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BFJR sak nr. 675  
 
Sluttbehandlet i rådsmøte 17. november 2022, sirkulert blant rådets medlemmer og sendt ut 
til partene 23. november 2022. 
 
Rådets medlemmer: 
Thor Olaf Askjer (leder), Herman Bruserud, Erlend Bygnes, Svein-Dag Karlstad, Gunnar 
Hovland Størksen, Eivind Sælen, Siri Dalheim, Ottar F. Egset, Samuel Skrunes og Johanna 
Lohne Rognved. 
 

1. INNLEDNING 
 
BFJR mottok den 21. juni 2022 forespørsel om å være oppmann og avsi en ikke bindende 
uttalelse i tvist mellom Entreprenør AS (Entreprenør/Entr.) og Byggherre AS (Byggherre/BH). 
 
Tvisten gjelder lønns- og prisregulering av kontraktssummen i en samspillsentreprise basert 
på NS8407. Spørsmålet er om Entr har rett på indeksregulering av kontraktssummen basert 
på NS8407, pkt. 26.2 eller om det er avtalt en fast pris uten regulering for lønns- og 
prisstigning (LPS). Omtvistet beløp utgjør kr 1 524 136 ekskl. mva. 
 
 

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR 
 
Partene har bedt BFJR avgjøre saken i tråd med NS8407, pkt. 50.3. 
 
Rådet har vurdert det slik at saken egner seg for behandling i BFJR. 
 
Innlegg nr. 1 fra entreprenør er datert den 21. juni 2022, og Innlegg nr. 1 fra byggherre er 
datert den 1. september 2022. Entreprenør sitt innlegg nr. 2 er datert den 16. september 
2022, og byggherre sitt innlegg nr. 2 den 29. september 2022.  
 
Saken ble behandlet av Rådet i møter den 18. oktober og 17. november 2022. 
 
 

3. SAKENS BAKGRUNN 
 
Entreprenør og Byggherre inngikk den 9. juli 2019 en samspillsavtale basert på 
NS8407:2011 der Entr påtok seg å rive eksisterende bygg og føre opp fem nye bygg med 
totalt 10 leiligheter.  
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På side 1 i avtalen er inntatt hva målsum er avtalt til. Utgangspunktet er oppgitt å være 
budsjett av 9. juli 2019 på kr 39 455 172,60 som tillagt mva gir kontraktssum inkl. mva på kr 
49 318 965,75.  
 
Det er i avtalens pkt. 3 listet opp hvilke dokumenter som inngår i avtalen og hvilken rangering 
disse har. Avtaledokumentet har høyest rang, deretter følger et dokument kalt 
Samspillsmodell for prosjektet, deretter PA bok, Revidert budsjett og målsum, Byggherrens 
leveransebeskrivelse og romskjema, tegninger, beskrivelse og avklaringer i spesifikt angitte 
eposter. Lavest rangert er NS8407.  
 
Dokumentet «Revidert budsjett og målsum» er en oppstilling med referanse til tilbud 24. mai 
2019 og revisjon 9. juli 2019. Oppstillingen synliggjør ulike mengdebærende poster med 
enhet, enhetspris/innpris entreprenør og pris inkl. 10% påslag. Totalpris inkl. 10% påslag for 
alle poster er summert til kr 39 455 172,60 eks. mva. De mengdebærende postene er basert 
på bruk av oppdelingene av kapitler/kontoer i NS3453 (bygningsdelstabellen), to siffernivå fra 
10 til 89. Noen kontoer er priset andre ikke. Eksempelvis er ikke konto 17 Risikoavsetning 
priset. Det som er priset med mengdebærende poster er på kontoer for Rigg og drift (11-16), 
Bygningsdelstabellen (20-77), Prosjektering (82) og Forsikringer, gebyrer o.l. (85). 
 
