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Advokatbistand – tilbud til medlemmene

• Våre medlemmer får 7 timer gratis advokatbistand pr. år av NESO sine egne advokater. 

Deretter faktureres en timepris på kr. 1190,- eks. mva.

• Advokatbistand kan være løpende rådgivning, tvisteløsning/ domstolsbehandling, 

forhandlinger, bistand ved utarbeidelse/revidering av styringssystemer, gjennomgang og 

utforming av kontrakter mv. 

• Gratis informasjon og oppdatering innen lover og regler.

• På vårt intranett finner du maler, kontrakter og sjekklister.



Fagområder

Våre advokater bistår innenfor følgende hovedområder:

• Bygg- og entrepriserett

• Arbeidsrett

• Offentlige anskaffelser

• Plan- og bygningsrett

• Kontrakts- og avtalerett



Program 

I Kort om reglene i næringsentrepriser og forbrukerentreprise

II: Kan risiko overføres fra byggherre til entreprenør? 

III Entreprenørens varslingsplikt om han vil kreve tillegg i tid og 
penger? Byggherrens svarplikt? 

IV Gjennomgang av relevant rettspraksis



Kort om grunnforhold og utfordringer



Hva er uforutsette grunnforhold? Eksempler  

• Det er hardere eller løsere bergarter enn man trodde

• Leire i stedet for sandgrunn 

• Man støter på fjell lavere eller høyere enn man trodde 

• Forurensning eller uventede gjenstander  i grunnen

• Grunnvannstanden er høyere eller lavere enn man 

trodde  



Hvorfor kan grunnforhold skape problemer i 

entrepriseforhold?  

• Beskaffenheten er ofte usikker.

• Grunnundersøkelser er ofte kostbare og gir ikke alle 

svar 



Reglene om uforutsette grunnforhold 



Næringsentrepriser: 

NS 8405 pkt 19.3:

«Byggherren bærer risikoen for at 

det det fysiske arbeidsunderlaget og 

grunnforholdene er slik 

entreprenøren hadde grunn til å 

regne med ut fra kontrakten, 

oppdragets art og omstendighetene 

for øvrig».

NS 8406 pkt 18.1 bokstav c: 

Byggherren har ansvaret og risikoen 

for at grunnforholdene er slik 

entreprenøren hadde grunn til å 

regne med …

NS 8407 pkt 23.1:

«Byggherren har risikoen for forhold 

ved grunnen dersom de avviker fra 

det totalentreprenøren hadde 

grunn til å regne med ved 

utarbeidelsen av 

tilbudet.» 

«Alle foreliggende opplysninger i 

saken skal tas i betraktning ved 

avgjørelsen av hva 

totalentreprenøren hadde grunn til å 

regne med.»



Forbrukerentrepriser: 

• Ikke uttrykkelig regulert i Bustadoppføringsloven

• I lovens forarbeider og juridisk teori er det angitt at utgangspunktet 

er at byggherren har ansvaret for utforutsette grunnforhold  



Oppsummert : 

• Byggherren har risikoen for grunnforholdene. 

• Ved kontraktsinngåelsen overtar entreprenøren risikoen så lang det 

ligger innenfor det han hadde grunn til å regne med. 

• Spørsmål om hva entreprenøren hadde grunn til å regne med ut 

fra opplysninger gitt av byggherren og evt. egne undersøkelser 

• I totalentrepriser kan det bli spørsmål om forholdet ligger innenfor 

mengderisikoen eller prosjekteringsrisikoen. TE har også etter 

standarden en større undersøkelsesplikt. 



Kan risikoen for grunnforhold overføres fra 

byggherre til  entreprenør? 



Kan risiko overføres fra byggherre til entreprenør? 

• Utgangspunktet : Avtalefrihet og overføring av risiko er tillatt

• Men – det må fremgå av avtalen at risikoen faktisk er overført 

• I NS 8407 er det angitt at dersom risiko skal overføres anbefales 

det at det er innhentet grunnundersøkelser først. 

• Uansett ikke ansvar dersom grunnforholdene avviker «vesentlig», 

samt uriktige, mangelfulle og ufullstendige  opplysninger gitt fra 

byggherren – NS 8407 pkt 23.2 og pkt 23.1 siste ledd. 



