
 

 

VOLDGIFTSDOM  

i sak mellom  

  

 

Saksøker:  Consto Anlegg Øst AS  

Industriveien 25  

2020 Skedsmokorset   

 

Prosessfullmektig:   Advokat Jan Olaf Dukan  

Hansnesveien 41  

4839 Arendal  

 

   

Saksøkt: Nittedal kommune v/ordføreren  

Postboks 63  

1483 Hagan     

 

Prosessfullmektig:   Kommuneadvokat Bjørn Stokvold 

Postboks 63  

1483 Hagan    

Rettslig medhjelper:  Advokatfullmektig Mina Østmo Rabo 

Samme adresse 

 

 

Saken gjelder: Sluttoppgjør i entrepriseforhold 

 

 

1. INNLEDNING 

Saken gjelder en tvist knyttet til sluttoppgjøret for en kontrakt (Kontrakten) mellom 

saksøker, Consto Anlegg Øst AS (Consto), og saksøkte, Nittedal kommune (Kommunen). 

Kontrakten omfattet arbeider knyttet til overføring av avløp til interkommunalt renseanlegg 
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ved Lillestrøm (NRV) som erstatning for lokal behandling ved kommunens tre renseanlegg 

langs Nitelva. Det var en utførelsesentreprise basert på NS 8405 lyst ut etter regelverket for 

offentlige anskaffelser. 

Kontraktarbeidene besto i hovedtrekk av bygningsmessige arbeider og VVS- og VA-arbeider 

for en ny avløpspumpestasjon; PA Slattum, med tilhørende omfattende grave- og spunt-

arbeider. Levering og nedgraving av tre store utjevningstanker inngikk også i Kontrakten, 

mens pumper, rør, ventiler og elektrotekniske anlegg ble levert i en egen entreprise.  

Kontrakten ble signert den 4. desember 2017 og oppstart var i januar 2018. Overtakelses-

forretning ble påbegynt den 19. desember og avsluttet 11. januar 2019.  

Kontraktssummen var kr. 23 335 236,66. inkl. mva. 

I sin sluttoppstilling datert 20. februar 2019 fremmet Consto krav på kr. 50 789 616,00 eks. 

mva. Kommunen aksepterte kr. 25 880 507,00 eks. mva. av dette i sitt svar på slutt-

oppstillingen av 16. april 2019. All den tid Kommunen da hadde betalt kr. 34 039 127,38 eks. 

mva., krevet den kr 8 158 620,38 eks. mva. tilbakebetalt fra Consto.  Partenes posisjoner har 

senere endret seg, jf. pkt. 3.4 og 4.4 under.  

Da partene var uenige om sluttoppgjøret, fulgte det av NS 8405 pkt. 43.4 at tvisten skulle 

avgjøres ved voldgift. I den forbindelse inngikk partene den 14. februar 2020 en avtale om 

en tvisteløsningsprosess. Den innebar bl.a. at partene innen den 1. mars 2020 skulle bli enige 

om hvem som skulle sitte i voldgiftsretten samt et felles ønske om en hovedforhandling i 

løpet av «mai evt. første halvdel av juni 2020.» 

Ved e-post av 2. mars 2020 ble det opplyst at partene i fellesskap hadde oppnevnt en 

voldgiftsrett bestående av førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud, siv.ing. Kasper 

Nordmelan og advokat H LL.M Harald S. Kobbe, med sistnevnte som voldgiftsrettens leder.  

 

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR VOLDGIFTSRETTEN 

I tråd med partenes avtale av 14. februar 2020 ble det avholdt et saksforberedende 

rettsmøte pr. telefon den 9. mars. Fra voldgiftsretten deltok Harald S. Kobbe, mens advokat 

Jan Olaf Dukan representerte Consto og kommuneadvokat Bjørn Stokvold samt advokat-

fullmektig Trude Wingard-Elnes deltok for Kommunen. 

I møtet ble hovedforhandlingen berammet til 12. til 15. mai. Videre ble man enige om 

tidsfrister for stevning og tilsvar og ytterligere ett prosesskriv fra hver part under den 

skriftlige saksforberedelsen. Det ble satt en siste frist til den 4. mai for innlegg av materiell 

karakter og fremleggelse av bevis. 

Da rettsmøtet ble avholdt var partene fortsatt uenige om 17 endringskrav med en samlet 

økonomisk ramme på om lag kr. 1,4 millioner. Siden partene var i dialog om disse kravene, 

og ville forsøke å løse dem snarest mulig, var de og voldgiftsretten enige om at det ikke var 

nødvendig å behandle disse postene i stevning og tilsvar forutsatt at partenes posisjoner ble 
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reflektert i påstandene. Den eventuelt nødvendige materielle fremstillingen og behandlingen 

av enkeltkravene kunne vente til partenes oppfølgende prosesskriv.  

Endelig nevnes at partene ikke ønsket at voldgiftsforhandlingene skulle være offentlige, men 

dommen skal kunne offentliggjøres av dem.  

Den skriftlige saksforberedelsen har fulgt den omforente tidsplanen fra dette rettsmøtet. 

Den 16. april sendte voldgiftsrettens leder partene en e-post, hvor han tok opp situasjonen 

med Corona-smitte, myndighetenes tiltak i den forbindelse og de utfordringer dette kunne 

innebære for gjennomføringen av den berammede hovedforhandlingen. Deretter ble det 

avholdt et nytt saksforberedende møte pr. videokonferanse den 21. april. Her deltok hele 

voldgiftsretten, advokat Dukan for Consto samt advokat Stokvold og advokatfullmektig Mina 

Østmo Rabo for Kommunen. 

I dette møtet ble man enige om at hovedforhandlingen skulle starte som planlagt den 12. 

mai med mindre den videre utviklingen knyttet til Corona-smitte skulle tilsi noe annet. 

Partene var videre enige om at forhandlingene trolig kunne kortes ned til 2 til 2 ½ dager, og 

viste i den forbindelse til den detaljerte tidsplanen de skulle utarbeide og oversende 

voldgiftsretten.   

Faktisk utdrag ble utarbeidet av saksøker og forelå elektronisk og i papirkopi den 6. mai.  

Et siste saksforberedende rettsmøte ble avholdt som videokonferanse den 7. mai for å 

gjennomgå og avklare bl.a. en del praktiske detaljer knyttet til gjennomføringen av 

hovedforhandlingen. 

Hovedforhandlingen ble i samsvar med dette opplegget gjennomført i dagene fra 12. mai til 

14. mai i et velegnet lokale i Kulturverket Flammen i Nittedal. Det ble ført egen rettsbok fra 

forhandlingene som vedlegges dommen. 

 

3. ANFØRSLENE FRA CONSTO ANLEGG ØST AS 

3.1 Innledning 

Consto har under saksforberedelsen presentert sitt syn på saken og begrunnet sine krav 

først i en stevning av 23. mars, og deretter i et oppfølgende prosesskriv av 20. april. I tillegg 

ble det inngitt et kort supplerende prosesskriv den 4. mai. Anførslene ble utdypet og i noen 

grad justert under hovedforhandlingen, hvor også en partsrepresentant samt tre vitner for 

Consto avga forklaring.   

Under saksforberedelsene kom partene til enighet om de i pkt. 2 omtalte 17 endrings-

kravene. Voldgiftsretten er i den forbindelse underrettet om at partene har inngått en avtale 

hvor vederlaget for de samlede endringskravene under Kontrakten ble satt til kr. 3 776 886 

eks. mva.  

Under hovedforhandlingen ble det videre opplyst at partene også var kommet til enighet om 

at Consto hadde rett til en samlet fristforlengelse på 54 dager, dvs. frem til overtakelse den 

11. januar 2019.  
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Etter dette omfatter saken dels avregning av tre poster i Kontrakten, (jf. pkt. 3.2 og 4.2) samt 

reguleringen av vederlaget for rigg- og driftsytelser (jf. pkt. 3.3 og 4.3). 

 

3.2 Avregning av poster basert på enhetspriser 

3.2.1 Innledning  

Consto viser til at partene er enige om de mengdene som har betydning for denne saken.  

Den nå aktuelle problemstillingen gjelder i hvilken grad enhetsprisene i tre poster i 

Kontraktens mengdebeskrivelse skal benyttes i oppgjøret mellom partene. Consto peker i 

denne sammenheng på at begge partene må anses som profesjonelle.  

Consto har basert seg på, og lagt til grunn, Kontraktens enhetspriser, og Kommunen har da 

også først betalt iht. disse prisene. Senere har imidlertid Kommunen anført at Kontraktens 

enhetspriser på de aktuelle postene ikke kan eller skal benyttes. 

Consto gjør gjeldende at partene er bundet av Kontraktens betingelser, og at dette 

innebærer at Kontraktens priser skal gjelde ved avregning av de omtvistede postene, hvor 

avvik i de anslåtte mengdene er påregnelige. Fastleggingen av Kontraktens innhold skal etter 

rettspraksis baseres på en objektiv tolking, og det vil i svært begrenset grad være adgang til å 

vektlegge subjektive forhold. Det sistnevnte underbygges av at muligheten for dialog mellom 

partene er klart begrenset i kontraheringsfasen. Ordlyden er klar og entydig når det gjelder 

hvilken enhetspris som gjelder for hver av dem. Kommunens krav om å nedjustere 

enhetsprisene er direkte i strid med ordlyden i Kontrakten og det som er avtalt. 

Postbeskrivelsen er videre basert på NS 3420, og de ulike postene må leses i sammenheng. 

Her vises det også til vitneforklaringene. Videre hjemler verken alminnelige avtalerettslige 

prinsipper, entrepriseretten eller NS 8405 en rett for Kommunen til å kunne kreve at de 

aktuelle enhetsprisene justeres eller endres. Det er tilnærmet umulig å kreve korrigert det 

som er avtalt når feilen foreligger i egne dokumenter, og det gjør seg heller ikke gjeldende 

rimelighetshensyn som skulle tilsi dette. Sistnevnte foreligger det ikke rettslig grunnlag for å 

ta hensyn til. Det ville i tilfelle medføre at man overførte risikoen til Consto. Taktisk prising er 

dessuten tillatt, svært vanlig og nødvendig for å vinne en anbudskonkurranse.  

I henhold til regelverket for offentlige anskaffelser er det også slik at oppdragsgiver har 

risikoen for uklarheter og feil i konkurransegrunnlaget mens leverandørene/entreprenørene 

har risikoen for uklarheter og feil i tilbudet. Dette gir balanse mellom oppdragsgiver og 

leverandør i konkurransefasen som så videreføres i kontraktfasen.    

At hver av partene bærer risikoen for egne feil, fremkommer klart av rettspraksis, jf. HR-

2019-830-A (Sveen-dommen), Rt. 2014 s. 529 (Repstad Anlegg), Rt. 2012 s. 1729 (Mika-

dommen) og Rt. 2003, s. 1531 (Veidekke- eller Feilprisings-dommen). Dette ivaretar en 

balanse mellom partene. Rettspraksis underbygger at konkurransegrunnlaget må være 

grundig gjennomarbeidet, og det omfatter også mengdeangivelser i postbeskrivelsen. Feil i 

angitte mengder tyder i seg selv på at man ikke har gjort en tilstrekkelig jobb med dette. 

Dette gjelder særlig ved utførelsesentrepriser med deres iboende risikofordeling. 
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Når spørsmålet knytter seg til forståelsen av tilbudet, tilsier hensynet til likebehandling av 

tilbyderne at adgangen til å fravike ordlyden må være snever. Terskelen for å kreve 

korrigeringer ved klar ordlyd må klart være høyere enn ved uklarheter. 

Hvis Kommunen skal gis rett til justering av en avtalt enhetspris i tillegg til å bestemme eller 

angi hva den skal justeres til, vil det være klart i strid med gjeldende rett.   

Avtaleloven § 36 eller pristiltaksloven § 2 kan ikke komme til anvendelse. Det vil ikke 

medføre et svært urimelig tolkningsresultat om Kommunen må betale den enhetspris som er 

avtalt. Her vises til at Kontrakten er inngått mellom profesjonelle parter, hvor Consto fikk 

tildelt kontrakt på bakgrunn av objektive kriterier etter avholdt anbudskonkurranse. 

Kommunen aksepterte med dette samtlige av Constos tilbudte enhetspriser. 

Consto hadde for sin del ikke noen foranledning til å oppdage feilen knyttet til post 

B.03.031.14 da de leverte tilbudet, og har heller ikke på noen måte opptrådt illojalt/uredelig. 

Når Kommunen selv og/eller dens rådgivere ikke oppdaget feilene da de utarbeidet og 

kontrollerte mengdebeskrivelsen og anbudsgrunnlaget, er det ingen grunn til å tro at Consto, 

som hadde langt mindre tid på seg til å gjennomgå og prise over 600 poster, klarte det.  

Det forhold at det er Kommunen som må bære risikoen for egne feil er også en følge av valg 

av entrepriseform og den funksjonsfordeling den innebærer. Feil i anslåtte mengder skyldes 

høyst sannsynlig en feilprosjektering/feil begått av byggherrens rådgiver, COWI, og etter 

NS 8405 pkt. 19 er dette Kommunens ansvar og risiko.   

For det tilfellet at Kommunen får medhold i at enhetspriser må nedjusteres, gjør Consto 

gjeldende at saksøkte ikke på egenhånd kan plukke ut hvilke priser som skal legges til grunn 

for avregningen. I rettens eventuelle rimelighetsvurdering kan man ikke legge til grunn en 

lavere enhetsprisnivå enn det Constos nærmeste konkurrenter hadde. For postene E.411.7 

og E.411.8 er det heller ikke påvist noen bransjepraksis for hva som er en relevant pris som 

retten ut fra en eventuell rimelighetsvurdering skal kunne ta utgangspunkt i. Vitne-

forklaringen fra Morten Almendingen kan ikke anses som en dokumentasjon på slik praksis. 