Av avtalens punkt 1 fremgår det følgende om målsum: 
 

 
 
I avtalens punkt 4 er følgende bestemmelser inntatt: 
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Avtalen omhandler også ulike forhold som hvordan eventuelle reklamasjonsarbeider skal 
håndteres, tilvalg, timerater og påslag for regningsarbeider m.m. Fakturering skal følge 
standarden (NS8407, pkt. 27) og det er angitt datoer for oppstart. Overleveringstidspunkt er 
angitt til 2. kvartal 2021 uten nærmere dato. Det er konkret oppgitt at reklamasjonsarbeider 
utføres som regningsarbeider med en øvre grense på kr 150 000 eks. mva. i tillegg til avtalt 
målpris og risikoavsetning slik at prosjektets maksimale kostnad inkludert post for risiko- og 
reklamasjonshåndtering kan bli kr 41 605 172,60 eks. mva.  
 
Siste punkt i avtalen, pkt. 9, angir at NS8407:2011 gjelder for avtalen med de unntak som 
følger av avtaledokumentet. 
 
Krav om regulering av kontraktssum ble fremmet av Entreprenør i forbindelse med 
sluttoppgjør. Kravet er avvist av Byggherre. 
 
 

4. ENTREPRENØRS SAKSFRAMSTILLING OG ANFØRSLER 
 
Entreprenør legger til grunn at avtalen er inngått som en standard NS8407 kontrakt og at det 
ikke er inntatt noen unntak i avtalen for pkt 26.2, Indeksregulering, i NS8407: «Er ikke annet 
avtalt, skal alle priselementer i den opprinnelige kontrakten indeksreguleres».  
 
Entreprenør har i tillegg følgende anførsler: 

• I pristilbudet av 9. juli 2019 er det ikke priset inn noe under kap. 16 Kapitalytelser 
utover forsikring. Underkapittel 0169 i standarden inkluderer bl.a. lønns- og 
prisstigning, og det er ikke oppført noe beløp på dette i pristilbudet. 

• Det står ingen steder i avtalen at den er å forstå som en fastpriskontrakt uten 
regulering for LPS. 

• Det er lange tradisjoner i norsk entrepriserett for at entreprisekontrakter 
indeksreguleres 

 
Entreprenør er uenig i Byggherre sin påstand om at risikoposten i kontrakten også skal 
dekke lønns- og prisstigning. Entreprenør viser til at det ikke i noen av de ulike tilbudene som 
er blitt fremsatt fra 24. mai 2019 og frem avtale ble inngått 9. juli 2019 var priset lønns- og 
prisstigning og at dette i så fall ville vært oppgitt i tilbudets kap. 16. Pristilbud er således gitt 
på «dagens prisnivå» (mai 2019). 
 
Entreprenør er også uenig med Byggherre sin påstand om at det var Entr. sitt ansvar å ta 
opp spørsmålet om indeksregulering i forkant av kontraktsinngåelse når det klare 
utgangspunktet i NS8407 pkt. 26.2 er at indeksregulering skal legges til grunn om ikke annet 
er avtalt. Entr. påpeker også at begrepet maksimale kostnader kun brukes ett sted i 
kontrakten og dette er knyttet til det sammenstilte totalbeløpet for målpris, risiko og 
reklamasjoner. BH sin fremstilling av saken med bruk av begreper som «makspris», 
«fastpris», «maksimalbeløp» og «maksimalprisen» gir, etter Entr. sitt syn, et feilaktig bilde av 
det faktiske innholdet i avtalen.  
 
Videre mener Entr. at følgende også understøtter hans syn: 

• I juni 2019, før kontrakt, sammenlignet partene prisene til Entr. med priser BH hadde 
fra et prosjekt utført med en annen entreprenør i 2014 og der man før sammenligning 
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justerte prisen fra 2014 til 2019-nivå. Noe som synliggjør at BH er bevisst lønns- og 
prisstigning. 

• Det er ingen dokumenter i saken som peker på at det, på noen tidspunkt, har vært 
diskutert fast lønns- og prisstigning mellom partene. 

• En annen kontrakt BH har vist til inngått med en annen entreprenør har inntatt 
spesifikt punkt om at kontraktssummen ikke indeksreguleres, noe som ikke er tilfelle i 
den angjeldende avtalen mellom Entr. og BH.   