Er risikoen overført. Tolkning av kontrakten? 

• BFJR 606 (2011). Kaianlegg og uenighet om risiko knyttet til grunnforhold. 

ET krevde merkostnader knyttet til fundamentering og ekstrakostnader for 

meisling av stålrørspæler.   

• Spørsmål om risiko var overført fra byggherre til entreprenør. Under 

avklaringsmøte ble det fra byggherren uttrykt ønske om å overføre 

risikoen for uforutsette grunnforhold til entreprenøren. Dette referatet 

ble ikke del av kontrakten. I revidert tilbud ble ikke uforutsette 

grunnforhold berørt. Det som ble avtalt var: "Byggherren forventer ingen 

endringsmeldinger fra entreprenøren. Dette er en helhetlig jobb som 

er godt definert og det er derfor bare kunde endringer som vil kunne 

endre pris.

• Rådet: Når pkt. 19.3 ikke er endret eller strøket, vil punktet gjelde for 

denne kontrakten. Byggherren har derfor i denne saken ved sine innspill 

ikke klargjort at pkt 19.3 allikevel ble satt til side ved avtaleendring på en 

måte som entreprenøren har akseptert.

• Rådet konkluderer med at byggherren har risiko for uforutsette 

grunnforhold slik som fastsatt i NS 8405, pkt. 19.3 annet ledd.



Hva vil være «vesentlig avvik» fra det entreprenøren 

hadde grunn til å regne med? Momenter: 

• Type forutsetningssvikt?

• Kunne dette lett vært avdekket? 

• Størrelsen på konsekvensene

• Kan den prosjekterte fremgangsmåten benyttes? 

• Hvor «sikre» opplysninger har man i rapportene? 

• Dersom det for eksempel viser seg å være kvikkleire i et område 

hvor dette ikke kunne forventes, slik at det blir behov for 

masseutskiftning og endret fundamenteringsmetode kan dette tale 

for at avviket er vesentlig. 



VARSLINGREGLER VED KRAV SOM FØLGE AV 

UFORUTSETTE FORHOLD I GRUNNEN

Bodø 15. oktober 2021
Advokat Fredrik Karlsen



Krav om vederlagsjustering

Næringsentrepriser: 
NS 8405 pkt 25.2 b):

«Entreprenøren har krav på vederlagsjustering 

som forårsakes av 

b) Forsinkelse eller svikt ved byggherrens 

leveranser eller annen medvirkning etter 

bestemmelsene i punktene 19 og 20…».

NS 8407 pkt 34.1.2:

«Totalentreprenøren har krav på justering av 

vederlaget som følge av svikt ved byggherrens 

ytelser etter punkt 22,23 og 24, eller som 

følge av andre forhold byggherren har risikoen 

for»

NS 8406 pkt 19.4: 

«Hvis byggherrens leveranser eller annen 

medvirkning er forsinket eller svikter og dette 

påfører entreprenøren økte kostnader eller 

hindrer hans fremdrift, har entreprenøren krav 

på vederlagsjustering…»

EN har krav på vederlagsjustering ved uforutsette forhold i 

grunnen



Krav om vederlagsjustering

Forbrukerentrepriser:

Bustadoppføringsloven § 43:

«Entreprenøren kan krevje tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som 
kjem av forhold på forbrukarens side»



Krav om vederlagsjustering - Varsel

• Varsel ved krav om vederlagsjustering, jf. NS 8405 pkt. 25.3 og NS 

8407 pkt. 34.1.2.:

– Dersom EN vil kreve vederlagsjustering som følge av forholdet, skal 

han varsle BH om dette «uten ugrunnet opphold» etter han blir klar 

over eller burde blitt klar over forholdene. 

• Fristen kan med andre ord starte å løpe før EN er klar over dette.

– Kun krav om nøytralt varsel

• At det foreligger svikt ved BHs ytelse i form av uforutsette forhold i 

grunnen

• At det kreves vederlagsjustering

• Ikke krav til nærmere spesifisering av kravet.

