
 

 

 

BFJR sak nr. 676 
Sluttbehandlet i rådsmøte 17. november 2022, sirkulert blant rådets medlemmer i etterkant.   

Rådets medlemmer:  

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

 

1.    INNLEDNING 

BFJR mottok den 28. juni 2022 forespørsel fra Entreprenør AS og Byggherre om å påta seg rollen 
som voldgiftsrett mellom Entreprenør AS (Generalentreprenør/GE) og Byggherre (Byggherre/BH). 
Begge parter har bekreftet at de ønsker at Rådet skal avsi en voldgiftsavgjørelse. 

Tvisten gjelder uenighet om Entreprenør (Entr) har krav på fullt vederlag for rundsumposter hvor 
omfanget av arbeidene er blitt redusert. Kontrakten er basert på NS 8405. 

 

2.   SAKSBEHANDLINGEN FOR RÅDET 

BFJR har vurdert at saken egner seg for behandling i Rådet som voldgiftsrett. 

Partene er gjort kjent med hvem som er medlemmer i Rådet. Det er ikke fremmet noen 
habilitetsinnsigelser, ingen av rådets medlemmer anser seg som inhabil. 

Som voldgiftsrett følges bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift, men slik at avgjørelse 
avsies etter en forutgående skriftlig saksbehandling, og normalt uten muntlige forhandlinger og 
vitneforklaringer. 

Begge parter har bekreftet å ha lest Rådets saksbehandlingsregler for voldgiftssaker som blant annet 
innebærer at Rådet bare kan bygge sin avgjørelse på det faktum og de rettsregler som påberopes av 
partene, og at voldgiftsavgjørelsen er endelig. 

Den skriftlige saksbehandlingen startet med første innlegg fra GE datert den 28. juni 2022. Første 
innlegg fra BH er datert den 19. august 2022. GE har fått anledning til å kommentere BH sitt innlegg i 
sitt supplerende innlegg datert den 2. september 2022. Saksbehandlingen ble avsluttet ved BH sitt 
supplerende innlegg datert den 16. september 2022. 

Saken ble utredet av to av Rådets medlemmer som fremla en oppsummering til behandling i Rådet 
den 18. oktober 2022. Deretter ble saken sluttbehandlet i Rådet den 17. november 2022.  

 

3.   SAKENS FAKTISKE SIDE 

BH gjennomførte våren 2019 en offentlig anbudskonkurranse med forhandlinger for utbedring av 
ventilasjonsanlegg på Nesbru VGS. Konkurransegrunnlaget omfattet bygg A, B, C, M og D1, men slik 
at det var utarbeidet en beskrivelse for bygg A, B, C og M, og en egen beskrivelse for bygg D1. Begge 
beskrivelsene er utformet av Multiconsult på vegne av BH. Noen poster skulle mengdereguleres og 



noen poster skulle prises som rundsum (RS). Prosjektet skulle gjennomføres som generalentreprise 
basert på kontraktsbestemmelsene i NS 8405, og oppbyggingen av de prisbærende postene var 
basert på NS 3420. 

GE leverte tilbud datert den 13. mai 2019 og revidert tilbud den 12. juni 2019, og ble tildelt kontrakten. 

Kontrakts- og avklaringsmøte ble gjennomført den 25. juni 2019. I protokollen pkt 1.2.1 fremgår det at 
omfanget av kontraktsarbeidene må reduseres fordi GEs tilbudspris var vesentlig høyere enn BHs 
budsjett. Omfanget av reduksjonen er beskrevet slik: 

 

 

 

BH har ikke utarbeidet et korrigert mengdeoppsett. 

Kontraktsformular ble signert den 23./26. september 2019. Kontraktsformularet pkt. 5 om 
kontraktssum har fått slikt innhold: 

 

 



 

I kontraktsformularet pkt .7 er det fastslått at det skal gjennomføres mengdekontroll innen den 15. 
oktober 2019 for 

"C2-1 og C2-2, bygg Bog C (A+M utgår), samt for C2-3, bygg D1". 

