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Pågående byggeprosjekter – oppstart av nye

Det strengt kontraktuelle vil antagelig føre til  mange diskusjoner, forsinkelser og risiko for en rekke rettsaker i 
byggesaker som løper under pandemien

• Frivillig spleiselag mellom staten (60%), byggherren (20%) og leverandørkjedene (20%)

• Omfattes av ordningene:

• Etablering og drift av smitteverntiltak

• Manglende leveransdyktighet materialer og komponenter

• Direkte kostnader knyttet forsinkelser grunnet karantene, manglende arbeidskraft

• Omfattes ikke av ordningen:

• Byggherrens markedsrisiko

• Entreprenørens generelle riggandel

• Påslag og fortjeneste



Mange næringsdrivende har måttet stenge eller fått sin omsetning vesentlig redusert. Faste kostnader så
som husleie, leasingavtaler, strøm, forsikring mv løper uavhengig av omsetning

• Omsetning redusert under visse terskel- og grenseverdier, får kompensert deler av sine faste
kostnader av staten

• Eiendomsbransjen oppfordres til å holde dialog med sine leietagere om husleie:

• Noen trenger ikke tilleggsavtale

• Andre trenger betalingsutsettelse

• Atter andre trenger helt eller delvis fritak

• Eiendomsbransjen har i svært varierende grad evne til å gi omfattende husleiereduksjoner. Staten har 
stengt ned samfunnet og må derfor ta den tyngste byrden
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Kompensasjon faste kostnader – herunder husleie



1. Kontrakter og håndtering av ekstraordinære situasjoner

2. Leieforhold – påvirkning av plikt til å betale husleie? 

3. Hva medfører koronautbruddet for aktører i bygg- og 

anleggsbransjen?

4. Ansettelsesforhold – regler for permittering mv. 

5. Avslutning 
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Agenda 
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Kontrakter og håndtering av 
ekstraordinære situasjoner
Knut Olav Fiane
Partner



«Everyone has a plan until they get

punched in the mouth…»

Mike Tyson
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• Nye avtaler

• Ikke uforutsett

• «Koronaklausul»

• Snakk sammen og finn gode løsninger

• Alle er interessert i at forretningspartnere 

er der når situasjonen normaliserer seg.

Uforutsette hendelser – kontraktuelle mekanismer

• Skille på eksisterende og nye avtaler

• Eksisterende avtaler

• Uforutsett

• Force Majeure

• Avtalelovens § 36

• Bristende forutsetninger

• Annet?

8



Vilkår

• 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 bestemmelse i 
avtale kan ovennevnte være fraveket

• Hindring

• Utenfor kontroll

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

• Ikke kunne unngå eller overvinne følgene av 

• Underleverandører. Ingen spesifikk regulering. Generelt er man 
ansvarlig for underleverandørens leveranser som om de skulle 
ytes av en selv. Underleverandøren må da være i en Force 
Majeure

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

Virkning



• Plikt til å iverksette rimelige tiltak:

• 1. for å oppfylle  avtale

• 2. mitigere konsekvensene dersom man ikke klarer å 

oppfylle

• Motparten må varsles så raskt som mulig – dette gir 

grunnlag for å mitigere

• Gjensidig informasjonsplikt om alle forhold – Gir grunnlag 

for å mitigere
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Force Majeure - plikter



• Skaff oversikt og dokumentasjon for hva man gjør:

• For å oppfylle

• For å mitigere konsekvensen

• Hjemmekontor vs sikkerhet i avtaler

• Typisk problemstilling

• Diskuter med kunde
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Force Majeure - plikter



• For nye avtaler er ikke dagens situasjon 

uforutsett og andre kontraktuelle 

mekanismer må brukes

• Offentlige anskaffelser

• Ett eksempel:
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Nye avtaler – «Koronaklausul»



Dersom koronavirusutbruddet av sykdommen COVID-19 eller lignende hendelser (heretter samlet benevnt 
«Koronavirus Utbruddet») hindrer gjennomføring av [Leverandørens] forpliktelser i henhold til denne 
avtalen, og [Leverandør] har brukt all kommersiell rimelig innsats for å forhindre forsinkelsen eller annen 
mislighold etter denne avtalen, kan [Leverandør] begrense eller suspendere leveransen i perioden 
Koronavirus Utbruddet medfører at levering blir vanskeliggjort eller terminere avtalen. 

