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BFJR SAK nr. 671 – avsagt 24.04.2022 
 

Rådets medlemmer: 

Harald Støren Kobbe (leder), Thor Olaf Askjer, Herman Bruserud, Erlend Bygnes, Svein-Dag 

Karlstad, Nina Pettersen, Gunnar Hovland Størksen, Eivind Sælen. 

 

1. INNLEDNING 

Saken kom inn til Rådet i november 2021. Den er fremmet i fellesskap av Part A 

(Totalentreprenør) og Part B (Byggherre). I det følgende er partene benevnt som henholdsvis 

Part A og Part B. 

Saken gjelder krav om tilleggsvederlag fremmet av en totalentreprenør, Part A, knyttet til 

bygging av en kai og et krav om dagmulkt for forsinket overlevering som er fremmet av 

byggherren, Part B. Kontrakten er basert på NS 8407.   

Partene er enige om å bruke BFJR som oppmann for å ta stilling til berettigelsen av 

tilleggsvederlaget og dagmulktkravet, men Rådets konklusjon vil ikke være bindende for 

partene, jf. NS 8407 pkt. 50.3.2. BFJR er ikke anmodet om å vurdere tilleggsvederlaget 

størrelse.  

 

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR 

Etter å ha mottatt den første henvendelsen fra partene og vurdert denne, kom BFJR til at 

saken slik den da var presentert var egnet for behandling i Rådet. 

I e-post fra Rådets sekretær til partene ble følgende frister fastsatt:  

• Onsdag 8. desember 2021: Frist for hovedinnlegg Part A.   

• Onsdag 22. desember 2021: Frist for hovedinnlegg Part B. 

• Fredag 7. januar 2022: Frist for supplerende innlegg fra Part A. 

• Fredag 14. januar 2022: Frist for supplerende innlegg fra Part B. 

Partene har forholdt seg til og overholdt fristene.  

Dokumentene fra partene har god struktur og organisering, men i forhold til sakens 

begrensede omfang er likevel partenes innlegg med tilknyttet dokumentasjon etter Rådets 
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oppfatning nokså omfattende. Dette har bidratt til at Rådets arbeid med saken er blitt mer 

omfattende enn det som ellers ville vært nødvendig.  

Rådet er bedt om å ta stilling til følgende: 

1. Krav om tilleggsvederlag, men ikke et eventuelt kravs størrelse.  

2. Dagmulktkrav, herunder et eventuelt dagmulktskravs størrelse. 

 

3. SAKENS FAKTISKE SIDE 

3.1 Om kontraktsforholdet  

Det ble den 20. august 2020 inngått totalentreprisekontrakt basert på NS 8407 mellom 

partene. Kontrakten omfatter levering av betongkai med fendring og fundamentering for 

bryggehus 6, 7, 8 og 9. Sluttfrist var i kontrakten satt til 6. februar 2021.  

En vesentlig del av prosjektet består i at konstruksjonene også skulle være fundament og 

utgangspunkt for bygging av bryggehus på kaien. Det er inntatt i avtalen at arbeider med 

bryggehusene kan starte før den nevnte sluttfristen – det vil si før ferdigstillelse av 

kaiarbeidene.  

I kontrakten er følgende gyldighetsrekkefølge for dokumentene inntatt: 

«1. Referat fra kontraktsforhandlinger, datert 11.08.20  

2. Tilbud med vedlegg datert 07.07.20  

3. Forespørsel av 11.05.20 vedr. fendring  

4. Mailer av 06.05.20 vedr. antall peler og pullerter  

5. Forespørsel med NS 3420 beskrivelse datert 14.04.20  

6. NS 8407» 

Kontraktssummen er angitt til 4 458 000 eks. mva. Her vises til totalentreprenørens tilbud: 

 «Ut fra dette ønsker vi å tilby dere og bygge kai som RS. 

 Dette til en samlet sum av kr 4 458 000eks mva.» 

Tilbudet var basert på en beskrivelse hvor den opprinnelige planen var at arbeidene skulle 

gjennomføres i en utførelsesentreprise. Det aktuelle underlaget omfatter også en 

postbeskrivelse med mengder basert på NS 3420.   

Part A hadde også tidligere gitt et tilbud på angjeldende kai, men da basert på andre 

løsninger og forutsetninger. Tilbudet ble gitt som en rundsum i forbindelse med tilbud på 

grunnarbeidene til kaien, og da som en opsjon. Grunnarbeidene ble utført av Part A under 

en annen kontrakt.  

BFJR oppfatter og legger til grunn at det ikke har vært gjennomført noen konkurranse om 

det oppdraget hvor tvisten har oppstått.  

Et rådgivningsselskap (Selskap X) har opptrådt i mange roller i prosjektet, men med ulike 

personer i de ulike rollene. Rådgivningsselskapet foresto, for Part B, forprosjekt og 

utarbeidelsen av de tegninger og beskrivelser som opprinnelig var tiltenkt en 

utførelsesentreprise, dvs. en forespørsel tenkt basert på NS 8405, men som allerede nevnt 

ble det benyttet som underlag for den her aktuelle totalentreprisekontrakten.  
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Etter kontraktsinngåelsen inngikk Part A avtale med det samme rådgivningsselskapet om 

detaljprosjektering av kaien samtidig som rådgivningsselskapet ivaretok byggherrerollen 

(byggherreombud) for Part B i kontraktsforholdet.  

