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Hva medfører 
koronautbruddet for aktører 
i bygg- og anleggsbransjen?

• Kan  byggherren eller entreprenøren kreve 
fristforlengelse?

• Kan  entreprenøren kreve vederlagsjustering?
• Kan du påberope deg avtaleloven § 36 om at 

avtalen blir «urimelig»?
• Force majeure er regulert i standardkontraktene

Kontrakter og håndtering av ekstraordinære situasjoner



«Everyone has a plan until they get
punched in the mouth…»

Mike Tyson



• Force majeure

• Avtaleloven § 36

• Læren om bristende forutsetninger

• Husleielovens bestemmelser

• Standard leieavtale

• Støtteordninger, leierabatt, mva, 
periodisering…

• Forsinkelse, prisøkning/vederlagsjustering

COVID-19
Erfaringer - noen juridiske  
hovedproblemstillinger 



• Problemer for produksjon i Ukraina

• Problemer for flyt av varer og tjenester i og 
fra Ukraina

• Myndighetspålagte sanksjoner mot 
Russland og Hviterussland

• Bedrifters frivillige stopp i handel med 
Russland og Hviterussland

• Transport fra Asia og gjennom de berørte 
områdene vanskelig eller umulig

Ukrainakrigen



• Nye avtaler
• Ikke uforutsett
• «Force majeure - klausul»

• Snakk sammen og finn gode løsninger

• Alle er interessert i at forretningspartnere er der når 
situasjonen normaliserer seg.

• Hovedregel: Avtaler må oppfylles selv om det 
oppstår vanskeligheter eller uforutsette forhold

• Unntak 

• Skille på eksisterende og nye avtaler

• Eksisterende avtaler
• Uforutsett

• Force majeure
• Avtalelovens § 36
• Bristende forutsetninger
• Annet?

Uforutsette hendelser –
kontraktuelle mekanismer



• Hindring

• Utenfor kontroll

• Ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i 
betraktning på avtaletiden

• Ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne 
hindringen og dens konsekvenser.

• Generelt er man ansvarlig for underleverandørens 
leveranser som om de skulle ytes av en selv. 
Underleverandøren må da være i en force majeure 
situasjon

• Avtalefrihet – dersom det er en force majeure 
bestemmelse i avtale kan ovennevnte være 
fraveket

Vilkår Virkning

• Ytelse suspenderes så lenge situasjonen kan sies 
å være force majeure

• Hver part dekker egne omkostninger

• Betaler for det som er levert såfremt force majeure 
situasjonen ikke er relatert til betalingsmulighet

• Ingen andre krav kan fremmes

• Avtalefrihet – dersom det er en force majeure 
bestemmelse i avtale kan ovennevnte være 
fraveket



• Plikt til å iverksette rimelige tiltak:
1. for å oppfylle  avtale
2. dempe konsekvensene dersom man ikke  

klarer å oppfylle

• Motparten må varsles så raskt som mulig –
dette gir grunnlag for å begrense tap og 
kostnader

• Gjensidig informasjonsplikt om alle forhold –
Gir grunnlag for tapsbegrensning

Force majeure - plikter



• Varsler man mottar bør besvares

• Skaff oversikt og dokumentasjon for hva man 
gjør:

• For å oppfylle
• For å begrense tap og kostnader

Force majeure – plikter 
(forts.)



• For nye avtaler er ikke dagens situasjon 
uforutsett og andre kontraktuelle mekanismer 
må brukes

• Eksempler

Nye avtaler – «Force 
majeure klausul»



Hva medfører 
koronautbruddet for aktører 
i bygg- og anleggsbransjen?

• Kan  byggherren eller entreprenøren kreve 
fristforlengelse?

• Kan  entreprenøren kreve vederlagsjustering?
• Kan du påberope deg avtaleloven § 36 om at 

avtalen blir «urimelig»?
• Force majeure er regulert i standardkontraktene

Hva medfører Ukrainasituasjonen for aktører i bygg- og 
anleggsbransjen?



• Det kom raskt varsler om både 
fristforlengelser og vederlagsjustering

• Kan  byggherren eller entreprenøren kreve 
fristforlengelse?

• Kan  entreprenøren kreve vederlagsjustering?
• Kan en part påberope seg avtaleloven § 36 

om at avtalen blir «urimelig»?
• Forhold til forbrukere ved kjøp av bolig
• Force majeure er regulert i 

standardkontraktene og forbrukerlovgivningen

Hva medfører krigsutbruddet 
for aktører i bygg- og 
anleggsbransjen?