[Leverandør] er ikke ansvarlig for krav relatert til manglende, feil eller forsinket gjennomføring, av 
kontraktsmessige forpliktelser som følge av Koronavirus Utbruddet. Dette gjelder også dersom 
misligholdet er forårsaket av at [Leverandør] i) har lojalt fulgt instruksjoner, veiledning og råd fra 
myndighetene for sin virksomhet og/ eller i sin organisasjon ii) og/eller har på annen måte på eget initiativ 
tatt rimelig skritt i sin virksomhet og/eller i sin organisasjon med det formål å redusere spredningen av 
Koronavirus Utbruddet. 
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Nye avtaler – eksempel «Koronaklausul»
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Leieforhold – påvirkning av plikt til å 
betale husleie? 
Jacob Solheim
Partner
Anette Thunes
Partner



15

Innledning

• Koronaviruset påvirker mange

• Kritisk med umiddelbare tiltak

• Husleie er en vesentlig kostnad

• Spørsmål om korona kan ha betydning for 

plikten til å betale husleie eller oppfyllelse av 

andre plikter etter leiekontrakt



• Leietakers betalingsplikter: 

• Betale leie

• Felleskostnader

• Leietakers andre plikter (realplikter)

• Vedlikeholdsplikter

• Driftsplikt/åpningstider

• Garanti/sikkerhet

• Forsikring

Rettslige utgangspunkt 

• Utleier skal stille leieobjektet til 
disposisjon for leietaker

• Loven og leieavtalen regulerer 
konsekvensene dersom en av partene 
misligholder ikke leverer sin ytelse 
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• Manglende likviditet hos leietaker gir ikke grunnlag for reduksjon etter husleieloven

• Uavhengig årsak 

• Hva med utsatt forfall?  

• Husleieloven § 3-2 (3): 

«Forfallsdagen utskytes også så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen 

eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor leierens kontroll og som 

leieren ikke kan overvinne»

• Økonomiske vanskeligheter – om de er aldri så plutselige og uforutsette – ligger alltid innenfor 

det leieren kan kontrollere
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Om koronautbruddet gir krav på leiereduksjon 
etter husleieloven



• Husleiegarantier

• Sjekk garantidokumentet

• Overhold varslingsfrister

• Kommuniser skriftlig og tydelig

• Særlig om konserngarantier

• Sjekk garantisten

• Kreve bankgaranti i stedet for konserngaranti?
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Husleiegarantier



• Husleieloven § 4-6:

• «Dersom forholdene gjør det nødvendig, kan Kongen for bestemte perioder, bestemte områder 
eller bestemte leieforhold fastsette leiestopp og maksimalsatser for leie. Kongen kan også gi 
forskrifter om hva som skal regnes som gjengs leie»

• Ufravikelig forskriftshjemmel for ekstraordinær situasjon

• Må tolke forskriften og sitasjonen dersom den kommer

• Fryse eksisterende leie nivå (leiestopp) 

• Fastsette høyeste lovlige leie (maksimalleie)

• Midlertidig ordning

• Alle eller for bestemte perioder, områder eller grupper av leieforhold
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Husleielovens nødparagraf



• Helsedirektoratets vedtak om midlertidig stenging av blant annet frisørsalonger, optikere og treningssentre

• Skille

• Krav rettet mot leietakers virksomhet generelt

• Krav rettet mot lovligheten av/leietakers adgang til å bruke det aktuelle husrommet

• Husleielovens fordeling

• Leieavtalens fordeling

• Kan komme nye og strengere krav

• Stenging av kjøpesentre, kontorbygg etc
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Særskilt om ansvar for offentligrettslige krav



• Tre alternative grunnlag 

• force majeure 

• læren om bristende forutsetninger 

• avtaleloven § 36

21

Annet grunnlag for leieavslag eller avtalerevisjon? 



