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BFJR sak nr. 674  
 

Sluttbehandlet i rådsmøte 17. november 2022 sirkulert blant rådets medlemmer i etterkant og sendt for 
signering av rådets medlemmer 22. november 2022.   

Rådets medlemmer:  

Thor Olaf Askjer (leder), Herman Bruserud, Erlend Bygnes, Siri Dalheim, Ottar F. Egset, Svein-Dag 
Karlstad, Johanna Lohne Rognved, Samuel Skrunes, Gunnar Hovland Størksen og Eivind Sælen.  

Samuel Skrunes erklærte seg inhabil og har derfor ikke deltatt i behandlingen. 

 

1. INNLEDNING  
BFJR mottok den 9. juni 2022 forespørsel om å fylle rollen som oppmann i tvist mellom Part A som 
entreprenør og Part B som byggherre. Partene er i det følgende omtalt henholdsvis som Entr og som 
BH. 

Tvisten gjelder uenighet om fem endringskrav i kontrakt mellom BH og Entr om bygging av ny 
kommunal skole. Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på NS 8405. 

Partene er enige om at Byggebransjens Faglige Juridiske Råd skal vurdere de omtvistede sakene, og 
at avgjørelsen er bindende mellom partene. Siden partene har bedt om en bindende avgjørelse blir 
dette følgelig å behandle som en voldgiftssak. Slike avgjørelser følger bestemmelsene i lov 14. mai 
2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven), men slik at avgjørelsen fattes etter en skriftlig saksbehandling 
og normalt uten muntlige forhandlinger. 

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR  
Rådet har vurdert at saken egner seg for behandling BFJR og partene mottok 23. juni 2022 beskjed 
om at Rådet hadde mottatt tilstrekkelig dokumentasjon til å behandle saken etter sommeren. 

Partene er gjort særlig kjent med at siden de er enige om at avgjørelsen skal være bindende for 
partene, blir avgjørelsen å anse som en voldgiftsdom. 

Entr har fremført først sine standpunkter i to brev til BH hvoretter begge parter er representert av hver 
sin advokat. 

Rådet har basert sin behandling på følgende skriftlige dokumentasjon:  

a) Entrs brev til BH datert 21. oktober 2021  
b) Entrs brev til BH datert 10. november 2021 
c) BHs innlegg datert 21. desember 2021  
d) Entrs innlegg datert 15. mars 2022 
e) BHs innlegg datert 22. april 2022 
f) Entrs siste innlegg datert 2. mai 2022 
g) BHs siste innlegg datert 3. juni 2022 
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Etter at Rådet hadde påbegynt sitt arbeid, hadde de behov for å stille noen oppklarende spørsmål. 
Likeledes ble partene bedt om å tydeliggjøre sine krav overfor den andre part, herunder hvem som 
etter deres mening skal betale Rådets honorar. 

Rådet fikk etter dette følgende skriftlige dokumentasjon som også er hensyntatt under behandlingen: 

h) Entrs innlegg datert 23. september 2022 
i) BHs innlegg datert 28. september 2022 
j) Entrs innlegg datert 4. oktober 2022 
k) BHs innlegg datert 7. oktober 2022 
l) Entrs innlegg datert 7. oktober 2022 

 

Dokumentasjonsmengden er omfattende og til dels kompleks, noe som har ført til en krevende 
behandling i Rådet. Det påpekes også at dokumentene og bilagshenvisningene ikke er systematisk 
paginert og tilordnet slik BFJR beskriver i sine saksbehandlingsregler. Dette har gjort Rådets arbeid 
mindre effektivt enn nødvendig. 

Rådet har behandlet saken i to møter med påfølgende kvalitetssikring i form av sirkulasjon på e-post til 
samtlige av Rådets medlemmer. Saken ble sluttbehandlet i rådsmøte 17. november 2022. 

3. SAKENS FAKTISKE SIDE  
BH hadde besluttet å rive eksisterende barneskole for deretter å føre opp et nytt bygg som skulle stå 
ferdig og driftsklart til skolestart i 2022. Prosjektet skulle utføres i byggherrestyrte utførelsesentrepriser 
som skulle organiseres som delte entrepriser der BH skulle stå for hele eller det vesentlige av 
prosjekteringen. Det var som grunnlag for anbudsinnhentingen utarbeidet "Del I 
Konkurransegrunnlaget" som beskrev hvordan konkurransen skulle gjennomføres og omfattet alt som 
hadde med konkurransen å gjøre. Etter inngåelsen av kontrakt skulle denne delen utgå. Videre var det 
utarbeidet "Del II Kontraktsgrunnlaget" som inneholdt kontraktsvilkårene. Der inngikk beskrivelse av 
hva som skulle anskaffes (kontraktsgjenstanden), hvordan kontraktsgjenstanden skulle leveres og når 
den skulle leveres. Til grunn for beskrivelsen ligger NS 3420. 

Som ledd i den beskrevne byggesaken, ble det inngått kontrakt mellom BH og Entr om "Entreprise 12 
Tømrerearbeider". Blankett NS 8405 A ble benyttet som kontraktsformular. Dette ble signert 19. mars 
2021 av BH og 11. mars 2021 av Entr. Kontraktssummen var på ca. 60 MNOK inkl. mva. Omtvistet 
beløp er i størrelsesorden 3 MNOK eks. mva. 

Allerede før signering av kontrakten og før oppstart av byggearbeidene, påbegynte Entr en 
tilrettelegging for at ytterveggene kunne produseres i deres fabrikk som prefabrikkerte veggelementer. 
Omtrent samtidig startet partene på mengdekontrollen som det var avtalt at Entr skulle gjennomføre. 
Denne trakk ut i tid fra begge parter som følge av sykdom i prosjektet og covid 19-situasjonen. 

Under utførelsen oppsto det uenighet om ni endringskrav. Uenigheten gjelder Entr sine krav på 
tilleggsbetaling for forhold Entr mener ikke er beskrevet i prisbærende poster i kontrakten. BH mener 
på sin side at kontraktens poster i hovedsak inkluderer de arbeider som kreves kompensert, og at Entr 
derfor ikke har krav på tilleggsvederlag.  

Uenigheten inneholder klassiske problemstillinger om hvorvidt innledende beskrivelsestekster i NS 
3420 skal legges til grunn og medregnes i de underliggende prisbærende postene. Videre er det 
uenighet om hva en "forstandig tilbyder" burde skjønne var ment å skulle være inkludert i de 
prisbærende postene. Begge parter gjør i sine innlegg flere henvisninger til kjente og relevante 
Høyesterettsdommer og til diverse uttalelser fra tidligere avgjørelser av BFJR. 

I enkelte av sakene har BH hevdet preklusjon som følge av sen varsling. 

Opprinnelig var det ni omtvistede krav, men etter at partene ble enige om å benytte BFJR, forlikte 
partene fire av kravene. Da gjenstår følgelig disse fem kravene som BFJR skal ta stilling til: 
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Sak 2 –  Himlinger. Her er det er uenighet om hvorvidt himlingsposten 23.03.1 i tilstrekkelig grad har 
beskrevet hvilken himlingsplate som skulle leveres, og om den platen Entr leverte gir 
grunnlag for tilleggsvederlag. Omtvistet beløp er kr 471.241 eks. mva. med tillegg av 
forsinkelsesrenter. 

Sak 5 –   Spikerslag i innvendige vegger. Her er spørsmålet om spikerslag er tilstrekkelig beskrevet 
i de prisbærende postene 12.24.0 Innvendige vegger og eventuelt hvilke enhetspriser som 
skal legges til grunn. Omtvistet beløp er kr 472.705 eks. mva. med tillegg av 
forsinkelsesrenter. 

Sak 6 –  Konsoller for murer. Spørsmålet er hvorvidt Entr har overtatt et prosjekteringsansvar ved at 
de selv valgte å prefabrikkere ytterveggene, og således selv forårsaket feilen som medførte 
at veggene måtte åpnes og lukkes. Omtvistet beløp er kr 698.262 eks. mva. med tillegg av 
forsinkelsesrenter. 

Sak 8 –  Parkett i amfi. Spørsmålet er hva post 12.25.02.2 Innvendig trapp innbefatter. Omtvistet 
beløp er kr 1.117.152 eks. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter. 

Sak 9 –  Vindsperreduk og brannkrav. Spørsmålet er om det foreligger feil i arbeidsunderlaget fra 
BH, om arbeidsunderlaget står i motstrid med konkurransegrunnlaget og hvorvidt Entr har 
krav på vederlag for å rette opp arbeider som var utført i henhold til påståtte uklarheter i 
produksjonsunderlaget. Omtvistet beløp er kr 144.700 eks. mva. med tillegg av 
forsinkelsesrenter. 

 

4. ENTR SIN SAKSFREMSTILLING OG ANFØRSLER  
 Innledning  

Dette er en utførelsesentreprise i henhold til NS 8405. Det innebærer at entreprenøren påtar seg 
utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid, og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og 
beregninger skal leveres av byggherren, jf. NS 8405 pkt. 1. Entreprenøren skal varsle byggherre 
dersom han blir «oppmerksom» på at prosjekteringsgrunnlaget mv. inneholder feil, jf. NS 8405 pkt. 
21.1. Entreprenøren har med andre ord en varslingsplikt for feil han faktisk oppdager i 
prosjekteringsgrunnlaget. Begrunnelsen er at entreprenøren har ansvaret for utførelsen, og ikke 
prosjekteringen. Entreprenøren skal kontrollere prosjekteringsgrunnlaget, men ikke i en slik grad at 
han skal kontrollere at det er fullstendig/fagmessig prosjektert, dette ansvaret påhviler byggherre. For 
øvrig er hovedregelen at et uklart konkurransegrunnlag er byggherrens ansvar. I offentlige 
anskaffelser følger dette av anskaffelsesforskriften § 8-4 (3) og § 14-1 (5). Dette følger også av en 
rekke avgjørelser fra Høyesterett de siste årene, bl.a. Byggholt-dommen (Rt. 2007 s. 1489). 

