
Beregning av tilleggskrav  

Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av 

poster 



Innledning 

• Utgangspunkt: Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av: 

 - endringer 

 - forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser 

 - andre hindringer som byggherren har risikoen for 

 

 

•    Tema for foredraget: Vederlagsjustering som følge av endringer 

 

 

•     Vi skal snakke om næringsentrepriser, ikke forbrukerentrepriser 

 

  



Innledning fortsettelse 

• Omtrent likelydende bestemmelser om vederlagsjustering i de ulike 

standardene 

 

• Stridstema: Uenighet om hvordan tilleggskravet som følge av endringen 

skal beregnes 

 

• Hvordan løses dette? 



Utgangspunkt = avtalefrihet 

• Det er ingenting i veien for at partene blir enige om hvordan de skal 

beregne tilleggskravet som følge av endringen 

 

 

• Dersom partene enes om en avtale er det bundet av dette = avtalefrihet 

 

 

• Ved uenighet: Hva er reglene om vederlagsjustering ved endringer etter 

standarden? 



Prising av tilleggskrav etter standarden 

• Etter standarden er det tre måter å beregne tilleggskrav på: 

 - anvendelige enhetspriser 

 - fastpristilbud 

 - regningsarbeid 

 

 

• Utgangspunktet er at vederlagsjustering skal skje etter kontraktens   

enhetspriser, dersom disse er anvendelige 



Vederlagsjustering ved anv. enhetspriser 

• Ved anvendelige enhetspriser SKAL disse benyttes 

 

 

• Enhetspris =  på forhånd avtalt pris for et spesifikt angitt arbeid 

(stykkpris) 

 

 

• Anvendelig = likt type arbeid som det i kontrakt allerede er bestemt 

enhetspris for 

 

• Hva skjer hvis endringsarbeidet ikke er helt likt? 

 

 



Vederlagsjustering ved anv. enhetspriser 

• Enhetspriser i kontrakten skal også legges til grunn for endringsarbeidet, 

dersom disse er vesentlig likeartet med ytelser det er fastsatt 

enhetspriser for 

 

• Begrepet «vesentlig likeartet» 

 

• Entreprenøren har krav på å få justert forskjellen i pris som avviket utgjør 

 

• Entreprenøren bærer risikoen for poster som er feilpriset eller bevisst 

priset lavt 



Vederlagsjustering for anv. enhetspriser 

• Forutsetningene for enhetsprisene forrykkes 

 

• Dersom forutsetningene for å anvende enhetsprisene brytes (forrykkes), 

kan partene kreve at enhetsprisene justeres for de fordyrelser eller 

besparelser dette har medført 

 

• En slik justering kan kreves dersom: 

 - omfanget eller antallet av endringsarbeider er tilstrekkelig stort 

 - tidspunktet for endringsarbeidet nødvendiggjør merkostnader 

 - eller lignende 

 

•   Hva ligger i dette?  



Avtaleloven § 36 

• Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, selv om denne er sterkt urimelig 

for én av partene 

 

 

• Imidlertid kan en avtale etter visse vilkår settes til side etter avtaleloven 

§ 36 

 

 

• Rt-2012-1537:  

 - Høy terskel for lemping  

 - Dette gjelder spesielt i tilfeller der det er snakk om to    

 profesjonelle parter 

 



LB-2014-141441 

• Saken gjaldt utvendig rehabilitering av totalt ni boligblokker hvor 

byggherre var et boligsameie 

 

• Entreprenøren hadde tilbudt enhetspriser som var mer enn fem ganger 

normale enhetspriser for et slikt type arbeid 

 

• Retten kom frem til at avtalen kunne sette til side som urimelig, jf. § 36 

 

• Momenter i vurderingen: 

 - skyhøy pris 

 - boligsameie ble ikke ansett å være en profesjonell part 

 - entreprenøren måtte forstå at sameiet ikke skjønte at prisen var 

 langt høyere enn normalt = illojalitet 



Ikke-anvendelige enhetspriser 

• Det legges til grunn at det ikke foreligger anvendelige enhetspriser å 

beregne tilleggskravet ut fra 

 

 

 

 

 

• Hvilke regler gjelder da 

 

 

 



Tilbud om fastpris 

• Byggherren kan kreve at entreprenøren gir et spesifisert fastpristilbud på 

for det aktuelle endringsarbeidet 

 

• Entreprenøren er ikke forpliktet til å gi tilbud med mindre byggherren 

krever dette 

 

• Tilbudet må være «spesifisert» 

 

 

 



Arbeidet utføres ikke etter fastpris   

• To scenarioer 

 

• 1) Byggherren fremsetter ikke krav om tilbud fra entreprenøren 

 

• 2) Byggherren avslår entreprenørens tilbud om fastpris 

 

 

• Hva skjer da? 