NS 8407 – pkt. 33 (NS 8406, pkt. 20 og NS 8405 pkt. 24.3) 



Når kan du kreve fristforlengelse?

• Hindringer som direkte følge av krigen i Ukraina 
• Vil oppfylle krav til force majeure-hendelse

• Sanksjoner fra myndighetene som følge av krigen
• Force majeure-hendelse
• Omfattes av tekst i standarden

• Frivillig sanksjoner ut fra etiske hensyn?
• Tvilsomt om omfattes
• Kan ligge til rette for avtaler



• Avtaler inngått forut for/etter krigsutbruddet
• Hindre fremdriften
• Manglende leveranser

• Ukraina – produsentland
Umulig å få levert materiell

• Manglende transport
• Mannskap

• Varsel om fordyrelser/prisøkninger -
vederlagsjustering

• Forsinkelser og fordyrelser som følge av 
andre restriksjoner

Virkninger av 
krigsutbruddet



• Kritisk linje
• Overvinne hindringen

• Alternative leverandører
• Legge om produksjonen
• Må finne seg i høyere priser ved 

alternativ leveranse

Virkninger av 
krigsutbruddet



• Det skal sendes varsel – uten ugrunnet opphold 

• Orientering om mulig force majeure

– Ikke varsel – men bør besvares

– Må sendes varsel når det oppstår en 
situasjon

• Gjelder også for byggherren! 
– Aktuelt ved tilfeller der byggherres fremdrift 

blir forsinket grunnet sideentreprenør –
byggherre kan da kreve fristforlengelse

– Send varsel til øvrige aktører
– Rådgivere

• Sørg for dokumentasjon

Varsel



Når kan det kreves fristforlengelse? (forts.)

• Hva hvis  en underentreprenør krever fristforlengelse?



Kan du kreve vederlagsjustering?

• NS-standardene gir ikke grunnlag for vederlagsjustering ved force majeure



• Hvorfor kan ikke entreprenør kreve 
vederlagsjustering etter standardkontraktene? 

• Valgt risikoavveining

• Byggherreforhold omfatter kun forhold knyttet 
til byggeplass og prosjektet som helhet

• Krigsutbruddet – og virkningene – er 
generelle samfunnsmessige forhold

Kan det kreves 
vederlagsjustering?



• Enkelte har tatt til orde for 
vederlagsjustering etter standardene ved 
force majeure

• Forskrifter og enkeltvedtak – likevel rett til 
vederlagsjustering? 

– NS 8407 pkt. 14.4 – endring 
kontraktsgjenstanden

– pkt. 15.2 – avtalte krav til prosessen
• Tingrettsavgjørelse gir entreprenøren 

medhold – påanket avgjørelse
• NS 8405 endring i offentlige gebyrer mm
• Vederlagsjustering som følge av 

valutasvingninger

Lov, forskrift og 
enkeltvedtak



NS 8407 pkt. 45

• De tradisjonelle force majeure 
hendelsene krig, osv

• Stillstand i 6 mnd
• Partene kan si opp kontrakten

• Entreprenøren skal ha betalt for 
utført arbeider

• Ingen av partene har rett til erstatning
• Kan også si noe om hvor «listen» legges 

for vurderinger etter avtalelovens § 36

Oppsigelse



Kan entreprenøren påberope seg avtaleloven § 36/læren om 
bristende forutsetninger – økonomisk force majuere?

• Kan være et grunnlag for  at man er ubundet eller som prisreduksjon
• Rettspraksis viser at det skal mye til

• Dommer fra 1935 og 1951 
• Langvarig avtale
• Varer utsatt for prisvariasjoner
• Størrelsen på tap – samlet vurdering av hele leveransen



• Kontrollansvar

• Tilsvarende problemstillinger som i 
entreprisetandardene

• Har selger bundet seg til en 
ferdigstillelsesdato

• Må varsle fristforlengelse
• Uten ugrunnet opphold

• Der sluttfristen er «åpen»
• God forretningsskikk tilsier at det bør 

varsles

Forbrukerentreprise



Nye avtaler – eksempel avtalebestemmelse

Dersom partene i en entreprisekontrakt er enige om at krigen i Ukraina fortsatt skal danne grunnlag for 
fristforlengelseskrav, kan partene innta følgende særbestemmelse i NS 8407 kontrakten: 

«Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av krigen i Ukraina, 
forutsatt at parten har igangsatt rimelige tiltak for som et forsøk på å unngå eller overvinne følgene 
av fremdriftshindringen. Det samme gjelder dersom det blir innført handelsrestriksjoner med land 
som er involvert i krigen. 