Uklart konkurransegrunnlag er et byggherreansvar. 
 

4.2  Sammenheng mellom generelle beskrivelser og prisbærende poster 
Forholdet mellom innledende tekst og prisbærende post er ikke tilstrekkelig klart, og det er ikke en 
tilstrekkelig sammenheng mellom den generelle teksten og de prisbærende postene. Det Entr har 
medregnet i sitt anbud er hva en "normalt forstandig tilbyder" ville ha gjort. 
Det henvises til BFJR 595, hvor Rådet uttaler: 

«Rådet har i en rekke saker påpekt at generelle beskrivelser uten korresponderende poster for 
prising normalt betyr at slike arbeider tilsier varsel om betaling for endringer og tillegg.» 

Det vises også til BFJR 665, hvor det redegjøres for relevante Høyesterettsavgjørelsene i senere år, 
og hvor Rådet deretter uttaler:  

«Etter BFJR sin oppfatning gir det god vegledning å se noe nærmere på de konkrete 
omstendighetene i sistnevnte sak. Spørsmålet blir bl.a. hvordan en normalt forstandig anbyder kan 
gå frem i sin kalkulasjon, herunder bygge på overslagsmessige betraktninger ut fra 
sammenhengen mellom ulike deler av beskrivelsen. Slik Rådet ser det, innebærer videre 
henvisningen til ‘en normalt forstandig tilbyder’ at en slags bransjenorm skal legges til grunn. 
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Overfladiske anbydere som ikke har heftet seg ved elementer og sammenhenger i 
anbudsgrunnlaget som forstandige og skikkelige kolleger ville sett, skal ikke nyte godt av det.» 

4.3 Sammenheng mellom tegning og prisbærende poster 
I post 00.01.2 i "Innledning til teknisk beskrivelse" heter det at «Tegninger og beskrivelser utfyller 
hverandre.» Formuleringen bidrar til en gjennomgående uklarhet om grensesnittet mellom 
prosjekteringsansvaret og utførelsesansvaret. I tråd med NS 3420 sitt system, skal alt som er 
prosjektert komme til uttrykk i de prisbærende postene og det er bare dette som skal være inkludert i 
leveringsforpliktelsene. 

Det vises i denne forbindelse til BFJR 591, hvor Rådet uttaler:  

«Korrekt bruk av NS3420 er viktig for å oppnå riktig prising, og for å unngå konflikter i 
ettertid.» 

Det vises også til Kommentarutgaven (2004) fra Kolrud mfl. (side 61), hvor utførelse kun angitt på 
tegning er kommentert:  

«BFJR nr. 512 (2000) omhandler et tilfelle som ikke er upraktisk, nemlig at tilbudsgrunnlaget 
inneholder bestemmelser om at alt som fremgår av beskrivelsen eller tegninger, skal anses for 
å være medtatt og priset i de innleverte tilbud. BFJR har tatt det standpunkt at en slik klausul 
ikke er tilstrekkelig til å sette til side 3.2, annet ledd og overføre ansvaret for at beskrivelsen er 
komplett til entreprenøren. Det er heller ikke tilstrekkelig å vise til tegningene under de enkelte 
poster i beskrivelsen, jf. BFJR nr. 463(1997).»  

Fra ovenfor nevnte BFJR 512 siteres:  

«Spørsmålet Rådet må ta stilling til er om den siterte kontraktbestemmelsen setter til side 
bestemmelsen i NS 3430, pkt. 4.2, siste ledd: ‘utførelse som er angitt bare på tegning, men 
som også burde vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av 
kontrakten.’ Det er en hensiktsmessig ordning at den som prosjekterer bygget også har 
ansvaret for at alle deler av bygget er beskrevet i prisbærende poster, fordi det er den 
prosjekterende som best kjenner alle detaljer ved prosjektet. Det ville være svært urasjonelt 
om hver anbyder skulle kontrollere om beskrivelsen var komplett. Samtidig ville det innebære 
en betydelig risiko for en anbyder å overta et slikt ansvar, og risikoen ville nødvendigvis 
påvirke anbudssummen. Hvis byggherren ønsker å overføre dette ansvaret til entreprenøren 
må dette komme klart til uttrykk i anbudspapirene, gjerne ved at ansvarsoverførselen blir priset 
i en egen post. Rådet finner at kontraktbestemmelsene i dette tilfellet ikke gir grunnlag for å 
pålegge entreprenøren ansvaret for at beskrivelsen er komplett. NS 3430, pkt.4.2 siste ledd 
gjelder altså for kontrakten.» 

Ved motstrid gjelder beskrivelsen foran tegningene, og utførelse som bare er angitt på tegning, men 
som også burde vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten, jf. 
NS 8405 pkt. 3.2 annet ledd. Denne regelen er det ikke avtalt avvik fra og er dermed gjeldende 
mellom partene. 
 

4.4. De konkrete tvistepunktene 
Sak 2 – Himlinger 
I kontraktens post 23.03.1 er det som himlingstype beskrevet «Treullsementplate […] Cembrit 
Troldtekt eller tilsvarende.» Troldtekt leverer ikke en type himlingsplater som tilfredsstiller 
postbeskrivelses krav om «Lydabsorbentklasse A». For å tilfredsstille dette kravet leverte Entr et annet 
produkt, men dette tilfredsstiller ikke kravet til 35 mm tykkelse slik det var angitt i 
konkurransegrunnlaget. BH krevde å få levert en 25 mm ultrafin overflate med 18 mm pålimt mineralull 
på baksiden av platen slik at den totale tykkelsen ble 43 mm. Denne kunne leveres fabrikkferdig med 
pålimt mineralull, men til en pris som var over dobbelt så dyr som den som var medregnet i tilbudet. 
Platen som ble levert og montert tilfredsstilte lydabsorbentklasse A, men holdt ikke brannklasse A. 
Partene ble enige om at sistnevnte forhold var akseptabelt. 
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Entr krevde så tillegg for pålimt mineralull, samt for pakking, transport og sjauing inn i bygget med 
kroner 346.816 eks mva. Vederlagsjusteringen ble varslet den 06. september 2021, hvorpå BH avviste 
kravet den 14. september 2021 med begrunnelsen at det i posten ikke er angitt totaltykkelsen av 
himlingen. I kontraktens post 23.03 «H3 – TREULLSEMENT 600x1200x35» viser også en tykkelse på 
35 mm. BH sine opplysninger om at totaltykkelsen ikke er angitt i posten er således feil. 

Det ble også krevet tillegg for montering og for kantforsegling av skjærte plater, hull og utsparinger. 
Dette ble varslet til BH den 14. mars 2022 med kroner 124.425 eks mva. 

Entr er ikke enig i at endringsmelding 258 er fremsatt for sent. Under enhver omstendighet tapes ikke 
kravet, jf. NS 8405 pkt. 25.4 annet ledd. Dvs. at Entr bare har krav på slik justering av vederlaget som 
BH «måtte forstå at forholdet ville medføre». Det er et reelt merarbeid å forsegle mineralullen i 
forbindelse med kapping, herunder for kanter og for utsparinger av tekniske installasjoner i himling.  

Sak 5 – Spikerslag i innvendige vegger 
Kontraktens post 12.24.0 (Generelt) beskriver følgende: «Alle nødvendige spikerslag for innredning 
(ev. garderober, ev.vegghengte skap), armaturer etc. skal inkluderes i enhetspriser. Se også kapittel 
for bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner og elektroinstallasjoner. Ved vurdering av 
nødvendige spikerslag se produktegenskaper/styrkeegenskaper til Habito gipsplater. 
Bakskjermer/smartboard i undervisningsrom brukes det c/c 300 mm ved stenderverk, ingen 
spikerslag.» 

Entr hadde ingen rimelig mulighet til å angi verken plassering, omfang eller dimensjoner av 
spikerslagene på tidspunktet for inngivelsen av sitt tilbud/kontraktsinngåelsen. Dette siden BH verken 
hadde valgt leverandør av garderober eller kjøkken. Garderobe/kjøkken var ikke del av Entr sin 
leveranse.  

Selv om plantegningene anga lokalisering av vegghengt kjøkken- og garderobeinnredning, skulle 
opplysninger være angitt i prisbærende poster.  

I flere av kontraktens poster i kap. 12.24 er det angitt at det ikke skal være «Horisontale skruefester", 
mens det i andre prisbærende poster vises til post 12.24.0 som er gjengitt over og hvor det nettopp 
står beskrevet at spikerslag skal være inkludert.  

I kontraktens post 25.12.11 som omhandler «Hjelpearbeider for VVS og Elektro» er antall spikerslag 
angitt slik at Entr kunne medregne disse i sitt anbud. 

Samlet sett gir BH her motstridende opplysninger og - i angjeldende forhold - et uklart 
konkurransegrunnlag. 

"Horisontale skruefester" er det samme som spikerslag. 

Det oppsto også en kommunikasjon om hva som ga tilstrekkelig stabilitet for opphenging av Smart 
Boards samtidig som lydkravet til veggen skulle holde 48 dB. BH påla Entr en nærmere bestemt 
utførelse uten at de ville skrive ut tilleggsordre. Kommunikasjonen viser at forholdet ikke var ferdig 
prosjektert på anbudsstadiet. 

Entr har krevd vederlagsjustering for spikerslag for garderober med kr 295 625, for kjøkken med kr 
110 190,50 og for Smart Board med kr 66.890. Alle beløp eks. mva. 

