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Notat 

Problemstillinger som følge av ny byggeplassforskrift  

1. Innledning 

Norsk Eiendom har i tidligere notater vurdert utvalgte problemstillinger som følge av den pågående 

pandemien med koronaviruset/Covid-19 (Koronapandemien). Herværende notat er å anse som et 

supplement til disse notatene. 

Bakgrunnen for dette notatet er at Bergen kommune tirsdag 9. februar 2021, innførte forsterkede 

tiltak i Bergen som følge av smitteutbrudd med muterte virus fra Storbritannia og Sør-Afrika. Samme 

dag vedtok byrådet en lokal forskrift for byggebransjen. Forskriften omfatter forsterkede smitte-

vernstiltak, testplikt og forbud mot at personer som har oppgaver på en byggeplass, samtidig kan 

arbeide på andre byggeplasser. 

I samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har Norsk Eiendom foretatt en vurdering av hvilke 

konsekvenser forskriften får for aktørene på byggeplassene. Problemstillingen som blir vurdert er 

hvem som har ansvaret og risikoen for å overholde forskriftskravene, og hvorvidt kravene kan gi 

grunnlag for vederlagsjustering og/eller fristforlengelse. Vurderingen tar utgangspunkt i NS 8407 og 

NS 8405. 

2. Ansvar og risiko for forskriftskrav til forhold på byggeplass  

Forskriften retter seg mot en rekke forskjellige subjekter, dels mot arbeidsgiver, dels mot ansvarlig 

for byggeplassen, dels mot de enkelte arbeidere, dels mot alle som er på byggeplassen og dels mot 

bransjen som sådan. Det er imidlertid ikke alltid angitt konkret hvem som er ansvarlig for å etterleve 

forskriftens krav. Det fremkommer for eksempel at «Byggeplasser skal sikre etterlevelse av...». Det vil 

bero på en tolkning av den enkelte bestemmelse hvilke subjekter som pålegges plikter og forbud.  

I prinsippet retter forskriften seg mot alle som befinner seg på byggeplassen. Det er for eksempel 

bestemt at «[a]rbeidere skal sikre at det er minst 2 meter avstand til andre personer på byggeplassen. 

Når det er fare for at avstandskravet ikke kan følges, skal det brukes munnbind».  

Det må leggs til grunn at bestemmelsen både retter seg mot den enkelte arbeider og også de som 

har ansvar for å lede, organisere og planlegge arbeidene, slik at kravet kan oppfylles. I sistnevnte 

tilfelle er det nærliggende å legge til grunn at den enkelte arbeidsgiver har et særlig ansvar etter 

forskriften. Dette antas å gjelde hvor det vises til Arbeidsplassforskriften og hvor det skal bestemmes 

hvem som kan eller skal være til stede på byggeplassen. Det er imidlertid ikke gitt at dette ansvaret 

er eksklusivt.  

Som ansvarlig for virksomheten på byggeplassen vil både byggherre og entreprenørene kunne være 

subjekt etter forskriften. Dels er byggherren gitt ansvar etter byggherreforskriften, mens entrepre-

nørene har plikter etter arbeidsmiljøloven og etter NS kontraktene slik som totalentreprenørens plikt 

til å lede arbeidet på byggeplassen. Det er naturlig å forstå forskriften slik at også byggherren og 

totalentreprenør har plikter som går ut over eget arbeidsgiveransvar. Det må for eksempel antas at 
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totalentreprenøren etter NS 8407 punkt 18.3 kan bestemme hvem som kan og skal være til stede på 

byggeplassen etter forskriftens §§ 5 og 6. 

Der forskriften er generelt utformet vil alle vil aktører som er til stede og har oppgaver på bygge-

plassen være omfattet. Funksjonsfordelingen mellom byggherre og entreprenøren innebærer at 

konsekvensene av forskriftskravene ventelig blir størst for entreprenørene, men det kan variere noe 

avhengig av hvordan ansvarfordelingen for driften av byggeplassen er organisert.  

I henhold til standardkontraktene har både byggherre og entreprenøren ansvaret for å overholde 

«de lover forskrifter og offentlige vedtak som gjelder for hans arbeid og for forholdene på 

byggeplassen», jf. NS 8407 punkt 18.1 og 22.1, NS 8405 punkt 12.1.  