– Varselet må være skriftlig

– Kravene til varsling blir som regel ivaretatt gjennom bruk av 

standardiserte varslingsskjema 



Konsekvensene av manglende/for sent varsel

• Hva skjer hvis entreprenøren ikke sender 

nøytralt varsel «uten ugrunnet opphold»?

• Utg.pkt.: Entreprenøren taper sitt krav , jf. NS 8405 

pkt. 25.3 og NS 8407 pkt. 34.1.2

• MEN: «Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må 

han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke 

det, skal varselet eller svaret anses som gitt i tide», jf. NS 8405 pkt. 8 og NS 8407 pkt. 5



Krav om spesifisering av krav om 

vederlagsjustering
Spesifisert krav - NS 8405 pkt. 25.4: 

• Entreprenøren plikter å sende byggherren et spesifisert og begrunnet krav 

«uten ugrunnet opphold» når han har grunnlag for å beregne omfanget av 

kravet på vederlagsjustering

– Gjøres gjerne ved påskrift på opprinnelig varsel

• Dersom entreprenøren ikke sender spesifisert varsel har han bare krav på 

slik justering av vederlaget som «byggherren måtte forstå at forholdet 

ville medføre»

• NB!: Ikke tilsvarende krav til spesifisering av vederlagskrav i NS 8407

– Tilstrekkelig med nøytralt varsel om vederlagskrav. Kan i prinsippet vente til 

sluttoppgjøret før kravet spesifiseres



Byggherrens svarplikt – Varsel om vederlagskrav

Ved varsel om vederlagskrav inntrer BHs 
svarplikt først etter at han har mottatt 
spesifisert og dokumentert krav, jf. NS 8405 
pkt. 25.5 

Ingen svarplikt ved mottak av nøytralt varsel, 

BH skal svare «uten ugrunnet opphold»

Konsekvensene av for sent svar: Innsigelser mot kravet tapes og vederlagskravet anses 
akseptert

NS 8407: BH har ingen svarplikt ved varsel
om vederlagsjustering som følge av svikt
ved egne ytelser f.eks. uforutsette forhold i
grunnen

BH kan i prinsippet vente til sluttoppgjøret før han tar 
stilling, og evt. avviser, kravet



NS 8406 – Varslingsregler

NS 8406, pkt. 22.1

• Dersom entreprenøren blir påført merkostnader som følge av uforutsette forhold i grunnen, skal han varsle BH 

om dette «innen rimelig tid»

• Ikke krav til spesifisering av vederlagskravet – Tilstrekkelig med nøytralt varsel

– EN kan i prinsippet vente til sluttoppgjøret før spesifisert krav fremsettes.

• Når byggherren mottar varselet fra entreprenøren plikter han å ta stilling til krevet og svare på dette «innen 

rimelig tid» etter mottak.



Konsekvensene av å ikke svare 

«innen rimelig tid»

• Kravet tapes ikke slik som etter NS 8405 
og NS 8407, men kan gjøre det som følge 
av passivitet (fristene er ikke preklusive)

• Skal en del til etter norsk rett at kravet 
tapes som en konsekvens av at en part 
har opptrådt passivt

• RT-1992-295: HR kom til at et krav var 
bortfalt som følge av passivitet etter det 
hadde gått nesten et år uten at dette 
ble fulgt opp.

– «Når det gikk nærmere et år fra 
telefonsamtalen uten at Høstland 
hørte noe , måtte han med god 
grunn kunne innrette seg på at 
selskapet hadde avfunnet seg med 
hans standpunkt»



Hva er «uten ugrunnet opphold» og «innen rimelig tid?

Generelt:

• Vanskelig å si noe generelt om fristenes lengde – Skal vurderes konkret og vil kunne variere fra 

tilfelle til tilfelle.

Uten ugrunnet opphold:

• «Uten ugrunnet opphold» fordrer i alle tilfeller at man skal kunne vise til en grunn for at man måtte 

avvente å svare

• Kort frist  - snakk om dager (veiledende 5-7 dager) og ikke uker

• HR 2020-2254-A : Etter NS 8401 pkt. 13.4, jf. 13.1 og 13.3 må oppdragsgiver reklamere «uten ugrunnet 

opphold» etter å ha blitt kjent med at det foreligger en 

prosjekteringsfeil. Spørsmålet i saken var om Statens Vegvesen hadde reklamert i tide. Høyesterett 

uttalte at rundt to uker burde være tilstrekkelig tid til å saksbehandle reklamasjonskravet. Statens 

Vegvesen, som hadde reklamert etter fire uker hadde derfor fremsatt reklamasjonskravet for



Hva er «uten ugrunnet opphold» og «innen rimelig tid?