 

3.2 Nærmere om tvistepunktene  

3.2.1 Tilleggsvederlag 

Tvisten om tilleggsvederlag oppsto 11. mai 2021 da Part A sendte EM01 med krav om 

tilleggsvederlag. I endringsmeldingen ble det blant annet fremholdt at i «beskrivelse av 14. 

April 2021 er det skrevet at ’alle poster i kapittel 05.21 er regulerbare og gjøres opp etter 

oppmåling av utført arbeid’». Ytterligere ble det fremholdt at «mengder stålrørspeler har økt 

betraktelig ifht det som er gitt pris på. Både når det gjelder antall og lengder». Foreløpig 

beløpsvurdering av tilleggsvederlaget var oppgitt til kr 971 215,- eks. mva. 

Part B avviste kravet 12. mai 2021. I svaret ble det blant annet vist til totalentreprenørens 

tilbud hvor det ovenfor siterte er gjengitt. Ytterligere fremkommer det blant annet «at dette 

er en totalentreprise hvor totalentreprenøren også har innhentet prosjekteringen finnes det 

ingen grunn til å kreve mengdejustering».  

Part A fastholdt sitt krav 25. mai 2021. Kravets størrelse var nå økt til kr 2 644 616,- eks. mva. 

og det ble vist til «byggherrens risiko for mangelfull forprosjektering, avtalt mengdejustering 

og forbehold om pris tilknyttet tilbudstegninger datert 11.05.20».  

Part B opprettholdt 2. juni 2021 sin avvisning av kravet. Her ble det fremholdt at kravet «er 

varslet for sent etter NS 8407 punkt 5». Videre fremkommer det at kravet «vil ikke 

realitetsdrøftes, men tilføyer noen faktiske opplysninger for klargjøring og underbygging av 

avvisning».  

Part A svarte 8. juni 2021 der det bl.a. ble anført at man avviste Part B sin avvisning som for 

sent varslet med at dette ikke har skjedd «uten ugrunnet opphold» og for øvrig at det ikke 

var varslingsregler knyttet til mengderegulering og at varselet også uansett var rettidig 

varslet. 

Part B svarte så på dette 9. juni 2021.  

Part A sitt krav er senere justert til kr 1 848 966,- eks. mva. 

3.2.2. Dagmulkt 

Kontrakten angir som nevnt sluttfristen til 6. februar 2021.  

I løpet av prosjektet er det både varsler om tillegg i tid, mye kommunikasjon om fremdrift og 

dels også avtaler om endringer i fremdriften på prosjektet. Nødvendige detaljer rundt disse 

temaene fremkommer av partenes anførsler gjengitt under. 

I brev 25. oktober 2021 fremsatte Part B krav om dagmulkt ovenfor Part A på kr. 557 250.  

Kravet var beregnet til maksgrensen på 10 % av kontraktssum. Dette kravet er avvist av Part 

A. 
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Partene er blant annet uenige om hvilke avtaler som er inngått om fristforlengelser, hvilke 

krav om fristforlengelser som er fremsatt og når arbeidene ble overtatt.  

  

4. PART As SAKSFREMSTILLING OG ANFØRSLER 

4.1 Part As anførsler knyttet til de enkelte tvistepunktene 

4.1.1 Vederlagsjustering 

Part A fremfører tre uavhengige rettslige grunnlag for berettigelsen av sitt krav på 

vederlagsjustering. 

Grunnlag nr. 1 – Krav på tillegg i vederlag – mangelfull beskrivelse/tegninger fra Part B.  

a) Part A anfører at de prosjekterte løsninger og masseoppsett som forelå på 

tilbudsstadiet var mangelfulle og at Part B hefter for disse. Det er her et berettiget 

krav på vederlagsjustering som følge av: «svikt ved byggherrens ytelser etter punkt 

22, 23 og 24, eller som følge av andre forhold byggherre bærer risikoen for», jf. NS 

8407 punkt 34.1.2. Det vises også til NS 8407 pkt. 24.1 (1): «Byggherren har risikoen 

for valg av løsninger og annen prosjektering som enten fremgår av 

kontraktsdokumentene utarbeidet av ham, eller som han etter kontraktsinngåelse 

pålegger totalentreprenøren å følge.» Part A mener det ikke er tvilsomt at Part B 

hefter for prosjekteringen inntatt i tegninger datert 11. mai 2020 og 

mengdebeskrivelse av 14. april 2020. Part A anfører videre at denne prosjekteringen 

var mangelfull. Både tegningen og beskrivelsen viser at konstruksjonen er 

underdimensjonert og innhentet vurdering fra uavhengig rådgiver, Selskap Y, 

understøtter dette. Spesifikt er dette angitt i form av økte peledimensjoner og 

undervurderte armeringsmengder i poster. 

b) Part A hevder videre at kravet ikke er for sent varslet selv om prosjekteringen av de 

utførte løsninger ble ferdigstilt høsten 2020. Part A mener å ha hatt grunn til å tro at 

de prosjekterte løsninger som forelå før kontrakt ville bli videreført av det samme 

rådgivningsselskapet etter kontraktsinngåelsen. Dersom avvikene/manglene hadde 

blitt avdekket tidligere og varslet mener Part A det ikke ville endret på hva som måtte 

bli de(t) endelige løsningen(e)/omfang. Videre anfører Part A at uansett så har Part B 

tapt sin rett til å påberope seg for sen varsling ved å realitetsbehandle kravet først for 

så på et senere tidspunkt å påberope for sen varsling.  