Slik mengdekontroll ble ikke gjennomført. 

Diskusjonen om rundsumposter skulle reduseres oppstod i forbindelse med faktureringen. 

 

4.   GEs SAKSFREMSTILLING OG ANFØRSLER 

4.1 Første innlegg  

GE legger til grunn at det var to tilbydere som deltok i konkurransen, og at ingen av de to under 
forhandlingene ble orientert om at BH vurderte å redusere omfanget på kontraktsarbeidene, til tross 
for at BH på det tidspunktet hadde drøftet slik reduksjon med sin rådgiver Multiconsult. 

Det BH hadde gitt informasjon om var at prosjektet kunne bli utsatt avhengig av utfallet av tid i et annet 
prosjekt. Dessuten var GE klar over at det i konkurransegrunnlaget pkt 1.3.3 var tilkjennegitt at det 
kunne bli aktuelt også å redusere omfanget på dette prosjektet dersom tilbudene oversteg budsjettet, 
men at det aktuelle da var å kun gjennomføre bygg D1.  

Da det ble gjennomført avklarings- og kontraktsmøte den 25. juni 2019, og det ble gitt beskjed om at 
omfanget i bygg A og M skulle reduseres, stemte ikke dette med tidligere opplysninger om mulige 
reduksjoner. 

To dager etter kontraktsmøtet fikk GE beskjed om at det andre prosjektet var avklart, og at arbeidene 
med dette prosjektet skulle fortsette. Arbeidene med riving og utskifting ble deretter påbegynt uten at 
kontrakt var signert. De hadde en ikke signert kontrakt. Det ble ikke opplyst fra BH at RS-postene 
skulle reduseres. 

I en e-post den 15. oktober 2019 ga GE beskjed til BH om at det ikke var mulig å gjennomføre en 
mengdekontroll iht. kontraktsformularet pkt. 7. Denne e-posten ble aldri besvart. 

Da GE i desember 2019 sendte den første fakturaen var RS-postene oppført med "1", og ikke med 0,8 
som BH hevder er avtalt. BH kom ikke med noen innsigelser til dette. Innsigelse kom først i februar 
2020. GE tok da opp med BH at det ikke var avtalt reduksjon av RS-poster, og BH ble i denne 
forbindelse anmodet å gi innsyn i hva Multiconsult har uttalt om dette. Informasjon om Multiconsult 
sine vurderinger er ikke mottatt. 

Prinsipalt legger GE til grunn at da kontraktsformularet ble signert, hadde partene en felles forståelse 
om at RS-postene under C2-1 og C2-2 skulle utbetales fullt ut, og at det ikke var kontraktsrettslig 
grunnlag for at BH kunne kreve RS-postene redusert med 20 %. 

Det er ikke noe i kommunikasjonen før kontraktsinngåelsen som støtter BH sitt syn om reduksjon. 

En objektiv tolking av ordlyden i referatet fra kontraktsmøtet den 25. juni 2019, tilsier heller ikke at RS-
postene i C2-1 og C2-2 skulle reduseres. Ordlyden tilsier at det kun var mengdene som skulle endres 
og ikke rundsummene. 

Det legges til grunn at korrespondansen med Multiconsult ikke kan forstås på annen måte enn at 
Multiconsult ikke har pekt på noen RS-poster som skulle reduseres. Uansett må BHs taushet om hva 
Multiconsult har vurdert, forstås slik at BH i juni 2019 innså at RS-postene ikke kunne reduseres til 
80%. 

Når det gjelder ordlyden i kontraktsformularet pkt. 5, tilkjennegir denne kun et anslag for hvor mye 
kontraktssummen ville bli redusert. Det var derfor ikke avtalt at rundsummene skulle reduseres eller at 



dette skulle skje med 20 %. Før man skulle ta standpunkt til reduksjon, skulle det først gjennomføres 
en mengdekontroll, slik også forutsatt i kontraktsmøtet. 