For det tilfelle at Entr får medhold i sitt krav om ekstra spikerslag anfører BH at enhetsprisene for 
spikerslag i kapittel 25 (om bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner) og kapittel 26 (om 
bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner) er anvendelige, og derfor skal legges til grunn som 
anvendelige enhetspriser i stedet for avregning som regningsarbeid. Entr bestrider dette. Grensen for 
endringsarbeid på 15 % er overskredet, dermed gjelder ikke enhetsprisene. Under enhver 
omstendighet har BH kommet med sin innsigelse til vederlagsjusteringen for sent. Innsigelsen mot 
kravet er dermed tapt, jf. NS 8405 pkt. 25.5. Ved bruk av enhetsprisene for kjøkkenskap kan det 
brukes enhetspris på kr 515,21 pr. stk., siden det bare er en høyde. Ved bruk av enhetsprisene for 
garderobeskap må enhetsprisen ganges med to, siden det er to høyder på spikerslagene. Det er ikke 
enhetspriser for spikerslag for skjermene. 



Side 6 av 18 
 

Sak 6 – Konsoller for murer 
Selv om konsollene var angitt på tegning som forelå på anbudsstadiet, var slike på dette tidspunktet 
ikke ferdig prosjektert. Verken antall konsoller eller detaljprosjektering av utførelsen var avklart da 
anbudet ble inngitt. Konsollene skulle i henhold til tegningene festes i dekkeforkantene som var en 
leveranse Entr ikke hadde ansvar for. Konsollene skulle leveres av murer som heller ikke inngikk i Entr 
sin kontrakt. 

Entr valgte å prefabrikkere ytterveggene i henhold til den prosjektering BH hadde utført på 
anbudsstadiet. Det at Entr valgte prefabrikasjon, endrer ikke komplikasjonene knyttet til konsollene. 
Entr har heller ikke gjennom prefabrikasjonen påtatt seg noe prosjekteringsansvar. 

Entr måtte åpne veggen og ta bort isolasjonen slik at murer kunne montere sine konsoller. Etter dette 
har Entr tilpasset isolasjonen og kledd igjen med GU-plate, samt tettet med vindsperre og tapet rundt 
konsollene. Det er ikke laget mansjetter for konsollene.  

Postbeskrivelsen påla ikke Entr å prosjektere dette og det er ingen prisbærende post for demontering 
og remontering av vegg i forbindelse med montasje av konsoller for murer. 

BH anfører at Entr ikke burde kle veggene før mureren hadde montert konsollene. BH sin 
fremdriftsplan muliggjorde ikke dette siden det da ville ha vært åpninger i konstruksjonen med fare for 
vanninntrenging.  

Den 9. juni 2021 ble Entr pålagt av BH å utføre de nevnte tilpasningene til konsollene og medgått tid 
og materiell skulle dokumenteres. 

Sak 8 – Parkett i amfi 
Kontraktens post 12.25.02.2 – angitt som «QB6.121993A Innvendig Plassbygd Trapp av Heltre» – 
angir en mengde på 1. Dette tilsier at BH har beskrevet ett stk. stedsbygd trapp.  

Entr priset en trapp med opptrinn og inntrinn, men ikke de vertikale sidene da disse ikke fremkom av 
beskrivelsen. De vertikale sidene medfører betydelig detaljarbeid med tilpasning og fresing, som 
følgelig øker prisen.  

Entr krever også vederlagsjustering for flere trappetrinn som ikke fremkommer av postbeskrivelsen, og 
som heller ikke er vist på snitt. 

Entr krever også vederlagsjustering for innkledning av betongklosser som gir 12 stk. sitteplasser. 
Heller ikke dette fremkommer av postbeskrivelsen, og var heller ikke vist på snitt. 

Entr er ikke enig i at kravene er varslet for sent da arbeidene ikke har vært en del av 
kontraktsarbeidene. Uansett ble BH varslet den 22. oktober 2021 om økte mengder parkett, hvorpå 
BH avviste kravet den 25.oktober 2021 uten å anføre at det var varslet for sent. 

Massekontrollen knyttet til kontraktsinngåelsen har ikke blitt sluttført mellom partene.  

Entr har krav på endring og dermed vederlagsjustering for dette arbeidet. Det er sendt pristilbud på 
disse arbeidene 22. oktober 2021 og revidert pris 22. november 2021. Dette har en priskonsekvens på 
kr 1.117.152,- eks. mva, som ble fakturert 14. mars 2022. 

Ved motstrid mellom tegning og beskrivelse gjelder beskrivelsen foran tegningene, og utførelse som 
bare er angitt på tegning, men som også burde vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, 
omfattes ikke av kontrakten, jf. NS 8405 pkt. 3.2 annet ledd. Følgelig kan oversiktstegning 234701-
H0x-A60-741, som lå ved anbudet, uansett ikke legges til grunn som anført av BH. 

Sak 9 – Vindsperreduk og brannkrav 
Arbeidstegningene viser hvilken veggtype det skal være i rømningstrapp i sør og nord. Siste side viser 
hvordan veggene skulle bygges opp. Her skulle det vært anmerket vindsperreduk med overflatekrav 
og lekter med brannlakk slik posten er beskrevet i kontrakten. I ettertid viste det seg at oppbygningen 
var beskrevet feil av arkitekten. 
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Entr utførte disse arbeidene slik BH hadde prosjektert. Det viste seg at dette ikke ga en 
forskriftsmessig løsning. Beskrivelsen i kontraktsgrunnlaget var korrekt, men arbeidsgrunnlaget var 
feil, noe som ikke ble oppdaget av OTS før utførelse. Entr måtte følgelig rive ned og bygge dette opp 
igjen.  

Entr krever at BH utsteder endringsordre med vederlagsjustering for dette arbeidet. 

Det ble sendt endringsmelding den 6. september 2021, som ble avvist av BH den 14. september 
2021. Kravet om vederlag for endringsarbeidene er kr 150.300 eks. mva. 

4.5.  Entreprenørens oppsummering 

Entr krever endringsordre, vederlagsjustering samt forsinkelsesrenter fra forfall for fakturerte krav på til 
sammen kr 2.904.060 eks. mva. 

 

5. BH SIN SAKSFREMSTILLING OG ANFØRLSER    
5.1. Innledning  

For å kunne gi en riktig pris må Entr se hele konkurransegrunnlaget i sammenheng, også de tegninger 
de prisbærende postene henviser til. I innledningen til den tekniske beskrivelsen, post 00.01.2, andre 
avsnitt følger det at «alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekst for 
bygg og anlegg, 2018-01. Der beskrivelse avviker fra krav i NS3420, gjelder beskrivelse foran disse». 
Av postens siste avsnitt fremgår at «tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger».  

Etter BH sin oppfatning har Entr gjennomgått beskrivelsestekstene og sett etter det de oppfatter som 
uklarheter. «Uklarhet» anføres deretter som rettslig grunnlag for krav. For enkelte av kravene anfører 
Entr at den prisbærende posten er uklar fordi beskrivelser i innledende poster skal legges til grunn i de 
underliggende prisbærende postene. 

Hvorvidt beskrivelsen er uklar, beror på en tolkning av konkurransegrunnlaget. Høyesterett har 
gjennom flere avgjørelser klargjort hvordan konkurransegrunnlag og entreprisekontrakter skal tolkes, 
jf. bl.a. særlig Rt. 2007 s.1489 (Byggholt), Rt. 2012 s. 1729 (Mika) og HR-2019-830-A (Magne Sveen). 
I sistnevnte avgjørelse (avsnitt 35-38) er hovedtrekkene ved tolkningen av entreprisekontrakter 
oppsummert slik: 

«Innbyderens plikter er utdypet i Rt-2007-1489 Byggholt. I avsnitt 62 fremhever førstvoterende 
at anbudsgrunnlaget må være «grundig gjennomarbeidet med sikte på å få fram en klar og 
presis prosjektbeskrivelse», før han tilføyer at det samme må gjelde «for de enkelte 
utgiftsposter som forutsettes priset». Han påpeker videre at det er av «vesentlig betydning at 
anbudsgrunnlaget er basert på en korrekt og konsekvent bruk og forståelse av de standarder 
som er anerkjent i byggebransjen». Og i avsnitt 75 uttaler han at det er «anbudsinnbyderens 
ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag». Entreprenøren har på sin side risikoen 
for egne kalkyler – for at den enkelte prosess har fått en pris som dekker kostnader og 
fortjeneste, se Rt-2012-1729 Mika avsnitt 3. I avsnitt 69 uttaler førstvoterende at det 
avgjørende er hvordan en «normalt forstandig tilbyder» oppfatter de beskrivelser som er gitt i 
kontraktsdokumentene. 
 