• Force majeure - hendelser som er ekstraordinære og upåregnelige

• Må skilles mellom betalingsforpliktelser og realplikter

• Betalingsforpliktelser

• Betalingsstans (streik eller annen arbeidsstans i banken)

• Ikke omsetningssvikt 

• Realplikter

• Håndverkere og servicepersonell er syke/i karantene

• Må stenge fordi egne ansatte er syke/i karantene
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Force majeure som grunnlag for leiereduksjon



• Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått

• Svært høy terskel for å endre eller tilsidesette en avtale 

• Spesielt på grunn av etterfølgende forhold 

• Konkret helhetsvurdering

• Foreligger vedtak om stenging? 

• Påleggets varighet 

• Størrelsen på leietakers omsetningstap

• Leieavtalens innhold (regulering av forpliktelser, fordeling av ansvar, leietid, etc)
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Bristende forutsetninger eller avtaleloven § 36



• Forbud mot tilbakehold/deponering/ 

motregning

• Boets rettigheter ved konkurs

• Boet kan velge å tre inn i avtale

• Særskilt oppsigelsesadgang

• Dialog utleier og leietaker 

Praktiske problemstillinger

• Reklamasjonsfrister/varslingsfrister

• Konsekvens ved betalingsmislighold

• Tvangsfravikelse 

• Forsinkelsesrenter

• Erstatning

• Trekk på garanti

• Heving
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• Husk

• Formaliser enighet

• Reguler betydningen av eventuelle 

offentlige støtteordninger

• Vurder skatte- og avgiftsmessige 

konsekvenser

Noen råd…

• Mulige løsninger for å bedre leietakeres 
likviditet:

• Betalingsutsettelse

• Månedsvis i stedet for kvartalsvis leie

• Leiefritak/-reduksjon for en fremtidig 
periode

• Betingede leiefritak/-reduksjon

• Ettergivelse eller kreditering av husleie 
som allerede er utfakturert

• Ulike kombinasjoner av de ovennevnte 
tiltakene
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«Det er etter regn at 

fuglene synger»
Bjørnstjerne Bjørnson
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Hva medfører koronautbruddet for 
aktører i bygg- og anleggsbransjen?
Hans Jørgen Arvesen
Partner



• 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
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Hva medfører koronautbruddet for aktører i bygg- og 
anleggsbransjen?
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NS 8407 – pkt. 33 (NS 8406, pkt. 20 og NS 8405 pkt. 24.3) 



• Både byggherre og entreprenør kan kreve fristforlengelse

• Fire vilkår for at koronautbruddet gir grunnlag for fristforlengelse:

• (1) Fremdriften må hindres

• (2) Hindringen må være utenfor partens kontroll

• (3) Parten kunne ikke tatt hindringen i betraktning ved avtaleinngåelse

• (4) Parten kan ikke med rimelighet overvinne følgene av hindringen

• Sørg for dokumentasjon!
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Når kan du kreve fristforlengelse?



• Typetilfeller hvor force majeure er aktuelt (i forholdet mellom entreprenør og byggherre):

• Ansatte som blir pålagt karantene 

• Umulig å få levert materiell

• Varsel om fordyrelser - vederlagsjustering

• Forsinkelser og fordyrelser som følge av andre restriksjoner

• Force majeure hos underentreprenører

• Betaling for ytelser som ikke benyttes

• Også aktuelt ved tilfeller der byggherres fremdrift blir forsinket grunnet sideentreprenør 

– byggherre kan da kreve fristforlengelse
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Når kan du kreve fristforlengelse? forts.



• Hva hvis du er entreprenør og en UE krever fristforlengelse?

32

Når kan du kreve fristforlengelse? forts.



• NS-standardene gir ikke grunnlag for vederlagsjustering ved force majeure
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Kan du kreve vederlagsjustering?



• Hvorfor kan ikke entreprenør kreve vederlagsjustering? 

• Valgt risikoavveining

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

• Koronautbruddet – og virkningene – er generelle samfunnsmessige forhold

• Forskrifter og enkeltvedtak – likevel rett til vederlagsjustering – NS 8407 pkt. 14.4 og 
pkt. 15.2?

• Vederlagsjustering som følge av valutasvingninger
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Kan du kreve vederlagsjustering?



• 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
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Oppsigelse
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Kan du påberope deg avtaleloven § 36?