GE henviser til BFJR sin avgjørelse i sak 657/2020. 

Subsidiært anfører GE at BH kjente eller må ha kjent til at GE la til grunn at RS-postene ikke skulle 
reduseres. Derfor må BH være forpliktet til å betale RS-postene fullt ut. For å underbygge denne 
anførselen viser GE til: 

- Som profesjonell byggherre, gjelder en streng aktsomhetsnorm for BH. 
- BH opplyste aldri under forhandlingene eller før kontraktsinngåelsen at RS-poster skulle 

reduseres til 80% 
- En objektiv tolking av kontrakten samsvarer best med GE sin forståelse 
- BH sin forståelse er i strid med alminnelig entrepriserett, se uttalelser av Hagstrøm og 

Bruserud i "Entrepriserett" side 320. 
- De spesielle kontraktsbestemmelsene i konkurransegrunnlaget pkt. B2.14.1 gir rett til økning i 

RS-poster for rigg og drift hvor vederlaget overstiger 10 % av kontraktssummen. Ettersom 
bestemmelsen ikke gir rett til reduksjon i RS-poster for rigg og drift hvor kontraktssummen 
reduseres, må dette innebære at BH ikke har krav på den reduksjonen som nå kreves. 

- Ettersom BH unnlot å gi opplysning om sin kontakt med Multiconsult og unnlot å opplyse om 
sin egen forståelse om reduksjoner, må BH ha forstått at GE ikke ville ha akseptert 
reduksjoner av RS-poster. 

- BH unnlot å gjøre GE oppmerksom på sitt syn da BH mottok fakturaer som var basert på at 
RS-poster skulle betales 100 %. 

Atter subsidiært legger GE til grunn at en objektiv tolking av kontraktsformularet pkt. 5 tilsier at BH ikke 
kan få medhold i sin forståelse. Det vektlegges at: 

 

- Ordlyden i pkt 5 viser at BH kun har gjort et "anslag" over reduksjonen. 
- Iht. pkt. 7 skulle det gjennomføres mengdekontroll. 
- I referat fra kontraktsmøtet fremgår det at BHs rådgivere skulle utarbeide et korrigert 

mengdeoppsett. 
- Det var kun mengdene som skulle omfattes av reduksjonen, og ikke "enhetspriser, 

rundsummer eller fastpriser for øvrig". 
- BH må bære risikoen for uklarheter i ordlyden i pkt. 5. BH kunne unngått dette ved å avklare 

dette i konkurransegrunnlaget, eller uttrykke seg klarere i pkt. 5. 
- Det har formodningen mot seg at BH ville legge til grunn en forståelse som gjør at man 

kommer i konflikt med forskrift om offentlig anskaffelse § 9-2 og § 9-3 og i strid med 
konkurransegrunnlaget pkt. 2.2.3, jf. Rt 1994 side 1222. 
 

4.2 Andre innlegg 

BH har i sitt innlegg anført at det i konkurransegrunnlaget var tatt et forbehold om at oppdraget kunne 
bli redusert dersom tilbudt pris var høyere enn budsjettet. Til dette anfører GE at dette forbeholdet kun 
skulle tilsi at BH enten gjennomførte hele prosjektet unntatt bygg D1 eller gjennomførte kun bygg D1. 

En reduksjon på 20 % vil ikke kunne gjelde for "kostnader som uansett kommer", jf. uttalelser fra 
Multiconsult. Dette vil gjelde RS-poster for rigg og drift. 

GE bestrider BHs påstand om at GE ikke hadde noen innvendinger mot å ikke utarbeide et revidert 
mengdeoppsett. 