c) Part A avviser Part Bs anførsler om at avvikene (omfang/mengder/kostnader) har sin 

årsak i Part As egne valg og prosjektering som man har risikoen for. Part A 

fremholder at deres justering av plasseringen av støttemur og bruk av plattendekker 

har minimal betydning for løsninger og kostnad, og at det er behovet for økte 

dimensjoner og antall peler knyttet til fundamentering for bryggehusene som utgjør 

det primære i kravet.  

d) Part A avviser Part Bs erstatningskrav etter NS 8407 pkt. 25. Det fremholdes at 

standardens pkt. 25 har til hensikt å hindre unødvendige tap for byggherren og at det 

nettopp er det Part A har bidratt til ved å prosjektere og utføre en tilstrekkelig 

dimensjonert kai. Krav om erstatning er således ikke relevant. 
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Grunnlag nr. 2 - Krav på oppgjør i henhold til avtalt mengderegulering 

a) Part A er av den oppfatning at inngått avtale gir grunnlag for mengderegulering for 

postene for pelearbeider og at entreprenøren har rett til oppgjør etter medgåtte 

mengder. Part A anfører at dette understøttes med referanse til NS 8407 punkt 26.1. 

Det hevdes videre at det hører til sjeldenhetene at en totalentreprise inngås uten 

noen form for regulering og at man nettopp i denne kontrakten konkret har inntatt 

regulering av mengder i kontraktsgrunnlaget. I mengdebeskrivelsen datert 14. april 

2020, som er inntatt som kontraktsdokument, fremgår det i post 05.21.0 

PELEARBEIDER at: «Alle poster i kapittel 05.21 er regulerbare og gjøres opp etter 

oppmåling av utført arbeid». Part A fremholder at dette er en svært klar ordlyd som 

vanskelig kan misforstås og at formularet er inntatt i kontrakten av Part B.  

 

Part A bestrider Part Bs påstand om at det i kontrakten er avtalt en rundsum (RS) for 

arbeidene og underbygger dette bl.a. ved at det i kontraktsavklaringsmøtet er 

henvist til masseoppsettet, der det også fremgår at pelemengder skal avregnes.  

Videre anfører Part A at det uansett er Part B, som har utarbeidet kontrakten, som 

bærer ansvaret for uklarheter i denne og må bære risikoen for dette. Part A mener 

videre at Part B er den part som ville hatt fordelene av en fikssum kontrakt – og 

derfor hadde ansvaret for å tydeliggjøre dette i kontrakten om fast sum var ønsket. 

Ingen slike presiseringer eller forbehold er tatt.  

 

Til Part Bs anførsel om at manglende enhetspriser i tilbudet fra Part A underbygger 

deres påstand om at både tilbudet fra Part A og kontrakten er en fastpriskontrakt 

uten mengderegulering, fremholder Part A at dersom enhetspriser var ønsket inntatt 

i kontrakten var det Part B sitt ansvar å etterspørre dette.  

 

b) Siden Part A påberoper seg at kontrakten på pelekapittelet skal mengdereguleres, er 

Part A også av den oppfatning at reglene om varsling ikke kommer til anvendelse. 

Grunnlag nr. 3 – Forbehold om pris 

Part A anfører videre at de har krav på tillegg som følge av forbehold om at oppgitt 

kontraktssum avhenger av at utført konstruksjon samsvarer med tegningene av 11. mai 

2020. Ved tilbudet tok Part A forbehold om at pris var basert på tegninger, postbeskrivelse 

av 14. april 2020 og 8. mai 2020 og e-poster med relevant info Part B hadde inngitt før 

tilbud.  

Part A viser til at det i tilbudet er vedlagt tegning hvor det er markert med grønt som viser 

blant annet antall og dimensjoner på peler. Formålet med forbeholdet var at Part A ønsket å 

sikre seg mot uforutsette ekstrakostnader ved endring i konstruksjonen og at det ikke skulle 

være tvil om omfanget av ytelsen som lå til grunn for prisen. Part A anfører at de på denne 

måten har gjort sitt ytterste for å gjøre Part B i stand til å forstå omfanget av ytelsen i 

tilbudet og at omfanget av arbeidene nå beviselig har et endret og større omfang – noe som 

berettiger regulering av vederlaget som krevet.  
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4.1.2 Dagmulkt 

Part A avviser dagmulktkravet og påberoper seg at det foreligger særlig avtale om 

fristforlengelse/ny sluttfrist som dekker forsinkelse grunnet Covid-19 restriksjoner.  

Subsidiært anfører Part A at de har krav på fristforlengelse etter NS 8407 fram til 24. august 

2021 og at Part A ved brukstakelse har overtatt konstruksjonen 27. juli 2021. 

Prinsipalt 

Part A anfører at de 5. november 2020 sendte varsel både på konkret krav om 

fristforlengelse på 45 dager som følge av betalingsmislighold fra Part B sin side og et generelt 

forbehold om Covid-19 situasjonen fremover.  

Etter Part A sin oppfatning må forbeholdet om Covid-19 situasjonen oppfattes som et 

generelt varsel om fremdriftskonsekvenser i en situasjon der det bl.a. var mange 

innreiserestriksjoner og endringer i myndighetskrav i denne sammenheng. Part A anfører at 

han var helt avhengig av utenlandske arbeidstakere for å få utført arbeidene, og at dette var 

Part B godt kjent med via den dialogen som var i etterkant av varselet den 5. november 

2020. 