Entreprenøren vil altså ha en plikt til å overholde krav til hygiene, renhold og smittevernstiltak på 

byggeplassen. Det vises i denne forbindelse også til byggherreforskriftens § 18 hvor det fremgår at 

arbeidsgiverne skal sørge for at kravene til forebyggende tiltak i forskriftens § 9 blir oppfylt. I praksis 

vil det si entreprenørene. Som forebyggende tiltak nevnes blant annet at man sikrer at ikke 

uvedkommende får tilgang til byggeplassen, at det tas hensyn til andre virksomheter, at det er god 

orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold, tilfredsstillende personalrom mv. Dette er forpliktelser 

som arbeidsgiverne i all hovedsak er pålagt etter arbeidsmiljølovgivningen og tariffavtalene. 

Forskriften skjerper smittevernstiltakene, og det vil være entreprenørens ansvar å sikre at ansatte og 

kontraktsmedhjelpere overholder kravene. Som nevnt vil imidlertid også alle kontraktsmedhjelpere 

ha et selvstendig ansvar for å etterleve forskriften. På prosjekter hvor det er en hovedentreprenør, vil 

denne gjerne ha et overordnet ansvar for organiseringen og drift av byggeplassen. Ofte vil hoved-

entreprenøren også være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven, og dermed ha et overordnet ansvar 

for å sikre samordning av de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid.  

Byggherre må på tilsvarende måte sikre at ansatte og kontraktsmedhjelpere overholder kravene i 

forskriften. Videre kan det spørres om byggherren har et overordnet ansvar for å følge opp regel-

verket som følge av sitt ansvar etter byggherreforskriften. Det endrer uansett ikke den enkelte aktørs 

ansvar i denne sammenheng. Byggherrens tilstedeværelse på byggeplass vil i en normalsituasjon 

være av mindre omfang sammenlignet med entreprenørene. 

3. Kan kravene i forskriften utgjøre en endring?  

Spørsmålet er hvorvidt den nye forskriften er å anse som en endring, og som dermed kan gi grunnlag 

for vederlagsjustering og fristforlengelse. Som påpekt i punkt 2 retter forskriftens krav seg mot 

forhold på byggeplassen som entreprenørene og byggherren i henhold til NS 8407 punkt 18.1 og 

22.1, NS 8405 punkt 12.1 er forpliktet til å overholde. Bestemmelsene regulerer ikke virkningene av 

at det oppstår forandringer i lov og forskrift for forholdene på byggeplassene. Bestemmelsen fastslår 

at byggherre og entreprenøren plikter å oppfylle gjeldende lov og forskrift.  

Etter vår vurdering skjer det ingen endring i entreprenørens ytelse ved innføring av forskriftskravene 

etter disse bestemmelsene. Både før og etter forskriften var entreprenørene forpliktet til å oppfylle 

lov og forskrift som gjelder for deres arbeid og for forholdene på byggeplass. Med andre ord er 

forandringer i lov og forskrift noe entreprenøren i utgangspunkt bærer risikoen for.  

I NS 8407 punkt 15.2 punkt er det imidlertid en bestemmelse som åpner for at forandringer i lov og 

forskrift er å anse som en endring.  
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Adgangen til å påberope seg forandringer i lov og forskrift etter NS 8407 punkt 15.2 gjelder der «de 

avtalte krav til prosessen i henhold til NS 8407 punkt 15.1 må endres». De avtalte kravene i punkt 

15.1 omhandler «prosjektering, herunder materialvalg og utførelse». Bestemmelsen gir altså uttrykk 

for at dersom det skjer regelendringer knyttet til prosjektering og utførelse entreprenøren skal 

foreta, kan dette påberopes som en endring. 

Det er klart at smittevernskravene i forskriften faller utenfor begrepet prosjektering, men det har 

vært debattert om smittevernstiltakene kan falle inn under alternativet utførelse. I kjernen av 

utførelsesbegrepet ligger krav til dokumentasjon og kvalitetssikring i henhold til plan- og 

bygningsloven og TEK17. Utførelsesbegrepet er imidlertid vidt, og det har vært hevdet fra enkelte 

hold i forbindelse med covid-19 forebyggende tiltak som ble innført våren 2020 at HMS-krav og 

smitteverntiltak er omfattet av bestemmelsen ettersom disse kravene også kan sees på som en del 

av «utførelsen» i byggeprosessen.  

Etter vårt syn gir en slik forståelse dårlig sammenheng med øvrige bestemmelser i NS 8407. Kravene 

som oppstilles i forskriften retter seg mot forholdene på byggeplass i henhold til NS 8407 punkt 18.1, 

og åpner ikke for at forandringer i regelverket kan påberopes som en endring. Å anse smitteverns-

påbud og -forbud i forskrift omfattet av punkt 15.2, skaper også dårlig sammenheng med force 

majeure regelen i NS 8407 punkt 33.3 som eksplisitt nevner «offentlig påbud og forbud» som 

eksempler på force majeure. Dette underbygger ytterligere at offentlig påbud og forbud i en force 

majeure situasjon ikke omfattes av NS 8407 punkt 15.2. 