Det forhold at BH i e-post den 11. mars 2020 henstilte om at faktureringen måtte ta hensyn til at post 
5.25.251.2 ikke skulle avregnes mer enn 80 %, gir ikke noen holdepunkter for at BH dermed la til 
grunn at GE ikke kunne fakturere i henhold til rundsumbeløpene i tilbudet. 



Selv om GE ikke har avregnet post 5.25.251.2 med mer enn 80 %, betyr ikke dette at GE har ansett 
seg forpliktet til en slik reduksjon. 

GE bestrider å være forpliktet til å føre kontroll over utførte arbeider og påførte kostnader i RS-
postene, herunder RS-postene for rigg og drift. 

GE er ikke enig med BH i at GE har hatt reduserte kostnader, evt. størrelsen på disse. 

GE har foreslått å overlate til Multiconsult å vurdere besparelser i RS-poster. BH har avvist dette, og i 
stedet fremlagt egne beregninger. Disse beregningene avvises av GE. 

Reduksjonen som omfattes av pkt. 5, gjelder ikke bare arbeidsomfanget men hele leveransen som 
følge av bygg A og M utgår. 

Det må hensyntas at RS-postene inneholder en risikodel som vil tilligge GE fullt ut selv om omfanget 
reduseres med 20 %. GE viser i denne forbindelse til uttalelser av BFJR i sak 657/2020. 

BH må ta risikoen for den tvilen som oppstår ved at BH ikke gjennomførte et nytt mengdeoppsett som 
kunne ha vært underlagt en egen mengdekontroll, og det faktum at BH nå har store problemer med å 
beregne reduksjonen tilsier at BH ikke kan få medhold i sin tolking. 

 

4.3 Påstand 

1. BH dømmes til å betale kr 1.348.108 eksl mva i samsvar med kontraktsfestet plikt til å betale avtalte             
rundsummer i poster i kap C2-1 og C2-2 i revidert tilbud datert 12. juni 2019. 

2. BH dømmes til å betale honoraret til Byggebransjens faglig juridiske råd i denne saken. 

 

5.   BHs SAKSFREMSTILLING OG ANFØRSLER 

5.1 Første innlegg 

BH legger til grunn at det i konkurransegrunnlaget var tatt forbehold om reduksjon av oppdraget 
dersom tilbudt pris medførte overskridelse av budsjettet. Tilbudet fra GE var over budsjettet. 

Det ble tatt inn i kontraktsformularet pkt. 5 at alle hovedposter skulle reduseres med anslagsvis 20 %. 
Bakgrunnen for anslaget på størrelsen av reduksjonen, var innspill fra Multiconsult om størrelsen av 
det arbeidet som ville utgå sammenlignet med omfanget i tilbudet. 

Basert på en kost/nytte-vurdering valgte BH å ikke utarbeide et revidert mengdeoppsett slik det var 
forutsatt i pkt. 5. BH legger til grunn at GE ikke hadde noen innvendinger mot dette. 

BH henviser til referat fra byggemøte nr. 1 den 20. august 2019 pkt. 1.0, og legger til grunn at i alle fall 
fra dette tidspunktet var GE klar over at BH la til grunn at alle RS-poster var gjenstand for reduksjon.  

Videre henviser BH til referat fra byggemøte nr. 3 den 17. september 2019, (feil angivelse 2017) hvor 
BH ikke kommenterer noe særskilt, men hvor BH har trukket frem pkt. 03.13.1 hvor det fremgår at 
"Avklart reduksjon på 20% for arbeider som utgår i bygg A+M" 

Da BH mottok faktura for desember 2019 på ca. kr 1,8 mill, hadde ikke BH fokus på selve 
mengdeoppsettet og underlaget, men var opptatt av å få på plass gode faktureringsrutiner. Størrelsen 
på faktureringen kunne uansett reguleres senere. 

Da faktura for januar 2020 ble mottatt, ga BH tilbakemelding til GE om at de måtte være oppmerksom 
på inngått avtale om hva som skulle utgå, og at avregningen av post 5.25.252.2 ikke burde overstige 
80 %. 