Varselet av 5. november 2020 ble gjennomgått i møte 12. november 2020, men dette møtet 

er ikke referatført. Part A fremholder at både møtet og den videre dialogen om 

fremdriftsutfordringer frem til 21. november 2020 knyttet til Covid-19, viser at Part B var 

innforstått med at sluttfrist ville bli forskjøvet som følge av ulike utfordringer knyttet til 

Covid-19. Part A fremholder at den planen som forelå 21. november 2020, etter dialog 

mellom partene og med ny sluttfrist 9. april 2021, er å forstå som akseptert og omforent 

mellom partene som følge av betalingsmislighold, og konstaterte Covid-19 konsekvenser 

frem til dette tidspunktet.   

17. mars 2021 varslet Part A i byggemøte nye fremdriftsutfordringer knyttet til Covid-19 og 

ekstreme værforhold. I etterkant av dette møtet ble det utarbeidet ny hovedfremdriftsplan 

med sluttdato 16. juni 2021. Part A er av den oppfatning at ny sluttdato er omforent og 

akseptert av partene som konsekvens av Covid-19 og øvrige varslede forhold. 

19. april 2021 varslet Part A på ny forsinkelse og stans knyttet til Covid-19 restriksjoner. 

Partene hadde oppfølgende e-postkorrespondanse hvor Part B fremsatte innvendinger til 

dette. I e-post av 21. april 2021 skrev Part B: «Dere har allerede varslet forsinkelse fra 3. til 

21. mai, og fått aksept for dette uten at byggherren har krevd noen kompensasjon.» Part B 

var mest opptatt av den framdriften som angikk bryggehusene og henviste til at dekkene var 

planlagt klar for bryggehusene den 21. mai 2021. E-posten ble avsluttet med at «[d]ersom … 

(Part A) ikke viser vilje til å prioritere fremdrift i vårt prosjekt vil det påløpe dagmulkt som 

følge av forsinkelsene». I e-post 10. mai 2021 ga Part A uttrykk for avtalen mellom partene, 

at forsinkelse skyldtes Covid-19 restriksjoner, og at Part A gjennomførte alle mulige tiltak for 

å opprettholde framdriften. Siden Part B aldri svarte på dette er Part A av den oppfatning at 

redegjørelsen ble akseptert. 
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Ny fremdriftsplan ble oversendt fra Part A til Part B den 25. mai 2021. Det ble i denne 

sammenheng ikke spesifikt varslet krav om tillegg i tid, men Part A er av den oppfatning at 

dette er underforstått gitt den tidligere kommunikasjonen og utfordringene knyttet til Covid-

19. 

Etter dette oppdaterte Part B hovedfremdriftsplanen den 3. juni 2021, slik at dekker var satt 

klar for etablering av ringmur 27. juli 2021. Frist for overlevering og fjerning av rigg ble satt 

til 24. august 2021. Part A legger til grunn at på bakgrunn av tidligere korrespondanse var ny 

sluttfrist avtalt til 24. august 2021.  

I siste halvdel av juli 2021 var hovedtyngden av Part A sine kontraktsarbeider ferdige og det 

var dialog mellom partene vedrørende når byggentreprenøren skulle starte sine arbeider 

med bryggehusene. Part A er av den oppfatning at Part B tok arbeidene i bruk i form av at 

byggentreprenøren startet sine arbeider i slutten av juli som avtalt. Videre var gjenstående 

arbeid, som i hovedsak besto i fendring, ikke til hinder for overtakelse da normal bruk av 

kaien uansett ikke kunne finne sted som følge av byggearbeidene på bryggehusene. Part A 

anfører at i lys av situasjonen så hadde Part A ingen grunn for å anta at Part B ville kreve 

dagmulkt. Part A fremfører at Part B gjennom brukstakelsen er avskåret fra å kreve 

dagmulkt. 

Sammenfattet mener Part A at det gjennom partenes handlemåte er inngått særlige avtaler 

om nye sluttfrister og at det således ikke er krav til særlige varsler om fristforlengelse. 

Part A avviser at prosjektet ble bevisst nedprioritert, men at situasjonen var at prosjektet 

trengte spesialkompetanse som ikke var mulig å skaffe selv om Part A hadde søkt alle mulige 

løsninger.  

Subsidiært 

For det tilfellet at BFJR finner at det ikke foreligger avtale om fristforlengelse i henhold til 

den forsinkelse som er forårsaket av Covid-19 restriksjonene, hevder Part A at det er avtalt 

fristforlengelse i henhold til NS 8407.  

• Sluttfrist ble endret ved oppdatering av hovedfremdriftsplan 3. juni 2021 med 

sluttfrist 24. august 2021.  Part A mener de ikke hadde noen grunn til spesifikt på nytt 

å angi krav om fristforlengelse/ny sluttfrist under henvisning til Covid-19 

restriksjonene. Dette var allerede varslet og akseptert. Ny framdriftsplan angir antall 

dager forlenget frist som kreves. Dagmulkt kan ikke løpe før tidligst fra dette 

tidspunkt.  