Det er et sikkert rettslig utgangspunkt at avtaler mellom næringsdrivende må fortolkes 
objektivt, jf. Blant annet Rt-2010-961 avsnitt 44 og Rt-2010-1345 Oslo Vei avsnitt 59. I Mika-
dommen avsnitt 58 konkretiseres dette slik for kontrakter i entrepriseforhold: 
 
«Ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det krav om 
like konkurransevilkår for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler mellom 
næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold.» 
Førstvoterende fremhever videre i avsnitt 67 at det «vil kunne være nødvendig å se samtlige 
kontraktsdokumenter i sammenheng» når innholdet i konkurransegrunnlaget skal fastlegges». 
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Selv om det gjelder et krav til klarhet for konkurransegrunnlag, er det likevel ikke slik at tilbyder ved 
enhver mulig uklarhet kan tolke anbudet i sin interesse. Det vises her til Rt. 2012 s. 129 (Mika) avsnitt 
102: 
 

«Selv om det gjelder et krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget, kan ikke dette 
strekkes så langt at tilbyder ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den 
forståelsen som er vedkommendes interesse, når det framstår som klart hva 
anbudsinnbyderen har ment. En slik adgang ville kunne åpne for en uheldig jakt på uklare 
formuleringer og spekulasjoner i tekstutformingen» 

 
Spørsmålet om forholdet mellom innledende beskrivelse og prisbærende post har gjentatte ganger 
blitt behandlet i BFJR. I BFJR 619 var spørsmålet om innledende tekster skulle underforstås i 
etterfølgende prisbærende poster. Rådet uttalte i punkt 2.1: 
 

«Om det generelle vil Rådet mene at dersom det fremgår rimelig klart at alle de følgende 
enkeltposter under et kapittel skal medregne elementer som er nevnt innledningsvis i kapitlet, 
må dette normalt være tilstrekkelig. Men dette kan stille seg annerledes dersom de respektive 
enkeltposter i detalj omtaler hva som inngår i posten uten å ta med det som er nevnt i 
innledningen til kapitlet. Tilbyderne kan da lett overse at det aktuelle element fra innledningen 
må innregnes også i hver av mange enkeltposter i kapitlet» (BH sin utheving). 
 

Det ble videre uttalt i punkt 4: 
 
«det [må] normalt kreves klare holdepunktet for at innledende tekster skal underforstås i 
derpå følgende poster» (BH sin understrekning) 

 
Også NS 3420 legger opp til at dersom innledende tekster skal underforstås i etterfølgende poster må 
dette fremgå rimelig klart. I veiledningen til NS 3420 åpnes det for at dette kan gjøres gjennom å 
henvise til innledende tekster i den prisbærende posten. Det vises til punkt 3.2.2, hvor det fremgår: 
 

«3.2.2 Prisbærende post med henvisning til innledende tekst 
Ved henvisning til innledende tekst er det viktig at det klart og entydig fremkommer i posten 
hvilke elementer i den innledende teksten som skal inkluderes i prisen. 
Dersom teksten det henvises til er for generell kan dette medføre uklarheter og tvetydigheter.» 
 

For spørsmålet om det er rimelig klart at etterfølgende prisbærende poster skal medregne elementer 
som er nevnt i innledende tekst i kapittelet, er sammenhengen mellom den generelle og den spesielle 
teksten av stor betydning Det vises til BFJR 348 (1990), hvor entreprenøren ikke fikk medhold i sitt 
krav på tilleggsvederlag: 
 

«Det er i den generelle del av beskrivelsen konkret vist til at prisen skal inkludere nødvendige 
beslag. Dette generelle forbehold står i den umiddelbare sammenheng med de poster som 
skal omfatte de aktuelle beslag og er for så vidt i dette tilfelle lett synlige». 

 
BH vil presisere at det ikke er slik at enhver etterfølgende prisbærende post inneholder elementer 
beskrevet i den innledende teksten i den overordnede posten. Der hvor dette er tilfellet, er det i den 
prisbærende posten gjennomgående henvist til innledende tekst enten under «utførelseskrav» eller 
«Andre krav», «a) omfang og prisgrunnlag». BH mener derfor at det foreligger en klar sammenheng 
mellom den generelle teksten og prisbærende poster, slik at konkurransegrunnlaget ga en "normalt 
forstandig tilbyder" klar nok informasjon om hvilke prisbærende elementer som inngår i de aktuelle 
postene. 
 

5.2. De konkrete tvistepunktene 
Sak 2 – Himlinger 
Av postbeskrivelsen fremgår det at det Entr skal levere systemhimling med «lydabsorbentklasse A» og 
«brannmotstand K210 A2-s1, d0 [K1-A]». Himlingstypen er beskrevet som «Treullcementplate, 
demonterbar på nedhengt og synlig T24 skinnesystem, Cembrit Troldtekt eller tilsvarende». Videre 
følger det at overflatebehandlingen skal være «lys natur, ultrafin struktur […]». 
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For å oppfylle lydabsorbentkrav A er det nødvendig med ekstra ull på himlingsplaten. En slik plate er 
et standardprodukt levert fra fabrikk. 

BH har gått med på å redusere brannkravet på himlingsplaten, fra brannklasse A til brannklasse B. 
Dette skal imidlertid ikke utgjøre et tillegg i kontrakten. Platen som Entr har levert er for øvrig helt i tråd 
med kravene i beskrivelsen. 

At Entr har valgt å levere et dyrere produkt med en samlet tykkelse på 43 mm, er noe som går utover 
de krav BH har oppstilt. BH har intet betalingsansvar for dette. 

Opprinnelig endringsmelding for himling ble oversendt fra Entr den 6. september 2021. Entr 
oversendte endringsmelding 258 den 14. mars 2022. BH anfører at endringsmelding 258 er fremsatt 
for sent, idet Entr allerede på tidspunktet de mente himlingen ble tykkere burde forstå at dette ville 
medføre merarbeid ved monteringen, jf. NS 8405 pkt. 25.3. 

Sak 5 – Spikerslag i innvendige vegger 
Av beskrivelsens post 12.24.0 fremgår det bl.a. at «Alle nødvendige spikerslag for innredning (ev. 
garderober, ev. vegghengte skap), armaturer etc. skal inkluderes i enhetspriser. Se også kapittel for 
bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner og elektroinstallasjoner. Ved vurdering av nødvendig 
spikerslag se produktegenskaper/styrkeegenskaper til Habito gipsplater. Bak skjermer / smartboard i 
undervisningsrom brukes det c/c 300mm ved stenderverk, ingen spikerslag». 

Det følger av beskrivelsens siste avsnitt at «avstand mellom stendere [skal] være c/c 600 mm» 
dersom annet ikke er angitt. Videre er beskrivelsen for utførelse av innvendig vegger bygget opp etter 
hvilken type materiale som skal på veggene. Av den enkelte prisbærende post hvor det er aktuelt med 
spikerslag, fremgår det følgende under utførelseskrav «iht. lydkrav og innledende post for 
innervegger». Slike henvisninger medfører at Entr ved sin prising må gå til den innledende posten for 
å få nærmere informasjon om utførelseskrav, herunder at posten skal inkludere ekstra spikerslag for 
vegger, slik at disse tåler at vegghengte skap, garderober og armaturer henges på veggen. 

De prisbærende postene med særskilt utførelseskrav viser til spesifikt angitt lokalisering i bygget, 
angitt på tegninger som var vedlagt konkurransegrunnlaget. 

For øvrige poster, hvor det ikke er nødvendig med ekstra spikerslag, er det ikke gitt slike henvisning. 

I de prisbærende postene hvor det under utførelseskrav er henvist til «iht. lydkrav og innledende post 
for innervegger», og det av lokaliseringen for posten fremgår at det skal henges opp smart board 
(«SB») på veggen, følger det av den innledende posten for innervegger (post 12.24.0) at «Bak 
skjermer / smartboard i undervisningsrom brukes det c/c 300mm ved stenderverk, ingen spikerslag» 

Entr fulgte ikke kontraktens bestemmelser på dette punkt og benyttet i stedet cc 600 mm for stenderne 
også her. Av denne grunn ble det nødvending med spikerslag som et kompenserende tiltak. Dette er 
et forhold Entr selv må svare for. 

Basert på ovennevnte har Entr ikke krav på tillegg for ekstra spikerslag, fordi nødvendig spikerslag er 
beskrevet og inkludert i de prisbærende postene i konkurransegrunnlaget. 

For det tilfellet at Entr likevel skulle få medhold i sin påstand om ekstra spikerslag, anfører BH 
subsidiært at Entr ikke har krav på vederlagsjustering etter medgått tid. Etter NS 8405 pkt. 25.7.1 skal 
enhetspriser benyttes dersom «kravet om vederlagsjustering [gjelder] forhold der kontraktens 
enhetspriser er anvendelige». Først når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser kan arbeidet skje 
på regning, jf. NS 8405 pkt. 25.8. Kontrakten har enhetspriser for spikerslag i kapittel 25 om 
bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner og kapittel 26 om bygningsmessige arbeider for 
elektroinstallasjoner. Disse enhetsprisene er anvendelige, og skal derfor benyttes. 

Sak 6 – Konsoller for murer 
Etter at Entr var tildelt kontrakt ønsket Entr å benytte seg av prefabrikkerte yttervegger i tre, i stedet for 
å følge beskrivelsen i kontrakten. I den forbindelse gjorde BH det klart at dersom en slik 
omprosjektering skulle gjennomføres måtte Entr være ansvarlig for prosjekteringen, både for å 
gjennomgå samtlige detaljer i og rundt fasaden, som tilsvarte omtrent 100 tegninger, og å stå for 
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kostnadene for omprosjekteringen. Det ble avholdt møter og det foreligger korrespondanse som 
bekrefter at grunnlaget for å godkjenne Entr sin omprosjektering til prefabrikkerte elementer «ligger i 
garantien at ønsket precut system krever ingen endringer i prosjektert tegningsgrunnlag». 

Senere i omprosjekteringsfasen, i mars 2021, ble BH forespurt i en e-post om plasseringen av 
vinkler/stål for tegl kunne tilpasses bindingsverket til de prefabrikkerte elementvegger. Av bilde vedlagt 
nevnte e-post fremgikk det klart at den prefabrikkerte elementveggen ville komme i konflikt med 
teglkonsollene. Avviket ble ikke oppdaget av BH. Veggelementene ble deretter montert. 