Innen rimelig tid:

• «Innen rimelig tid» er noe lengre tid. Kan nok være snakk om en uke, 

kanskje mer. Vanskelig å se for seg at det er snakk om måneder. 



VARSLING AV FRISTFORLENGELSE SOM FØLGE 

AV UFORUTSETTE FORHOLD I GRUNNEN



Krav om fristforlengelse

Næringsentrepriser: 
NS 8405 pkt 24.1 b):

«Entreprenøren har krav på 

Fristforlengelse dersom fremdriften 

hindres som følge av

b) Forsinkelse eller svikt ved byggherrens 

leveranser eller annen medvirkning etter 

bestemmelsene i punktene 19 og 20…».

NS 8407 pkt 33.1:

«Entreprenøren har krav på 

Fristforlengelse dersom fremdriften 

hindres som følge av

b) Forsinkelse eller svikt ved byggherrens 

ytelser etter punk 22,23 og 24 …».

NS 8406 pkt 19.4: 

«Hvis byggherrens leveranser eller 

annen medvirkning er forsinket eller 

svikter og dette påfører 

entreprenøren økte kostnader eller 

hindrer hans fremdrift, har 

entreprenøren krav på … 

fristforlengelse…»

EN har krav på fristforlengelse ved uforutsette 

forhold i grunnen



Krav om fristforlengelse

Forbrukerentrepriser:

Bustadoppføringsloven § 11:

«Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom…arbeidet 

blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer for, 

ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på 

grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for»



Fristforlengelse - Varslingsregler
Krav om nøytralt varsel – NS 8405 pkt. 24.4 , NS 8406 pkt. 19.4 NS 

8407 pkt. 33.4 og Buofl § 11

▪ Dette må gjøres «uten ugrunnet opphold»/»innen rimelig tid» etter 

man har fått kunnskap om at det er avdekket uforutsette forhold i 

grunnen

▪ I motsetning til varsel av vederlagsjustering hvor fristen starter å løpe når 

EN «burde kjenne til» forholdet

▪ EN kan ikke vente med å varsle fristforlengelse selv om han ikke vet 

lengden på forsinkelsen

▪ Må fremgå at det kreves tillegg i tid (fristforlengelse) som følge av 

uforutsette forhold i grunnen

▪ Varslet må være skriftlig



Fristforlengelse - Varslingsregler

Konsekvenser av manglende eller for 

sent varsel

▪ EN taper kravet på fristforlengelse (preklusiv 

frist) , jf. NS 8405 pkt. 24.4, NS 8407 pkt. 

33.4 og buofl. § 11.

▪ NS 8406: Manglende varsel får ingen 

konsekvenser. Men kravet kan likevel tapes 

som følge av passivitet.



Fristforlengelse - Varslingsregler

▪ Spesifisert varsel – NS 8405 pkt. 24.6 og NS8407 pkt. 33.6

▪ Må følge opp det nøytrale varslet og spesifisere lengden på fristforlengelsen og 

begrunne kravet 

▪ Må gjøres «uten ugrunnet opphold» etter at grunnlag for å beregne omfanget 

av dette foreligger

▪ NS 8406 og Bustadoppføringslova: Ikke krav om spesifisert varsel, kun nøytralt 

varsel



Fristforlengelse - Varslingsregler

Konsekvensen ved manglende eller for sen spesifikasjon av kravet (gjelder 

kun NS 8405 og NS 8407)

▪ EN taper ikke hele kravet på fristforlengelse 

▪ Får bare dekket den fristforlengelsen som «den annen part måtte forstå han 

hadde krav på»

▪ Bevistvil går ut over den som skulle ha varslet 



Fristforlengelse - Varslingsregler

▪ Byggherrens svarfrist – NS 8405 pkt. 24.7 og NS8407 pkt. 33.7

▪ Svarplikten inntrer først når BH har mottatt spesifisert varsel. Nøytralt varsel utløser 

ikke svarplikt hos BH.