• Det er korrespondanse mellom parten i forkant av avtaleinngåelse som omhandler 
risikoposten på kr 2 000 000 eks. mva uten at det der på noe område fremkommer at 
den er tiltenkt også å dekke LPS. Det fremføres at en slik post er tiltenkt å dekke 
manglende poster/mengder og annen risiko knyttet til gjennomføringen av arbeidene. 
Det vises også til at risikoavsetning ikke var priset i tilbudet 9. juli 2019. Det skulle i så 
fall vært priset under kapittel/post 17 Risikoavsetning (bygningsdelstabellen). 
Størrelsen på beløpet i risikoposten er også så begrenset at BH måtte har forstått at 
den ikke kunne inkludere LPS.  

 
I avtalene er det benyttet begrepet «maksimal prosjektkostnad». Denne er definert som sum 
av målpris tillagt risiko og avsetning for reklamasjonsarbeider og kan ikke innebære at Entr. 
taper retten til lønns- og prisjustering.  
 
Entr. viser også til den store økningen i indeksen som har vært i byggeperiodene og oppgir 
at det er store reelle kostnadsøkninger som følge av økte materialkostnader og lønninger, 
som har medført store kostnadsoverskridelser i prosjektet. Dette faktum er den konkrete 
foranledningen til at Entr. benytter seg av sin rett iht. kontrakt og NS8407, pkt. 26.2 til å få 
kontraktssummen regulert etter indeks. 
 
Entr. bestrider at det er krav til å fakturere LPS løpende i kontrakten og avviser at det er 
noen krav om å varsle dette særskilt og/eller at kravet er tapt når det først fremmes i 
sluttoppgjøret.  
 
BH har anført at Entr. håndtering av LPS i sine underentrepriser i prosjektet har relevans for 
saken. Entr. bestrider dette. Inngåtte avtaler med underentreprenører og leverandører er 
gjort på ulike tidspunkt og med ulike avtaler. I den grad man har fastprisavtaler med 
underentreprenør så er lønns- og prisstigning inntatt som avklart fast beløp i disse avtalene 
og uansett har slike forhold ikke relevans i forhold til forståelsen av avtalen mellom Entr. og 
BH. 
 
Påstand: Entreprenøren har rett til å lønns- og prisregulere kontraktssummen i.h.t NS 8407 
pkt. 26.2. 
 
 

5. BYGGHERRES SAKSFRAMSTILLING OG ANFØRSLER 
 
Byggherres hovedanførsel er at partene må anses å ha avtalt seg bort fra pkt. 26.2 i NS8407 
med bakgrunn i at det i avtalen er inntatt punkter om makspris:  
 

- «Entr. dekker selv kostnader som påløper over 41 455 172,60 eks. mva.» 
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BH anfører at det er ukjent for dem at tilbudet fra Entr. er bygget opp etter kapittelstrukturen i 
NS3453 og er videre av den oppfatning at det gjennom tilbudet ikke er tydeliggjort at lønns- 
og prisstigning ikke er inkludert i tilbudet.  
 
Videre anfører BH at de ikke anser det for relevant for saken hvilke kalkulasjonsrutiner, 
eventuelle kalkulasjonsfeil og oppbygging av tilbud (NS3453) Entr. har, og at BH måtte 
kunne anta at Entr. var innforstått med at den avtalte maksimalprisen medførte at det ikke 
var mulig å indeksregulere kontraktssummen. BH er av den oppfatning at en klar forståelse 
av kontrakten er at man har avtalt seg bort fra pkt. 26.2 i NS8407. 
 
BH anfører også at ulike referanser til andre kontraktsforhold fra BH sin side, for å 
underbygge argumentet om at BH var kjent med lønns- og prisstigningsregulering i sine 
kontrakter og burde inntatt konkrete punkt om at kontraktens priser ikke skulle reguleres, ikke 
har relevans. BH anfører videre at det ikke var behov for å ta inn et eget punkt om 
fastpris/avvik fra standardens pkt. 26.2 så lenge avtalen inneholdt en makspris for prosjektet. 
 