• Videre kommer det frem av referat fra byggemøte 17. mars 2021 at Part A fremsatte 

varsel ble akseptert av Part B. Sluttfrist ble forlenget til 16. juni 2021 jf. oppdatert 

hovedfremdriftsplan fra Part B. Part A mener at dagmulkt i alle tilfeller ikke kan 

kreves før tidligst fra dette tidspunktet. 

• Hovedfremdriftsplan med sluttfrist 9. april 2021 utarbeidet i november 2020 er 

omforent. Part A mener at dagmulkt i alle tilfeller ikke kan løpe fra før avtalt sluttfrist 

9. april 2021.  
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BFJR bes som oppmann ta stilling til ovennevnte skjæringspunkt for et eventuelt 

dagmulktkrav. 

Part A fremholder at uansett kan ikke dagmulkt løpe lenger enn til 27. juli 2021 som er antatt 

tidspunkt for når Part B tok arbeidene i bruk i form av at byggearbeidene på bryggehusene 

ble startet.  

Part B sendte 25. oktober 2021 krav om dagmulkt. Part A tilbakeviste kravet 28. oktober 

2021. Parten gjennomførte formalisert overtakelse 16. desember 2021.  

 

4.2. Part A sitt syn på hvem som skal bære kostnadene ved Rådets honorar  

Partene har særlig avtale om fordeling av sakskostnader. Kostnadene ved BFJR sin 

behandling av saken deles med en halvpart på hver av partene, mens partene ellers bærer 

sine egne kostnader. 

 

4.3. Part A sin samlede påstand  

1. Part A har krav på vederlagsjustering på EM nr. 1 med til sammen kr. 1 848  966.  

2. Part B har ikke krav på dagmulkt.  

3. Subsidiært fastsettes Part Bs dagmulktkrav etter oppmannens skjønn. 

 

5. PART Bs SAKSFREMSTILLING OG ANFØRLSER 

5.1 Part Bs anførsler knyttet til de enkelte tvistepunkter 

5.1.1 Vederlagsjustering 

Grunnlag nr. 1 - Krav på tillegg i vederlag – mangelfull beskrivelse/tegninger fra Part B. 

Part B påberoper seg at kravet er prekludert basert på vesentlig for sen varsling og 

subsidiært at Part B sin prosjektering ikke har vært mangelfull.  

Detaljprosjekteringen ble ferdigstilt i oktober 2020 og Part B fremholder at det er uforståelig 

at påståtte mangler ikke ble avdekket av Part A før 11. mai 2021. Part B fremholder at 

varslingsfristen løper fra det tidspunkt Part A «blir eller burde blitt klar over» forholdet som 

begrunner kravet.  

Videre anfører Part B at man har avvist kravet rettidig som for sent varslet. Part B begrunner 

sitt syn med at varselet først ble fremmet av Part A som et varsel om mengderegulering og 

ikke som et varsel der de påberopte seg mangler ved byggherrens prosjektering. Dette kom, 

ifølge Part B, først frem i Part A sitt reviderte varsel 25. mai 2021.  Dette varselet ble avvist 

som for sent varslet 2. juni 2021, noe Part B oppfatter som godt innenfor «uten ugrunnet 

opphold». Skulle Part A sine påstander om at Part B enten har realitetsbehandlet kravet eller 

avvist kravet for sent få gjennomslag, påberoper Part B seg at Part A ikke har gjort dette 

gjeldende «uten ugrunnet opphold». 

Dersom BFJR skulle konkludere med at varselet er rettidig varslet så anfører Part B at de ikke 

kan se at det verken er dokumentert feil i byggherrens prosjektering eller sannsynliggjort 

årsakssammenheng mellom prosjekteringsfeil og vederlagskravet. Part B påpeker at Part A 

har gjort flere tilpasninger av løsninger som flytting av støttemur og bruk av plattendekker 
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og således selv må ta ansvaret for at de løsninger man har prosjektert og utført har gitt 

kostnadsøkninger. Part B hevder kaien kunne blitt utført i tråd med de løsninger som lå i 

forprosjektet og videre at det ikke er grunnlag for å tillegge Selskap Y (uavhengig rådgiver) 

sine vurderinger noe vekt da mandatet og forutsetninger for deres arbeid ikke er klargjort. 

Part B har på sin side fått bekreftet fra sin rådgiver at de løsningene som forelå i 

tilbudsgrunnlaget var gjennomførbare. 

I den grad Part A sitt krav skulle føre frem så påberoper Part B seg erstatningskrav 

tilsvarende vederlagskravets størrelse. Dette er basert på at Part A ikke har ivaretatt sin 

undersøkelsesplikt iht. NS 8407 pkt. 25.  

Grunnlag nr. 2 – Det er ikke avtalt regulerbare mengder 

Generelt henvises det til gyldighetsrekkefølgen av dokumentene i kontrakten som Part A 

mener understøtter deres syn i tillegg til at selve kontrakten er en fastpriskontrakt uten 

regulerbare mengder. 

Part B anfører at tilbudet fra Part A datert 7. juli 2020 ble gitt som rundsum (RS) uten 

ytterligere opplysninger om enhetspriser eller særlige forbehold om mengdeavregning.   

Videre viser Part B til flere argumenter som de mener underbygger at Part A også har ment å 

gi et fastpristilbud 7. juli 2020. Part A hadde i 2018 gitt et fastpristilbud på kaien i form av en 

opsjon i forbindelse med tilbud på grunnarbeidene. Videre fremholdes at Part A ikke i sitt 

tilbud hadde angitt noen enhetspriser, noe som er en nødvendighet om man forutsetter 

mengderegulering.  