BH har i ettertid anmodet GE å redegjøre for RS-poster som GE mener ikke kan reduseres fordi 
tilhørende arbeid er utført 100 %. GE har ikke gitt noen tilbakemelding på dette. 



I forbindelse med det første sluttoppgjøret fra GE den 10. februar 2020 foretok BH en detaljert 
gjennomgang av hver enkelt RS-post, og beregnet hvilket beløp disse postene måtte reduseres med. 
Opplistingen fremgår av bilag 7 og summerer seg til kr 1.348.000,-. Dette ble meldt som en innsigelse 
til sluttoppgjøret, og beløpet ble holdt tilbake. 

I ettertid har BH på nytt gått gjennom disse postene. For å være sikker på at det ikke gjennomføres en 
reduksjon utover GEs reelle besparelser, har BH valgt å redusere fratrekket fra kr 1.348.108,- til kr 
1.000.000,-. GE er blitt oppfordret til å komme med sine innspill til dette. Reduksjonen utgjør 11,5 % 
av RS-postene. Det henvises til oppstilling i bilag 31. 

GE har selv valgt å redusere enkelte RS-poster ut fra hva som faktisk er utført, jf. bilag 7 og 31. 

Som rettslig utgangspunkt legger BH til grunn at kontrakten skal tolkes objektivt, og at det skal klare 
holdepunkter til for å kunne konkludere med at partene har hatt en felles forståelse som avviker fra 
ordlyden. Bevisbyrden ligger på den som mener ordlyden må fravikes, i denne saken GE. 

BH er enig i at RS-poster i enhetspriskontrakter ikke skal endres dersom det er tale om ordinære 
mengdeavvik. I denne saken er det slik at bygg A og M skulle utgå, og ved endringer er det ikke noe 
som tilsier at ikke RS-poster kan justeres. 

Kontraktsformularet pkt. 5 angir at samtlige poster skal justeres, og det gjelder dermed også RS-
postene. 

BH erkjenner likevel at BH må ta ansvaret for at utformingen av ordlyden i pkt. 5, jf. "anslått til 20%», 
etterlater en uklarhet om den eksakte beregningen av reduksjonen. Det legges til grunn at denne 
usikkerheten er blitt ivaretatt i og med at kravet om reduksjon er blitt justert ned fra kr 1.348.000,- til kr 
1.000.000,-. 

BH avviser påstandene om at det på et eller annet tidspunkt har vært en felles forståelse om at RS-
ikke skulle redusere, og BH avviser at BH noen gang har forstått at GE var i den tro at RS-poster ikke 
skulle reduseres. 

BH legger til grunn at for kontraktens enhetsprisposter gir avregningen seg selv fordi avregningen skal 
baseres på faktisk utførte mengder. Ordlyden i pkt. 5 har derfor i realiteten kun betydning for RS-
postene, og slik reduksjonen er formulert og priset, må dette innebære at også RS-postene for rigg og 
drift er inkludert. 

Kontraktssummen i pkt. 5 er definert til kr 33.040.200,- som inkluderer 20 % reduksjon. Når GE sendte 
sitt første sluttoppgjør, har GE oppgitt at dette er kontraktsbeløpet, jf. bilag 32. Dette viser at GE har 
forstått at alle RS-postene skulle reduseres med 20 %. 

For å komme frem til et beløp på kr 33.040.200,- er det tatt utgangspunkt i tilbudssummen for 
hovedpostene C2-1, C2-2 og C2-3 som totalt utgjør kr 39.118.000,-. Det gjøres så fradrag for hele 
hovedpost C2-1 med 20 % av kr 29.386.376,- som blir kr 5.877.400,-, og det gjøres fradrag for hele 
hovedpost C2-2 med 20 % av kr 3.251.669,- som utgjør kr 650.400,-. Disse beløpene er så lagt inn i 
pkt. 5 som reduksjon. 