Det er enighet om at det aldri har blitt drøftet fast lønns- og prisstigning mellom partene i 
prosjektet, noe BH heller ikke har ansett som nødvendig å ta opp så lenge det i avtalen er 
inntatt en makspris. Om Entr. mente det var behov/ønskelig med indeksregulering måtte 
Entr. selv ha ansvaret for å ta dette opp og eventuelt tydeliggjort det i avtalen.  
 
Videre gjør BH gjeldende følgende: 

- Det er ikke angitt at Risikoposten ikke inkluderer LPS 
- Det var Entr. som ga tilbud på makspris 
- BH har vært svært opptatt av prosjektkostnaden ikke måtte overstige et maksimalt 

beløp for at prosjektet kunne realiseres. Ved å avtale maksimalbeløp har Entr. frafalt 
retten til lønns- og prisregulering iht. indeks. 

- Avtalen mellom partene har inntatt en risikopost på kr 2 000 000 eks. mva. At denne 
ikke er høy nok for også å dekke de økte kostnadene for LPS kan ikke BH lastes for. 

- At Entr. i etterkant ser at lønns- og prisstigningen har vært langt høyere enn man 
forutså og at maksimalprisen av den grunn er overskredet kan BH ikke lastes for. 

 
BH anfører også at det har relevans for saken hvorvidt Entr. har sikret seg videre i 
kontraktskjeden med fastpriskontrakter med sine underleverandører eller ikke. BH hevder at 
det er normalt at hovedentreprenørene/totalentreprenørene viderefører betingelsene man 
har mot byggherren til underentreprenører og leverandører. Dersom Entr. i hovedsak har 
avtalt fastpriskontrakter med sine underentreprenører er det BH sin klare vurdering at også 
dette understøtter at avtalen mellom Entr. og BH er å oppfatte som en fastpriskontrakt.  
 
BH anfører at NS8407 ikke var diskutert i forkant av kontraktsinngåelsen og et forhold som 
bare ble «slengt på» som siste punkt i avtalen. 
 
BH anfører også at de er av den oppfatning at Entr. har tapt sin rett til tillegg for lønns- og 
prisstigning når dette først fremsettes av Entr. i forbindelse med sluttoppgjøret. BH er av den 
oppfatning at LPS fakturaer skal fremsendes løpende.  
 
Påstand: Entreprenør har ikke rett til å lønns- og prisregulere kontraktssummen i.h.t. 
kontrakt.  
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6. RÅDETS VURDERING 
 
Spørsmålet for rådet gjelder tolkningen av NS 8407 pkt. 26.2 og avtalens pkt. 4.  
 
Avtalen er inngått mellom to profesjonelle parter. Utgangspunktet er at avtaler mellom 
næringsdrivende må tolkes objektivt. Det at bestemmelsene må tolkes objektivt innebærer 
imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig forståelse av 
bestemmelsene tilsier. Bestemmelsenes ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de 
skal ivareta, og andre reelle hensyn, jf. bla Rt-2010-961 avsnitt 44. Det er likevel slik at det 
for kontrakter mellom profesjonelle parter må foreligge sterke grunner for å fravike det 
tolkningsalternativ som følger av en naturlig forståelse av ordlyden. Dette gjelder i særlig 
grad for spørsmål som er regulert av standardkontrakter som er blitt til ved forhandlinger 
mellom interesseorganisasjoner, jf. Rt-2010-1345 (Oslo vei) avsnitt 59. Det er også 
understreket av Høyesterett at når det nærmere innholdet skal fastlegges vil også 
systembetraktninger kunne ha betydning og det vil kunne være nødvendig å se samtlige 
kontraktsdokumenter i sammenheng, jf. Rt-2012-1729 (Mika). 
 