 

3.2.2 Post B.03.031.14 Leverings- og behandlingsavgift for rene masser 

B.03.031.14 er den første og største posten partene er uenige om. Den gjelder leverings- og 

behandlingsavgift for rene masser. Lokaliseringen er angitt som «Nytt pumpeanlegg», type 

masser er angitt som «Leire», og leveringsstedet skal være «Godkjent tippestd.»  

Posten er en underpost til hovedposten B.03, som omhandler prosjektets grunnarbeider. 

Systemet innebærer at entreprenøren hefter for at alle kostnader, inklusive påslag, er med i 

postbeskrivelsens enhetspriser.  

Entreprenørens forpliktelser som gjelder grunnarbeider omhandlet alle utgravinger på 

anlegget, herunder graving til nivåer tilsvarende underkant av stivere/puter og montering av 

stivere og puter og ramming av spunt. Videre inkluderte arbeidene innenfor hovedpost B03 

transport og deponering av masser på ulike geografiske områder.  
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De nærmere tekniske kravene til utførelsen av grunnarbeidene er beskrevet i Kontraktens 

tegninger K010, K011 og K012. 

Avregningsenheten er angitt som tonn, og med en anslått mengde på 1,5 tonn i 

tilbudsgrunnlaget. Enhetsprisen Consto tilbød var kr 1 233,33 eks. mva., hvilket ga et samlet 

beløp for de anslåtte mengdene på kr. 1 849,99 eks. mva.  

Partene er etter sluttoppgjøret blitt enige om at mengdene til slutt ble på 11 639,9 tonn. 

Consto har benyttet tilbudets og Kontraktens enhetspris, kr. 1 233,33 eks. mva. pr. tonn, 

hvilket gir et krav på kr. 14 355 837,87 eks. mva. 

Kommunen har i en e-post under saksforberedelsen for voldgiftsretten datert 13. mars 2020 

påpekt at den gjør gjeldende at enhetsprisen i post B.03.031.14 skal settes til kr. 53,42 eks. 

mva. pr. tonn.  Dermed ble summen i posten redusert fra kr. 14 355 713,87 til  

kr. 621 798,12,  – begge eks. mva. 

Mens arbeidet pågikk hevdet Kommunen i et brev av 17. april 2018 at enhetsprisen skulle 

settes til kr. 98,91 eks. mva. pr. m3, før man i brev av 7. juni 2018 endret dette til kr. 178,04 

eks. mva. pr. tonn, hvilket også ble lagt til grunn av Kommunen i sitt svar til sluttoppgjøret 

datert 16. april 2019. I tilsvaret til voldgiftsretten har Kommunen så anført at man skal bygge 

på en enhetspris på kr. 54,95 eks. mva. pr. m3, hvilket ble opprettholdt under 

hovedforhandlingen.  

Consto fremhever at Kommunens vingling mellom ulike enhetspriser illustrerer at det er 

langt fra åpenbart hva som her eventuelt skulle være rett enhetspris om man da først 

kommer til at den som er inntatt i Kontrakten ikke skal legges til grunn.   

I denne forbindelse anfører Consto videre at det ikke er slik at mengdeangivelsen for denne 

posten var klart feil, og viser til forklaringer fra Morten Karlsen, Runar Ranheim og Lars D. 

Skjelde.  

Kommunen har selv anført at man ikke ble klar over den påståtte feilen før etter at Consto 

hadde påbegynt arbeidene og sendte inn avdragsnota den 26. februar 2018 hvor man på 

denne posten fakturerte kr. 789 997,86 eks. mva. for ca. 640,5 tonn. Poenget er at på det 

tidspunktet var heller ikke Consto klar over at det kunne bli noen diskusjon om hvilken 

enhetspris som skulle benyttes for disse massene og denne posten.  

Consto avregnet post B.03.031.14 med enhetspris kr. 1 233,33 eks. mva. i a-konto 

avregninger for februar, mars og april 2018, og Kommunen betalte dem.   

I byggemøte avholdt den 1. mars 2018 ble økning i aktuelle utgravde mengder tatt opp, jf. 

referatet pkt. 5.6.   

Det var først i e-post av 27. mars 2018 at Kommunen varslet Consto om at man, under 

henvisning til NS 8405 pkt. 25.7.3, ønsket «å inngå dialog med tanke på justering av 

enhetsprisene» for fire angitte poster, hvor B.03.031.14 var én av dem.  

Kommunen har imidlertid ikke gjort gjeldende at avviket i anslåtte mengder i forhold til de 

faktiske som kom til utførelse er å anse som en endring, jf. NS 8405 pkt. 22.1 fjerde avsnitt. 
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All den tid NS 8405 pkt. 25.7.3, jf. 25.7.2 regulerer oppgjør ved endringsarbeider, kommer 

disse bestemmelsene etter Consto sin oppfatning derfor ikke til anvendelse. Det gjør seg 

heller ikke gjeldende reelle hensyn som skulle tilsi en justering av enhetsprisen.    

Kommunens syn på hvordan denne posten skulle avregnes førte imidlertid til at Consto, for 

ikke å bidra til økte motsetninger i forholdet til byggherren, men heller legge grunnlaget for 

en minnelig løsning, unnlot å ta med denne posten på senere a-konto-avregninger. Det var 

likevel aldri slik at Consto frafalt sitt krav og sitt syn på hvilken enhetspris som gjaldt.  

Consto gjør gjeldende at Kommunen ikke har rettslig grunnlag for å kunne kreve 

enhetsprisen justert, og den kan selvsagt ikke plukke enhetspriser fra andre kontraktposter 

som den mener er mer egnet uten at det er kontraktsrettslig grunnlag for dette.  I denne 

forbindelse viser Consto til at post B.03.031.29, hvor det er avtalt en annen enhetspris enn i 

post B.03.031.14, men som Kommunen likevel hevder skal benyttes som et utgangspunkt, 

skal avregnes etter m3 og ikke etter tonn. Videre gjelder denne posten utgraving av grop for 

utjevningstanker, og ikke utgraving av spuntgrop for pumpestasjon slik post B.03.031.14 

gjør. Den er derfor uansett ikke anvendelig.   

I tilknytning til Kommunens anførsel om at det her er en skrivefeil i konkurransegrunnlaget, 

viser Consto til at Kontrakten regulerer slike forhold. Her vises til Del 1, konkurranse-

beskrivelsen, pkt. 4.2.4, som gjelder åpenbare feil.  

Consto oppdaget ikke feilen i tilbudsfasen, og det var heller ikke klart at det forelå en feil. 

Kommunen burde på sin side avdekket feilen selv. I dette tilfellet er det ikke «utvilsomt 

hvordan feilen skal rettes».  

Consto har, etter anmodning fra Kommunen, lagt frem oppsett over aktuelle deponerte 

mengder, som viser at man har betalt kr. 618 115,88 eks. mva. i deponiavgift under post 

B.03.031.14.  

Subsidiært anfører Consto at enhetsprisen, om den skal reguleres, uansett ikke kan settes 

lavere enn kr. 495,00 eks. mva. pr. tonn som er oppgitt å være enhetsprisen til den tilbyder 

som hadde den nest høyeste enhetsprisen på denne posten. I den forbindelse viser Consto 

til at man også ville hatt det laveste tilbudet i anbudskonkurransen hvis man tok 

utgangspunkt konkurrentenes priser på henholdsvis; kr. 128,00 eks. mva. pr. tonn og kr. 

495,00 eks. mva. pr. tonn. En lavere enhetspris enn kr. 495,00 eks. mva. vil være urimelig 

sett fra Consto sitt ståsted. 

Atter subsidiært anføres at Kommunen ikke kan bli hørt med at post B.03.031.29 er 

anvendelig på et arbeid i et annet område på anlegget og hvor andre arbeidsforhold gjør seg 

gjeldende.  I denne forbindelse vises til NS 8405 pkt. 25.7.2 som fastslår at en justering av en 

enhetspris skal reflektere det opprinnelige prisnivået. Det kreves også at eventuelle 

fordyrelse og besparelser dokumenteres, og det er ikke gjort.  

Atter, atter subsidiært anfører Consto at Kommunen er bundet av den enhetspris som er 

akseptert i tilsvar til sluttoppgjør, dvs. kr. 178,00 eks. mva. pr. tonn.  I denne forbindelse 

vises til NS 8405 pkt. 33.2.3. 

7



 

3.2.3 Post E.411.7, Kabelrør i løsmasser 

Denne posten er en av flere som gjelder legging av kabelrør i løsmasser. 

Det er tale om glatte, røde rør i PVC-U som skulle legges i grøft ved Slattum. 

I konkurransegrunnlaget var enheten løpemeter, og mengden anslått til 100 meter. Consto 

hadde tilbudt en enhetspris på kr. 665,80 eks. mva. hvilket ga en samlet sum for denne 

posten på kr. 66 580,00 eks. mva.  

Også her viste det seg at mengden ble langt større enn anslått i konkurransegrunnlaget. I 

stedet for 100 meter, ble det lagt 1 274 meter med rør under denne posten. Med den 

angitte enhetsprisen, ble summen da kr. 830 252,60 eks. mva. 

Kommunen har avvist dette og har anført at enhetsprisen må reduseres til 1/10. Consto 

anfører at vitneførselen har vist at Kommunens prosjektleder bestilte den økte rørlengden 

uten å kontrollere hvilken enhetspris som var avtalt, bare i tillit til at slike tilleggsbestillinger 

ville bli meget rimelige. Når man er enige om at arbeidene faller inn under post E.411.7 kan 

ikke dette gi Kommunen grunnlag for å fravike den pris som følger av Kontrakten.  

Prisen avviker på ingen måte fra bransjepraksis. 

 

3.2.4 Post E.411.8, Kabelrør i løsmasser 

Uenigheten knyttet til denne posten er lik den som er omtalt i pkt. 3.2.3 over.  

Også her er det tale om legging av glatte, røde PVC-U-rør, men med en litt større diameter. 

I beskrivelsen var enheten angitt som løpemeter og mengden anslått til 18 meter. Consto 

tilbød en enhetspris på kr. 772,11 eks. mva., hvilket ga en sum for posten på kr. 13 897,98 

eks. mva. 

Igjen viste det seg at anslått mengde var satt for lavt, og det ble lagt 285,4 meter slike rør. 

Med utgangspunkt i en enhetspris på kr. 772,11 eks. mva., har Consto krevet kr. 220 360,00 

eks. mva. 

Kommunen har imidlertid også her i sitt forslag til sluttoppgjør og senere redusert 

enhetsprisen til 1/10, dvs. kr. 77,21 eks. mva. pr. meter, med en tilsvarende begrunnelse 

som for post E.411.7. Vederlaget for denne posten er dermed godkjent med kr. 28 413,28 

eks. mva. Consto bestrider at det foreligger et rettslig og kontraktsmessig grunnlag for dette, 

og har etterlyst en nærmere begrunnelse fra Kommunen.  

I tillegg anføres at Kommunen ikke har varslet et krav om justert enhetspris i henhold til 

NS 8405 pkt. 25.7.3 for denne posten, og at Kommunens krav her derfor under enhver 

omstendighet er bortfalt som prekludert.  

 

3.3 Regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser. 

Hva angår reguleringen av vederlaget for rigg- og driftsytelser, viser Consto til at det er 
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enighet mellom partene om at overtagelse fant sted den 11. januar 2019, og at antall dager 

berettiget fristforlengelse er 54 dager.  

Det partene er uenige om, er for det første hvilke beløp som skal benyttes i Kontraktens 

aktuelle formler for regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser. For det andre er 

partene uenige om Consto kan kreve regulering etter begge formlene, dvs. både etter 

formelen for regulering av vederlaget i uendret byggetid og etter formelen for regulering av 

vederlaget for forlenget byggetid. For det tredje tvistes partene om reguleringen knyttet til 

forlenget byggetid skal bygge på en fristforlengelse lik de ovennevnte 54 dagene, eller om 

man i stedet bare skal legge inn en forlengelse av byggetiden på 33 dager i den aktuelle 

formelen.  

Kontrakten inneholder standardiserte formler for beregningen, uavhengig av de reelle 

riggkostnadene, så det er ikke behov for å dokumentere de faktiske kostnadene. Denne 

typen bestemmelser er en vanlig måte regulere kompensasjonen for rigg- og driftskostnader. 

Formålet er blant annet å forenkle behandlingen av krav om kompensasjon for økte rigg- og 

driftskostnader.  Dette er en effektiv reguleringsteknikk, og skal i utgangspunktet kunne 

medvirke til å unngå tvister rundt beregningen av vederlaget for rigg- og driftsytelsene. Det 

gjør seg ikke gjeldende hensyn i saken som kan begrunne en annen løsning.   

Consto anfører at Kontrakten gir hjemmel for regulering av vederlaget for rigg- og 

driftsytelsene i uendret så vel som i forlenget byggetid. Reguleringene innebærer at Consto 

har risikoen for økte rigg- og driftskostnader innenfor 10 % endring av vederlaget. 

Endringene overstiger 10 % av kontraktssummen, hvilket er avgjørende når man benytter 

formelen for uendret byggetid. Den omforente fristforlengelsen på 54 dager innebærer 

videre at byggetiden er tilsvarende forlenget. Kontraktens ordlyd er klar og entydig med 

hensyn til vilkårene for at de to ulike formlene kommer til anvendelse.  