Når det gjelder forholdet til anskaffelsesregelverket, legger BH til grunn at det ikke forelå en vesentlig 
endring. Selv om forbeholdet i konkurransegrunnlaget viste til en annen reduksjon, må det likevel 
vektlegges at tilbyderne måtte være forberedt på en reduksjon i omfanget. Det er for øvrig ikke 
holdepunkter for at andre tilbydere ville ha deltatt dersom reduksjonen i bygg A + M var blitt angitt i 
konkurransegrunnlaget. 

Avslutningsvis hevder BH at et nytt revidert mengdeoppsett ikke ville ha løst denne uenigheten, men 
kun gjort at uenigheten var blitt avdekket tidligere. 

 

5.2 Andre innlegg 



BH presiserer at deres standpunkt i tvisten innebærer at BH har gått bort fra å kreve 20 % reduksjon 
av RS-postene, men krever en reduksjon som svarer til den sannsynlige konsekvensen som de 
reduserte arbeidene har hatt på RS-postene. Dette er ikke basert på rimelighetsvurderinger, men på 
det grunnleggende prinsipp at det bare kan kreves betalt for det som faktisk er blitt utført. Dette er i 
tråd med innholdet i sak BFJR 657/2020 og Hagstrøm/Bruserud "Entrepriserett" 2014 på side 282. 

Når GE krever betaling 100 % for RS-poster innebærer det at det kreves betaling for arbeid som ikke 
er utført. GE må tillegges bevisbyrden for at bortfall av bygg A + M ikke hadde noen betydning for 
poster priset som rundsum. Det henvises til Skoghøy "Tvistemål"  2. utgave side 688-689. I denne 
saken har GE helt unnlatt å fremlegge redegjørelse eller dokumentasjon på at det ikke oppstod 
besparelser på RS-postene, og det må være vesentlig for avgjørelse av tvisten at GE helt har unnlatt å 
kommentere de beregninger BH har utført som bakgrunn for sin reduksjon, jf. bilag 31. 

I mangel av andre holdepunkter, må det legges til grunn som sannsynlig at en reduksjon på 20 – 30 % 
i arbeidsomfanget også har medført besparelser på rigg og drift og andre RS-poster, selv om det vil 
kunne variere for hver enkelt post. 

BH er enig med GE i at byggetiden ble like lang med reduksjonene, men BH legger til grunn at dette 
ikke er noe moment for at RS-postene ikke skal reduseres. Forsinkelsen skyldes bygg D1 som pågikk 
utover høsten 2020, og det er ikke påberopt noen reduksjoner i RS-postene for D1. Videre slapp GE 
utgifter til 8 ukers drift sommeren 2020 som ikke ble nødvendig da bygg A og M utgikk. 

 

5.3 Påstand 

1. BH betaler GE kr 348.108 eksl mva. 

2. GE betaler omkostningene BFJR har hatt med saken. 

 

6.   RÅDETS VURDERING 

Rådet oppfatter at det partene er uenig om, er i hvilken grad bortfall av arbeidene i bygg A og bygg M 
innvirker på de aktivitetene som er priset inn i RS-postene i beskrivelsen del C2-1 og C2-2. 

GE legger til grunn at det ikke skal skje noen form for reduksjon i RS-postene. BH legger til grunn at 
det skal skje en reduksjon som man mener er avtalt til antatt 20 %, men velger å fremme et krav 
basert på en konkret vurdering av hvilken påvirkning bortfallet av bygg A og bygg M har hatt på RS-
postene. 

BFJR peker innledningsvis på at kontrakter mellom profesjonelle parter – herunder i entrepriseforhold 
– skal underlegges en objektiv fortolkning. Det kan her vises til HR-2019-830-A og Rt. 2010 s. 961. 
Rådet legger dette til grunn ved sin vurdering.  