▪ BH taper sine innsigelser til kravet dersom han ikke reagerer «uten ugrunnet 

opphold»

▪ Har da akseptert den fristforlengelse som er krevd 

▪ NS 8406: BH må svare «innen rimelig tid» etter mottak av nøytralt varsel, jf. pkt. 19.4

▪ Ingen konsekvenser ved for sent eller manglende svar fra BH



Aktuell rettspraksis om 

risikoen for grunnforhold

Bodø 15. oktober 2021

Advokatfullmektig Anette Glad



Utgangspunktet er at det er byggherrens ansvar og risiko at grunnforholdene er i 

samsvar med det entreprenøren hadde grunn til å regne med etter kontrakten, 

oppdragets art og omstendighetene for øvrig.

Byggherrerisiko

Entreprenørrisiko



Det sentrale spørsmålet er hva som må til for at man har 

å gjøre med et grunnforhold som avviker fra det 

entreprenøren hadde grunn til å regne med?



LA-2008-52830-2 «Mesta-dommen»

• FAKTUM

Saken omhandler entreprenørens krav på vederlag for tunnelarbeider. 

Tvisten sto mellom entreprenør Mesta AS mot Samferdselsdepartementet v/ Statens 

vegvesen (SVV)

Tvistens kjerne var om entreprenøren har krav på kompensasjon for utgifter som følge 

av uforutsett dårlig bergforhold i første del av tunnelen og byggherrens valg/endring av 

metode for tetting av tunnelen (injeksjon).



LA-2008-52830-2 «Mesta-dommen»

• Lagmannsretten startet først med å vurdere anbudsinnbydelsen.

• Retten påpekte i denne sammenhengen at det er fastslått av Høyesterett i «Byggholt-

dommen» Rt. 2007 s. 1489 at det er anbudsinnbyders ansvar å sørge for et klart og 

entydig anbudsgrunnlag. Anbyder skal ikke pålegges risikoen for uklarheter med 

mindre det ut fra en objektiv betraktning fremstår som klart hva anbudsinnbyderen har 

ment.

• Det ble deretter vist til at det er en grunnleggende regel i entrepriseretten at risikoen i 

utgangspunktet plasseres etter funksjonsfordelingen i kontrakten. Byggherren har risikoen 

for at tegninger og beregninger er riktige, og entreprenøren for at arbeidet blir fagmessig 

utført.

• Videre vises det til at Høyesterett sluttet seg til følgende sentrale betraktning fra  

Hagstrøms fra hans bok «Entrepriserett»:



«Vår rett anerkjenner som en grunnleggende premiss for entreprenørens 

kontraktsforpliktelse at situasjonen er normal i forhold til en nøktern 

vurdering av tilgjengelige data. 

En vesentlig svikt i disse forutsetninger, og dermed en vesentlig svikt i 

kalkylen entreprenøren har gjort mht. tid og pris, vil gi entreprenøren rett 

til justering av kontrakten».



LA-2008-52830-2 «Mesta-dommen»

• Etter en vurdering av grunnundersøkelsene som fulgte med anbudsgrunnlaget fastslo lagmannsretten 

at rapporten er grundig og gir for så vidt et godt bilde av bergforholdene og de 

ingeniørgeologiske omstendighetene.

• Slik lagmannsretten ser det kunne derfor ikke Mesta, ut i fra en nøktern vurdering av rapportene, 

annet anbudsmateriale og omstendighetene for øvrig, forvente så kompliserte bergforhold som fra 

påhugget og de første meterne deretter (T 45 perioden). Slike forhold er ikke nevnt i 

anbudsgrunnlaget.

• Det fremkom også under rettsaken at SVV hadde mottatt ingeniørgeologiske uttalelser som 

indikerte at bergforholdene ved påhugget var vanskeligere enn antatt, men det ble ikke 

sannsynliggjort at SVV gjorde noe på grunnlag av opplysningene eller delte informasjonen med 

Mesta.