Hva angår hvilke beløp og tall som skal benyttes i de aktuelle formlene, reviderte Consto 

disse i sitt innledningsforedrag.  

Formelen for regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelsene i uendret byggetid er 0,5 A 

(B-1,1 C)/C.  

Consto gjør gjeldende at A, som er opprinnelige vederlag for rigg- og driftsytelser, skal settes 

til kr. 5 829 029. Dette er uomtvistet mellom partene.  

B omfatter verdien av kontraktarbeid og endringsarbeid ved avtalt opprinnelig ferdigstillelse, 

og den skal settes til kr. 41 640 418. Dette er partene uenige om, da man har forskjellig 

oppfatning av hvilke beløp Consto har krav på under de tre postene som er omtalt i pkt. 3.2 

over. Den språklige forståelsen av «utført arbeid» innebærer alt arbeid som er utført av 

entreprenøren, altså både kontraktsarbeider og endrings-/tilleggsarbeider. Dersom det var 

meningen at den bare skulle komme til anvendelse på kontraktsarbeider og ikke endrings-

arbeider, skulle det i tilfelle ha vært presisert i bestemmelsen. Skulle voldgiftsretten mene at 

ordlyden ikke er så klar som Consto hevder, anføres at Kommunen må bære risikoen for 

uklarheten, jf. avtalerettens uklarhetsregel.    
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C, som er det opprinnelige kontraktbeløpet eks. mva., er partene enige om er på  

kr. 18 678 959. Dette gir, etter formelen, Consto en rett til en regulering av vederlaget for 

rigg- og driftsytelser i uendret byggetid på kr. 3 291 270 eks. mva. 

Consto anfører subsidiært at de har krav på regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser 

i uendret byggetid basert på en justert B på kr. 37 863 532. Dette omfatter kontraktsverdi 

inklusive postene B.03.031.14, E.411.7 og E.411.8 uten endringsarbeider. Det gir en 

regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser i uendret byggetid på kr. 2 701 955 eks. 

mva. 

Formelen for regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser i forlenget byggetid er 

0,7A(Z)/Y.  Her er A den samme som over, og Y er 304 dager fra oppstart den 15. januar 2018 

til avtalt ferdigstillelse den 15. november 2018. Vilkåret for at reguleringen skal komme til 

anvendelse er at overskridelsen av den avtalte byggetiden skyldes forhold byggherren har 

risikoen for. 

Z er den forlengede byggetiden, dvs. 54 dager regnet fra 15. november 2018 til 8. januar 

2019. På dette grunnlaget gir Kontrakten Consto en rett til regulering av vederlaget for rigg- 

og driftsytelser i den forlengede byggetiden på kr. 724 794 eks. mva. 

Kommunen har, bl.a. i tilsvaret, anført at «Consto har forhalet overtakelsen i strid med 

NS 8405 pkt. 25.6.  Consto har heller ikke fremlagt dokumentasjon på økte 

kapitalkostnader.» Kommunen mener at Z ikke skal settes lik 54, men 33 dager som er tiden 

fra Kontraktens overtakelsesdato frem til den 19. desember 2018 da man begynte en 

overtakelsesforretning som først ble avsluttet over nyttår.   

Consto avviser at man har «forhalet» overtakelsen. Consto innkalte til befaring av 31. 

oktober 2018, men Kommunen stilte ikke opp. Deretter innkalte Consto til 

overtakelsesforretning den 19. desember 2018, men Kommunen ville da ikke overta 

prosjektet med den begrunnelse at de ikke kunne besiktige alle kummene på prosjektet. I 

tillegg var Kommunens representanter usikre på hva de hadde myndighet til å signere på.  

Det er videre bestilt arbeider knyttet til stålarbeidene den 11. desember 2018, jf. KOE 69.  

Consto har også utført tilleggsarbeider etter overtakelsen, jf. KOE 81, 85 og 86. 

Consto krav på regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser blir etter dette på til 

sammen kr. 4 016 064 eks. mva. 

 

3.4 Sakskostnader 

I e-post datert 16. april 2020 fra advokat Jan Olaf Dukan har Consto fremsatt et tilbud om en 

minnelig løsning.  Forlikstilbudet er avvist av Kommunen, og Consto viser til sitt tilbud i 

forbindelse med sitt krav om å få dekket sakskostnader for voldgiftsretten.  
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3.5 Påstand 

Consto la ved avslutningen av sin prosedyre ned en slik påstand: 

1. Nittedal kommune dømmes til å betale til Consto Anlegg Øst AS begrenset oppad til  
kr.  15 152 706 inkl. mva. med tillegg av forsinkelsesrente på kr. 682 908,00 pr. 14. 
mai 2020 iht. vedlegg til påstandsskriv. I tillegg kreves morarenter fra 15. mai 2020 til 
betaling finner sted.  
 

2. Consto Anlegg Øst AS frifinnes. 
 

3. Nittedal kommune dekker kostnadene til voldgiftsretten 
 

4. Consto Anlegg Øst AS tilkjennes sakskostnader. 
 

4. ANFØRSLENE FRA NITTEDAL KOMMUNE 

4.1 Innledning 

Kommunen har gjort rede for sitt syn i sitt tilsvar av 30. mars 2020, i det oppfølgende 

prosesskrivet av 27. april, samt i sine innlegg under hovedforhandlingen hvor også en 

partsrepresentant og to vitner for Kommunen avga forklaring. 

Kommunen har bekreftet enighet om forholdene knyttet til endringskrav og forlenget 

byggetid som er omtalt i pkt. 3.1 over.  

Slik Kommunen ser det, er Consto sine krav uberettiget, og ligger langt utenfor det den har 

forpliktet seg til etter avtalen slik denne må tolkes ut fra alminnelige avtalerettslige 

prinsipper, entrepriseretten og NS 8405.  

Forutsigbarhet i kontraktsforhold, rimelighetshensyn og reelle hensyn veier tungt i 

Kommunens favør. Uklarhetsregler, risikobetraktninger eller handlingsrom for taktisk prising 

kan ikke berettige Consto sitt krav. Voldgiftsretten må forholde seg annerledes overfor en 

unnselig skrivefeil som her enn om det hadde vært tale om rene mengdeavvik. Det vises 

også til formålet bak anskaffelsesregelverket som først og fremst er å fremme effektiv bruk 

av samfunnets ressurser, og de grunnleggende hensynene til å sikre konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Offentlige 

byggherrer har rett til vern mot urimelige krav. 

Når det gjelder de enhetsprisene Consto bygger på i sin avregning av de tre omtvistede 

postene i beskrivelsen, krever entreprenøren kr. 14 355 837 eks. mva. for levering- og 

behandlingsavgift for noe som uten den aktuelle skrivefeilen i mengdebeskrivelsen etter alt 

å dømme ville ha blitt priset til kr. 639 612 eks. mva. Videre er prisen på kabel- og trekkerør 

normalt 1/10 av det Consto her har lagt til grunn. Kommunen krever derfor at de omtvistede 

postene reduseres med inntil kr. 14 677 956 eks. mva.  

Den tolkningsregelen som Consto tar til orde for vil motvirke en effektiv bruk av samfunnets 

ressurser, og den vil støte an mot formålet med loven om offentlige anskaffelser og de 
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grunnleggende prinsipper i den. Avtalen må tolkes slik at tolkningsresultatet harmonerer 

med anskaffelsesregelverket – ikke slik at det står i kontrast til dette. 

Kommunens prinsipale anførsler er at kravene bygger på en feil tolkning av avtalen. 

De subsidiære anførslene er at kravene må justeres basert på NS 8405 eller settes ned eller 

lempes med hjemmel i avtaleloven § 36 og pristiltaksloven § 2 (urimelig pris), jf. § 6 

(tilbakebetaling av ulovlig merpris). 

Utgangspunktet for forståelsen av en entreprisekontrakt inngått etter avholdelse av en 

anbudskonkurranse er en objektiv fortolkning av kontraktens bestemmelser basert på en 

naturlig språklig forståelse. I tillegg trekkes formålsbetraktninger, andre reelle hensyn og 

systembetraktninger frem, noe som også er elementer av objektiv karakter. Det vises til Rt. 

2010 side 961, særlig premiss 44. Det vises videre til Rt. 2012 side 1729 (Mika), særlig 

premissene 67 og 101.  

Man skal ikke bare legge vekt på den aktuelle og spesifikke ordlyden, for eksempel i én 

postfortegnelse alene. Denne må ses i sammenheng med andre poster og reguleringer i 

konkurransegrunnlaget.   

Videre har Kommunen anført at selv om utgangspunktet er en objektiv fortolkning, følger 

det av rettspraksis at det også er et visst rom for rimelighetsbetraktninger. 

 

4.2 Avregning av poster basert på enhetspriser 

4.2.1 Post B.03.031.14, Leverings- og behandlingsavgift for rene masser  

Kommunen anfører at tvisten mellom partene på dette punktet langt på vei er et rettslig 

spørsmål.  

Det sentrale tvistespørsmålet er hvilken betydning én skrivefeil i konkurransegrunnlaget har 

for beregningen av vederlaget. 

Feilen står i én av om lag 650 poster, og gjelder leverings- og behandlingsavgift for rene 

leirmasser som skulle graves ut for å få bygget pumpestasjonen. Det var på det rene, og det 

følger av beskrivelsen lest i sammenheng, at det skulle deponeres store mengder rene 

masser, og at tilbyderne skulle gi en pris på dette. Ved en inkurie var imidlertid mengden 

oppgitt til bare 1,5 tonn i konkurransegrunnlaget. Feilen er åpenbar, men unnselig.  

Consto priset posten til kr. 1 849,99 eks. mva. etter en enhetspris på kr. 1 233,33 eks. mva. 

Posten skal dekke kostnaden entreprenøren har ved å deponere rene masser hos et eksternt 

deponi, hvilket anslagsvis er kr. 30 til 50 pr. tonn. Posten omfatter ikke utgraving og 

transport av massene. Disse arbeidene reguleres av andre poster, som Consto har fått betalt 

for. Post B.03.031.14 gjelder med andre ord ikke noe faktisk arbeid utført av Consto, men 

skal dekke de fakturaene saksøker mottar fra deponieier, samt et påslag. 

Enhetsprisen er helt vesentlig høyere enn det Consto benyttet i en identisk deponiavgiftpost 

for masser gravd ut for å få plass til utjevningstankene, B.03.031.29. I konkurransegrunnlaget 

var mengden der oppgitt til 3 800 m3, og Consto priset deponiavgiften til kr. 375 858 eks. 
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mva. etter en enhetspris på kr. 98,91 eks. mva. pr m3. Én kubikkmeter ren masse veier 1,8 

tonn. En enhetspris på kr. 98,91 eks. mva. pr m3 tilsvarer dermed kr. 54,95 eks. mva. pr tonn. 

Fordi mengden i post B.03.031.14 var så lav, slo ikke den usedvanlig høye enhetsprisen som 

Consto hadde tilbudt ut i totalsummen på en måte som gjorde at man la merke til forholdet 

ved gjennomgangen av tilbudet.  

Etter bevisføringen under hovedforhandlingen er det ikke sannsynlig at Consto kjente til 

skrivefeilen, eller at selskapet utnyttet den på en slik måte at for eksempel andre poster ble 

priset lavere av den grunn. Feilen har med andre ord sannsynligvis ikke vært motiverende for 

den totale tilbudsprisen Consto ga på entreprisen, om lag 18 millioner kroner. 

Kjernen i den rettslige uenigheten mellom partene knytter seg etter Kommunens oppfatning 

til mengdeavvik, feilslåtte beregninger knyttet til en ren feilskrift, f.eks. ved at man ved 

utarbeidelsen av beskrivelsen har tastet feil og da skrev 1,5 isteden 1 500 og/eller tatt feil 

ved bruk av tonn i forhold til kubikkmeter.  Nittedal kommune viser i den forbindelse til at 

selv om slike forhold er utførlig behandlet både i rettspraksis og juridisk teori, har ikke dette 

resultert i noen helt klar rettsregel for hvordan man skal forholde seg i slike situasjoner. I 

denne forbindelse vises til Rt. 2003 side 1531 (Veidekke-/Feilprisings-dommen), Rt. 2007 

side 1489 (Byggholt), Rt. 2012 side 1729 (Mika) og HR-2019-830-A (Sveen). Videre har 

Kommunen vist til dommer avsagt av Eidsivating lagmannsrett i LE-2016-82204 og 

Hålogaland lagmannsrett i LH-2018-153242.  

Videre er det i denne forbindelse anført at det har vært en utvikling i juridisk teori de senere 

årene ved tolking av sentral rettspraksis som gjelder klarhetskravet og til en viss grad for 

rommet det her er for rimelighetsbetraktninger. Den innebærer at utgangspunktet for 

forståelsen av klarhetskravet slik det ble stadfestet i Byggholtdommen er noe endret i både 

underrettspraksis og juridisk teori etter at Mika-dommen kom til.  Samlet sett viser 

Kommunen til at det utvilsomt gjelder et særlig krav til klarhet fra oppdragsgiver, men dette 

balanseres av et krav om at anbudsgrunnlaget må leses i sammenheng på en forsvarlig måte.  

Vurderingstemaet må være om den konkrete forståelsen som Consto her bygger på er 

forsvarlig begrunnet i objektive holdepunkter, hvor hele beskrivelsesteksten må leses relativt 

nøye og under ett. 