GE kan ikke høres med at RS-poster generelt ikke kan reduseres i slike situasjoner. En byggherre kan 
til enhver tid pålegge en entreprenør en negativ endring, og det vil innebære en rett til 
vederlagsjustering iht. endringsbestemmelsene.  

Det beror også på en feil forståelse av GE når det legges til grunn at kontraktsbestemmelsene pkt. 
B2.14.1 underbygger at en reduksjon i kontraktssummen ikke gir en rett til reduksjon i RS-poster for 
rigg og drift. Denne bestemmelsen har først og fremst som formål å forenkle beregningen av 
riggreguleringen ved volumøkning i uendret byggetid. 

For Rådet fremstår det ikke som tvilsomt at bestemmelsen i kontraktsformularet pkt. 5 må forstås slik 
at RS-poster i beskrivelsen del C2-1 og del C2-2 skal justeres som følge av at bygg A og bygg M ikke 
skulle gjennomføres. Dette følger helt entydig av ordlyden, og det er i tråd med det som ble 
protokollert i møter før kontraktsinngåelsen. Det henvises i denne forbindelse til protokoll fra 
avklarings- og kontraktsmøte den 25. juni 2019 pkt 1.2.1 og protokoll fra byggemøte den 17. 
september 2019 pkt. 03.13.1. 



Det er ingen grunn til å forstå pkt 5 og møteprotokollasjonene slik at de kun skal gjelde 
enhetsprispostene/mengderegulerbare poster. Slike poster ville blitt avregnet iht. faktisk utført mengde 
selv uten bestemmelsen i pkt. 5. 

En ytterligere bekreftelse på at RS-postene skulle reduseres, er den konkrete prisingen av "Eventuelle 
korreksjoner". Del C2-1 er redusert med kr 5.877.400. Reduksjonsbeløpet fremkommer som 20 % av 
summen av alle hovedpostene i C2-1 på kr 29.386.878 som bl.a. omfatter alle RS-postene i kap 01 for 
rigg og drift. 

Samtidig er det slik at GE selv i sin avregning, har valgt å foreta en reduksjon i enkelte RS-poster. 

Rådet finner ingen holdepunkter for GEs anførsel om at partene ved kontraktsinngåelsen har hatt en 
felles forståelse om at reduksjonene ikke skulle omfatte RS-postene. Heller ikke finner Rådet noen 
støtte for anførselen om at BH forstod eller måtte forstå at GE var i den tro at pkt. 5 ikke skulle omfatte 
RS-postene. 

Rådet finner det imidlertid vanskeligere å fortolke kontraktens angivelse i pkt. 5 om beregningen av 
reduksjonen i RS-postene. 

Det er BH som har utformet ordlyden i kontraktsformularet, og som derfor må bære risikoen for 
uklarhetene i pkt. 5 om beregningen. I tillegg kan BH klandres for at bortfallet av arbeider i bygg A og 
bygg M ikke ble fulgt opp med et justert mengdeoppsett. Dette ville vært en helt naturlig oppfølging av 
beslutningen om redusert omfang, og dersom dette var blitt fulgt opp slik det ble protokollert i 
kontraktsmøtet den 25. juni 2019 innen angitt frist uke 26, ville hele denne diskusjonen kunne vært 
unngått. 

For øvrig erkjenner BH at ordlyden er uklar, og at dette kan få betydning ved beregningene. 

Rådet er enig med GE i at det ikke er støtte i ordlyden i pkt. 5 for at alle RS-poster skal reduseres med 
20 %. Ordlyden angir selv at dette er et anslag og en naturlig forståelse vil kunne være at angivelsen 
av 20 % kun var en målsetting. Generelt vil det være slik at ikke alle RS-poster nødvendigvis vil bli 
påvirket av at omfanget av arbeider endres, og påvirkningen vil kunne variere for de forskjellige RS-
postene. 