Part B påpeker også at det var de som hadde forespurt Part A om behov for spesifikasjoner i 

henhold til NS 3420 i tillegg til tegninger av 20. mars 2020 og at disse beskrivelsene primært 

hadde til formål å klargjøre tekniske krav til konstruksjonene og av denne grunn også er 

inntatt som vedlegg i kontrakten.  

I tillegg til overnevnte anførsler påpeker Part B at Part A har fakturert i henhold til en 

forståelse av kontrakten som en fastprisavtale og at enhetspriser ikke har vært fremlagt før 

etter at tilleggskravet ble fremsatt. Videre fremholdes at dokumentrekkefølgen medfører at 

entreprenørens tilbud gjelder foran byggherrens spesifikasjoner og nyere dokumenter foran 

eldre – og at dette underbygger Part B sitt syn.  

Grunnlag nr. 3 - Kontraktsmessige forbehold. 

Part B er enig med Part A i at den utførte konstruksjonen åpenbart er endret i forhold til den 

løsningen som er skissert i forespørselsgrunnlaget. Men Part B kan ikke se at dette er noen 

endring Part B har initiert, pålagt eller ønsket. De endrede konstruksjonene er utelukkende 

en konsekvens av Part A sine valg og detaljprosjektering.  

Part B anfører også at Part A kun har tatt forbehold knyttet til kreosotimpregnert materiale 

og ingen forbehold om løsning, mengdeavregning eller andre forhold.  

5.1.2 Dagmulkt 
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Part B fremholder i denne sammenheng særlig kontraktens og standardens krav og 

forutsetninger: 

• I kontrakten er sluttfristen avtalt til 6. februar 2021.  

• Sluttfristen er dagmulktbelagt, jf. NS 8407 pkt. 40.2.  

• Dagmulkten stopper først å løpe ved overtakelse, jf. NS 8407 pkt. 37.4 bokstav c.  

• Overtakelse har ennå ikke funnet sted. Part B har i utgangspunktet rett til dagmulkt 

frem til overtakelse skjer, fratrukket «helligdager og høytidsdager» - begrenset oppad 

til 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt. 40.3.  

• Unntak fra dette forutsetter overordnet at to vilkår er oppfylt: At Part A har rett til 

fristforlengelse etter pkt. 32.3, og at Part A har varslet krav om fristforlengelse i 

henhold til standardens bestemmelser, jf. pkt. 33.4 flg. 

Part B tilbakeviser at det foreligger særlige avtaler om fristforlengelse utover to konkret 

varslede forhold som totalt utgjør 63 dager: 

• Spesifisert varsel med krav om 45 dagers fristforlengelse ble sendt 5. november 2020 

knyttet til betalingsmislighold. 

• I byggemøte 17. mars 2021 ble det varslet fristforlengelse fra 3. mai 2021 til 21. mai 

2021, dvs. 18 dager. 

Part B er av den oppfatning at det antall dager Part A er forsinket utover dette gir rett til 

dagmulkt oppad begrenset til 10 % av kontraktssummen, da Part A ikke har varslet krav om 

fristforlengelse slik standarden forutsetter. Det bestrides at det foreligger noen avtale om 

utsatt overtakelse, og det bestrides videre at Part B har overtatt kontraktsarbeidene slik at 

dagmulkten stoppet å løpe, jf. NS 8407 pkt. 38.1. 

Part B fremholder at varselet som ble sendt 5. november 2020 konkret var knyttet til 

fristforlengelse som følge av betalingsmislighold. At det i dette varselet også ble tatt et 

forbehold om fremdriftsutfordringer knyttet til Covid-19 fjerner ikke kravet til å varsle i 

henhold til standardens bestemmelser dersom fremdriftsutfordringene faktisk oppstår. 

Dette er ikke gjort på noe tidspunkt utover de konkrete 18 dagene som ble varslet 17. mars 

2021.  

Part B fremholder at det forhold at fremdriftsplaner er revidert flere ganger og nye 

ferdigstillelsesdatoer fremgår av disse planene ikke innebærer noen aksept av 

fristforlengelse med den konsekvens at justert kontraktsmessig sluttfrist er akseptert i 

prosjektet. Det fremholdes at Part B ikke har akseptert noen fristforlengelser utover de 

nevnte 63 dagene. Part B er også av den oppfatning at ved eventuell uklarhet om sluttfrist 

og/eller overtakelsestidspunkt (avbrudd av dagmulkt) så tilligger det Part A å bringe klarhet i 

slike forhold, noe Part A aldri har gjort. Part B mener det i denne sammenheng er skjerpende 

at Part A heller ikke etter at Part B den 6. mai 2021 påpekte at dagmulkt ville påløpe, søkte 

klargjøring av sluttfristen.  