Dersom det kan fastslås en felles forståelse mellom partene skal imidlertid dette legges til 
grunn. Byggherren har anført at Entreprenørens manglende fakturering av lønns- og 
prisstigning før sent i prosjektet viser at begge parter har hatt en forståelse av at det ikke skal 
foretas noen lønns- og prisjustering. Etter rådets oppfatning kan det imidlertid ikke trekkes 
noen slike slutninger. Gitt kontraktens prisformat er det ikke unaturlig at spørsmålet om 
lønns- og prisjustering av målsummen (med eller uten risiko) først oppstår når kostnadene 
overstiger dette innslagspunktet, eller det eventuelt skal avregnes en fordeling av 
besparelse. Dette skjer så lenge etter kontraktsinngåelsen at det ut fra en fakturering på 
dette tidspunktet ikke kan trekkes klare slutninger om hva partene har ment om 
problemstillingen to år tidligere. I forlengelsen av dette bemerkes også at det ikke har noen 
betydning for saken om entreprenøren har avtalt lønns- og prisstigning med sine 
underentreprenører ettersom dette uansett går inn som en del av prosjektkostnaden som 
målsummen skal vurderes mot. 
 
 
Rådet kan heller ikke se at de anførsler som er fremmet av partene knyttet til andre 
kontrakter har betydning i så måte. 
 
Det avgjørende vil derfor bli en tolkning av kontraktens ordlyd etter de retningslinjer som er 
gjengitt ovenfor.  
 
NS 8407 pkt. 26.2 (1) har følgende ordlyd: 
 
«Er ikke annet avtalt, skal alle priselementer i den opprinnelige kontrakten indeksreguleres.»  
 
Rådet må da først ta stilling til om bestemmelsen generelt er relevant for målsummen (med 
eller uten risiko) slik denne er beskrevet i kontrakten.  
 
Den naturlige forståelsen av begrepet «priselementer» peker på de enkelte delene av 
kontraktens pris. Når hvert enkelt element prisjusteres vil naturlig nok summen av disse 
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justeres tilsvarende. Kontraktsummen i avtalen, som også utgjør målsummen uten avsetning 
for risiko, er definert ut fra budsjettet av 9. juli 2019. Budsjettet er satt opp av en rekke poster 
i tråd med kapittelstrukturen i NS 3453. Hver enkelt av disse delene må naturlig forstås som 
«priselementer». Konsekvensen er at kontraktsummen/målsummen uten risiko vil 
prisjusteres dersom annet ikke er avtalt.  
 
Etter Rådets oppfatning vil det i utgangspunktet kunne være naturlig å også betegne 
risikoposten på kr. 2 000 000 som et «priselement» i standardens betydning som dermed i 
utgangspunktet skal justeres for lønns- og prisstigning dersom ikke annet er avtalt.  
 
Spørsmålet blir da om avtalens pkt. 4 må forstås som en avtale om at lønns- og prisjustering 
ikke skal skje. I den anledning bemerker Rådet at byggherrens’ anførsel om rangordning 
mellom de ulike dokumentene ikke får selvstendig betydning ettersom det følger direkte av 
bestemmelsen i NS 8407 pkt. 26.2 (1) at den viker for annen avtalebestemmelse - altså 
uavhengig av rangordning. Det avgjørende blir om det er avtalt et avvik fra NS 8407 pkt. 26.2 
(1). 
 
Den mest relevante bestemmelsen å vurdere er kontraktens punkt 4, kulepunkt 3, 
underkulepunkt 3, som lyder: 
 
«[entreprenøren] dekker selv kostnader som påløper over 41 455 172,60 eks. mva.» 
 
Dersom man tolker denne ordlyden isolert vil en naturlig forståelse være at overskytende 
kostander, uavhengig av årsak, dekkes av entreprenøren. Det vil i så fall bety at summen 
ikke skal lønns- og prisjusteres. Bestemmelsen sier imidlertid ikke noe eksplisitt om eventuell 
regulering av summen og må også tolkes i sammenheng med resten av kontrakten.  
 
Bestemmelsen må blant annet tolkes ut fra det prisoppsettet som er valgt. Beløpet på kr. 
41 455 172,60 er en summering av målsummen uten risiko på kr. 39 455 172,60 eks. mva. 
og kr. 2 000 000 eks. mva. i risiko. Systemet i avtalens punkt 4, kulepunkt 3 er at 
entreprenøren viderefakturerer kostnader inntil kr. 39 455 172,60 eks. mva. med 10% 
påslag, mens kostnader mellom kr. 39 455 172,60 eks. mva. og inntil kr. 41 455 172,60 eks. 
mva. uten påslag, mens kostnader over kr. 41 455 172,60 eks. mva. dekkes av 
entreprenøren. Dersom kostnadene blir under kr. 39 455 172,60 eks. mva. deles denne 
besparelsen 50/50 mellom partene. 
 