I mai 2021 oppdaget BH at den prefabrikkerte ytterveggen ikke var i samsvar med detalj 672. Denne 
detaljtegning var en del av kontraktsgrunnlaget. Bunnsvillen skulle etter detalj 672 være avsluttet på 
topp dekke, men de monterte veggene var trukket ned til overkant ståldrager. Konsekvensen av 
denne feilen var at veggen nå kom i konflikt med stålkonsoller for tegl. BH sendte derfor en 
avviksmelding til Entr den 3. mai 2021, og ba Entr utbedre forholdet. Entr bestred avviket i en e-post 
den 5. mai 2021. I e-post av 6. mai 2021 påstod Entr at manglende svar fra BH på e-post vedrørende 
vinkler/stål for tegl i mars 2021 innebar at teglkonsollene kunne tilpasses Entr sin prosjektering. I 
tillegg påstod Entr at BH hadde sagt at Entr ikke behøvde å hensynta stålvinklene ved sin 
prosjektering. Dette er ikke riktig. Manglende tilbakemelding fra BH innebar ingen aksept eller 
godkjennelse av at omprosjekteringen kunne inneha mindre fleksible løsninger for murer. Tvert imot 
var BH klar på at dersom Entr skulle omprosjektere til elementvegger, skulle det ikke være nødvendig 
med endringer i allerede prosjektert tegningsunderlag, og at Entr selv var ansvarlig for å gjennomgå 
foreliggende prosjekteringsgrunnlag for å kontrollere dette. BH ga heller aldri beskjed om at Entr ikke 
skulle hensynta vinkler, men hadde gitt beskjed om at vinkler langs dekkekanten ikke viste rett 
posisjon i modellen. Dette ble også formidlet i e-post til Entr den 7. mai 2021. 

Kostnadene for demontering og remontering av veggene som Entr nå krever dekket av BH, er de 
direkte kostnadene Entr har for å utbedre egne prosjekteringsfeil. BH er ikke ansvarlig for 
disse kostnadene. 

Resterende del av Entr sitt krav gjelder tetting av konsoller etter murerens montasje av konsoller. Det 
vises til innledende post for yttervegger, post 12.23.0, hvor det følger at «Vindtettingen og damptetting 
rundt bygget skal utføres kontinuerlig rundt hele bygningskroppen. Alle overganger må tettes forsvarlig 
med skjøting og klemming av vindsperresjiktet/dampsperresjiktet. Overgang dampsperre i 
yttervegg/betongdekke – dampsperre klemmes ned mot bytylmasse. Skjøter og gjennomhulling av 
vindsperren tettes/tapes med løsninger/produkter som gir et tilfredsstillende resultat ift. levetid og 
tetthetkrav 0,6 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell.» 

For poster hvor slik tetting av skjøter og gjennomhullinger skal utføres, henholdsvis vindsperresjikt på 
vegg, er det gjennomgående i konkurransegrunnlaget henvist til «taping og klemming, se innledende 
post for yttervegger» under «skjøtemetode». Videre er det i alle poster for «vindsperresjikt på vegg» 
henvist til «GU» under «lokalisering». GU er en utvendig gipsplate. Det betyr at alle utvendige 
gipsplater skulle påføres vindsperresjikt, som skal tettes med taping og klemming i henhold til den 
innledende posten for yttervegg. Følgelig foreligger en klar sammenheng mellom innledende tekst og 
prisbærende poster. 

BH kan ikke se at Entr har krav på tilleggsvederlag for noen av disse forholdene. 

Sak 8 – Parkett i amfi 
Beskrivelsens Post 12.25.02.1 gjelder tregulv. Av posten følger det at lokaliseringen er i «amfi i allrom 
bunn nedsenket gulv, se gulvplan 741». Postens mengde utgjør 22,40 m2. Posten beskriver ingen 
trappetrinn, og utgjør kun den nedsenkede delen av gulvet i amfiet i allrommet. De omtalte syv 
trappetrinnene inngår i post 12.25.02.2. Ettersom posten ikke beskriver trapper, og kun nedsenket 
gulv i amfi i allrom, har ikke Entr krav på tilleggsvederlag for ekstra trapper under post 12.25.02.1. 
Som del av kontraktsgrunnlaget foreligger oversiktstegning 234701-H0X-A-60-741. 
Oversiktstegningen viser tydelig at det skal være industriparkett i alle trapper i amfiet, slik som 
beskrevet i posten. 

Beskrivelsens post 12.25.02.2 gjelder innvendig plassbygd trapp. Posten skal prises med enhetspris 
«stk», og inkluderer 25 «opptrinn». Etter posten skal det leveres industriparkett på alle opptrinnene. 
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Av posten fremgår også at følgende treslag skal leveres for de forskjellige delene i posten «[..] ask 
industriparkett (overflate opp- og inntrinn), røkt ask (trappenese)». Videre er det både oppgitt høyde 
på opptrinn og inntrinn. Bredden er vist på skjema og plantegning. I tillegg viser posten til plantegning 
og snittegning for nærmere omfang av posten. Ved å lese plantegninger i sammenheng med øvrige 
kontraktsdokumenter, fremstår det som klart at posten gjelder hele amfiets opptrinn og ikke kun 
trappetrinn i en liten del av amfiet. Entr sin pris tilsier også at posten gjelder hele amfiet. 

Krav om tilleggsvederlag for denne post avvises også med henvisning til Rt. 2010 s. 129 (Mika) avsnitt 
102. 

Post 12.25.02.2 var også oppe til diskusjon i forbindelse med mengdekontrollen fra Entr sin side der 
Entr for denne spesifikke posten ba om en avklaring. 

I sitt svar 15. mars 2021 skriver BH: «POST 12.25.02.2 Sittebokser og underlag/trinn for parkett uføres 
i betong. Det trenges ingen underkonstruksjon i spon eller gran. Tenker det er behov for 
avrettingsmasse til parketten hvis påstøp er ujevn. Det er ment med forbehandling av gulv. Parkett til 
Trinn topp 130 kvm grønn markert, trinn oppkant: 73kvm rød markert i bildet no2. Det er ønskelig 
siden det er exponert rom med kvalitet rundt trappeneser. Sjekk detaljer som nevnt i beskrivelsen. 
Totalt: 203kvm». Det ble lagt ved tegninger. 
 
Entr engasjerer deretter egen rådgiver for å gjennomgå kommentarene fra BH sin arkitekt. Av 
rådgiverens beskrivelse fremgår det at det er et visst avvik i arealberegningen mellom det BH sin 
arkitekt har beregnet og det Entr sin rådgiver har beregnet. Entr varslet ikke BH om krav på 
vederlagsjustering verken da Entr mottok tilbakemelding fra BH eller fra sin egen rådgiver. BH anfører 
på denne bakgrunn at kravet uansett er tapt som følge for sen varsling. 
 
Sak 9 – Vindsperreduk og brannkrav 
Det forelå to prisbærende postbeskrivelser som inngikk som en del av konkurransegrunnlaget. 
Bakgrunnen for dette var at den prisbærende postbeskrivelsen ble revidert underveis i konkurransen. 
Entr valgte å levere pris på begge postbeskrivelsene som en del av sitt tilbud. I begge 
postbeskrivelsene fremgår det at det skal etableres en brannvegg i det angjeldende området. 
På tegningen er det angitt med presis benevnelse hvilken type brannvegg som skal være på de ulike 
stedene. Videre fremgår det av skjema for yttervegg at trelekter og vindsperre skal utføres på 
yttervegg av nærmere spesifisert brannklasse. Brannklassen på brannveggen er i henhold til 
beskrivelsen i anbudets poster. 

Beskrivelsen og arbeidsunderlaget er entydig utformet og arbeidstegninger og skjema for 
arbeidsunderlaget er i overenstemmelse med kontraktens postbeskrivelse. Entr har ikke levert i 
henhold til beskrivelsen eller arbeidsgrunnlaget mottatt senere. Entr har følgelig ikke krav på 
tilleggsvederlag. 
 

5.3. Byggherrens oppsummering 
BH anfører at de prisbærende postene gjennomgående gir Entr klar nok informasjon til å prise de 
enkelte elementene som nå kreves dekket, under de prisbærende postene. Entr har følgelig ikke krav 
på tilleggsvederlag. 

Subsidiært; dersom BFJR skulle komme til at Entr har krav på vederlag for spikerslag, skal anbudets 
tilsvarende enhetspriser legges til grunn. 

 

6. RÅDETS VURDERING  
6.1. Innledning 

Tvistepunktene i denne saken dreier seg særlig om tolkning av konkurransegrunnlaget, nærmere 
bestemt hvordan dette skal forstås.  

Partene har i sine generelle anførsler vist til både teori og praksis hva angår tolkning av 
entreprisekontrakter. Rådet er enig i Entr sin anførsel om at risikoen for uklarhet i 
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konkurransegrunnlaget ligger på BH. Videre skal konkurransegrunnlaget tolkes objektivt. Det vises i 
denne sammenheng særlig til Rt. 2007 s. 1489, Rt. 2012 s. 1729 og HR-2019-830-A.  

BFJR finner grunn til å fremholde avsnitt 34 - 39 inntatt i HR-2019-830-A:  

«NS 8406:2009 punkt 18.1 inneholder bestemmelser om byggherrens medvirkningsplikt. I 
første ledd bokstav a fremgår at byggherren med mindre annet er avtalt skal fremskaffe og har 
ansvaret og risikoen for ‘tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet 
som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet’. Dette innebærer blant annet et ansvar for 
innholdet i konkurransegrunnlaget, se Rt-2010-1345 Oslo Vei avsnitt 55 og 56. Ansvaret 
omfatter også de mengdeangivelser som er gitt i kontrakten, jf. Rt-2012-1729 Mika avsnitt 3. 