Kommunen gjør gjeldende at det for en normalt forstandig tilbyder må ha vært klart hva 

meningen med post B 03.031.14 var: Masser som ble gravd opp og transportert ut av 

området, skulle i hovedsak deponeres. Det var ikke nødvendig med en spesielt grundig lesing 

og analyse av anbudsdokumentene for å se at det var tale om en åpenbar skrivefeil i 

angivelsen av mengden i denne posten.   

I posten foran B.03.031.14 i beskrivelsen, dvs. B.03.031.13, står det at det skal fraktes bort  

1 500 m3, dvs. til sluttdeponiet. Dette er klart ut fra beskrivelsen i konkurransegrunnlaget, og 

det ble i og for seg bekreftet av Constos vitne Oscar Lundquist som under hoved-

forhandlingen sa at post B.03.031.14 «speiler» B.03.031.13. Legges dette til grunn, skulle 

mengden i B.03.031.14, basert på en omregningsfaktor på 1,8 som her ikke er omtvistet, 

vært 2 700 tonn. 
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Kravet til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget kan ikke strekkes så langt at 

tilbyder ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den forståelsen som er i 

hans interesse, når det samlet sett fremstår klart hva anbudsinnbyderen har ment. 

Når dette er situasjonen, anfører Kommunen at man ikke kan legge den angitte enhetsprisen 

til grunn når mengdene under denne posten viste seg å bli på hele 11 639,9 tonn. 

Taktisk prising er i prinsippet akseptabelt, men det er grenser for utnyttelse av feil, også om 

feilen oppdages etter at arbeidet under den aktuelle kontrakt har startet opp.  

Kommunen anfører at det verken er uklart eller tvilsomt at det er en feilskrift, eller at det er 

tvilsomt hvordan den skal rettes.  

I post B.03.031.29, som innholdsmessig, dvs. hva arbeidet angår, er identisk med 

B.03.031.14, har Consto priset leverings- og behandlingsavgift for 3 800 m3 rene masser.  

Dette er den prisen Consto har regnet de største mengdene på, og det er denne 

enhetsprisen som må anvendes under B.03.031.14. Videre viser kommunen til B.03.031.56 

der Consto priset 50 m3 til kr. 2 250 eks. mva. etter en enhetspris på kr. 45 eks. mva. pr. m3. 

Retten må kunne legge til grunn at dette er normal pris for det en så vidt stor 

entreprenørvirksomhet som Consto betaler til sluttdeponiet, og det er også dette hva Consto 

rent faktisk har betalt i dette tilfellet. 

Kommunen anfører at Kontrakten her må tolkes og forstås slik at de store mengdene som 

deponeres, enten de stammer fra utgravingene for å få plass til selve pumpestasjonen eller 

for å få plass til utjevningstankene, skal prises med den enhetsprisen som Consto har tilbudt 

for å deponere de største mengdene, hvilket er kr. 98,91 eks. mva. pr. m3, eller kr. 54,95 eks. 

mva. pr. tonn med en omregningsfaktor på 1,8. 

Constos tolkning gir etter Kommunens oppfatning et lotterilignende tolkningsresultat, fjernt 

fra avtalen og partenes forutsetninger for denne. Consto sitt krav ligger slik sett langt 

utenfor de rammene som kan aksepteres for plassering av risiko i en utførelsesentreprise 

mellom to profesjonelle parter. Resultatet strider etter Kommunens oppfatning imot den 

alminnelige rettsoppfatningen, og den tolkningsregelen det bygger på er ikke noe kommuner 

vil omfavne. Det vil skape usikkerhet og være lite tillitsvekkende. Avtalen og 

tolkningsresultatet skal reflektere en faktisk ytelse, og ikke medføre titalls millioner kroner i 

offentlige utgifter på grunn av en unnselig skrivefeil.  

Selv om man i utgangspunktet for de enkelte postene skal basere seg på enhetspriser og 

faktiske mengder, må man unntaksvis se bort fra enhetsprisen der den vil lede til en samlet 

pris som åpenbart ligger langt utenfor det partene hadde grunn til å regne med ut fra 

konkrete og objektive opplysninger i anbudsgrunnlaget, slik en normalt forstandig anbyder 

må oppfatte dette. Som et eksempel i denne forbindelse viser Kommunen til at et eksempel 

hvor enhetsprisen var satt til kr. 12 333,33 eks. mva. Med en mengde på 1,5 tonn ville heller 

ikke dette slått nevneverdig ut i totalsummen ved anbudsevalueringen, men det ville gitt en 

samlet pris på denne posten med de aktuelle massene på om lag kr. 163 millioner eks. mva. 
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Kommunen viser i tillegg til at en dom i samsvar med Consto sitt krav, vil medføre, slik 

Høyesterett har advart mot, en intensivert jakt på feil i konkurransegrunnlag til skade for 

felleskapet og det offentlige. 

Kommunen anfører i tillegg at man har rett til å kreve justering av enhetspriser hjemlet i 

NS 8405 pkt. 25.7. 

I denne forbindelse vises til at Kommunen varslet Consto om dette i e-post allerede den 27. 

mars 2018, hvor man krevet justering av enhetsprisen bl.a. i post B.03.031.14 med 

henvisning til NS 8405 pkt. 25.7.3. Videre har man for voldgiftsretten utdypet dette og vist til 

pkt. 25.7.2.  

Consto har anført at byggherren her skulle ha vist til endringskapittelet, og at det ikke er 

gjort i dette tilfellet. Når Kommunen allerede i mars 2018 viste til NS 8405 pkt. 25.7.3, kan 

ikke saksøkers anførsel her føre frem. At man ikke samtidig viste til pkt. 22.1 fjerde avsnitt, 

kan ikke være avgjørende, og det er heller ikke den eneste måten å komme inn i 

bestemmelsen på.  

Videre anfører Kommunen at Consto i alle fall i februar 2018 visste at prisen på posten 

B.03.031.14 ville bli svært høy dersom de anvendte en enhetspris på kr. 1 233,33 eks. mva. 

På spørsmål fra voldgiftsretten hvorfor det kun var ført ca. 640 tonn på posten på den da 

aktuelle a-konto-fakturaen samtidig som det var ført 4 000 tonn på utgravinger, forklarte 

Consto sin prosjektleder Ranheim at de avventet dette fordi de tenkte at noe mer ville 

«forsure» forholdet på byggeplassen. Dette viser at Consto forsto at Kommunen ville 

protestere og ikke godta at enhetsprisen på kr. 1 233,33 eks. mva. pr. tonn skulle legges til 

grunn. De hensyn som varslingsreglene skal ivareta kommer da i bakgrunnen ved siden av at 

Kommunen uansett reklamerte i tide ved sin e-post av 27. mars 2018, slik at retten til å 

kreve justering av enhetsprisen ikke er tapt.  

Det sentrale er at entreprenøren på denne måten fikk vite om Kommunens syn, og at han 

fikk nok opplysninger til å reagere og argumentere mot byggherrens synspunkt. Consto 

fastholdt riktignok sitt standpunkt og krav, men reagerte samtidig på Kommunens holdning 

med å vente til sluttoppgjøret med å fakturere for de resterende om lag 6 000 tonn under 

denne posten, angivelig fordi de ellers ville ha en «forsurende» virkning.  Da er det ikke 

grunnlag for noen preklusjonsanførsler. 

Kommunen kan heller ikke se at den er bundet av en enhetspris på kr. 178 eks. mva. som 

benyttet i innsigelsen til sluttoppstillingen. Riktig enhetspris var angitt tidligere.  

Subsidiært anfører Kommunen at avtalelovens § 36 og pristiltakslovens § 2 sammenholdt 

med § 6 må komme til anvendelse og føre til at Consto sitt krav ikke kan føre frem.  

Consto har bedt om å få opplyst hva konkurrentene i anbudskonkurransen priset post 

B.03.031.14 med eks. mva. Tilbyder A hadde her en enhetspris på B.03.031.14 på kr. 128,40 

pr. tonn, mens enhetsprisen for B.03.031.29 var på kr. 128,40 pr. m3. Tilbyder B sine 

tilsvarende priser var kr. 495 pr. tonn og kr. 110 pr. m3. 
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4.2.2 Post E.411.7, Kabelrør i løsmasser  

Consto krever kr. 848 229 eks. mva. for denne posten, som gjelder en lengde på 1 274 meter 

hvor mengden i beskrivelsen var anslått til 100 meter, og hvor Consto hadde tilbudt en 

enhetspris på kr. 665,80 eks. mva.  

Kommunen protesterte mot at denne enhetsprisen kunne benyttes i e-poster av 

10. desember 2018, og fremmet dessuten særskilte innsigelser til begge kravene i 

sluttoppstillingen. 

Slik Kommunen ser det må prisen reduseres til inntil 1/10, som er vanlig i bransjen, jf. 

avtaleloven § 36 og pristiltaksloven § 2, jf. § 6.  

Her vises til forklaringen fra vitnet Morten Almendingen. Spørsmålet om å forlenge eller øke 

lengden på trekkerør ble diskutert i byggemøte i juli 2018, og Almendingen hadde først sagt 

nei til dette. Da driftssjefen i Kommunen imidlertid sa at det var et generelt behov for slike 

og at man nesten alltid la dem i allerede åpne grøfter fordi kostnaden var så liten, ble 

leggingen av de aktuelle trekkerørene likevel bestilt. Innkjøpsprisen på denne typen rør (DN 

110) er kr. 40 eks. mva. pr. meter, hvilket ville gitt en samlet pris på kr. 50 960 eks. mva. 

Almendingen anslo videre at det vil ta to mann ca. 1 time å legge 100 meter rør. Med en 

timepris på ca. kr. 500, 00 eks. mva., ville det for 13 timer gi en kostnad på kr. 6 500,00 eks. 

mva. Sannsynlig kostnad for Consto her var med andre ord kr. 57 460,00 eks. mva. 

Consto sitt vitne Ranheim husket lite av dette og kunne heller ikke bidra med andre 

relevante opplysninger, f.eks. om innkjøpspris. 

 

4.2.3 Post E.411.8, Kabelrør i løsmasser 

Consto har ført en mengde på 284,4 meter på denne posten, som med en enhetspris på kr. 

772,11 eks. mva. utgjør kr. 220 360,19 eks. mva. I konkurransegrunnlaget var mengden 

anslått til 18 meter.  

De samme generelle anførsler som Kommunen har gjort gjeldende om post E.411.7, er 

aktuelle her. Også enhetsprisen på post E.411.8 er om lag 10 ganger høyere enn det som er 

normalt i bransjen, slik at enhetsprisen må reduseres til kr. 77,21 eks. mva. pr. meter. 

Sannsynlig kostnad for Consto var på dette punktet om lag kr. 41 000 eks. mva. 

Kommunen anfører her prinsipalt at det ikke er avtalt så høy pris, subsidiært at prisen må 

settes ned med hjemmel i avtaleloven § 36 og pristiltaksloven § 2, jf. § 6. 

Innsigelsen er ikke prekludert. Consto priset litt og litt, og Kommunen protesterte. Consto 

må dessuten ha forstått at de også her priset altfor høyt, og at Kommunens representant ble 

forledet, eller var i villrede om den høye prisen og at Consto forsto eller må har forstått at 

Kommunen ikke ville ha bestilt hvis prisen ble opplyst. 

Kommunen krever på denne bakgrunn at denne posten reduseres til en tiendedel til  

kr. 28 413,28 eks. mva. 
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4.3 Regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser 

Hva angår regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser, kommer denne i tillegg til 

fastprisen som ikke er omtvistet, kr. 5 829 029,00 eks. mva. 

Utgangspunktet må tas i de formlene som er inntatt i Kontrakten.  

Prinsipalt anfører Kommunen at Consto ikke kan kreve regulering av vederlaget etter begge 

formlene. Man må velge enten den for uendret byggetid eller den for forlenget byggetid. 

Dette følger av Kontraktens ordlyd.  

Dersom formelen for forlenget byggetid legges til grunn, blir regnestykket 0,7 x kr. 5 829 029 

x 33/304 = kr. 442 930,00 eks. mva. 

I denne forbindelse vises også til at da avtalt kontraktstid utløp, var riggen fjernet, og at 

Consto allerede 17. oktober 2018 hadde innkalt til «Overleveringsbefaring» den 31. oktober. 

Kommunen anfører at det da bare var små oppgaver som gjensto. Her vises til at Morten 

Almendingen forklarte i den forbindelse at det gjensto å teste ventilasjon, og at alle 

byggearbeidene var ferdig. Han opplyste at verdien av denne enheten var 1,4 millioner 

kroner, men at han anslo verdien av den som krevde strøm (testing) til kr. 300 000 til 

400 000. 

Kommunen bestrider at tiden etter 15. november 2018 kan danne grunnlag for krav på 

regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser da det ikke har påløpt noen relevante 

kostnader for Consto i denne perioden.  

Dersom formelen for uendret byggetid benyttes, skal merbeløpet i deponiavgift etter 

Kommunens oppfatning ikke tas med i beregningsgrunnlaget. Kommunen tolker videre 

Kontrakten slik at det ikke skal tas hensyn til vederlaget for KOE/endringer.  

Consto krever kr. 4 016 064,00 eks. mva. mens Kommunen anfører at Consto bare har krav 

på kr. 442 929,50 eks. mva. Det innebærer at Consto krever kr. 3 573 135 eks. mva. for mye i 

reguleringen av vederlaget for rigg- og driftsytelser. Det er i denne forbindelse et poeng i seg 

selv at Constos samlede vederlagskrav for rigg- og driftsytelser blir på hele kr. 9 845 093, eks. 

mva. 