Dette er en ganske vanlig oppbygning av en samspillskontrakt. Hensikten er at partene skal 
ha felles insentiver for å få ned prisen, samtidig som risikoen fordeles. Ettersom risikoposten 
på kr. 2 000 000 ikke kan faktureres med påslag, er det naturlig å tolke dette som en post 
som skal dekke de vanlige entreprenørrisiki ved gjennomføringen.  
 
Byggherren har anført at risikoposten på kr. 2 000 000 er ment til å dekke risiko for lønns- og 
prisstigning. Det er på det rene at det ikke har vært diskutert mellom partene om risikoposten 
skulle inkludere risiko for lønns- og prisstigning. Byggherrens rådgiver spurte entreprenøren 
om hva risikoposten skulle dekke i epost av 14. juni 2019, og skrev at de forutsatte at 
risikoposten inkluderte reklamasjons- og garantiarbeider. Entreprenøren besvarte punktet om 
reklamasjonsarbeider og partene kom frem til en ordning der det ble satt av kr. 150 000 i 
tillegg for reklamasjonsarbeider, jf. avtalens punkt 4, kulepunkt 4.  Begge parter hadde i den 
forbindelse en oppfordring til å avklare nærmere hva risikoposten inneholdt uten at dette ble 
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gjort. Hver av partene må da selv bære risikoen for ikke å ha avklart sine eventuelle 
forutsetninger rundt innholdet. I denne forbindelse bemerker Rådet at avtalens punkt 4, 
kulepunkt 4 ikke gir noe ytterligere til tolkningen ettersom den kun er en beskrivelse av det 
samme som står i punkt 4, kulepunkt 3, underkulepunkt 3. 
 
Entreprenøren har anført at det i forståelsen av risikopostens innhold må vektlegges at 
kompensasjon for lønns- og prisstigning iht. oppbygningen i NS 3453 skal prises i post 16 
under «Kapitalytelser» og ikke i post 17 for «Risikoavsetning». Kontraktens 
prisoppsett/kalkyle er basert på systemet i NS 3453 og inneholder også en forklarende tekst 
der det står som kommentar til post 16 «Eksempelvis valutakostnader, ekstraordinære 
prisreguleringer, osv.». Det kan hevdes at når det så under post 16 kun er tatt inn 
forsikringskostnader vil det være naturlig å tolke dette som at andre former for 
kapitalkostnader, eksempelvis fastpristillegg som kompensasjon for lønns- og prisstigning 
ikke er inkludert. Rådet finner imidlertid ikke å kunne legge avgjørende vekt på en slik 
eksemplifiserende tekst for post 16 ved tolkningen av hva partene har ment at risikoposten 
på kr. 2 000 000 skal inneholde.  
 
Rådet vektlegger imidlertid at det er den parten som vil fravike standardens bestemmelser 
som har oppfordring til å avklare dette. I dette tilfelle er det byggherren. Rådet vil også 
bemerke at den risikoen som BH adresserer i eposten som er nevnt ovenfor, 
reklamasjonsarbeider, er en typisk entreprenørrisiko. Dette er i samsvar med Rådets 
oppfatning av hva risikoposten er ment å dekke.  
 
Rådet finner etter dette ikke grunnlag for å tolke risikoposten i seg selv til å være en avtale 
om å avvike standardens bestemmelse om lønns- og prisstigning. 
 
Den nærmere fordelingen av ulike risiki i prosjektet har partene bestemt skal følge 
risikofordelingen i NS 8407 ved at denne er tatt inn som generelle kontraktsbestemmelser. 
Dette vil etter Rådets oppfatning innebære at entreprenøren for eksempel vil ha rett på 
justering av vederlaget ut fra bestemmelsene i NS 8407 pkt. 34. Det vil bety at målprisen 
(med og uten risiko) vil reguleres ved endringer, svikt i byggherrens medvirkning eller andre 
forhold som byggherren bærer risikoen for. Rådet bemerker at en slik justeringsadgang av 
målsummen for endringer også er forutsatt fra byggherrens representant i epost av 29. mai 
2019. Det er altså ikke slik at avtalens punkt 4, kulepunkt 3 medfører at kostnaden i 
prosjektet ikke kan bli større enn kr. 41 455 172,60 eks. mva.   
 