Innbyderens plikter er utdypet i Rt-2007-14898 Byggholt. I avsnitt 62 fremhever førstvoterende 
at anbudsgrunnlaget må være ‘grundig gjennomarbeidet med sikte på å få fram en klar og 
presis prosjektbeskrivelse’, før han tilføyer at det samme må gjelde ‘for de enkelte 
utgiftsposter som forutsettes priset’. Han påpeker videre at det er av ‘vesentlig betydning at 
anbudsgrunnlaget er basert på en korrekt og konsekvent bruk og forståelse av de standarder 
som er anerkjent i byggebransjen’. Og i avsnitt 75 uttaler han at det er ‘anbudsinnbyderens 
ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag’. 

Entreprenøren har på sin side risikoen for egne kalkyler – for at den enkelte prosess har fått 
en pris som dekker kostnader og fortjeneste, se Rt-2012-1729 Mika avsnitt 3. I avsnitt 69 
uttaler førstvoterende at det avgjørende er hvordan en ‘normalt forstandig tilbyder’ oppfatter 
de beskrivelser som er gitt i kontraktsdokumentene. 

Det er et sikkert rettslig utgangspunkt at avtaler mellom næringsdrivende må fortolkes 
objektivt, jf. blant annet Rt-2010-961 avsnitt 44 og Rt-2010-1345 Oslo Vei avsnitt 59. I Mika-
dommen avsnitt 58 konkretiseres dette slik for kontrakter i entrepriseforhold: … 

‘Ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det 
krav om like konkurransevilkår for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av 
avtaler mellom næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold.’ 

Førstvoterende fremhever videre i avsnitt 67 at det ‘vil kunne være nødvendig å se samtlige 
kontraktsdokumenter i sammenheng’ når innholdet i konkurransegrunnlaget skal fastlegges. 

På denne bakgrunn går jeg over til den konkrete vurderingen av om Magne Sveen AS har 
krav på vederlagsjustering. Spørsmålet blir om konkurransegrunnlaget ga selskapet – bedømt 
som en normalt forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne 
sprengningsarbeidene.» 

Uttalelsene fra Høyesterett knytter seg konkret til en kontrakt underlagt NS 8406, men for de 
prinsipielle utgangspunktene spiller ikke det noen rolle. BFJR legger disse utgangspunktene til grunn 
ved sin vurdering av de enkelte tvistepunktene. 

 

6.2. De konkrete tvistepunktene   
Sak 2 – Himlinger 
Partene er uenige om det produktet og den løsning Entr har levert, berettiger et tilleggsvederlag. 

Himlingsarbeider er beskrevet i post 23. I post 23.0 fremgår det, angående typeangivelser av 
produkter, at hvor det er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder å tilby et annet produkt med 
likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Dersom det tilbys et likeverdig produkt, skal det med 
tilbudet vedlegges produktark hvor eventuelle avvik/forskjeller fra beskrevet produkt er angitt. Entr er 
altså ikke bundet til BHs spesifisering av produkt.  

I post 23.03.01 er kravene til systemhimling angitt. Entr anfører at himlingstypen som er beskrevet, 
«Treullsementplate […] Cembrit Troldtekt eller tilsvarende», ikke tilfredsstiller kravene til 
lydabsorbentklasse A. I den forbindelse viser Entr til at det i himlingsskjemaet, som det er vist til i post 
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23.0 – Prisgrunnlag, bare er beskrevet en ren treullsementplate med tykkelse 35 mm med ultrafin 
overflate.  

Entr leverte et annet produkt fra Troldtekt på 18 mm og limte på ekstra mineralull for å tilfredsstille 
lydkravet, se endringsmelding av 6. september 2021. Dette produktet tilfredsstilte imidlertid ikke kravet 
til spesifisert brannmotstand, noe BH har akseptert. Kravet Entr fremsatte relaterte seg til bearbeiding 
av produktet som ble levert. Byggherren avviste kravet 14. september 2021. BH viser til at det ikke er 
angitt krav til totaltykkelsen av himlingen, og ettersom det finnes et helhetlig produkt av treullsement 
som ivaretar kravene i beskrivelsen, så avvises kravet.  BH viser her som eksempel til produktet 
Troldtekt plus parafin som spesifiseres slik; 25 mm Troldtekt og 18 mm mineralull. Det er i BHs siste 
innlegg også vist til at Troldtekt akustikk plus ultrafin også tilfredsstiller kontraktens krav. 

Entr oppfattet dette som at BH krevde å få levert en 25 mm ultrafin overflate med 18 mm pålimt 
mineralull på baksiden av platen slik at den totale tykkelsen ble 43 mm. Entreprenør erkjenner at 
denne platen kunne leveres ferdig fra fabrikk, men den er dobbelt så dyr som den platen som var tatt 
med i tilbudet. Det ble deretter sendt ny endringsmelding 14. mars 2022 hvor det blir krevd 
ekstrakostnader for montering av treull, inklusive kantforsegling av hull og utsparinger. Kravet ble 
avvist av BH 19. mars 2022 under henvisning til at kravet var fremmet for sent og dessuten at det ikke 
foreligger grunnlag for kravet da platene skal tilfredsstille kravene i beskrivelsen. 

Saken dreier som om hvordan kontrakten skal tolkes. I dette tilfellet påberoper Entr seg at kravene i 
himlingsskjemaet tilsier en ren treullsementplate på 35 mm tykkelse. Post 23.03.01 angir nærmere 
krav til platene herunder lydkrav og krav til brannmotstand. Det kan på denne bakgrunn synes som om 
det er uoverensstemmelse mellom himlingsskjemaet og beskrivelsen.  

Som partene har redegjort for i sine innlegg vil uklarheter i konkurransegrunnlaget, være BHs risiko. 
Det følger videre av NS 8405, punkt 3.2 at dersom det er motstrid mellom dokumentene i 
tilbudsgrunnlaget gjelder beskrivelsen foran tegningene. Himlingsskjemaet må betraktes som en 
tegning i denne forbindelse. Skjemaet lister opp flere forskjellige himlinger med mål og øvrige tekniske 
krav. Himlingsskjemaet kan være et hjelpemiddel til å forstå beskrivelsen, men det er beskrivelsen 
som gir detaljene. Etter rådets syn må beskrivelsen i dette tilfellet gå foran opplysninger i 
himlingsskjemaet. Himlingsskjemaet er ganske summarisk og lister en rekke produkter, men det er 
beskrivelsen som spesifiserer hvilke krav himlingene skal oppfylle. 

Partene er enige om det kan leveres himlinger fra produsent som tilfredsstiller kravene i beskrivelsen 
og uten at det trengs noen form for bearbeiding fra Entr side. Rådet har vanskelig for å se at 
beskrivelsen i dette tilfellet er uklar. Det fremgår rimelig klart av sammenhengen at himlingsskjemaet 
må ses på sammen med beskrivelsen som angir de detaljerte kravene. Samlet sett, så er det ikke 
særlig tvilsomt hvilke krav som er stilt til himlingene som skal leveres og monteres. 

Rådet kan på denne bakgrunn ikke se at Entr kan kreve tilleggsvederlag for dette forholdet. Siden 
Rådet har kommet til at Entr ikke får medhold i kravet, er det heller ikke nødvendig å ta stilling til å 
krav på tilleggsvederlag er prekludert som for sent varslet. 

 

Sak 5 – Spikerslag i innvendige vegger 
Saken gjelder hvorvidt Entr har krav på tilleggsvederlag for spikerslag i vegg bak garderober, kjøkken 
og smart boards. Entr mener beskrivelsen er uklar og at man derfor ikke hadde grunnlag for å prise 
spikerslagene. Entr mener at spikerslagene skulle vært angitt i de prisbærende postene og ikke bare i 
den generelle innledende teksten post 12.24.0 Innvendige vegger. BH mener på sin side at 
beskrivelsen angir klart at Entr må prise også spikerslag i sine kalkyler. 

Tvisten knytter seg til post 12.24.0 og forholdet mellom den innledende teksten og de enkelte 
prisbærende postene. Som det er referert til under partenes anførsler så fremgår det spesifikt i den 
innledende beskrivelsen at «Alle nødvendige spikerslag for innredning (ev. garderober, ev. 
vegghengte skap) armaturer etc skal inkluderes i enhetspriser». Entr har i denne sammenheng vist til 
at han ikke hadde mulighet til å angi plassering, omfang eller dimensjoner av spikerslagene da BH 
verken hadde valgt leverandør av garderober eller kjøkken på tidspunktet for innlevering av tilbudet. 
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Entr viser også til at for hjelpearbeider for VVS, post 25.12.11, så er dette gjort korrekt ved at antall 
spikerslag er angitt og følgelig kunne Entr medta dette i prisingen. Entr hevder at tilsvarende skulle 
vært gjort for spikerslagene for innvendige vegger.  

Rådet ser at grunnlaget for prisingen av spikerslag for hjelpearbeidene for VVS er oversiktlig og klar – 
og for så vidt enkel å prise. Men Rådet er ikke enig med Entr i at beskrivelsen for innvendige vegger, 
post 12.24.0 og påfølgende prisbærende poster, er uklare selv om de er beskrevet på en annen måte 
enn hva som er tilfelle for hjelpearbeider for VVS. Hadde spikerslagene vært angitt under hver post, 
ville det lettet oversikten for Entr, men systemet i beskrivelsen er klar nok. 

Det går klart frem av den innledende teksten at nødvendige spikerslag skal tas med. I vurderingen av 
hva som er nødvendig skal Entr se på produktegenskapene til Habito gipsplater. Og når det gjelder 
montering av skjermer/smartboard i undervisningsrom så er det klart angitt at det ikke skal være 
spikerslag da det i motsetning til øvrige vegger skal monteres stenderverk med cc 300 mm. 