LA-2008-52830-2 «Mesta-dommen»

• Lagmannsretten kom etter en konkret helhetsvurdering, der de sammenlignet anbudsgrunnlaget og 

kontrakten med de faktiske forholdene i prosjektet, til at Mesta har krav på kompensasjon for 

merutgifter som følge av dårlige bergforhold i første del av tunnelen, den såkalte «T 45 

perioden». 

• Flertallet fant at Mesta hadde krav på tilleggsvederlag for kostnader til leie av egne maskiner for 

tunneldriving, mannskapskostnader, konsulentbistand samt rigg og drift i perioden på kr. 14 mill. og 

tilleggsvederlag for forsinkelsene vanskene hadde medført på kr. 7 mill. Totalt tilkjente retten 21 

mill. for konsekvensene av de dårlige bergforholdene.



LE-2019-150626 «Hæhre-dommen»

• FAKTUM

Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør etter utbygging av E6 og dobbeltsporet 

jernbane på strekningen Standlykkja-Labbdal på E6 i Akershus/Hedmark. 

Partene var Hæhre Entreprenør AS mot Bane Nor SF. 

Kontrakten var utførelsesentreprise og ble regulert av NS 8405.

Entreprenørens krav gjald en rekke poster, herunder avvikende 

grunnforhold.



• Retten startet sin vurdering av saken i hovedregelen om at det er byggherrens ansvar og 

risiko at grunnforholdene er i samsvar med det entreprenøren hadde grunn til å regne 

med etter kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig. 

• Kontraktsgrunnlaget og kontrakten ble følgelig først vurdert nøye.

• Retten viste til at Høyesterett, i «Salhusbro-dommen» (Rt. 1999 s. 922), har fastslått at 

entreprenøren må tåle et visst tap uten å kunne reise krav om tilleggsbetaling.

LE-2019-150626 «Hæhre-dommen»



LE-2019-150626 «Hæhre-dommen»

• Videre viste retten til at forutsetningssvikten må være relevant for å kunne gi grunnlag 

for slike beføyelser for entreprenøren, og at bl.a. størrelsen på tapet er et sentralt 

element i vurderingen.

• Lagmannsretten viste så til at partene hadde inntatt spesielle kontraktsbestemmelser i 

kontraktens kap. C1 pkt. 31 som bestemte at det kun er ved "markerte avvik" mellom 

virkelige forhold og beskrivelser i geotekniske rapportene at det kan være grunnlag for 

vederlagsjustering.



LE-2019-150626 «Hæhre-dommen»

• Det forelå altså en avtale om overføring av risiko til entreprenøren. Det medførte at 

terskelen for når det kan foreligge avvik ble forhøyet sammenlignet med det som 

fremgår av de alminnelige reglene i NS 8405.

• Hvorvidt risikoen kan plasseres på byggherren ved påberopte endringer om 

grunnforhold avhenger altså, for kontrakter der risikoen er overført til entreprenøren,

av om det foreligger et «vesentlig» eller «markert» avvik fra det entreprenøren hadde 

grunn til å regne med.



LE-2019-150626 «Hæhre-dommen» - Kravets størrelse

• I Hæhre-dommen gjaldt kravene fra entreprenøren kun for en liten del av strekningen 

(noen hundre meter av til sammen 3 km).

• Retten uttalte at hvis det skulle foreligge et avvik i grunnforholdene på en liten del av 

strekningen, har byggherren bare risikoen for dette avviket dersom det utgjør et 

markert avvik hele strekningen sett under ett. 

• Hvorvidt kostnaden i tilleggskravet var vesentlig måtte altså ifølge lagmannsretten 

vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele strekningen.



LE-2019-150626 «Hæhre-dommen» 

- Betydningen av kravets størrelse

• Den aktuelle delstrekningen måtte derfor enten utgjøre en vesentlig del av det aktuelle 

kontraktsarbeidet, dvs. strekningen på 3 km i sjøfyllingen i Mjøsa, eller så måtte avviket

på denne delstrekningen være så stort at det får vesentlig betydning for hele 

kontraktsarbeidet.