På tilsvarende måte er lønns- og prisstigning en risiko som etter NS 8407 i utgangspunktet 
legges på byggherren. Rådet finner det ikke naturlig å behandle lønns- og prisstigning på 
annen måte enn andre byggherrerisiki når det ikke er eksplisitt avtalt. Etter Rådets 
oppfatning må en slik avtale om at lønns- og prisstigning skal behandles på annen måte enn 
andre byggherrerisiki fremkomme noenlunde klart. Det er byggherren som har interessen i 
en slik avtale som avviker fra standardens normalordning. Det er derfor byggherren som må 
sørge for at dette kommer klart nok frem i teksten.  
 
Byggherren har anført at avtalens formål var å sikre en maksimal pris slik at prosjektet kunne 
realiseres. Dette kan være naturlig fordi Byggherren har solgt boliger og da ikke en 
tilsvarende indeksjustering som i NS 8407 pkt. 26.2 i sine kontrakter med kjøpere. Dette er 
imidlertid tilsvarende ved alle kontrakter om oppføring av boliger, eller andre bygg som skal 
videreselges eller leies ut på lange kontrakter. Den tilsvarende problemstillingen oppstår slik 
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også på ordinære kontrakter med fastsatt kontraktssum. Rådet kan derfor ikke se at dette 
formålet gir noe spesielt til tolkningen av hvem som skal bære risikoen for lønns- og 
prisstigning.  
 
Byggherren har videre anført at dersom entreprenøren ville ha lønns- og prisstigning måtte 
han ha sikret seg det uttrykkelig. Rådet kan ikke se at dette kan føre frem all den tid det etter 
NS 8407 pkt. 26.2 skal justeres for lønns- og prisstigning med mindre annet er avtalt. Det er 
mer nærliggende å si at byggherren, som ønsker å fravike standardens hovedregel, må 
sørge for at dette avtales klart. 
 
Rådet er litt usikker på om man skal forså byggherrens anførsler slik at de mener 
entreprenøren må ha risiko for eventuelt uklarhet fordi det er entreprenør som har utformet 
kontrakten. Etter Rådets oppfatning er slike argumenter av mindre betydning i forhold til 
formuleringer i kortfattede forhandlede avtaledokumenter mellom to profesjonelle parter 
ettersom begge parter i slike situasjoner har mulighet til å sikre en klar ordlyd i tråd med sine 
egne forutsetninger. 
 
Det er mulig byggherren har hatt en oppfatning av at avtalens punkt 4 innebærer at beløpet 
på kr. 41 455 172,60 eks. mva. ikke reguleres for LPS etter NS 8407 pkt. 26.2. Etter Rådets 
oppfatning er dette i så fall ikke kommet tilstrekkelig klart frem i avtalen.  
 
Rådet er etter dette kommet til at beløpet i avtalens punkt 4, kulepunkt 3, underkulepunkt 3 
skal reguleres for LPS.  
 
Byggherre har også anført at Entreprenør har tapt sin rett til å fakturere lønns- og 
prisstigning. Rådet kan ikke se at det er grunnlag for en slik anførsel.  
 
 
 
 

7. RÅDETS HONORAR 
 

Entreprenør har fått medhold i saken. Når det gjelder omkostningene for behandlingen i 
BFJR pålegger Rådet derfor byggherre å dekke kostnadene for Rådet.  

 
Omkostningene for Rådet settes, på bakgrunn av sakens art og mengde dokumentasjon, til 
totalt kr 40 000 eks. mva.  
 

8. RÅDETS KONKLUSJON 
Rådet fatter på dette grunnlag følgende konklusjon i tråd med påstanden fra Entreprenør: 
 
Entreprenøren har rett til å lønns- og prisregulere kontraktssummen i.h.t NS 8407 pkt. 26.2. 
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