Sammenhengen i NS 8407 og en naturlig forståelse av begrepet «utførelse» tilsier at det må trekkes 

et skille mellom regelendringer som retter seg mot entreprenørens utførelse i byggeprosessen, og 

regelendringer som retter seg mot forholdene på byggeplass. Etter vårt syn er det kun førstnevnte 

som kan påberopes som en endring etter punkt 15.2. 

Vår konklusjon er følgelig at forskriften ikke vil utgjøre en endring etter NS 8407 og NS 8405, og gir 

ikke adgang til vederlagsjustering eller fristforlengelse på dette grunnlag. Byggherre og entreprenør 

er selv ansvarlig for at forskriftens krav som gjelder for hans arbeid og forhold på byggeplassen 

overholdes.  

4. Fristforlengelse som følge av force majeure  

4.1. Innledende bemerkninger 

Dersom det foreligger en force majeure-situasjon har begge parter i kontraktsforholdet rett til 

fristforlengelse. Standardens løsning er at partene kan være berettiget til fristforlengelse, men at de 

ikke kan krave vederlagsjustering. Etter vår vurdering kan noen av kravene i forskriften anses som en 

force majeure situasjon som kan gi både byggherre og entreprenør krav på fristforlengelse. Om det 

foreligger et force majeure forhold må vurderes konkret og terskelen er høy. 

Etter NS 8407 punkt 33.3 og NS 8405 punkt 24.3 er vilkårene for fristforlengelse at fremdriften 

hindres av forhold utenfor byggherre og entreprenørens kontroll. En part har imidlertid ikke krav på 

fristforlengelse dersom han burde ha tatt i betraktning hindringen ved inngåelsen av kontrakten, 

eller han med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av hindringen. 

Det foreligger et sentralt skille mellom avtaler som ble inngått før utbruddet av koronapandemien og 

avtaler som blir inngått etter.  
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Vi viser til tidligere notat hvor dette behandles utførlig. Det som der fremkommer har fremdeles 

gyldighet, men det er en vesentlig forskjell. Vi har nå levd med smitteverntiltak i lengre tid og 

partene har hatt mulighet til å innrette seg etter forholdene, og det er også i offentligheten vært 

varslet at man kan få flere nedstengninger mm. som følge av koranapandemien og nye utbrudd. 

Hvorvidt det foreligger en force majeure situasjonen må sees med dette som bakgrunn og ikke minst 

om partene har hatt mulighet til å forebygge virkningene av nye tiltak som måtte komme. 

4.2. Avtaler inngått før koronapandemiens start 

Når det gjelder kontrakter inngått før pandemien så mener vi det må skilles mellom de ulike kravene 

i forskriften. Vi har vurdert kravene i forskriften vi mener kan påvirke fremdriften til et byggeprosjekt. 

4.2.1. Påbud om etterlevelse av smittevernsveileder og tilhørende forebyggende tiltak 

Etter forskriftens § 3 er Byggenæringens landsforenings (BNL) smittevernsveileder innført som et 

påbud. Etter vår vurdering gir ikke kravet grunnlag for fristforlengelse. Det kan riktignok diskuteres 

om dette er en hindring utenfor partenes kontroll, men etter vårt syn er fremdriftskonsekvenser som 

følge av veilederen en hindring som entreprenøren burde unngå eller overvinne følgende av. 

Smittevernsveilederen til BNL ble publisert i første utgave 7. juni 2020. Deretter har den vært 

løpende revidert i tråd med ny kunnskap om smittesituasjonen. Veilederen ble revidert senest 10. 

februar 2021. Det kan ikke utelukkes at dersom smitteverntiltakene som følger av denne standarden 

blir vesentlig skjerpet så kan tiltakene være så sterkt inngripende at de isolert sett kan anses som et 

force majeure forhold dersom de tas inn som bindende i en forskrift. Ut fra de gjeldende kravene i 

standarden så anser vi ikke tiltakene som urimelig byrdefulle.  

Det må forventes at entreprenøren i større grad enn i starten av pandemien, treffer forebyggende 

tiltak og innfører rutiner for å unngå eller overvinne konsekvenser nye restriksjoner har for frem-

driften i byggeprosjektet. Et nærliggende tiltak er å løpende følge smittevernsveilederen til BNL. 