 

4.4 Påstand 

Nittedal kommune la ved avslutningen av sin prosedyre ned en slik påstand: 

1. Nittedal kommune frifinnes. 

2. Consto Anlegg Øst AS betaler til Nittedal kommune et beløp oppad begrenset 

til kroner 6 128 926 med tillegg av alminnelig rente etter 

forsinkelsesrenteloven regnet fra den 16. mai 2019 og til betaling skjer.  

3. Consto Anlegg Øst AS dekker kostnadene til voldgiftsretten så langt retten 

finner det riktig.  

17



4. Nittedal kommune tilkjennes sakskostnader. 

 

5. VOLDGIFTSRETTENS VURDERINGER 

5.1 Innledning 

Voldgiftsretten legger til grunn at partene er enige om de for saken vesentlige faktiske 

forhold, dvs. hvilke masser som er kommet til utførelse og hvor mange dager Consto har rett 

til fristforlengelse. Når det gjelder fristforlengelsen, er partene likevel uenige om hva som 

eventuelt skal med i Kontraktens formel for regulering av vederlag for rigg- og driftsytelser i 

forlenget byggetid.   

Saken reiser, slik den er presentert for voldgiftsretten, følgende problemstillinger: 

For det første om Kontraktens enhetspriser skal legges til grunn for oppgjøret av de tre 

omtvistede postene; B.03.031.14, E.411.7 og E.411.8.  

For det andre om disse enhetsprisene skal justeres i henhold til Kontraktens bestemmelser. 

For det tredje om de eventuelt skal revideres med utgangspunkt i avtaleloven § 36, 

alternativt pristiltaksloven § 2 sammenholdt med § 6. 

For det fjerde er det spørsmål om Consto har rett til regulering av vederlaget for rigg- og 

driftsytelser etter Kontraktens formler knyttet til uendret byggetid og forlenget byggetid, 

eller bare én av dem. 

For det femte, og til slutt, må retten ta stilling til hvilke resultater/beløp de eller den formel 

som kommer til anvendelse gir.  

Disse problemstillingene har flere fellestrekk fordi de reiser til dels ganske parallelle 

spørsmål knyttet tolkning av Kontrakten, bruken av Kontraktens justeringsbestemmelser og 

også fordi reguleringen av vederlaget for rigg- og driftsytelser kan påvirkes av resultatet 

knyttet til bruken av enhetsprisene.    

Den helt vesentlige delen av tvistebeløpet knytter seg til post B.03.031.14. Voldgiftsretten 

finner det derfor naturlig å begynne med denne, jf. pkt. 5.2, før vi går nærmere inn på post 

E.411.7 i pkt. 5.3 og post E.411.8 i pkt. 5.4. Til slutt behandles de to ovennevnte spørsmålene 

knyttet til regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser i pkt. 5.5. 

Voldgiftsretten har ved sin kontrollregning på enkelte punkter kommet til noe andre beløp 

enn partene, og partenes beløp har også variert noe i løpet av saken. Der dette får 

betydning, har voldgiftsretten lagt til grunn korrekte tall der de ligger innenfor rammene av 

partenes anførsler og påstander, jf. voldgiftsloven § 32 og § 28 første avsnitt.      
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5.2 Post B.03.031.14 

5.2.1 Innledning 

Post B.03.031.14 gjelder leverings- og behandlingsavgift for rene masser. Lokasjonen hvor 

massene skal hentes er angitt som «Nytt pumpeanlegg», type masse er angitt som «Leire», 

og leveringsstedet skal være «Godkjent tippestd».  

Posten er en underpost til hovedposten B.03, som omfatter prosjektets eller Kontraktens 

grunnarbeider.  

Avregningsenheten er i beskrivelsesteksten angitt til tonn med en mengde på 1,5 tonn. 

Consto tilbød en enhetspris på kr 1 233,33 eks. mva., hvilket ga et samlet beløp på posten på 

kr 1 849,99 eks. mva.  

COWI prosjekterte og laget beskrivelse for Kommunen. Det er opplyst fra begge parter at 

beskrivelsen omfattet noe over 600 poster, og voldgiftsretten legger dette til grunn.  

Selv om det ikke har vært noen bevisføring om dette, finner voldgiftsretten det sannsynlig at 

beskrivelsen ble kontrollert av COWI. Consto har på sin side ført vitner som forklarte at de 

vurderte og priset beskrivelsen de hadde mottatt, og innga tilbud basert på denne kalkylen. 

Noen nærmere detaljer om hva som ble lagt til grunn og hvordan man regnet seg frem til 

den aktuelle tilbudte enhetsprisen, kunne man imidlertid ikke gi. Kontrakt ble inngått på 

bakgrunn av tilbudet.  

Partene er etter sluttoppgjøret blitt enige om at mengden ble 11 639,9 tonn. Consto har for 

voldgiftsretten benyttet en enhetspris på kr. 1 233,33 eks. mva. pr. tonn, hvilket gir et krav 

på kr. 14 355 837 eks. mva., jf. pkt. 3.2.2. over, mens Kommunen anfører at oppgjøret for 

denne posten skal skje ut fra en enhetspris på kr. 54,95 eks. mva., jf. pkt. 4.2.1 over. Dette 

gir et samlet vederlag for posten på kr. 639 612 eks. mva.   

Som angitt under pkt. 5.2.1 reiser denne delen av saken på basis av partenes anførsler tre 

hovedspørsmål: 

For det første om enhetsprisen angitt i Constos tilbud skal benyttes mellom partene, eller 

om en korrekt bruk og fortolkning av Kontrakten tilsier at en annen enhetspris må legges til 

grunn for sluttoppgjøret, se pkt. 5.2.2. 

For det andre om enhetsprisen skal justeres etter NS 8405 pkt. 25.7. 2, og eventuelt til 

hvilken justert enhetspris, se pkt. 5.2.3. 

For det tredje om det her foreligger grunnlag for en avtalerevisjon i henhold til avtaleloven § 

36 og/eller pristiltaksloven § 2 sammenholdt med § 6, se pkt. 5.2.4.     

 

5.2.2 Hvilken enhetspris skal legges til grunn ved oppgjøret for post B.03.031.14 ut fra en 

tolkning av Kontrakten? 

5.2.2.1 Kort oppsummering av partenes anførsler 
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Sammenfatter vi Consto sine anførsler gjengitt under pkt. 3.2.2 over, anføres for det første 

at det ikke er slik at mengdeangivelsen i post B03.031.14 var klart feil. Feilen ble ikke 

oppdaget av Kommunens rådgivere og Kommunen selv, og heller ikke av Consto sine ansatte 

da de kalkulerte beskrivelsen og anga sine enhetspriser. Det var først etter at arbeidet hadde 

begynt, og Consto sendte sine første a-kontofakturaer, at man ble oppmerksom på at 

mengdene under denne posten ville bli langt større enn anslått i beskrivelsen. For det andre 

viser Kommunens ulike alternative priser at det ikke er klart hvordan feilen i beskrivelsen 

eventuelt skal rettes opp. 

Kontrakter mellom profesjonelle parter skal fortolkes etter sin ordlyd, og det kan ikke legges 

til grunn at en normalt forstandig tilbyder ville blitt klar over det forholdet Kommunen nå 

viser til slik at man av den grunn skal se bort fra den kontraktsfestede enhetsprisen ut ifra en 

fortolkning av Kontrakten.  

I sine anførsler gjengitt i pkt. 4.2.1 over viser Kommunen for det første til at post B03.031.14 

ikke dekker et arbeid som skal utføres av Consto - det er tale om et vederlag til en 

tredjeperson, eieren av deponiet, samt dekning av påslag og nødvendige utgifter i den 

forbindelse. For det andre er det en nær sammenheng mellom post B03.031.13 og 

B03.031.14 i den forstand at den siste «speiler» den første, samtidig som det er en meget 

stor forskjell mellom de anslåtte mengdene i de to postene. En normalt forstandig tilbyder 

ville sett denne feilen, og kalkulert og satt en pris pr. enhet basert på en mye større mengde 

enn halvannet tonn. Det er i denne sammenheng sannsynlig at Consto ville ha endt på 

samme prisnivå i post B03.031.14 som man har benyttet i en tilsvarende eller parallell post i 

beskrivelsen som omfattet deponering av masser som ble gravet ut for å få plass til 

utjevningstankene, post B03.031.29, dvs. kr. 54,95 eks. mva. pr. tonn.  

I tillegg gir Consto sin tolkning gir et sterkt urimelig og uakseptabelt resultat. 

 

5.2.2.2  Enkelte mer generelle rettslige utgangspunkter  

Innledningsvis nevnes at det er sikker rett at det gjelder en grunnleggende arbeids- og 

risikofordeling mellom en anbudsinnbyder og en anbyder knyttet til innholdet i et 

anbudsgrunnlag, inkludert beskrivelsen av det arbeidet som skal utføres, og prisingen av 

dette arbeidet:  

Anbudsinnbyderen har ansvaret for og risikoen knyttet til å utarbeide anbud- eller 

tilbudsgrunnlaget, herunder sikre at det blir både feilfritt, klart og fullstendig, jf. Rt. 2007 

side 1489 (Byggholt), avsnitt 62. I den forbindelse bemerkes at det er byggherren som 

nesten uten unntak har kontroll over og kan bestemme hvor lang tid han vil bruke på å 

utarbeide og kontrollere en aktuell anbudsinnbydelse, og derved også sikre at f.eks. den 

aktuelle mengdebeskrivelse er komplett og korrekt.  

Anbyderne har på sin side ansvaret for og risikoen knyttet til å vurdere arbeidet som er 

beskrevet og prise eller kalkulere dette korrekt, jf. Rt. 2012 side 1729 (Mika), avsnitt 3. I den 

forbindelse er det et moment at anbudsinnbyderne vanligvis setter ganske korte anbuds-

frister som anbyderne må forholde seg til når de skal gjennomgå anbudsgrunnlaget og prise 
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beskrivelsen av arbeidet. Dette underbygger i seg selv kravene til utformingen av 

anbudsgrunnlaget nevnt ovenfor. I vår sak er det opplyst at beskrivelsen omfattet vel 600 

poster.    

For det andre er det sikker rett, og lagt til grunn i en rekke dommer avsagt av Høyesterett, at 

avtaler mellom profesjonelle parter som Consto og Kommunen generelt skal tolkes objektivt. 

Prinsippet om objektiv fortolkning av avtaler mellom profesjonelle parter er videre tillagt en 

særlig vekt i entrepriseforhold, jf. Rt. 2012 side 1729 (Mika), avsnitt 58. Prinsippet får også  

ytterligere betydning når kontrakten er inngått etter en anbudskonkurranse, typisk 

underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. 

En slik objektiv kontrakttolkning innebærer likevel ikke at man utelukkende skal se på 

ordlyden i den aktuelle kontraktsbestemmelsen, i dette tilfellet post B03.031.14. Det følger 

bl.a. av Rt. 2010 side 961, avsnitt 44, at «[b]estemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys 

av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn.»  Voldgiftsretten viser også til avsnitt 67 

og 101 i Høyesteretts dom i Rt. 2012 side 1729 (Mika): 

«I tilknytning til det siterte finner jeg grunn til særlig å presisere at når det nærmere 

innhold i konkurransegrunnlaget skal fastlegges, vil også systembetraktninger kunne 

ha betydning, og det vil kunne være nødvendig å se samtlige kontraktsdokumenter i 

sammenheng. 

… 

Det er ved fastleggingen av innholdet i konkurransegrunnlaget av sentral betydning 

at dette leses i sammenheng med dets oppbygging og grunnleggende system, slik 

dette er redegjort for i anbudsdokumentene». 

Hvilke krav som må kunne stilles til en anbyder i en slik sammenheng har vært behandlet i 

flere høyesterettsdommer, hvor de mest sentrale er Rt. 2003 side 1531 (Veidekke), Rt. 2007 

side 1489 (Byggholt), Rt. 2012 side 1729 (Mika) og sist i HR-2019-830-A (Sveen).  

I Byggholtdommen gir Høyesterett i avsnitt 75 uttrykk for at entreprenøren eller anbyderen 

bare har risikoen for uklarheter i anbudsgrunnlag når det «ut fra en objektiv betraktning 

framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment.» Dette er gjentatt i Mikadommen i 

avsnitt 59: 

«For at tilbyderne skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbudsgrunnlaget – som 

danner basis for den senere kontrakten – være klart formulert. Uklarhet må i 

utgangspunktet gå ut over anbudsinnbyderen, som ensidig utformet det grunnlaget 

tilbyderen må forholde seg til. Er det – til tross for enkelte uklare punkter – etter en 

objektiv fortolkning likevel klart hva som er ment, må tilbyderen holde seg til dette.»       

Når det gjelder hvilke krav til fortolkningen og det man må kunne kalle anbyderens 

aktsomhet i sin gjennomgang av anbudsgrunnlaget, har Høyesterett vist til hva «en normalt 

forstandig tilbyder» vil lese ut av dette, jf. Mikadommen avsnitt 69: 
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«Spørsmålet er om det av beskrivelsen av det som skal prissettes, når dette blir lest 

av en normalt forstandig tilbyder, framgår at dette også omfatter stein som inngår i 

murarbeidet.»    

Dette er også lagt til grunn i Sveendommen fra 2019, se avsnitt 39: 

«Spørsmålet er om konkurransegrunnlaget ga selskapet – bedømt som en normalt 

forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne sprengningsarbeidene.»  

Etter voldgiftsrettens oppfatning gir det god vegledning å se noe nærmere på de konkrete 

omstendighetene i sistnevnte sak.  