For øvrig gjelder NS 8407 pkt. 33.3 og 33.4.»  



«Det er etter regn at fuglene synger»
Bjørnstjerne Bjørnson



Leieforhold – konsekvens ved forsinket overlevering mv. 



• Ukrainakrigen – kan også få konsekvenser 
for leieforhold

• Nybygg/rehab

• Den mest sentrale problemstillingen: 
• Forsinkelse ved overlevering
• Mangler ved overtakelse/i leieperioden

• Rettslig bakteppe: husleielov/standard 
leieavtale for næringslokaler 

Konsekvenser for leieforhold



• Leietakers betalingsplikter: 
• Betale leie
• Felleskostnader

• Leietakers andre plikter (realplikter)
• Vedlikeholdsplikter
• Driftsplikt/åpningstider
• Garanti/sikkerhet
• Forsikring

• Utleier skal stille leieobjektet til disposisjon 
for leietaker til avtalt tid og i samsvar med 
avtalen

• Husleieloven og leieavtalen regulerer 
konsekvensene dersom en av partene 
misligholder sin ytelse 

Rettslige utgangspunkt 



• Dersom leieobjektet ikke stilles til 
disposisjon for leietaker til avtalt tid

• Avtalebrudd i form av en forsinkelse. 

• Leietaker kan som utgangspunkt fastholde 
avtalen og kreve oppfyllelse

• Kun dersom dette kan skje uten å 
volde utleieren urimelig kostnad eller 
ulempe. 

• Lite anvendelig sanksjon

Forsinkelser ved 
overleving av leieobjektet



• Utleier kan ikke kreve betalt leie for den 
perioden forsinkelsen varer, jf. husll. § 2-11. 

• Tilsvarende gjelder for andre kostnader 
utover leie

• Felleskostnader
• Strøm mv. 

Hva med betaling av leie? 



Har leietaker krav på erstatning for tap? 

• Forsinket overlevering kan få store konsekvenser for leietaker
• Eks. kostnader til leie av alternativt lokale, flyttekostnader mv.  

• Som utgangspunkt vil leietaker har krav på erstatning som følge av forsinkelsen
• Ansvarsbegrensning i standard leieavtale punkt 20.2
• Begrensning mot indirekte tap, jf. standard leieavtale punkt 20.1.

• Likevel unntak
• Rett til erstatning er begrenset av kontrollansvaret, jf. husleieloven § 2-13



Har leietaker krav på erstatning for tap (forts.)? 

• Kontrollansvaret – husleieloven § 2-13: 
Retten til å kreve erstatning 

«gjelder likevel ikke så langt utleieren godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor 
utleierens kontroll som utleieren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha 
unngått eller overvunnet følgene av.»

• Dersom forsinkelsen skyldes fremdriftshindring hos entreprenør som følge av krigen
• Vil utleier som utgangspunkt kunne påberope kontrollansvar
• Forutsatt at vilkårene er oppfylt 
• Fritas da for erstatningsansvar 

• Tilsvarende etter standard leieavtale for næringslokaler 



Mangler ved overtakelse eller i leietiden
• Hva dersom utleier ikke klarer oppfylle øvrige kontraktsforpliktelser? 

• Mangler ved overtakelse

• Mangler i leieperioden, eks. svikt i tekniske anlegg som følge manglende deler mv.

• Kan foreligge mangel som gir leietaker rett på misligholdsbeføyelser

• Beror på konkret situasjon

• Vesentlighets terskel for brukte bygg/lokaler i standard leieavtale 

• Kontrollansvaret jf. husleieloven § 2-13 kan frita utleier for erstatningsansvar 



• Ikke uttrykkelig krav om varsel etter husleieloven 
§ 2-13 ved forsinkelse eller mangel

• Alminnelige lojalitets- og 
tapsbegrensningsforpliktelser tilsier likevel varsel

• Bør alltid varsle leietaker uten ugrunnet opphold 
etter at omstendighetene ble kjent

• Om forsinkelsen/mangelen
• Årsak og begrunnelse for kontrollansvar
• Gir leietaker mulighet til å innrette seg og 

begrense tap 

Krav om at utleier varsler? 