• Avtaleloven § 36 kan bli påberopt som grunnlag for  at man er ubundet eller som 
prisreduksjon

• Kan være aktuelt ved situasjon der man betaler for varer som ikke kan benyttes  (leie av 
brakkerigg, kraner, stillas, spunt, e.l.)
• Byggherre leier inn tjenester fra side-entreprenør
• Entreprenør leier inn tjenester fra flere underentreprenører

• Utgangspunktet er likevel at du må betale for varer selv om du ikke kan få brukt de som 
forutsatt
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Ansettelsesforhold – regler for 
permittering mv. 
Preben H. Mo
Partner



• Vilkår for permittering:

• Saklig grunn

• Nødvendig for bedriften

• Midlertidig

• Vurderte andre tiltak

Permittering

• Hva er permittering?

• Midlertidig fritak for arbeidsplikt

• Midlertidig bortfall av lønnsplikt

• Arbeidsforholdet består

38



• Notat med analyse

• Drøftelser med tillitsvalgte

• Endelig beslutning

• Individuelle drøftelser

• Permitteringsvarsel
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Fremgangsmåte ved permittering



• Skriftlig

• Krav til innhold

• Full eller gradert permittering

• Lengde

• Overlevering til medarbeidere
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Permitteringsvarsel



• Varselfrist (2-14 dager)

• Arbeidsgiverperiode – 2 dager

• Dagpenger fra NAV frem til og med dag 20

• Dagpenger fra NAV fra og med dag 21
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Konsekvenser



• Dagpenger fra og med dag 21:

• Beregningsgrunnlag

• Beregningsgrunnlag opp til 3G får 80% 

• Beregningsgrunnlag fra 3G til 6G får 62,4%

• Reduksjon dersom andre ytelser fra NAV eller ferie

• Barnetillegg med kr 17,- pr barn 5 dager i uken

42

Permittering



• Som hovedregel vil permitterte ikke stå 

tilmeldt pensjons- og 

forsikringsordningene

• Kontakt egen pensjons- og 

forsikringsyter
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Pensjon og forsikringer



• Melding til NAV:

• 10 eller flere som blir permittert innen for en 30 dagers periode
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Permittering



• Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø – fysisk og psykososialt. 

Arbeidsgivers ansvar – aml § 4-1 (1), andre HMS reguleringer

• Arbeidsgiver må foreta en risikovurdering og iverksette tiltak

• Medvirkningsplikt og varslingsrett og -plikt for arbeidstakerne –

aml § 2-3

• Verneombudets rolle, aml kap 6, særlig § 6-2 og § 6-3
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Kan ansatte nekte å dra på jobb?



• Kompensasjon:

• Som ved sykepenger

• Økt fra 10 til 20 dager

• 3 fra arbeidsgiver/17 fra NAV

Omsorgspenger

• Hva er omsorgspenger?

• Ytes til foreldre ved pass av syke barn

• Ytes til foreldre når barn følges til lege
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• Når er medarbeidere syke?

• Egenmelding, legeattest

• Korona – sykmeldte/karantene selv 

sykdom ikke er påvist

• Redusert arbeidsgiverperiode:

• Fra 16 arbeidsdager til 3 arbeidsdager
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Sykepenger



• Ingen endringer i regelverket

• Drøfte med medarbeideren plassering av 
ferie i god tid

• Arbeidstaker har krav på å få fastsatt 
ferietiden god tid i forveien – min 2 mnd –
unntak dersom særlige grunner

• Uansett 3 uker mellom 1. juni og 30. 
september
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Ferie



• Kompensasjon:

• 80% av gjennomsnittsinntekt siste 3 år – maks 6G

• Periode:

• Fra og med 17. dag
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Frilansere, selvstendig næringsdrivende



• Karantene:

• Ikke syk – arbeide

• Omsorgspenger

• Får ikke jobbet full dag, pga barn – bruke 

omsorgspenger

• Fleksitid

• Bruke pluss timer – aksepterer 

arbeidsgiver minus timer?
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Hjemmekontor
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Takk for oss!

Preben H. Mo
Partner

93 49 08 47
phm@foyentorkildsen.no

Anette Tunes
Partner

45 26 79 91
ath@foyentorkildsen.no

Jacob Solheim
Partner

92 22 10 35
js@foyentorkildsen.no

Knut Olav Fiane
Partner

95 27 00 80
kf@foyentorkildsen.no

Hans-Jørgen Arvesen
Partner

97 18 39 86
hja@foyentorkildsen.no