De prisbærende postene under 12.24 er inndelt etter type materiale som veggene skal bestå av. Den 
innledende teksten er etter Rådets oppfatning tilstrekkelig klar til at Entr burde forstått at den 
innledende teksten skulle legges til grunn for prisingen – herunder nødvendige spikerslag. De 
prisbærende postene angir også hvor i bygget den aktuelle posten er aktuell ved å vise til tegninger 
som også var en del av konkurransegrunnlaget. Illustrerende i så måte er post 12.24.10.9.1. Her er 
det både vist til at utførelse skal skje iht lydkrav og innledende post for innervegger 12.24.0. Om 
lokalisering er det vist til G95-9. Lokasjonen G95-9 er vist på plantegninger i konkurransegrunnlaget. 

For en del poster er det spesifisert at det ikke skal være spikerslag, f.eks. i post 12.24.02.1.1 hvor det 
heter «Horisontale skruefester: ingen». Samtidig står det under utførelseskrav «iht lydkrav og 
innledende post for innervegger 12.24.0». Rådet kan ikke se at dette endrer vurderingen. Den 
prisbærende posten er i dette tilfellet tydelig og klar på at det ikke skal være spikerslag. Dette må da 
forstås som et spesifikt unntak fra den generelle innledende teksten. 

De prisbærende postene med henvisning både til innledende post og til spesifikke lokaliseringer, er 
tilstrekkelig klare til at Entr kan foreta prising av det nødvendige antall spikerslag. Rådet er altså ikke 
enig med Entr i at han ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å prise spikerslagene. Entr gis følgelig ikke 
medhold i sitt krav om tilleggsvederlag for spikerslag.  

Rådet har videre gått nærmere inn på uenigheten om spikerslag i veggene bak smartboard. Det heter i 
post 12.24.0 at «Bak skjermer/smartboard i undervisningsrom brukes det c/c 300 mm ved stenderverk, 
ingen spikerslag». Stenderavstanden avviker her fra det som for øvrig gjelder, nemlig en c/c på 600 
mm. Begrunnelsen for dette er fra BH opplyst å være at veggen blir mer robust med c/c 300 mm og at 
det dermed ikke trengs spikerslag. 

Entr har ikke fulgt denne beskrivelsen og i stedet etablert stenderne med c/c 600 mm – også bak 
smartboard.  

BH anfører at Entr har gjort en feil og konsekvensen av det er at spikerslag måtte etableres. Dette er 
et kompenserende tiltak som Entr må svare for selv som oppretting av egne feil. Entr anfører at de 
aktuelle veggene ikke kunne ha c/c 300 mm da det ville svekke lydkravene til veggene som skulle 
holde 48 db, men med c/c 300 mm ville de kun holde 43 db.  

Partene er uenige om lydkravet til veggen ville blitt tilfredsstilt med c/c 300 mm. Rådet finner ikke 
grunn til å vektlegge dette da en eventuelt manglende oppfyllelse av lydkravet ville være et ansvar BH 
måtte svare for, som prosjekterende. Det har vært en dialog mellom partene om nødvendigheten av 
spikerslag bak smartboard, men denne dialogen bygger etter Rådets syn på at utførelsen av veggen 
ikke er utført i henhold til beskrivelsen. Det var derfor – som et avbøtende tiltak – nødvendig å etablere 
spikerslag for å få etablert tilfredsstillende stabilitet og feste for smartboard. 

Entr gis følgelig heller ikke medhold i kravet om tilleggsvederlag for spikerslagene bak smartboards. 
Det er dermed ikke nødvendig for Rådet å ta stilling til partenes øvrige anførsler på dette punktet. 
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Sak 6 – Konsoller for murer 
Saken gjelder hvorvidt Entr er berettiget tilleggsvederlag for merarbeid som følge av at annen 
entreprenør skulle feste konsoller for murvegger på dekkeforkanten. Entr mener seg berettiget slikt 
tilleggsvederlag fordi verken antall konsoller eller detaljprosjektering av utførelsen var avklart da 
anbudet ble inngitt. 

BH aksepterte Entr sitt ønske om å prefabrikkere veggene under forutsetning av at det ikke fikk 
konsekvenser for andre fag, og ingen økonomiske konsekvenser for BH. De prefabrikkerte veggene 
ble montert med kran og hadde på dette tidspunkt en ytterside som tilfredsstilte «tett bygg». Veggen 
var ført ned forbi dekkekanten, hvor også konsollene skulle festes. For å kunne montere konsoller som 
skulle bære teglveggen som skulle ligge på utsiden av de prefabrikkerte veggene, måtte det derfor tas 
åpninger i de prefabrikkerte veggene. Det er åpning og tetting for konsollene som Entr krever 
tilleggsvederlag for. 

Det er BH sitt ansvar å prosjektere alle detaljer slik at Entr har et tilstrekkelig grunnlag for å inngi sin 
pris. Det er likevel ikke uvanlig at enkelte detaljer bearbeides etter at anbudet er levert inn. Hvis de 
nye detaljene er av en slik art at Entr mener å ha krav på tilleggsvederlag, må det sendes varsel etter 
standardens bestemmelser.  

I dette tilfellet har Entr selv valgt å prefabrikkere veggene, noe BH har akseptert. Etter Rådets 
oppfatning har Entr dermed påtatt seg et prosjekteringsansvar for veggene – herunder å hensynta at 
også andre entreprenører skulle kunne utføre sine arbeider uten andre hindringer enn hva som hadde 
vært tilfelle dersom veggene hadde vært plassbygd. Dermed påhviler det Entr et ansvar for å sikre at 
rekkefølgen i egne og andres arbeidsoperasjoner skjer på en rasjonell måte og med en kvalitet som 
tilfredsstiller kontraktens bestemmelser. Fra dialogen mellom partene om hvorvidt elementvegger 
skulle aksepteres, har BH vært klar på at alle detaljer knyttet til overganger og tilkoblinger av 
forskjellige elementer, materialer og fremdrift, måtte sjekkes. Det påpekes at det er flere fag som 
berøres av endringen fra plassbygd til prefabrikkert. Rådet viser særlig til e-post fra kommunen av 14. 
januar 2021. BH sin godkjennelse av endringen var basert på at «ønsket precut system krever ingen 
endring i prosjektert tegningsgrunnlag».  

I avklaringsmøtet 21. januar 2021 mellom partene heter i punkt 2.3 at alle detaljer fra prefab 
leverandøren skal fremlegges til prosjekterende og byggeledelse i god tid før oppstart produksjon. 
«Disse skal vise alle overganger som bl.a teglkonsoller, hjørner, sviller etc. som vil få betydning for 
vindtetting, hindre fuktinntrengning i monteringsfasen etc». Her er forholdet til konsollene tydelig nevnt 
som et område som må ivaretas. Videre heter det i punkt 2.7 at alle overganger skal sikres med 
«ekstra tetting inntil komplett konstruksjon er etablert». Dette er dessuten i overensstemmelse med 
innledende post for yttervegger, post 12.23.0, hvor det følger at «Vindtettingen og damptetting rundt 
bygget skal utføres kontinuerlig rundt hele bygningskroppen. Alle overganger må tettes forsvarlig med 
skjøting og klemming av vindsperresjiktet/dampsperresjiktet. Overgang dampsperre i 
yttervegg/betongdekke – dampsperre klemmes ned mot bytylmasse. Skjøter og gjennomhulling av 
vindsperren tettes/tapes med løsninger/produkter som gir et tilfredsstillende resultat ift. levetid og 
tetthetkrav 0,6 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell.» 

Etter BFJRs syn er det etter dette på det rene at det var Entr som skulle ivareta grensesnittene til 
andre konstruksjonsdeler ved den nærmere prosjekteringen av de prefabrikkerte veggelementene. Det 
måtte også gjelde de aktuelle konsollene. Entr valgte å la GU-platene på de prefabrikkerte 
elementene gå ned forbi dekkekanten. På denne måten ville det oppstå en kollisjon mellom de 
prefabrikkerte elementene og tilgangen til dekkekanten der konsollene skulle monteres. At dette 
medførte et merarbeid for Entr, er et forhold BFJR mener Entr selv må bære risikoen for. 

Det manglende svaret på Entr sitt spørsmål om plasseringen av konsollene kunne tilpasses 
bindingsverket i veggene, forandrer etter Rådets syn ikke det ansvar Entr hadde påtatt seg for å 
tilpasse veggene til konsollene. Et manglende svar kunne i denne sammenhengen ikke umiddelbart 
tolkes som en aksept. 
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Entr er følgelig ikke berettiget noe tilleggsvederlag verken for åpning og tetting for konsollene eller for 
å oppfylle tetthetskravet angitt i kontrakten. Det er dermed ikke nødvendig for Rådet å ta stilling til 
partenes øvrige anførsler på dette punktet. 

 

Sak 8 – Parkett i amfi 
Saken gjelder forståelsen av prisbærende poster for parkett i amfiet på skolen. Entr hevder at 
anbudsgrunnlaget inneholder mangler for å kunne prise en komplett leveranse av parkett i amfiet 
mens BH hevder at anbudsgrunnlaget var tilstrekkelig. Entr har fremmet krav om tilleggsvederlag. BH 
har avvist kravene og dessuten hevdet preklusjon som følge av for sent fremførte krav. 

Entr hevder at han på bakgrunn av anbudsgrunnlaget har medregnet en trapp med 25 trappetrinn, 
men at postene ikke gir grunnlag for å medregne parketten i selve amfiet. Det er dette det er krevd 
tilleggsvederlag for. 