Kan utleier påberope andre grunnlag? 

• Hva med force majeure, avtaleloven § 36 og læren om bristende forutsetninger?

• Standard leieavtale inneholder ikke regulering av force majeure
• Ulovfestede prinsipper/bakgrunnsretten gjelder 

• Vilkårene i kontrollansvaret sml. force majeure
• Ulik terskel? 
• Bygger i stor på samme vilkår og vurderingstema

• Lite sannsynlig at aktuelt med avtalerevisjon etter § 36 og læren om bristende forutsetninger 
• Men konkret vurdering 



• For nye leieavtaler som inngås etter at 
krigen er kjent vil den rettslige situasjonen 
kunne være annerledes. 

• Ved inngåelse/reforhandling av nye 
leieavtaler bør det inntas særskilt klausul. 

Hva med inngåelsen av 
nye leieavtaler? 

• Vurdere om man ved fastsettelse av 
overtakelsesdato skal legge inn særskilt 
sikkerhetsmargin

• Evt. angi at overtakelse skal skje i en angitt 
periode, og at overtakelse varsles med 
nærmere angitt frist 

• Back to back klausul i entrepriseavtalen som 
inngås med entreprenør 



Nye leieavtaler – eksempel avtalebestemmelse
Forslag til bestemmelse som kan inntas som tillegg til standard leieavtale:

«26.1 SÆRSKILT REGULERING KNYTTET TIL KRIGEN I UKRAINA

Ved inngåelsen av denne leieavtalen pågår det krig i Ukraina og det er innført sanksjoner som kan få konsekvenser 
for bedrifter som er i, eller direkte eller indirekte samhandler med Russland, Hviterussland og Ukraina. Krigen i 
Ukraina og dens konsekvenser (Krigen) har usikker varighet og kan medføre blant annet mangel eller forsinkede 
leveranser av materiell, mangel på nødvendig arbeidskraft, mv., noe som igjen kan medføre forsinket ferdigstillelse 
av Leieobjektet. Per kontraktsinngåelse har ikke Utleier informasjon om at det vil bli forsinkelser i prosjektet. 

Partene aksepterer at forsinket ferdigstillelse av Leieobjektet forårsaket av Krigen ikke kan påberopes som 
avtalebrudd, herunder kan det ikke kreves erstatning etter husleielovens bestemmelser. Dette forutsetter at Utleier 
gjør det som med rimelighet kan forventes for å unngå at Krigen fører til forsinket Overtakelse eller mangler. 
Dersom Utleier som følge av Krigen likevel ikke kan ferdigstille Leieobjektet innen avtalt dato for Overtakelse, jf. 
punkt 7.1, skal partene i fellesskap lojalt arbeide for å finne løsninger som gir minst mulig økonomisk og praktisk 
ulempe for partene. Dette innebærer blant annet at:



Nye avtaler – eksempel avtalebestemmelse 
(forts.)

(i) Leietaker vil være forpliktet til å godta delvis Overtakelse av Leieobjektet. Dette forutsetter at midlertidig 
brukstillatelse er gitt, det ikke foreligger vesentlige mangler ved Leieobjektet og Leietaker kan drive tilnærmet normal 
virksomhet i Leieobjektet. Leietaker skal betale en forholdsmessig del av Leien i henhold til punkt 8.1 for de deler av 
Leieobjektet som er tatt i bruk (beregnet etter areal). Eller, 

(ii) Leietaker vil være forpliktet til å godta (hel eller delvis) Overtakelse av Leieobjektet til tross for at eventuelle avvik 
etter Leiekontrakten og husleieloven § 2-1 (2), slik at arbeider kan gjenstå ved innflytting. Dette forutsetter at 
midlertidig brukstillatelse er gitt, det ikke foreligger vesentlige mangler ved Leieobjektet og Leietaker kan drive 
tilnærmet normal virksomhet i Leieobjektet. Partene skal lojalt forhandle om reduksjon i Leie i henhold til husleieloven 
§ 2-11 inntil Leieobjektet er i henhold til kravspesifikasjon. Eller, 



Nye avtaler – eksempel avtalebestemmelse 
(forts.)

(iii) Dersom Leieobjektet ikke kan overtas helt eller delvis, skal Leietaker søke etter midlertidige lokaler, fortrinnsvis 
ved at Leietaker forlenger sitt eksisterende leieforhold. Dersom leieforholdet ikke kan forlenges, skal Leietaker søke 
etter annet midlertidig erstatningslokale. Utleier skal lojalt og i nødvendig grad medvirke, herunder skal Utleier 
undersøke om Utleier i egen portefølje har tilgjengelig erstatningslokale som Leietaker kan leie i den midlertidige 
perioden.