• Av dette ser man at man ved vurderingen av kravets størrelse skal sammenligne de 

aktuelle kostnadene med de samlede kostandene i prosjektet, og at det ved 

sammenligning må finnes et vesentlig/markant avvik fra denne summen isolert og 

samlet.



• Flertallet og mindretallet var delt når det gjaldt hvilke krav til konkretisering man må 

stille til innholdet i byggherrens undersøkelser og redegjørelser i 

konkurransegrunnlaget.

• Flertallet mente at Hæhre måtte forvente å også støte på hardere masser selv om det i 

byggherrens rapport fra grunnundersøkelsene ble uttalt at «det ser ut til at grunnen består 

av bløte masser». 

• Hæhre kunne altså ifølge flertallet ut fra beskrivelsen ikke legge til grunn at det kun 

ville være grunn bestående av bløte masser. Hæhre måtte tåle en viss usikkerhet 

knyttet til massenes beskaffenhet.

Anbudsgrunnlaget/konkurransegrunnlaget

LE-2019-150626 «Hæhre-dommen» 



Oppsummering

Vurderingsgrunnlag Vurderingsmomenter Ved risikooverføring

-Anbudsgrunnlaget/konkurranse-

grunnlaget

-Kontrakten

-Andre kontraktsdokumenter 

(tegninger, beskrivelser mv.)

-Grunnundersøkelser

-For TE – egne undersøkelser

Til disse stilles det krav om:

-Klarhet – det skal fremgå klart og 

tydelig ut fra en objektiv vurdering hva 

BH fastsetter i anbudsgrunnlaget

-Grunnlaget skal deretter vurderes opp 

mot omstendighetene for øvrig og 

oppdragets art.

Anbudsgrunnlaget og kontrakts-

dokumentene skal så sammenlignes 

med faktiske forhold i prosjektet.

-All relevant data fra arbeidet

-Alle relevante funn

-Vurdering av om det er tilstrekkelig 

klart bevisgrunnlag

-Vurdering av avvikets omfang

-Hvilken metode er brukt og hvem 

forskrev den?

-Hvilken type forutsetningssvikt og om 

den er relevant?

- Størrelsen på de økonomiske 

konsekvensene, som videre skal 

vurderes mot kostander i det samlede 

kontraktsarbeidet.

For kontrakter der risiko er overført til 

entreprenøren må også vurderingen 

suppleres av en vesentlighetsvurdering. 

Dette innebærer at det kreves altså mer for 

å nå frem med at det foreligger et 

«markert» eller «vesentlig» avvik enn at 

det «bare» foreligger et avvik som 

entreprenøren ikke kunne regne med. 

Vesentlighetsvurderingen går mye på de 

samme vurderingsmomentene som 

Høyesterett tegnet opp i Salhusbro-dommen 

om læren om bristende forutsetninger. 

Momenter i vurderingen av om det foreligger 

bristende forutsetninger er bl.a. hvorvidt 

grunnforholdene utvikler seg på en uforutsett 

måte som vesentlig overgår det 

entreprenøren med rimelighet kunne tatt i 

betraktning ut fra anbudsgrunnlaget, 

endringene må være ekstreme og føre til at 

relevante forutsetninger gjør det vesentlig 

vanskeligere å gjennomføre avtalen.



Aktuell rettspraksis 

forbehold knyttet til 

grunnforhold

Bodø 15. oktober 2021

Advokatfullmektig Gjert Eirik Olsen 



Avtalte forbehold grunnforhold



Forbehold om uforutsette grunnforhold i kontrakter

• LB-2010-27697 – BH tok forbehold: «Entreprenør har ansvar for alle forhold i 

grunnen, så som pælelengder, fundamenteringsmetode, massehåndtering samt all 

riving». Retten kom til at entreprenør måtte dekke ekstra kostnad ved uforutsette 

grunnforhold.

• LB-2019-6699 – Entreprenør tok forbehold: «Merforbruk og eller fordyrende 

grunnlegging i tillegg eller erstatning for peler eks.vis pilarer til fjell må avregnes.» 

Retten kom til at BH måtte dekke ekstra kostnad ved uforutsette grunnforhold.



Byggherrens forbehold - LB-2010-27697

• Parter: BH Mandallsgate 4 KS og ENT Bermingrud Entreprenør Oslo og Akershus AS.