I henhold til dommens avsnitt 6 og 7, inneholdt beskrivelsen først en prosess 22.11, som 

omfattet sprengning med konturhullavstand 0,7 m, hvor det var anslått at 110 000 m3 fjell 

skulle tas ut. I tillegg var det i prosess 22.2 og 22.21 angitt at det skulle sprenges anslagsvis 

40 000 m3 i sidetak, dvs. utenfor selve traseen til den veien som skulle bygges. For det andre 

rommet beskrivelsen en prosess 21.4 som omfattet rensk av bergflaten før sprengning, og 

hvor mengdene var anslått til 24 000 m2. Dette arealet viste seg å være feil, og ble nærmere 

48 000 m2.  

Entreprenøren, Sveen, hadde i sin kalkulasjon av prosess 22.11 lagt til grunn at 

gjennomsnittlig sprengningsdybde ville være en funksjon av angitt sprengningsvolum og 

renskareal. Da renskarealet viste seg å være om lag dobbelt så stort som oppgitt, ble 

sprengningsdybden om lag halvparten av det entreprenøren han hadde regnet med da han 

ga sin pris på prosess 22.11, 22.2 og 22.21. Kostnadsbildet for sprengningsarbeidene var 

dermed et annet enn entreprenøren hadde lagt til grunn, jf. dommens avsnitt 8. Høyesterett 

kom til at entreprenøren hadde rett til å få vederlaget justert for dette. Det ble i denne 

forbindelse lagt vekt på at Sveen hadde fulgt samme fremgangsmåte – dvs. dividert anslått 

volum med anslått areal – også i andre sprengningsprosjekter, og at de prisene 

konkurrentene hadde tilbudt tydet på at de hadde tatt samme utgangspunkt, se dommens 

avsnitt 46. I det hele var dette en normal kalkulasjonsmåte.  

I relasjon til opplysninger gitt i tverrprofiler, som Høyesterett for sin vurdering forutsatte at 

inngikk i konkurransegrunnlaget, ble det pekt på at «de færrest entreprenører har den 

nødvendige programvaren for å kunne foreta beregninger med utgangspunkt i det 

elektroniske materialet» som var gjort tilgjengelig, jf. avsnitt 49. Det materialet byggherren 

viste til ville dermed bare gi grunnlag for «skjønnsmessig å korrigere beregningene av 

gjennomsnittlig pallhøyde, men heller ikke mer.» 

Høyesterett la i Sveendommen videre vekt på at byggherren ved prosess 21.4 hadde «gitt en 

uriktig opplysning av relevans for sprengingskalkylene», som han hadde risikoen for, jf. 

avsnitt 50. I relasjon til hva som måtte kunne utledes av de nevnte tverrprofilene som 

byggherren hadde vist til, ble det påpekt at disse uansett – sammen med opplysningene om 

renskarealet – skapte en uklarhet, og «[e]n slik uklarhet må som nevnt gå ut over Statens 

Vegvesen som byggherre.»  

Samlet sett kom Høyesterett på denne bakgrunn til at det ikke var holdepunkter for at Sveen 

ikke hadde opptrådt som en normalt forstandig tilbyder da han priset prosess 22.11, og at 
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det tvert imot forelå «en feil i konkurransegrunnlaget som Statens vegvesen i 

utgangspunktet må svare for.»    

Voldgiftsretten legger til grunn at denne dommen, sammen med den forutgående praksisen 

fra Høyesterett, gir retningslinjer for fastleggelsen av innholdet av slike entreprisekontrakter 

som vi her står ovenfor. Dette gjelder blant annet betydningen av feil i en post i beskrivelsen, 

og den mer samlede uklarhet den kan føre til. Spørsmålet er bl.a. hvordan en normalt 

forstandig anbyder kan å gå frem i sin kalkulasjon, herunder bygge på overslagsmessige 

betraktninger ut fra sammenhengen mellom ulike deler av beskrivelsen, sammenholdt med 

det å gå inn i og legge vekt på materiale og underlag som bare skjønnsmessig kan korrigere 

det som følger av slike betraktninger. 

Slik voldgiftsretten ser det, innebærer henvisningen til «en normalt forstandig tilbyder» at 

en slags bransjenorm skal legges til grunn. Overfladiske anbydere som ikke har heftet seg 

ved elementer og sammenhenger i anbudsgrunnlaget som forstandige og skikkelige kolleger 

ville sett, skal ikke nyte godt av det. Som Høyesterett skriver i avsnitt 102 i Rt. 2012 side 

1729 (Mika), rekker ikke anbudsinnbyderens risiko for feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget 

så langt at «tilbyder ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den 

forståelsen som er i vedkommendes interesse, når det framstår som klart hva 

anbudsinnbyderen har ment.»   

Hva en normalt forstandig anbyder vil forstå eller lese ut fra en tekst vil i noen grad avhenge 

av hvor rimelige de ulike løsninger og tolkningsalternativer er. Slik voldgiftsretten ser det, går 

dette imidlertid ikke på rimeligheten av selve resultatet. Vi anser det som tvilsomt om rene 

rimelighetsbetraktninger knyttet til resultatet, og da ikke primært til hvordan en tekst i et 

tilbudsgrunnlag kan leses og tolkes i en noe videre sammenheng enn det som følger av 

ordlyden alene, kan føre til at man kan legge til grunn at en normalt forstandig anbyder ville 

sett en feil eller uklarhet som ellers ikke er lett synbar. Rimelighet knyttet til resultatet er i 

stedet mer aktuelt i forbindelse med en eventuell anvendelse av avtalelovens § 36 eller 

andre lignende rettsgrunnlag, se også pkt. 5.2.4 under.  

 

5.2.2.3  Den konkrete rettsanvendelsen 

Med dette som utgangspunkt legger voldgiftsretten til grunn at Kommunen har risikoen 

både for feil i tilbudsgrunnlaget og det forhold at ulike deler av, eller poster i, 

anbudsgrunnlaget lest i sammenheng, skaper uklarhet. Consto har på sin side risikoen for at 

den enhetsprisen man tilbyr er tilstrekkelig til å dekke egne kostnader, påslag og andre 

relevante utgifter.  

Ordlyden i post B03.031.14 fremstår for voldgiftsretten som klar. Posten dekker leverings- og 

behandlingsavgift for rene masser som stammer fra stedet der nytt pumpeanlegg skulle 

bygges, og leiren skal leveres til godkjent tippsted. Andre krav til arbeidet er ikke angitt, og 

avregningsenheten er angitt å være tonn mens mengden er anslått til 1,5 tonn.  
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Slik voldgiftsretten ser det, er det ikke mulig å lese teksten i posten annerledes enn at den 

omfatter deponering av anslagsvis 1,5 tonn beskrevne masser til godkjent massemottak, og 

at det er den ytelsen tilbyder skal prise med en enhetspris pr. tonn.  

Leser man mengdebeskrivelsen mer i sammenheng, er voldgiftsretten imidlertid enig med 

Kommunen i at postens anslåtte menge fremstår som feil.  

Det er sannsynlig at COWI og dermed Kommunen tok sikte på at denne posten skulle 

omfatte all deponering av masse fra byggegropen hvor pumpestasjonen skulle plasseres. Det 

er ingen annen post i beskrivelsen som dekker deponering av disse massene. Post 

B03.031.13, som står rett foran post B03.031.14 i beskrivelsen, gjaldt transport av masser 

angitt som «Leire» fra «Gravested» ved «Nytt pump[e]anlegg» til «Godkjent tippst[e]d», og 

mengden var her anslått til 1 500 m3. Basert på en omforent faktor på 1,8, gir dette 2 700 

tonn. Voldgiftsretten finner det på denne bakgrunn rimelig å legge til grunn at intensjonen 

ved utarbeidelsen av beskrivelsen nok var at post B03.031.14 skulle omfatte deponering av 

de massene som skulle transporteres utenfor anleggsområdet i henhold til post B03.031.13, 

hvilket var betydelig mer enn halvannet tonn. Et av vitnene fra Consto sa det slik i retten at 

post B03.031.14 skulle speile post B03.031.13, og det fremstår som rimelig sannsynlig og 

dekkende. 

På dette viset står vi overfor en kontraktbestemmelse som i seg selv er helt klar, men som 

lest i sammenheng med andre deler av Kontrakten likevel rommer en uriktig 

mengdeangivelse. Spørsmålet blir hvilke følger dette må få, og om man må tolke Kontrakten 

slik at man skal se bort fra den enhetsprisen som der klart er angitt for denne posten.   

Det følger av pkt. 5.2.2.2 at utgangspunktet må forankres i hvordan en normalt forstandig 

tilbyder ville lest og fortolket beskrivelsen. Som voldgiftsretten kommer til, er imidlertid ikke 

dette avgjørende for resultatet på dette punktet. 

Voldgiftsretten peker på at det følger av sitatene fra Mikadommens avsnitt 69 og 

Sveendommen avsnitt 39, begge gjengitt over, at det i førstnevnte sak var tale om 

«beskrivelsen av det som skal prissettes … også omfatter stein som inngår i murarbeidet.», 

mens det i Sveendommen er tale om «klar nok informasjon for å beregne 

sprengningsgrunnlaget.»      

Dette innebærer at en normalt forstandig tilbyder ikke bare må lese beskrivelsen annerledes 

enn det Consto her gjorde, og f.eks. se at de anslåtte mengdene i post B.03.031.14 er for 

lave. Han eller hun må også være i stand til å se hva som var et riktig grunnlag for 

prissettingen av denne posten. Er ikke det tilfellet, står vi overfor en uklarhet i tilbuds-

grunnlaget som anbudsinnbyderen bærer risikoen for.  

Kommune hevder at feilen, om enn unnselig, var åpenbar, og at det – i lys av post 

B03.031.13, også var klart at mengdene var betydelige. På dette grunnlag anfører 

Kommunen at Consto ville ha priset post B.03.031.14 på samme måte som post B.03.031.29, 

hvilket ville gitt en enhetspris på kr. 54,95 eks. mva. pr. tonn.    

Voldgiftsretten viser til at det er på det rene at den aktuelle feilen ikke ble oppdaget av 

konsulentfirmaet COWI som utarbeidet beskrivelsen, eller av Kommunen i den grad ansatte 
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der gjennomgikk beskrivelsen før den ble sendt til aktuelle tilbydere. Etter bevisføringen 

under hovedforhandlingen må det, slik også Kommunen anførte i sin prosedyre, legges til 

grunn at de ansatte i Consto som kalkulerte anbudet og var ansvarlig for tilbudet til 

Kommunen, ikke ble klar over at mengden var anslått feil i post B.03.031.14 før arbeidet var 

kommet i gang i februar 2018.  

Ser vi så på hvordan andre entreprenører synes å ha oppfattet denne delen av 

anbudsgrunnlaget, har Kommunen under saksforberedelsen på oppfordring fra Consto gitt 

opplysninger om enhetspriser fra to andre anbydere, A og B: 

A tilbød en enhetspris på kr. 128,40 eks. mva. pr. tonn på post B03.031.14 og kr. 128.40 eks. 

mva. pr m3 på post B03.031.29. 

B tilbød en enhetspris på kr. 495 eks. mva. pr. tonn på post B03.031.14 og kr. 110 eks. mva. 

pr. m3 på post B03.031.29. 

For ordens skyld minnes om at Consto sine priser var kr. 1 233,33 eks. mva. pr. tonn på post 

B03.031.14 og kr. 98,91 eks. mva. pr. m3 på post B03.031.29, hvilket gir kr. 54,95 eks. mva. 

pr. tonn basert på en omforent omregningsfaktor på 1,8.  

Etter voldgiftsrettens oppfatning kan det stilles spørsmål ved hvor meget man kan lese ut av 

disse tilbudene hver for seg og samlet. Et poeng er likevel at de spriker, og at de ikke entydig 

viser at de andre anbyderne har sett sammenhengen mellom postene B.03.031.13 og 

B.03.031.14. Verken A eller B har samme eller noenlunde samme enhetspris på postene 

B.03.031.14 og B.03.031.29 når man for tilbyder A tar hensyn til den omforente 

omregningsfaktoren på 1,8. Opplysningene som er gitt gir etter voldgiftsrettens syn dermed 

ikke noe entydig grunnlag for å slutte noe om hvordan de ulike anbyderne faktisk har 

forstått dette.  

Etter voldgiftsrettens syn kan det sikkert være ulike oppfatninger om en normalt forstandig 

anbyder burde sett sammenhengen mellom postene B.03.031.13 og B.03.031.14, og dermed 

sett at mengden på den sistnevnte antakelig var feil. Den lave angitte mengden på post 

B.03.031.14 kunne kanskje i seg selv anspore til en mistanke i den retningen. Dette er 

imidlertid ikke avgjørende for voldgiftsretten, i den situasjonen vi her står, når post-

beskrivelsen i seg selv fremstår som klar, jf. ovenfor. 

Selv om man skulle komme til at en normalt forstandig tilbyder burde sett at 

mengdeangivelsen på post B.03.031.14 antakelig var uriktig, gir den høyesterettspraksisen 

som er beskrevet over uansett ikke grunnlag for et slikt resultat som Kommunen tar til orde 

for. Som allerede redegjort for, har entreprenøren ansvaret for prisingen, og han står i 

utgangspunktet også fritt til å tilby de prisene han eller hun måtte ønske. Det Kommunen i 

realiteten gjør gjeldende, er at voldgiftsretten ikke bare skal innfortolke en annen mengde 

enn den som er angitt i post B03.031.14, men også revidere den kontraktsfestede 

enhetsprisen ut fra hva man må anta at Consto ville priset posten til hvis de hadde innså den 

reelle mengden. Etter voldgiftsrettens syn, gir ikke høyesterettspraksis et slikt tolkingsrom. I 

lys av at vi her står overfor et kontraktsforhold mellom to profesjonelle parter, ville dette i 
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realiteten være som en revisjon av denne delen av Kontrakten på linje med den 

voldgiftsretten kommer tilbake til i pkt. 5.2.4.     