Samtidig er det slik at partene i pkt. 5 under "Eventuelle korreksjoner" har beregnet et justert beløp for 
C2-1 som innebærer at alle RS-postene for rigg er blitt redusert med 20 % uten det er vist til noen 
sammenheng med det reduserte arbeidsomfanget. Med bakgrunn i bl.a. denne reduksjonen har 
partene avtalt at kontraktssummen skal reduseres fra kr 39.118.000 i tilbudet til kr 33.040.000. 

I tillegg er det slik at GE i sitt sluttoppgjør har lagt til grunn at kontraktssummen er kr 33.040.000 som 
altså innebærer at alle RS-postene i riggkapittelet er redusert med 20 %. 

Slik saken er fremmet for Rådet som voldgiftsrett, skal ikke Rådet ta standpunkt til om det skal foretas 
en prosentvis (ev. 20 %) reduksjon i RS-postene. Rammen for voldgiftsbehandlingen og det Rådet 
skal ta standpunkt til, er hvorvidt BH kan kreve en reduksjon på kr 1.000.000 basert på en konkret 
vurdering av den påvirkningen som det reduserte omfanget har på hver enkelt post i beskrivelsen. 
Som konkludert ovenfor, må kontrakten forstås slik at GE ikke kan få medhold i at ingen reduksjon 
skal skje. 

BH har foretatt en gjennomgang av alle poster i den opprinnelige beskrivelsen, både RS-poster og 
mengderegulerbare poster, og har beregnet den økonomiske virkningen for disse postene. Disse 
beregningene er fremlagt for GE som ledd i sluttoppgjøret, og viser at total effekt av reduksjonene 
utgjør et fradrag på kr 1.348.108. Deretter har BH valgt å foreta en ytterligere skjønnsmessig 
reduksjon på kr 348.108 slik at kravet i sluttoppgjøret og for voldgiftsretten er en samlet reduksjon på 
kr 1.000.000. 

GE har valgt ikke å kommentere de enkelte postene eller sluttbeløpet, hverken som ledd i 
sluttoppgjøret eller under saksfremstillingen for voldgiftssaken. Rådet ser ikke bort fra at at det kan 
finnes argumenter som vil kunne medføre en mindre reduksjon enn det BH legger til grunn. Pga. 
rammene for voldgiftsbehandling, er Rådet forhindret fra å foreta egne vurdering av dette. 



Ettersom Rådet legger til grunn at kontrakten gir hjemmel for å redusere alle relevante kostnader i 
beskrivelsens poster, og basert på at BH har fremlagt konkrete beregninger som tar utgangspunkt i 
den faktiske påvirkningen, legger Rådet denne beregningen til grunn. BH gis derfor medhold i at det 
kan gjøres et fradrag i sluttoppgjøret med GE på kr 1.000.000. 

Ettersom BH i sluttoppgjøret har holdt tilbake kr 1.348.108, innebærer dette at BH skal utbetale kr 
348.108 til GE som endelig oppgjør for den tvisten som er behandlet i voldgiftssaken.  

 

7. RÅDETS HONORAR 

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 (1). 

BH har fått fullt medhold i sitt krav. Selv om BH kan anses for å ha bidratt til at tvisten oppstod, ser 
ikke Rådet noen grunn til å fravike hovedregelen om at den tapende part skal dekke sakens 
kostnader. 

Ved fastsettelse av Rådets honorar er det lagt vekt på at det i denne sak er avgitt en voldgiftsdom med 
én problemstilling. Partenes anførsler var klare og dokumentmengden adekvat. Det påpekes 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 40.000 eks. mva. 

 

8. RÅDETS KONKLUSJON 

Det avsies enstemmig dom i Bergen 25. november 2022 med slik slutning: 

1. BH betaler til GE kr 348.108 eks mva. 

2. GE dekker kostnadene til BFJR med kr 40.000. 