• Kontrakt: oppføring av et kombinert bolig- og næringsbygg i Oslo. Totalentreprise.

• Problemet: Entreprenøren forutsatte ved tilbudet kompensert fundamentering 

(fjerne vekt i grunn tilsvarende vekt i nytt bygg – solid armert betongsåle). Dette var 

foranlediget av to NGI rapporter BH hadde fått utarbeidet. Prøvegraving viste at slik 

fundamentering ikke ville være mulig. Det måtte fundamenteres til fjell med 

stålkjernepeler i en dybde på opptil 45 meter. Det måtte også anlegges spuntvegger. 

Merkostnader oppgitt til kr.2.542.200 (innbetalt kr. 1.800.000)

• Resultat: Lagmannsretten kom til at entreprenøren var ansvarlig for uforutsette 

grunnforhold.



Begrunnelsen

• Utg. pkt: NS-3431 punkt 8.2.1 – Byggherren svarer for de opplysninger om 

grunnforholdene han gir totalentreprenøren. 8.2.2 For øvrig har totalentreprenøren 

risikoen for forhold i grunnen med mindre han godtgjør at han ikke burde ha 

oppdaget dem eller tatt dem i betraktning.

• BH hadde inntatt funksjonsbeskrivelse i kontrakten vedlegg 6. I punkt 0.8: 

Entreprenøren «skal ta ansvaret for alle uforutsette forhold som måtte oppstå i 

forbindelse med byggingen. Entreprenør har ansvar for alle forhold i grunnen, så 

som pælelengder, fundamenteringsmetode, massehåndtering samt all riving.»

• Entreprenør tok ikke egne forbehold tilknyttet fundamentering.



Begrunnelsen

• Retten betvilte ikke at entreprenør hadde forutsatt kompensert fundamentering ved 

prising, men mente det ikke var holdepunkter for dette jfr. NGI rapport: «På 

nåværende tidspunkt er vi imidlertid ikke tilstrekkelig sikre på at kompensert 

fundamentering er mulig. […] Inntil videre må det tas høyde for at det blir 

nødvendig å fundamentere bygget på spissbærende peler rammet til fjellet». 

• Oppsummert: Entreprenør var ansvarlig for grunnforhold og måtte dekke ekstra 

kostnader ved fundamentering.



Entreprenørens forbehold – LB-2019-6699

• Parter: entreprenør Backe Østfold og BH Refsnes Gods (i tillegg geoteknisk konsulent 

og dennes forsikringsselskap – krav på erstatning for rådgivningsfeil med tap til 

følge).

• Kontrakt: oppføring av to bygg med 32 leiligheter. 

• Problemet: Det oppsto grunnbrudd i spuntvegg. Veggen og store jordmasser ble 

skjøvet inn i byggegropa, noe som medførte betydelige forsinkelser og merarbeid. 

Utover høsten oppsto to nye brudd i spuntvegg. Dette medførte setningsskader på to 

naboeiendommer. Merkostnader kr. 8.889.351 (eks. mva).

• Resultat: Retten kom til at byggherre var ansvarlig for uforutsette grunnforhold.



Begrunnelse

• Utg. pkt. Totalentreprisekontrakten og partenes korrespondanse. Partene var enige 

om vederlag etter regning for nødvendig grunnarbeid, forutsatt en faglig forsvarlig 

geoteknisk vurdering og prosjekteringer.

• Tilbud fra entreprenør, inntatt i kontrakt: Merforbruk og eller fordyrende 

grunnlegging i tillegg eller erstatning for peler eks.vis pilarer til fjell må avregnes».

• Lagmannsretten kom til at entreprenør hadde krav på kr. 6.358.743 (eks. mva) som 

tillegg.

• Krav på øvrig tap (for skade) var rettet mot geoteknisk konsulent.



Oppsummert

• Uforutsette grunnforhold kan representere betydelig risiko.

• Kontraktens plassering av ansvar er avgjørende.

• Råd 1: sjekk BHs (evt.) forbehold tilknyttet grunnforhold

• Råd 2: vurdere om det er nødvendig med egne forbehold.