Det er i kontraktens punkt 4 avtalt at det skal gjennomføres massekontroll. Fristen for å kontrollere 
angitte mengder er «etter avtale» og det foreligger etter det Rådet kan se ingen nærmere avtalt frist. 
BH hevder at det er enighet om massene, mens Entr er uenig i dette. Det er for Rådet uklart om denne 
massekontrollen er avsluttet og omforent. 

Entreprenøren sendte varsel om økte mengder parkett 22. oktober 2021, herunder for alle postene 
som gjelder dette tvistepunktet. Kravet ble avvist av BH 25. oktober 2021. Det ble vist til at mengdene 
ikke var endret siden anbudsinnbydelsen og at det er disse mengdene kontrakten er signert på.  

Hovedanførselen fra Entr er at beskrivelsen er uklar og at denne uklarheten er BH sin risiko. Rådet er 
enig i at konsekvensen av et uklart konkurransegrunnlag vil være at Entr vil kunne ha krav på 
vederlagsjustering. Det vises i denne sammenheng til den innledende redegjørelsen i Rådets 
bemerkninger.  

Overskriften i den angjeldende posten i anbudsbeskrivelsen er etter Rådets oppfatning ikke helt 
presis. Betegnelsen «Innvendig plassbygd trapp av heltre», henleder lett mot bygging av en 
tradisjonell trapp på stedet. Og det er bygget en ordinær trapp på 25 trinn. Post 12.25.02.01 er 
mengdeberegnet til «1 stk», men angir en detaljert skriftlig redegjørelse for hva som inngår i posten. 
Her er angitt hvordan konstruksjonen bygges opp, eksakt antall opptrinn og inntrinn, trinnenes varierte 
dimensjoner samt type overflate og kvalitetskrav til denne. Det er videre henvist til plan-, snitt- og 
detaljtegninger som er en del av konkurransegrunnlaget. 

En tilsvarende beskrivelse er angitt i postene 12.25.03.1 og 12.25.03.2 som gjelder henholdsvis 
Innvendig plassbygde trapper av heltre i «Trinntorg miniamfi» og «Trinntorg lesenisje og grupperom 
lesenisje». 

Tegning 720 viser adkomsttrappen som er en del av amfiet. Videre viser tegning 683, «Amfi trinn 
øverst», et inntrinn som er 782 mm. Tegning 684, «Amfi trinn nederst & øverst myldresone», viser 
f.eks. at parkett skal monteres på opptrinnene. Tegning 685 «Amfi betong boks», viser at det skal 
monteres parkett inntil opptrinn på boks og fra boks og overgang til parkett. Det fremgår av tegningen 
at boksene skal tilpasses «sitteputer». Sammenholdt med disse tegningene gir den omtalte og 
detaljerte beskrivelsen etter Rådets oppfatning en tilstrekkelig og klar beskrivelse, og nok informasjon 
om at det som skal prises under denne posten nødvendigvis må være mer enn en ordinær trapp, 
herunder at det skal legges parkett også i selve amfiet.  

Entre gis ikke medhold i krav om tilleggsvederlag. Med denne konklusjonen er det ikke nødvendig for 
Rådet å gå inn på partenes øvrige anførsler knyttet til kravet. 

 

Sak 9 – Vindsperreduk og brannkrav.  
Saken gjelder forholdet mellom beskrivelsen og etterfølgende arbeidstegninger. Entr utførte veggene 
slik de tolket arbeidstegningene, men da dette ikke var i henhold til beskrivelsen og alle opplysninger 
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som fremkom av tegningen, krevde BH at Entr måtte rive vindsperreduk og lekter og erstatte dette 
med den utførelsen som var angitt i beskrivelsen. Entr krever dekket kostnadene med dette arbeidet.  

De aktuelle postene gjelder krav til brannvegg under hovedpost 12.23.10.02.0 Brannvegg: EI 60. I 
underpost 12.23.10.02.7 «Vindsperresjikt på vegg» gis en nærmere beskrivelse av brannkravene for 
vindsperresjiktet der det er angitt «Egenskap ved brann: B-s3,d0[Ut1]». Det er også angitt hvor i 
bygget disse kravene gjelder. Når det gjelder lektene for brannveggen er disse angitt i underpost 
12.23.10.02.8 hvor det fremgår at lektene skal være trykkimpregnert og brannlakkert. På 
arbeidstegningene er følgende angitt «Vindsp. for alle YV-typer brannkrav B-s3, d0 utlekting utvendig 
ved El60 brannkrav B-s3,d0». En slik opplysning på arbeidstegningen gjør det etter Rådets oppfatning 
nødvendig for Entr å konferere med anbudsbeskrivelsen. På denne måten fremstår brannkravene til 
vindsperre og lekter for Rådet som klare. I arbeidstegningene er det tydelig merket at veggene skal 
utføres som brannvegger, med angivelsen av «EI 60». I følge Entr angir arbeidstegningene kun 
vanlige lekter og vanlig vindsperre. Videre anfører Entr at kravene til brannvegg EI 60 ville vært oppfylt 
selv med vanlig duk og lekter. Det var en dialog om bruk av vindsperre før arbeidene startet, men 
Rådet kan ikke se at det har noen betydning for saken. BH anfører at Entr ikke bare kan se på 
tegningene når det gjelder utførelse, men må avstemme dette med beskrivelsen.  

Entr sin opprinnelige utførelse avviker fra kravene i beskrivelsen, noe som ikke er omstridt. 
Spørsmålet er om Entr har krav på dekning av kostnadene med å gjøre om arbeidene fordi 
arbeidstegningene ikke inneholdt beskrivelsens mer spesifiserte krav til utførelse. 

De aktuelle postene i beskrivelsen er prisbærende poster. Entr har således priset arbeidene med 
vindsperreduk og lekter inkludert de aktuelle brannkravene og fått betalt for dette. Entr var dermed 
også klar over at det gjaldt bestemte brannkrav til duk og lekter. At arbeidstegninger ikke inneholder 
de mer spesifikke brannkravene som er angitt i beskrivelsen, kan etter Rådets oppfatning ikke frita 
Entr for å påse at også beskrivelsens krav ble ivaretatt. Beskrivelsene inneholder kravene til 
kvaliteten, tegningen angir hvor og hvordan det skal bygges. Når også tegningene presiserer de 
spesifikke brannkravene til alle YV-vegger, kan det etter Rådets mening ikke påvises motstrid mellom 
tegningene og beskrivelsen. 

Det følger av dette at Entr ikke gis medhold i krav om tilleggsvederlag. 

7. HONORAR  
Ved fastsettelse av Rådets honorar, jf. voldgiftsloven § 39, er det lagt vekk på at det i denne sak er 
avgitt en voldgiftsdom for mange og kompliserte tvistepunkter. De opprinnelige innleggene inneholdt 
enkelte uklarheter som det var nødvendig å få belyst gjennom ytterligere innlegg fra partene. Den 
samlede dokumentasjonsmengden er omfattende og til dels komplisert fremført, noe som har ført til 
stor arbeidsbelastning for Rådet. Det påpekes også at dokumentene og bilagshenvisningene ikke var 
systematisk paginert og tilordnet slik BFJR beskriver i sine saksbehandlingsregler. Dette har gjort 
Rådets arbeid mindre effektivt enn nødvendig. Etter en samlet vurdering er Rådets honorar fastsatt til 
kr 100.000 eks mva. 

Begge parter har krevd at den annen part skal dekke Rådets kostnader. Rådet skal etter voldgiftsloven 
§ 40 første ledd fordele kostnadene slik den finner riktig. Bestemmelsen inneholder ingen nærmere 
angivelse av når det anses «riktig» å pålegge en part å dekke alle kostnadene. Forarbeidene til 
voldgiftsloven gir anvisning på at voldgiftsretten bør se hen til de prinsipper for avgjørelse av 
sakskostnadsansvar som gjelder i saker for de alminnelige domstolene, og hvor sakskostnadsreglene 
følger av tvisteloven kapittel 20. Se nærmere Ot.prp. nr.27 (2003-2004) s. 71-72 og 109 og NOU 
2001:33 s. 74-76 og 111. Hovedregelen der, er at når en part har vunnet saken fullt ut, skal han 
tilkjennes sakskostnadene, jf. § 20-2 første ledd. 

I denne saken har BH vunnet fullt ut, og Rådet finner ikke grunnlag for å fravike det nevnte 
utgangspunktet. Entr pålegges etter dette å dekke Rådets kostnader alene.  
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8. RÅDETS OPPSUMMERING OG SLUTNING  
BFJR er med de begrunnelser som fremkommer av pkt 6 kommet til følgende konklusjoner: 

Sak 2 –  Himlinger. 
Entreprenørens krav stort kr 471.241 eks. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter er ikke 
berettiget. 

Sak 5 –   Spikerslag i innvendige vegger. 
Entreprenørens krav stort kr 472.705 eks. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter er ikke 
berettiget. 

Sak 6 –  Konsoller for murer. 
Entreprenørens krav stort kr 698.262 eks. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter er ikke 
berettiget. 

Sak 8 –  Parkett i amfi. 
Entreprenørens krav stort kr 1.117.152 eks. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter er ikke 
berettiget. 

Sak 9 –  Vindsperreduk og brannkrav.  
Entreprenørens krav stort kr 144.700 eks. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter er ikke 
berettiget. 

Rådets honorar stort kr 100.000 med tillegg av merverdiavgift skal dekkes av Entreprenøren. 

 

Etter dette avsier Rådet følgende enstemmige dom: 

1. Part B frifinnes. 
 

2. Part A dekke Rådets kostnader med kr 100.000 eks. mva. 
 

Bergen 17. november 2022 

Dommen er signert med elektronisk signatur med Bank-ID.  
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