Det fremholdes også at generelle varsler uansett ikke er tilstrekkelig, men må følges opp 

med konkretiserte varsler.   
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Part B fremholder også konkret at allerede 19. april 2021 varslet Part A stans i arbeidene 

grunnet bl.a. innreiserestriksjoner uten at det ble varslet krav om fristforlengelse, hvoretter 

Part B den 21. april 2021 svarte at det ikke var grunnlag for en slik utsettelse. Samme dag 

svarte Part A og viste til forbeholdet i varselet 11. mai 2021 – fortsatt uten at det ble varslet 

krav om fristforlengelse. Part B gjorde det deretter klart at stansen grunnet 

mannskapsmangel ikke var akseptabel, og skrev derfor 6. mai 2021 at «[d]ersom Part A ikke 

viser vilje til å prioritere fremdrift i vårt prosjekt vil det påløpe dagmulkt som følge av 

forsinkelsene». Bakgrunnen for Part B sin formulering var at mens Part A stanset arbeidene 

under henvisning til mannskapsmangel mv. i dette prosjektet, var det tilsynelatende full 

fremdrift i andre prosjekter. Part B mener at Part A foretok en bevisst nedprioritering av 

prosjektet. 

Part B fremholder at det i kontrakten er angitt at byggearbeidene på bryggehusene var 

forutsatt å skulle starte før sluttfristen for kaien og at oppstart av disse arbeidene ikke kan 

anses å innebære en overtakelse eller avbryte dagmulkten. Part B er videre av den 

oppfatning at arbeidene på det tidspunkt arbeidet med bryggehusene startet i slutten av juli 

2021 ikke hadde en ferdiggrad som ville gjort overtakelse av arbeidene mulig.  

Videre påpeker Part B at formell overtakelsesforretning ikke har funnet sted og at dagmulkt 

løper til den formelt avbrytes ved overtakelsesforretning.  

 

5.2. Part B sitt syn på hvem som skal bære kostnaden ved Rådets honorar 

Partene har særlig avtale om fordeling av sakskostnader. Kostnadene ved BFJR sin 

behandling av saken deles med en halvpart på hver av partene, mens partene ellers bærer 

sine egne kostnader. 

 

5.3. Part B sin samlede påstand 

1. Part B frifinnes for vederlagsjustering knyttet til EM nr. 1.  

2. Part B har rett til dagmulkt utmålt etter oppmannens skjønn, oppad begrenset til kr 557 

250. 

 

6. RÅDETS VURDERING 

6.1.  Innledning 

Saken dreier seg om et krav om tilleggsvederlag som følge av at omfanget av prosjekterte og 

utførte arbeider går utover de løsningene og den mengdefortegnelsen som lå til grunn for 

forespørselen på arbeidene og hvorvidt det foreligger et berettiget krav på dagmulkt. 

 

6.2.  Vederlagsjustering  

Rådet er av den oppfatning at part A sine påstander om at kontrakten er å forstå som en 

kontrakt med mengderegulering ikke kan føre frem. Deler av det grunnlag Part A har fått av 

Part B forut for sitt tilbud, og som også er kontraktvedlegg, innbefatter et beskrivende 

masseoppsett basert på NS 3420, men Part A har etter BFJR sin vurdering gitt et 

fastpristilbud uten forbehold utover henvisning til tegning som viser avgrensningen av kai og 

at trykkimpregnert trevirke benyttes istedenfor kreosotimpregnert. Kontrakten er basert på 

dette tilbudet og det foreligger ingen forbehold eller andre opplysninger som indikerer at 
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partene har ment noe annet enn at kontrakten var å oppfatte som en fastpriskontrakt. Dette 

underbygges også av at Part A ikke oppga enhetspriser i sitt tilbud. En slik kontrakt gir 

entreprenøren både muligheter og risiko med tanke på mengder og løsninger. Slik Rådet 

oppfatter partenes faktumsbeskrivelse, er også en vesentlig del av kostnadsøkningene 

knyttet til endrede dimensjoner på pelene, noe som uansett vanskelig kunne gjøres opp 

etter en ren mengderegulering. 

 

Det følger også av det som er sagt ovenfor at BFJR heller ikke kan se at det er tatt noe 

forbehold fra Part As side som skulle medføre at man ikke måtte varsle et krav om 

vederlagsjustering i henhold til kontraktens regler om dette. 

 

Et krav fra Part A ville etter dette forutsette at det ble fremsatt et krav om 

vederlagsjustering. Slikt krav ble fremsatt av Part A i mai 2021. I første omgang ble det 

begrunnet i mengdejustering, noe Rådet ovenfor har kommet til at det ikke foreligger 

grunnlag for. Deretter ble det begrunnet på en annen måte. Det er ikke nødvendig for BFJR å 

ta stilling til om kravet var materielt berettiget, da Rådet uansett har funnet at kravet er for 

sent fremsatt og at innsigelsen er fremmet i tide av Part B. Rådet vil likevel tillegge at man 

vanskelig kunne ta stilling til spørsmålet om kravet var materielt berettiget på det grunnlag 

man har mottatt. BFJR kan ikke se at det er fremlagt entydig dokumentasjon på at kaien ikke 

kunne blitt prosjektet i tråd med de opplysninger som Part B svarer for. Rådet har, siden det 

ikke har betydning for sakens utfall, imidlertid ikke funnet det nødvendig å be om ytterligere 

dokumentasjon og/eller gå i dybden på hvilket nivå av opplysninger i forespørselen Part B 

måtte svare for/hva som i denne sak ville utløst rett til vederlagsjustering. 