Arbeidet utføres på regning 



Arbeidet uføres på regning…. 

• Før arbeidet igangsettes skal entreprenøren varsle byggherren  

 

 

• Byggherren kan da kreve et skriftlig kostnadsoverslag fra entreprenøren 

over hva arbeidene sannsynligvis vil koste 

 

 

• Byggherren kan da vurdere om kostnadene er av en slik størrelse at 

endringen likevel ikke bør gjennomføres 

 

• Forutsetter en rasjonell og forsvarlig fremdrift 

 

• Hva skal dekkes = entreprenørens faktiske kostnader + påslag 

 

 



Krav til dokumentasjon ved regningsarbeid 

• NS 8405 punkt 31.4: Krav til entreprenøren om å sende inn ukentlig 

spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader = timelister 

 

• Begrunnelse: Byggherren skal kunne kontrollere om tidsbruken er reell 

 

• LH-2014-25064: Entreprenøren hadde ikke sendt inn slike timelister til 

byggherren 

 

• Konsekvens: Retten satte skjønnsmessig ned vederlaget som endringen 

medførte 



 

Uenighet om prisingen av arbeidet? 

• Entreprenøren er likevel forpliktet til å utføre arbeidene 

– Kan be om at byggherren stiller sikkerhet(om dette ikke avtalt bort) for den 

verdien tilleggsarbeidet har (jfr NS 8405 pkt 26.1)

• Saken løses da i ettertid : 

– Midlertidig oppmannsavgjørelse (hvis begge parter er enige dersom det kun er 

vederlaget som er omstridt). Må begjæres før overtakelse 

– I sluttoppgjøret mellom partene 

– Eventuelt i domstolene 



 

SÆRLIG OM POSTER SOM ER PRISET TAKTISK AV 

ENTRERPRENØREN –

DOM AV 30.12.15 – VEIDEKKE VS JERNBANEVERKET 



 

Taktisk prising 

• Hva er taktisk prising?  

• Åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, 

slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

• Utnytter svakheter i konkurransegrunnlaget: 

• Prisbærende poster hvor mengden er satt for høyt eller for lavt 

• Estimert mengde i konkurransegrunnlaget. Enhetspris settes høyt fordi 

summen har liten innvirkning på total tilbudssum som er gjenstand for 

evaluering



 

Taktisk prising 

• Hva er taktisk prising? 

• Mest aktuell for utførelseskontrakter – typisk ved enhetspriskontrakter 

med regulerbare mengder

• Mer aktuelt for anleggskontrakter enn for bygg, da det er mindre 

usikkerhet knyttet til definisjon/beskrivelse av kontraktsarbeidet

• Totalentreprise – den taktiske vurderingen mer spørsmål om avgrensning 

av kontraktsforpliktelsene 



 

Taktisk prising 

• Ulike hensyn i ulike faser:  

• Anbudsfasen:  – Vinne konkurransen, Lavest mulig tilbudssum 

• Kontraktsfasen: Mest mulig dekningsbidrag, tjene på jobben 

• I anbudsfasen: Kan risikere å bli avvist dersom oppdragsgiver på forhånd 

har angitt et forbud mot taktisk prising,  jfr KOFA sak 2011/265 – NCC –

Statens Vegvesen

– Stilt krav om at maskinprisene skulle gjenspeile faktiske kostnader. NCC hadde 

priset disse til kr 1,-. 

Utgangspunktet er for øvrig at taktisk prising er lovlig! 



 

Taktisk prising 

• Dom i Nedre Telemark tingrett avsagt 30.12.15: 

– Tilleggskrav fra Veidekke på til sammen kr 59 mill mot Jernbaneverket . 

Kontrakten omhandlet del utbygging til dobbeltspor på Vestfoldbanen, 

herunder gjennomføring av tre tunneler.  