Voldgiftsretten vil i denne forbindelse også legge vekt på at den grunnleggende 

risikofordelingen mellom anbudsinnbyder og anbyder gjengitt og lagt til grunn over har en 

betydning om man skal opprettholde insentiver i tilknytning til anbudsprosesser som vil 

kunne begrense rommet og mulighetene for fremtidige tvister. Det vil nok alltid i noen grad 

kunne forekomme uklarheter og skrivefeil i anbudsgrunnlag, men det er byggherresiden som 

har mulighet til å begrense dette ved å sørge for en tilstrekkelig grundig og 

kvalitetskontrollert utarbeidelse av slike dokumenter. Dette tilsier etter vår mening at det 

bør kreves ganske klare og konkrete holdepunkter for å fravike denne risikofordelingen og la 

anbyderen bære risikoen for feil i anbudsgrunnlag og beskrivelser. 

 

5.2.2.5  Konklusjon  

Etter dette kan man ikke legge til grunn at Kontrakten skal fortolkes annerledes enn at en 

enhetspris stor kr. 1 233,33 eks. mva. skal benyttes ved avregningen av post B.03.031.14.  

 

5.2.3 Justering av enhetsprisen for post B.03.031.14 etter NS 8405 pkt. 25.7 

5.2.3.1  Innledning 

Kontrakten mellom partene er som nevnt i pkt. 1 over basert på NS 8405. Denne standarden 

inneholder i pkt. 25.7 bestemmelser om vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser.   

Utgangspunktet er at enhetspriser skal benyttes der disse er anvendelige, jf. pkt. 25.7.1. 

Punkt 25.7.2 inneholder imidlertid bestemmelser om adgang til å justere enhetsprisene i 

visse situasjoner: 

 «25.7.2 Justerte enhetspriser 

Enhetsprisene legges også til grunn for oppgjøret dersom grunnlaget for 

vederlagsjusteringen gjelder ytelser som i det vesentlige er likeartet med ytelser det 

er fastsatt enhetspriser for. Partene kan da kreve enhetsprisene justert for avviket. 

Justeringen skal reflektere prisnivået på de opprinnelige enhetsprisene.  

Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetsprisene, herunder som følge av 

omfanget eller antallet av endringsarbeider, tidspunktet for endringsarbeidet eller 

lignende, kan partene kreve at enhetsprisene justeres for de fordyrelser eller 

besparelser som dette har medført.»    

På dette punktet er det en dissens i voldgiftsretten hvor flertallet utgjøres av Herman 

Bruserud og Harald S. Kobbe, og mindretallet av Kasper Nordmelan, jf. særlig pkt. 5.2.3.4, 

5.2.3.5 og 5.2.3.6.   
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5.2.3.2  Kort oppsummering av partenes anførsler 

Consto gjør særlig gjeldende at de her aktuelle bestemmelsene ikke kommer til anvendelse 

fordi Nittedal kommune ikke har anført eller gjort gjeldende at avviket i mengder er å anse 

som en endring. Videre foreligger det ikke rettslig grunnlag for justering, og Kommunen kan 

uansett ikke plukke enhetspriser fra andre kontraktposter som den mener er mer egnet uten 

at det er kontraktsrettslig grunnlag for det. Uansett kan ikke enhetsprisen, om den i det hele 

tatt skal reguleres, settes lavere enn kr. 495,00 eks. mva. pr. tonn som var den enhetsprisen 

som den tilbyder som var nest dyrest på denne posten tilbød. Og Kommunen er under 

enhver omstendighet bundet av sitt svar til sluttoppstillingen hvor enhetsprisen var satt til 

kr. 178,00 eks. mva. pr. tonn. 

Nittedal kommune anfører at bestemmelsen i NS 8405 pkt. 25.7.2 kommer til anvendelse, og 

at Kommunen tok opp forholdet en rekke ganger, første gang allerede i en e-post av 27. 

mars 2018 hvor man ba om en dialog for å få en justering av enhetsprisen i fire poster – 

B.03.031.14, B.03.031.29, B.03.031.41 og B.03.031.56. I den forbindelse ble det uttrykkelig 

gitt uttrykk for at man anså «e-posten som et varsel i henhold til pkt. 25.7.3» i NS 8405. Det 

vises videre til at en justering av enhetsprisen her er nødvendig for å unngå et helt urimelig 

resultat.     

 

5.2.3.3  Har Nittedal kommune retten til å kreve justering etter pkt. 25.7.2 i behold? 

Det følger av det ovenstående at Consto gjør gjeldende at Kommunen ikke har rett til å kreve 

en justering av enhetsprisene i samsvar med NS 8405 pkt. 25.7.2 fordi bestemmelsen 

forutsetter at man står overfor en endring, og det anføres at Kommunen ikke har gjort 

gjeldende at økningen av mengdene fra 1,5 til 11 639,9 tonn i seg selv er en endring. 

Anførselen er ikke nevneverdig utdypet for voldgiftsretten, og kan etter dens oppfatning ikke 

føre frem.   

Voldgiftsretten viser til at Nittedal kommune allerede i sin e-post av 27. mars 2018 ba om en 

dialog med sikte på å justere enhetsprisen bl.a. for den her aktuelle posten, og det fremgår 

uttrykkelig der at e-posten skal betraktes som «et varsel i henhold til pkt. 25.7.3» i NS 8405. 

Bakgrunnen for dette varselet lå åpenbart i de dramatisk økte mengdene på posten 

sammenlignet med mengdeanslaget som var angitt i konkurransegrunnlaget. Dette var i 

mars 2018 synliggjort et godt stykke på vei gjennom Constos a-kontofakturering, og begge 

parter var klar over forholdet. For Consto ga dette bl.a. det utslag som ble omtalt og 

bekreftet under vitneførselen for voldgiftsretten at man var forsiktige med å fakturere de 

faktiske mengdene på posten fordi man forventet at det ville skape konflikt. I en slik 

situasjon, med drastisk økte mengder på en post, vil det naturlige rettslige grunnlaget i 

Kontrakten for et krav om justering av enhetsprisen nettopp være at mengdeavviket utgjør 

en endring etter NS 8405 pkt. 22.1 fjerde ledd. Når det faktiske grunnlaget for det fremsatte 

kravet var klart, kan ikke voldgiftsretten se at det forhold at Kommunen i sitt varsel ikke 

uttrykkelig henviste til denne bestemmelsen være avgjørende. Consto har også under 

27



hovedforhandlingen erkjent at mengdeavviket på posten oppfyller kriteriene for å utgjøre en 

endring under NS 8405 pkt. 22.1 fjerde ledd.   

En samlet voldgiftsrett legger etter dette til grunn at Consto ikke kan få medhold i at 

justeringsbestemmelsen i NS 8405 pkt. 25.7.2 ikke kan anvendes fordi Nittedal kommune 

ikke har varslet en endring knyttet til mengdeøkningen.   

 

5.2.3.4  Voldgiftsrettens flertall: Nærmere om rammene for å anvende NS 8405 pkt. 

25.7.2  

Voldgiftsrettens flertall, Herman Bruserud og Harald S. Kobbe, bemerker innledningsvis at 

det i denne saken, hvor Kommunen krever at en lavere enhetspris skal legges til grunn med 

den begrunnelse at mengdene har økt fra 1,5 tonn til 11 639,9 tonn, er det bestemmelsen og 

reguleringsadgangen i annet avsnitt som er aktuell.  Justeringsbestemmelsen i NS 8405 pkt. 

25.7 annet avsnitt er ikke bredt behandlet i rettspraksis eller andre rettskilder. Partenes 

anførsler var da også i denne forbindelse, trolig i det minste delvis av samme grunn, ikke 

meget omfattende.  

Flertallet finner det naturlig først å se bestemmelsen i sammenheng med de øvrige 

bestemmelsene om vederlagsjustering i enhetsprisbaserte kontrakter som er regulert i 

NS 8405 pkt. 25.7.  

Utgangspunktet er som nevnt at enhetspriser skal benyttes der de er anvendelige, jf. pkt. 

25.7.1. Det avgjørende blir om det arbeidet som utføres faller innenfor eller utenfor den 

aktuelle postbeskrivelsen.  

Er det slik at ytelsene ikke faller inn under postbeskrivelsen, men er «likeartet», dvs. ganske 

lik det som der er beskrevet, legges også enhetsprisene til grunn, men da justert for avviket 

og basert på prisnivået på de opprinnelige enhetsprisene, jf. pkt. 25.7.2 første avsnitt. 

Selv om enhetsprisene er (direkte) anvendelige, kan det likevel foreligge grunnlag for å kreve 

dem justert, dersom forutsetningene for å anvende enhetsprisene forrykkes. Da kan man 

kreve at enhetsprisen justeres for aktuelle besparelser eller fordyrelser.  

I alle disse situasjonene er det et vesentlig poeng at man tar utgangspunkt i den opprinnelige 

enhetsprisen. Om anbyderen har regnet lavt eller høyt er det hans risiko, og byggherren kan 

etter flertallets oppfatning ikke komme utenom en for ham i utgangspunktet ugunstig høy 

enhetspris gjennom en regulering etter de to alternativene pkt. 25.7.2 åpner for.   

Flertallet legger, som nevnt, til grunn at vi her i denne saken ikke står overfor en situasjon 

som faller inn under pkt. 25.7.2 første avsnitt. Consto har ikke utført arbeid som «i det 

vesentlige er likeartet med ytelser det er fastsatt enhetspriser for.» Det aktuelle alternativet 

er derfor justering av enhetsprisen med bakgrunn i en forrykking av forutsetningene for å 

anvende enhetsprisen etter bestemmelsens annet ledd, hvilket et stykke på vei kan anses 

som en henvisning til den generelle lære om bristende forutsetninger.  
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Et for flertallet vesentlig poeng er imidlertid at de endrede forutsetninger må omfatte 

forhold av betydning for utførelsen av den spesifikt beskrevne ytelsen. At enhetsprisen i seg 

selv er høy eller lav kan ikke tillegges betydning. Det avgjørende er om ytelsen kommer til 

utførelse under andre forutsetninger enn det enhetsprisen ble kalkulert på grunnlag av samt 

at dette får betydning for entreprenørens kostnader – enten i form av «fordyrelser eller 

besparelser». Er ytelsen den samme, eller i liten grad endret og langt mindre forrykket, gir 

ikke pkt. 25.7.2 annet avsnitt hjemmel for å justere den kontraktsfestede enhetsprisen.   

Et typisk eksempel, også omtalt i Arvesen mfl., NS 8405 med kommentarer, side 404, er en 

entreprenør som må legge 1000 m2 asfalt i stedet for beskrevne 50 m2: «Det er som oftest 

slik at entreprenørens enhetspris pr. kvm. asfalt vil være betydelig lavere om det legges 1 

000 kvm istedenfor 50 kvm. I slike tilfeller må partene kunne kreve justering av enhetsprisen 

…». Poenget er at om forutsetningen for enhetsprisen brister, og det aktuelle beskrevne 

arbeidet blir billigere eller dyrere enn det som lå til grunn for tilbudet og kontrakten, skal 

denne kunne justeres tilsvarende. 

Dette innebærer etter voldgiftsrettens flertalls oppfatning særlig to ting: 

For det første må det være slik at de aktuelle uforutsette omstendighetene griper inn i det 

beskrevne arbeidet slik at det påvirker kostnadene ved å utføre det. Dette følger også av den 

grunnleggende risikofordelingen mellom partene i en anbudsbasert kontrakt omtalt flere 

ganger over. I denne forbindelse viser flertallet også til at entreprenøren i utgangspunktet 

står fritt ved prisingen slik at han selv kan velge hvor han vil legge inn kostnadsdekning og 

fortjeneste. Entreprenøren kan videre velge å «bryte» med vederlagsstrukturen som ligger i 

postangivelsen byggherren har utarbeidet når han legger inn sin egen kostnads- og 

fortjenestedekning. Et utslag av denne risikofordelingen ligger i at ikke prisede poster 

normalt skal anses inkludert i totaltilbudet, jf. prinsippet uttrykt i for eksempel NS 8400 og 

NS 8410 punkt 5.1.2, med mindre det beror på en åpenbar feil at en post ikke er priset. Det 

er i utgangspunktet også adgang til såkalt «taktisk prising». Dersom entreprenøren 

«bommer» ved sin prising, enten ved feilaktige antakelser eller rene feil, vil imidlertid 

normalt entreprenøren bære denne risikoen, jf. for eksempel Rt. 2003 s. 1531 

(Feilprisingsdommen). Etter flertallets oppfatning kan man ikke via den justeringsretten som 

NS 8405 pkt. 27.5.2 annet avsnitt hjemler, bryte med disse overordnede prinsippene. 

At kontrakten er inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser underbygger også dette. 

Som voldgiftsretten allerede har vært inne på, anga Høyesterett tolkingsstandarden i HR-

2019-830-A (Sveen) til hvordan en «’normalt forstandig tilbyder’ oppfatter de beskrivelser 

som er gitt i kontraktsdokumentene» (avsnitt 36). Hvordan den enkelte tilbyder faktisk har 

forstått kontraktsdokumentene, er dermed av underordnet betydning, jf. også Rt. 2007 side 

1489 avsnitt 74.         