 

Part A sin argumentasjon om at varselet er fremmet i tide – dvs. uten ugrunnet opphold – 

kan ikke føre frem. Rådet er av den oppfatning at Part A burde avdekket de forhold kravet 

omhandler allerede høsten 2020 da prosjekteringen ble utført og ferdigstilt. For BFJR 

fremstår det som tydelig at forholdet først ble avdekket via regnskapsgjennomgang når 

arbeidene i hovedsak var utført. BFJR ser at det kan være uheldige omstendigheter knyttet 

til at Part A sin prosjekterende også var prosjekterende for Part B i forprosjektet, men dette 

får ikke betydning for Part A sitt ansvar for å varsle. Det fremgår for øvrig av dokumentene i 

saken at Part A var informert og også en aktiv part i løsningsvalg i prosjekteringen. 

Tidsrommet fra oktober 2020 til mai 2021 er opplagt utenfor de tidsrammene som 

kontrakten stiller opp – det vil si varsling «uten ugrunnet opphold», jf. NS 8407 pkt. 34.1.2 

annet ledd. 

 

Rådet er videre av den oppfatning at heller ikke Part A sin anførsel om at Part B ikke avviste 

kravet som for sent varslet uten ugrunnet opphold og/eller realitetsbehandlet kravet før det 

senere ble avvist som for sent varslet, kan føre frem. Part A sitt første varsel var knyttet opp 

til et varsel om mengderegulering. Når varselet senere ble endret til å være et varsel 

begrunnet i svikt ved byggherrens opprinnelige prosjektering, står man i realiteten overfor et 

nytt krav. Begrunnelsen som er gitt i det første varslet som ble sendt – det vil si et krav om 

mengdejustering – hadde i realiteten (om det var berettiget) ikke vært et krav om 

vederlagsjustering i snever forstand, men et krav om avregning etter kontraktens fastsatte 
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vederlagsmekanisme. Dette underbygger at spørsmålet om Part Bs innsigelse var rettidig må 

knyttes til varslet hvor den endrede begrunnelsen fremkommer – det vil si varslet fremsatt 

25. mai 2021. Part B fremmet sin innsigelse 2. juni 2021 – det vil si fem virkedager etter at 

varslet ble fremsatt, hvilket etter Rådets oppfatning klart er innenfor den aktuelle 

kontraktsmessige tidsrammen «uten ugrunnet opphold» i NS 8407 pkt. 5 tredje ledd.  

 

Etter dette finner BFJR at det ikke foreligger grunnlag for det vederlagskravet Part A har 

fremmet. 

 

6.3.  Dagmulkt 

BFJR har vurdert begge partenes anførsler, både den dialog som har vært ført mellom 

partene og den formelle og rettslige siden. Part A anfører at formell overtakelse ble 

gjennomført 16. desember 2021, noe som Part B synes å være enig i, i sitt andre innlegg. 

Samtidig anfører Part A at de har krav på utsettelse av sluttfristen frem til 24. august 2021, 

og at dette uansett er avtalt mellom partene. Videre har Part A hevdet at overtakelse fra 

Part Bs side ble gjennomført ved brukstagelse allerede i juli 2021.  

 

BFJR kan vanskelig se at det er dokumentert at det er skjedd en brukstagelse som skulle 

medføre at overtakelse må anses for å ha skjedd allerede i juli 2021. Det ser heller ut til at 

den brukstagelse det her er snakk om nettopp er den kontrakten forutsetter, før formell 

overtakelse skulle gjennomføres. Rådet bemerker i denne sammenheng at NS 8407 

inneholder regler for hvordan man skal håndtere en uberettiget brukstagelse som i 

realiteten vil kunne innebære at man står i en overtagelsessituasjon, jf. NS 8407 pkt. 38.1. 

Dersom man var i en situasjon som hevdet, ville det være å forvente at dette var 

dokumentert på en bedre måte.  

 

Situasjonen man da står i, slik Rådet vurderer den, er at dagmulkten i utgangspunktet løper 

frem til formell overtakelse gjennomføres. Legger man Part As anførsler om utsettelse av 

sluttfristen (til 24. august 2021) og formell overtagelse (16. desember 2021) til grunn, vil 

også det føre til at Part B har rett på full dagmulkt – det vil si på 10 % av kontraktssummen, 

jf. NS 8407 pkt. 40.3.  

 

BFJR har ikke, som følge av overnevnte konklusjon, gått inn i detaljvurdering av de ulike 

anførsler knyttet til rettsforståelse av de varsler og den kommunikasjon som har vært i 

prosjektet knyttet til fremdrift og endrede ferdigstillelsesdatoer. Det er likevel grunn til å 

nevne at BFJR er av den oppfatning at mye i saken peker mot at også Part B har vært 

innforstått med at Covid-19 problematikken har gitt Part A krav på berettiget justering av 

sluttfrist. Hva som kan anses som omforent i denne sammenhengen har ikke BFJR gått inn 

på, da det ikke har betydning for Rådets konklusjon. 

 

6.4.  Honorarspørsmålet 

Honorar settes til kr 45 000,- basert på omfang av partenes anførsler og dokumenter. 
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Partene er enige om en deling av Rådets honorar. Det vises til pkt. 4.2 og 5.2. Faktura sendes 

til partene i ettertid. 

 

7. RÅDETS KONKLUSJON 

 

7.1.  Vederlagsjustering 

Part A er ikke berettiget tilleggsvederlag for EM 01 fra Part B. 

 

7.2.  Dagmulkt 

Part B er berettiget full dagmulkt fra Part A som følge av forsinket overlevering i forhold til 

sluttfrist. 

 