– Kontrakten var en utførelsesentreprise basert på NS 8405

– Oppfylling av traubunn i tunnelene ble endret av byggherren. Endringen 

innebar at det i stedet for oppfylling med harpet tunnelstein og avretting med 

finere pukk nå skulle fylles 20-120 mm med pukk. 

– Partene var uenige om avregningen av denne endringen. 



 

Taktisk prising 

• Dom i Nedre Telemark tingrett avsagt 30.12.15: 

– Retten uttaler generelt at det ikke var tvil om at tilbyderne hadde benyttet 

seg av «taktisk». Dette er vanlig i bransjen, og det var heller ikke satt noe 

forbud mot slik prising i tilbudskonkurransen. 

– Det var ikke tvil om at Veidekke hadde utnyttet konkurransegrunnlaget og 

priset posten de mente skulle benyttes ved endringsarbeidet høyt. 

Entreprenøren hadde her sett at mengden på denne prosessen var lav. 

– Spørsmålet i saken var om det var prosess 51 (høy enhetspris) eller 52 (lav 

enhetspris) som skulle anvendes ved tilleggsarbeidene. 



 

Taktisk prising 

• Dom i Nedre Telemark tingrett avsagt 30.12.15: 

– Byggherrens synspunkter : 

• Prosessen med tilhørende enhetsprisen som entreprenøren mente var anvendelig 

(prosess 51) var avbestilt. Derfor skulle en annen prosess benyttes. Vederlaget skulle 

derfor ikke fastsettes etter areal, men volum (prosess 52)

• Mente at anvendelsen av enhetspris i prosess 51 var urimelig. Andre entreprenører 

hadde priset denne vesentlig lavere. 

– Snittprisen til de andre var kr  96.40 pr m2. Veidekke hadde kr  659,-pr2. Differanse ut fra 

mengder ca 60 millioner. 

• Mente at Veidekke illojalt hadde utnyttet Jernbaneverkets feil og at prisen i så fall 

måtte sensureres i medhold av avtalelovens 36



 

Taktisk prising 

• Dom i Nedre Telemark tingrett avsagt 30.12.15: 

– Entreprenørens synspunkter  : 

• Enhetsprisen i prosess 51 var anvendelig og ikke avbestilt. Tilleggsarbeidet omfattet i 

prinsippet den samme som beskrevet her. 

• Byggherren var klar over at enhetsprisen var priset høyt. Veidekke hadde ikke noen 

plikt om å opplyse om uriktige mengder i konkurransegrunnlaget. 

• Revisjon av priser i et tilbud med taktisk prising lar seg ikke gjennomføre. Lagt sin 

fortjeneste i den aktuelle posten. Dersom prisen skulle reduseres ville byggherren få 

reduksjon i prisen to ganger. 

• Avtalelovens 36 (urimelighetshensyn) var ikke anvendelig. Man måtte her se på det 

samlede prisen og ikke en post alene. 



 

Taktisk prising 

• Dom i Nedre Telemark tingrett avsagt 30.12.15: 

– Rettens synspunkter : 

• Prosess 51 var anvendelig for det arbeidet som skulle utføres («i det vesentlige 

likeartet»). Tok derfor ikke stilling til påstanden om at denne prosessen var avbestilt. 

• Prosess 52 som byggherren påberopte seg var ikke anvendelig for det arbeidet som 

skulle gjøres 

– «Helt annen prosess enn oppfylling av pukk som frostsikringslag på en allerede avrettet, 

kjørbar såle. Denne er basert på prosjektert volum og innebærer en mye raskere og mer 

maskinell operasjon»

• Avtalelovens 36 var ikke anvendelig her.  

– Kontraktens ordlyd veier tungt. 

– Partene var jevnbyrdige og profesjonelle. 

– Det var byggherren selv som hadde utarbeidet anbudsdokumentene og ansvarlig for feilen.

– La opp til taktisk prising 



 

Taktisk prising 

• Oppsummering 

• Prisene i kontrakten skal legges til grunn ved tilleggsarbeider såfremt de 

er anvendbar. Dette gjelder enten prisen er god eller dårlig! 

• Taktisk prising er lovlig, slå både godt og dårlig ut for entreprenøren. 

• Kan være grunnlag for avvisning, jfr KOFA sak. 