Partene plikter å varsle krav om fristforlengelse skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold, fra det tidspunkt 
partene får kunnskap om at forsinkelse vil kunne oppstå.» 



• Forsinkelse gir ikke leietaker krav på erstatning

• Utleier skal gjøre det som med rimelig kan 
forventes for å unngå forsinkelse/mangler

• Partene skal lojalt arbeide for å finne løsninger 
som gir minst mulig ulemper 

• Leietaker må akseptere delovertakelse

• Leietaker akseptere uferdig leieobjektet 

• Ved erstatningslokale fritas for leieplikt men må 
dekke kostnader til erstatningslokaler

Nye leieavtaler –
oppsummering regulering



Hvordan påvirkes avtaleforpliktelsene i forwardkontrakter?  



To ulike varianter: 

Egentlig/umiddelbar aksjeovertakelse: 
Kjøper overtar aksjene før prosjektet er 
ferdigstilt - stilles som om bygget var ferdigstilt 
med leieinntekter

Uegentlig/utsatt aksjeovertakelse:
Kjøper overtar først aksjene når 
byggearbeidene er ferdigstilt og mottar ikke 
leie før overtakelse. 

• Avtale om salg av aksjer i et SPV-selskap 
med byggeprosjekt som er/skal leies ut

• Nybygg eller totalrehabilitering

• Kompleks kontraktstruktur
• Juridiske, regnskapsrettslige og 

entrepriserettslige problemstillinger 

• Krever skreddersøm 

Hva er en 
forwardkontrakt? 



Selskapet

Selger Kjøper

Entreprenør Leietaker

100% av aksjene



• Entrepriseavtale er inngått om oppføring av 
bygget 

• Leieavtale med leietaker er inngått med 
avtalt leie 

• Kravspek back to back
• Offentlig tillatelser er gitt
• Selger er prosjektleder
• Selger har risikoen for totalkostnaden 
• Selger kan som utgangspunkt ikke kreve 

mer betalt selv om prosjektet blir dyrere 

Utgangspunkt ved forward 

• Konsekvens av forsinket overtakelse av 
nybygget er ulik i de to variantene 

• Meglerstandard inneholder ikke force majeure 
regulering 

• Reguleres av ulovfestede 
regler/bakgrunnsretten 

• Ulike regelsett i kjøpekontrakt, entrepriseavtale 
og leieavtale 

• Ta høyde for ved inngåelse av nye kontrakter 



Egentlig forward: 
• Aksjene overtas på bestemt dato før 

nybygget er ferdig 
• Syntetisk leie – avkastning 
• Selger har risiko for byggekostnad
• Finansiering 
• Selger har risikoen for at leietaker plikt til å 

betale leie inntrer senere enn forventet
• Avvik mellom forventet og faktisk leiestart–

justering av kjøpesummen

Forskjeller 

Uegentlig forward:  
• Aksjene overtas etter at nybygget er ferdig, 

overtatt og leietaker har flyttet inn
• Avkastning først fra overtakelse
• Forsinket byggeprosjekt = utsettelse av 

overtakelse av aksjene. 
• Selger har risiko for byggekostnad.
• Overtakelse kan forskyves, men ytterlige betalt? 
• Absolutt siste frist for overtakelse?  

Vurder særskilt regulering ved inngåelse av nye kontrakter



 Forsinkelse som følge av krigen kan 
gi grunnlag for fristforlengelse

 Høy terskel for vederlagskrav, 
ansvarsfritak eller avtalerevisjon

 Husk varsel! 

 For nye avtaler er ikke dagens 
situasjon uforutsett - andre 
kontraktuelle mekanismer må brukes

Avslutning/oppsummering



Takk for oss!



Kontakt

Dronning Eufemias gate 8
Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Phone:   +47 21 93 10 00

Oslo

foyen.no

Jacob Solheim 
Advokat/Partner
+ 47 92 22 10 35
Jacob.Solheim@foyen.no

Hans-Jørgen Arvesen
Advokat/Partner
+ 47 97 18 39 86
Hans-Jorgen.Arvesen@foyen.no

Advokat/Partner
+47 45 26 79 91
Anette.Thunes@foyen.no

Anette Thunes
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