Dersom entreprenøren har fulgt veilederen, må det forventes at det allerede er rutiner på bygge-

plassen for å håndtere påbudet og dermed unngå at fremdriften hindres som følge av påbudet. 

Dersom veilederens anbefalinger ikke allerede er innført før påbudet ble vedtatt, har entreprenøren 

etter vårt syn ikke truffet de rimelige tiltakene som forventes for å overvinne hindringen. Vår 

vurdering er derfor at innføringen av BNLs veileder som påbud og tilhørende krav i forskriftens § 3 

ikke gir grunnlag for fristforlengelse. Byggherre og entreprenøren bør samarbeide for å sikre at man 

har tilstrekkelige rutiner på byggeplass for å motvirke at kravene får konsekvenser for fremdriften. 

4.2.2. Begrensninger i antall byggeplasser personer kan jobbe på 

Det kanskje mest inngripende forbudet i forskriften finner vi i § 5. I henhold til bestemmelsens annet 

ledd må personer som har oppgaver på en byggeplass, ikke ha oppgaver på andre byggeplasser så 

lenge forskriften gjelder. Dette er et nytt og inngripende tiltak, selv om det ikke innebærer en 

fullstendig nedstenging av byggeplasser.  

For entreprenøren er det sannsynlig at dette vil kunne medføre fremdriftskonsekvenser. 

Entreprenøren vil være pliktig til å treffe rimelige tiltak for å overvinne eller begrense følgende av 

tiltaket. Et aktuelt tiltak er å leie inn ekstra mannskap til å bemanne opp de ulike byggeplassene, men 

det kan i konkrete tilfeller ikke være tilstrekkelig for å unngå forsinkelser. Det kan også oppstå 

mannskapsmangel og det kan være vanskelig på kort varsel å innhente arbeidskraft med spesiell 
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kompetanse der det er påkrevet. Dersom entreprenøren treffer rimelige tiltak og det likevel oppstår 

forsinkelser på kritisk linje vil kravet etter vårt syn være en hindring som gir grunnlag for 

fristforlengelse.  

4.3. Avtaler inngått etter koronapandemien start 

På nåværende tidspunkt har koronapandemien vart over lengre tid, hvilket gjør at entreprenør ved 

inngåelse av nye avtaler har bedre muligheter for å planlegge avbøtende tiltak for ulempene 

pandemien medfører. Bransjeaktørene, herunder BNL og Norsk Eiendom, har det siste året 

utarbeidet veiledere og maler for hvordan partene kan håndtere og fordele risikofaktorer.  

Det avgjørende for om en hindring burde vært tatt i betraktning, er ikke hvor sannsynlig det var at 

omstendigheten skulle inntre, men hvorvidt parten hadde oppfordring til å ta hindringen i 

betraktning, og eventuelt håndtert risikoen i kontrakten.  

Tidsperspektivet og det allmenne fokuset for å tilrettelegge for prosjektgjennomføring i en pandemi 

høyner terskelen for hva som skal anses som en force majeure-situasjon sammenlignet med 

kontrakter som ble inngått før utbruddet av koronapandemien. Dette som følge av at flere hindringer 

har vært mulig å ta i betraktning ved kontraktsinngåelse. 

For avtalene inngått etter koronapandemien vil det etter vår vurdering kun være en ekstraordinær 

utvikling av koronapandemien og tiltakene for å begrense denne som kan medføre en force majeure-

situasjon. Terskelen for dette er således høy. Etter vårt syn kan ikke de innførte forskriftskravene 

anses som ekstraordinær utvikling av pandemien, og er en hindring partene burde tatt i betraktning 

ved kontraktsinngåelsen avtaletidspunktet. Vi viser til at nedstengning av byggeplasser har vært et 

tema over lengre tid, og at mindre inngripende tiltak også har vært en nærliggende risiko for 

partene.  

4.4. Byggherrens krav på fristforlengelse 

Også byggherren vil ved force majeure ha rett til fristforlengelse. Forsinkelser vil kunne oppstå 

dersom en entreprenør, som byggherren har et kontraktsforhold til, forsinker andre entreprenører 

som følge av etterlevelse av smitteverntiltakene. Byggherren kan i et slikt tilfelle ha mulighet til å 

begjære fristforlengelse for sine leveranser etter NS 8407 punkt 33.3/NS 8405 24.3. Det er derfor 

viktig at også byggherren sender krav om fristforlengelse for sine leveranser. Dersom dette ikke 

gjøres, vil entreprenøren kunne være berettiget til vederlagsjustering. reglene ved inngåelsen av 

avtalen.  


