter evalueringen ble

nemnda at ”Det å ettersende, supplere, klargjøre eller utfylle

kontrakt inngått med Hent. Veidekke Entreprenør AS

en ”opplysning” eller et ”dokument”, er imidlertid noe ganske

gikk til sak mot kommunen med påstand om at Hent

annet enn å fremlegge dokumentasjon på at et kvalifikasjonskrav

skulle ha vært avvist fra konkurransen.

som skulle ha vært oppfylt på tilbudstidspunktet, er oppfylt i

underleverandør med nødvendig godkjenning. Dette
ble gjort, men kommunens beslutning om å godta
dette ble påklaget.

etterkant.”
Tingretten la i likhet med Frostating lagmannsrett i
Fosen Linjen-saken til grunn at det kreves vesentlige

Nemnda konkluderte med at slik supplering i

feil før det foreligger ansvarsgrunnlag. Spørsmålet

realiteten var en endring av forutsetningene

om feilen var vesentlig eller ikke kom likevel ikke

for konkurransen, og at dette ville innebære

på spissen i saken siden uriktig anvendelse av

”forskjellsbehandling i relasjon til de leverandørene som i

avvisningsregler uansett ble ansett som en vesentlig

respekt for kvalif ikasjonskravene ikke innga tilbud”. Det

feil.

er ikke adgang til å ha dialog om hvordan tilbyder
kan oppfylle kvalifikasjonskravene der disse ikke er

I konkurransegrunnlaget var det åpnet for å utfordre

oppfylt fra tilbudsfristens utløp. Valgte tilbyder skulle

reguleringsplanen med unntak av visse forhold,

derfor ha vært avvist fra konkurransen som følge av

heriblant det som gjaldt gangarealer og kjøremønster.

manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i

Tilbudet fra Hent hadde avvik fra reguleringsplanen

konkurransen.

når det gjaldt dette. Isolert sett utgjorde dette en liten
del av konkurransen, men tingretten vektla at avviket
gjorde det mulig for Hent ”å plassere helsehuset på en tomt,
hvor man kan se gjennom byggets 1. etasje og ut på fjorden,
samt la grunnlag for en mer direkte forbindelse til Strandgata”.

KOFA 2017/119 – UKLART TILDELINGSKRITERIUM, FORUTBEREGNELIGHET
Saken gjaldt åpen anbudskonkurransen for kjøp av
skyssbåttjenester i Hjørundfjorden. Klager anførte

De øvrige tilbyderne som hadde forholdt seg lojalt til

at tildelingskriteriet ”andre kriterier som framgår av dette

begrensningen i reguleringsplanen hadde ikke samme

konkurransegrunnlaget”, som var gitt en vekt på 30 %, var

mulighetsrom. Retten vurderte dette som en åpenbar

i strid med regelverket.

konkurransefordel, og at avviket dermed måtte anses
som vesentlig. Øvrige anførsler ble derfor ikke drøftet.

Avgjørende i vurderingen var om det kom tilstrekkelig

Veidekke ble tilkjent 25,7 MNOK i erstatning.

klart frem hva som skulle vurderes under kriteriet.

KOFA 2017/75 – TILBUDSKONKURRANSE,
KVALIFIKASJONSKRAV, ADGANGEN TIL
Å SUPPLERE TILBUD

Nemnda tok utgangspunkt i hva en normalt
forstandig og påpasselig tilbyder ville ha forstått ut
fra ordlyden i kriteriet og konkurransegrunnlaget for
øvrig. Selve konkurransegrunnlaget inneholdt i all
hovedsak informasjon om oppdraget, samt at det var

Skjåk kommune gjennomførte tilbudskonkurranse

stilt noen minimumskrav. Det fremgikk derfor ikke

(del II – under EØS terskel) om renovering og

klart hva det skulle foretas en kvalitativ vurdering av.

ombygging av Skjåkheimen. Det var ubestridt

www.schjodt.no

at tilbudet til valgte leverandør ikke inneholdt

Nemnda konkluderte følgelig med at innklagede

dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

hadde brutt plikten til å angi tildelingskriteriene

om tiltaksklasse 3 hos ansvarlig utførende for

i konkurransegrunnlaget, og at dette dessuten var

brannslukkingsanlegg (sprinkleranlegg), og at

et brudd på kravet til forutberegnelighet i lov om

tilbyderen heller ikke selv oppfylte kravet. Valgte

offentlige anskaffelser § 4.

3

NYHETSBREV – Juni 2018

PLAN- OG BYGNINGSRETT
FROSTATING LAGMANNSRETTS DOM
AV 27. APRIL 2018 (LF-2017-102270) –
GYLDIGHET AV REGULERINGSPLAN

av reguleringsformålet idet dette måtte bero på

En hytteeier gikk til sak mot Namsos kommune etter

kommunen hadde overholdt sin undersøkelsesplikt.

at kommunen foretok omregulering av et område som

Hytteeieren mente at kommunen hadde misligholdt

kort tid før var blitt rammet av et leirras. Før raset

sin plikt til forsvarlig saksutredning, idet omregulering

var området regulert til bebyggelse. I den nye planen

til LNFR etter hans oppfatning var foretatt slik

var reguleringsformålet landbruk, natur, fritid og

at kommunen skulle slippe ytterligere kostnader

reindrift (LNFR). Hytteeieren mente kommunens

ved undersøkelser i tilfelle ny bebyggelse. Retten

reguleringsplan måtte være ugyldig, idet kommunen

fant at kommunens saksutredning var forsvarlig.

både la feil faktum til grunn og fordi det forelå

Det forelå for det første en geoteknisk rapport som

saksbehandlingsfeil i form av usaklig begrunnelse

konkluderte med at området ikke kunne bebygges

og mangelfull saksutredning.

før massene var konsolidert, og det måtte uansett

forvaltningsskjønn.
Et særskilt tema for retten var i hvilken grad

foretas ytterligere geotekniske undersøkelser før det
Lagmannsretten konstaterte at en reguleringsplan er

kunne legges til rette for boligbygging. Videre var

å regne som et enkeltvedtak, og at forvaltningslovens

både planprogrammet og forslag til reguleringsplan

kapittel IV-VI om enkeltvedtak dermed kommer

gjenstand for høring, både ved offentlig kunngjøring

til anvendelse. Reglene i forvaltningsloven måtte

og ved henvendelse til de berørte parter, herunder

også suppleres ved reglene i plandelen av plan- og

hytteeieren. Da det ikke kom inn forslag om regulering

bygningsloven.

til bebyggelse, måtte kommunens utredning anses
som forsvarlig.

Retten fant at det ikke var bevist at kommunen hadde
bygget på et uriktig faktisk grunnlag, og vedtaket ble

Spørsmål om hytteeieren hadde krav på erstatning

også funnet saklig begrunnet. LNFR-formål er et av

som følge av omreguleringen fra hyttebebyggelse til

flere lovlige formål angitt i plan- og bygningsloven,

LNFR-område etter plan- og bygningsloven § 15-3, var

og retten kunne ikke overprøve hensiktsmessigheten

ikke del av saken.

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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