Ser vi på den her aktuelle del av beskrivelsen, post B.03.031.14, angir den klart å skulle 

dekke «Leverings- og behandlingsavsgift for rene masser». Det er med andre ord etter 

flertallets oppfatning bare forhold som griper inn i kostnadene ved å deponere slike masser 

som kan gi grunnlag for justeringer av enhetsprisen Consto her tilbød.  
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For det andre er det slik at en eventuell justering av enhetsprisen skal ta utgangspunkt i de 

eventuelle fordyrelser eller besparelser forutsetningsforrykkelsen har ført til. Dette 

innebærer at man ikke kan legge vekt på nivået på de opprinnelige enhetsprisene når man 

vurderer hvor mye enhetsprisen skal justeres.  Dette bestemmes utelukkende av sannsynlige 

merkostnader eller besparelser.  

I denne forbindelse er det et poeng at partene har bevisbyrden for å sannsynliggjøre de 

faktiske forhold som skal legges til grunn avhengig av hva som er situasjonen og hva slags 

justering som kreves: «Dersom entreprenøren krever justering, for eksempel ved økning av 

volumet, må han dokumentere at arbeidsoperasjonen har blitt dyrere. Dersom byggherren 

vil nedjustere, må han dokumentere besparelse tilsvarende», jf. Arvesen mfl., NS 8405 med 

kommentarer, side 404.   

Slik voldgiftsretten ser det, blir spørsmålet om Kommunen har sannsynliggjort at det forhold 

som påberopes – en økning fra anslåtte 1,5 tonn til 11 639,9 tonn på post B03.031.14 – fikk 

noen konsekvenser for «den arbeidsoperasjonen» som er dekket av beskrivelsen. Slik 

voldgiftsrettens flertall ser det, ville det vært mulig for Kommunen å belyse spørsmålet, bl.a. 

ved å innhente opplysninger fra aktuelle deponieiere. For eksempel hadde problemstillingen 

vært aktuell dersom det ble påvist at Consto hadde oppnådd en rabatt hos deponieier etter 

hvert som massene økte. Det materialet som er fremlagt for voldgiftsretten viser imidlertid 

etter flertallets oppfatning at Consto har betalt tilnærmet samme beløp pr. tonn gjennom 

hele leveransen til deponiet.  

Kommunens har i stor grad i stedet fokusert på at Consto her oppnår en helt urimelig og 

uakseptabel fortjeneste, og at dette totalt sett blir dyrt for Kommunen. Slik voldgiftsrettens 

flertall ser det, er dette imidlertid, slik det følger av det ovenstående, irrelevant i forhold til 

den justering man kan kreve etter pkt. 25.7.2 annet avsnitt. Flertallet har forståelse for at 

Kommunen mener at enhetsprisen er svært høy, og egentlig uforståelig høy i relasjon til de 

ytelser den skal dekke, men det er ikke et forhold man kan kreve justert for innenfor 

rammene av pkt. 25.7.2. Hvordan entreprenøren faktisk har priset en post kan, som nevnt, i 

denne forbindelse ikke tillegges betydning, og det samme gjelder antakelser om hvordan 

han har gjort det.  

Flertallet mener videre at man heller ikke kan ta hensyn til ytelser som ligger utenfor posten, 

eventuelt fordi man mener at disse faktisk likevel er priset i posten. En slik fremgangsmåte 

innebærer et brudd med den grunnleggende risikofordelingen mellom partene ved bruk av 

enhetspriskontrakter, slik dette er beskrevet over. Også dette underbygger at man ved 

fastleggelsen av relevante «fordyrelser og besparelser» må holde seg innenfor det postens 

beskrivelse objektivt gir grunnlag for. Voldgiftsretten kan dermed etter flertallets oppfatning 

ikke bygge på en slik vurdering av hvordan enhetsprisen på post B03.031.14 som vitnet 

Skjelde gjorde rede for under hovedforhandlingen. Han viste bl.a. til at transportkostnader 

kunne bli hensyntatt og trukket inn – en ytelse som i dette tilfellet klart er dekket av post 

B03.032.13. En slik tilnærming til hvordan man kan forklare den enhetspris Consto tilbød er 

det etter voldgiftsrettens oppfatning ikke anledning til under NS 8405 pkt. 25.7.2 annet ledd.  
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Denne tolkningen av bestemmelsen har etter flertallets oppfatning støtte i juridisk teori. I 

Jan Einar Barbo, Kontraktsomlegging i entrepriseforhold, side 153-154 står blant annet 

følgende: 

«Hvis det etter NS 3430 pkt. 28.4.2 eller NF 92 art. 13.2 d) foreligger grunnlag for 

enhetsprisjustering på grunn av endrede forutsetninger, skal det henholdsvis gjøres 

‘tillegg til eller fradrag i enhetsprisene for de fordyrelser eller besparelser som dette 

har medført’ (NS 3430), eller foretas en justering ‘for de endrede forutsetninger for 

[ratenes] anvendelse’ (NF 92). Prisen skal med andre ord endres for så vidt det 

foreligger årsakssammenheng mellom forutsetningssvikten og kostnadsøkningen/-

reduksjonen. Slik ordlyden i standardene naturlig må forstås, skal det foretas slik 

justering for hele avviket, ikke bare for den del av avviket som entreprenøren måtte 

finne seg i uten å kreve slik justering. Det følger dessuten av ordlyden at justeringen 

skal skje som en direkte konsekvens av de økte eller reduserte kostnader, uten at 

justeringen prorateres i forhold til enhetsprisens prisnivå. At prinsippet om 

opprettholdelse av prisnivået er uttrykkelig nevnt i NS 3430 pkt. 28.4.1 og i NF 92 art 

13.2 bokstav c og e, taler dessuten for en antitese på dette punkt. Her ligger det 

derfor sannsynlig en kommersiell endring av risikofordelingen, sett i forhold til de 

øvrige justeringsreglene.» (Flertallets understrekning) 

Uttalelsen gjelder (blant annet) reguleringen i NS 3430, forgjengeren til NS 8405. 

Innholdsmessig var imidlertid NS 3430 pkt. 28.4.2 parallell til reguleringen i NS 8405 pkt. 

25.7.2 annet ledd. Konsekvensen av reguleringen er at det skal gjennomføres en justering av 

enhetsprisen som direkte gjenspeiler forskjellen i kostnader, og at dette ikke skal 

gjennomføres pro rata. Det vil medføre at man ikke nødvendigvis opprettholder 

«prisnivået», slik som etter pkt. 25.7.2 første avsnitt. Tillegget eller fradraget skal tvert imot 

fastsettes nominelt, uavhengig av den enhetsprisen som faktisk er angitt. Dermed beholder 

entreprenøren også den grunnleggende restrisikoen for prisingen – og prisingsfriheten – 

som han har etter systemet. Byggherrens risiko utover risikoen for beskrivelsens innhold 

isoleres til konsekvensene av endringen, som entreprenøren ikke hadde forutsetninger for å 

ta høyde for ved angivelsen av enhetsprisen. Dermed oppnår man også en symmetri med 

bestemmelsen i NS 8405 punkt 22.1 fjerde ledd. 

Tilsvarende synspunkter er også fremmet i Arvesen m.fl., NS 8405 med kommentarer, 

direkte relatert til NS 8405 punkt 25.7.2 annet ledd, på side 404: 

«Enhetspriser skal justeres for ‘fordyrelser eller besparelser som dette har medført’. 

Dette må gjelde krone for krone uavhengig av de opprinnelige enhetsprisenes nivå, jf. 

Barbo s. 154.» 

Med denne tolkningen av reguleringen følger det av det ovenstående at Kommunen ikke kan 

gis medhold på dette punktet. 
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5.2.3.5  Voldgiftsrettens flertalls konklusjon 

Etter dette har voldgiftsretten flertall, Herman Bruserud og Harald S. Kobbe, kommet til at 

NS 8405 pkt. 25.7.2 ikke gir grunnlag for et krav om justering av enhetsprisen på post 

B03.031.14. 

 

5.2.3.6  Dissens fra voldgiftsrettens mindretall 

Mindretallet, Kasper Nordmelan, har funnet at Kommunen har rett til en justering av 

enhetsprisen for post B.03.031.14 etter NS 8405 punkt 25.7.2, og vil i den sammenheng 

bemerke: 

Flertallet legger til grunn at det er bestemmelsen i annet ledd av NS 8405 pkt. 25.7.2 som er 

aktuell ved vurderingen av Kommunens krav. Kommunen har imidlertid påpekt for 

voldgiftsretten at de mener at begge ledd i pkt. 25.7.2 skal legges til grunn, etter en samlet 

vurdering. Consto viser også til begge ledd for sin avvisning av Kommunens krav om justering 

av enhetsprisen. Jeg mener i likhet med Kommunen at begge ledd bærer relevans for 

vurdering dette forholdet. 

Flertallet har kommet til at det ikke er sannsynliggjort at Consto har oppnådd besparelser 

som grunnlag for justering. Jeg mener flertallet trekker kravet til bevisførsel for langt. Jeg 

finner det sannsynliggjort at forutsetningene for Constos estimering av kostnader, som ville 

ha påløpt ved utførelse av post B.03.031.14 med kontraktens mengde, er endret i så stor 

grad at justering av enhetsprisen er berettiget.         

Kombinasjonen av postens beskrivelse og mengdeanslag skaper en fundamental utfordring 

knyttet til anvendelsen av den juridiske teori i dette tilfelle. Mengden – 1,5 tonn – er så liten 

at det er vanskelig å anskueliggjøre og etterprøve betraktninger omkring mulige modeller for 

kostnadsdannelse ved den angitte utførelsen. 

Transport til massemottak under post B.03.031.13 og kostnader knyttet til deponering under 

post B.03.031.14 er uløselig knyttet til hverandre. Den ene posten kan ikke utføres uten at 

ytelsene i den andre posten kommer til utførelse med samme mengde. Det er derfor 

vanskelig å forstå at tilbyderne kan ha priset disse postene uten å ha merket seg 

uoverensstemmelsen i mengdeanslagene. Dette er riktignok ikke av betydning for mine 

videre vurderinger, ettersom begge poster lar seg kalkulere og prise med angitte beskrivelser 

og mengder – basert på antagelser og teoretiske betraktninger. Constos vitner, daglig leder 

Morten Karlsen og prosjektleder Runar Ranheim, bekreftet at den høye prisen for post 

B.03.031.14 var en konsekvens av den lave mengden. Videre bekreftet Karlsen og Ranheim 

at uoverensstemmelsen i mengdeanslagene for transport og deponering ikke var avdekket i 

tilbudsfasen, hvilket avkrefter eventuell mistanke om spekulasjon fra Constos side. Jeg finner 

det dermed bevist for voldgiftsretten at vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt.  Retten 

kan dermed legge til grunn at Constos pris på kr. 1.233,33 eks. mva. pr. tonn reflekterer 

Constos antagelser om hvilke kostnader som ville ha påløpt ved deponering av 1,5 tonn på 

godkjent massemottak, utover kostnader som kan anses dekket av andre enhetspriser i 

kontrakten.  
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Voldgiftsretten kjenner ikke hvilke antagelser – materielle og merkantile ytelser – Consto har 

tatt høyde for når prisen ble satt. Karlsen og Ranheim kunne heller ikke gjøre rede for dette. 

Kommunen har heller ingen forutsetninger for å bevise eller estimere dette, ettersom dette 

vil avhenge av hvordan den enkelte tilbyder bygger opp sine kalkylemodeller. Opplysninger 

om de tre tilbydernes priser for post B.03.031.14 illustrerer at det er gjort individuelle 

vurderinger med ulikt grunnlag og med ulike konklusjoner.  

Sakkyndige vitne Lars D. Skjelde antydet at Consto kunne ha tatt hensyn til økte 

transportkostnader. Flertallet har kommet til at man må se bort fra transport ved justering 

av enhetsprisen for B.03.031.14, ettersom transport er dekket av post B.03.031.13. Jeg kan 

imidlertid ikke se at retten har grunnlag for å konkludere med at Constos antagelser om 

merkostnader er knyttet til transport, og ser heller ingen grunn til for retten til å søke 

utenfor postens prisgrunnlag for å finne årsaker til den relative fordyrelsen som den lave 

mengden medfører. Fordyrelsen må antas å være knyttet til postens prisgrunnlag, ettersom 

det er her Consto har plassert pristillegget som følge av den lave mengden. 

Mulige omstendigheter rundt en tenkt leveranse av 1,5 tonn leire på godkjent massemottak 

er ikke kjent. Det er vanskelig å forestille seg ekstern deponering med så liten mengde som 

det her er blitt angitt. Det er følgelig stor usikkerhet knyttet til den respektive tilbyders 

estimering av tilhørende mengdeavhengige merkostnader, tilsvarende vanskelig å 

dokumentere besparelsen ved at grunnlaget for den mengdeavhengige merkostnaden 

bortfaller. Jeg mener kravet til bevisførsel må vurderes i lys av denne usikkerheten, og 

flertallets henvisning til at vederlagsjusteringen skal utmåles krone for krone innebærer en 

urimelig tilnærming i tilfelle der den ene part sitter alene med mulighetene til å 

dokumentere fordyrelsen eller besparelsen.  

Jeg finner støtte for mitt syn med hensyn til kravet til bevisførsel i avsnitt 86 i Høyesteretts 

dom fra HR-2019-1225-A (HAB-dommen): 

«Men etter mitt syn kan det ikke generelt kreves at de eksakte økonomiske 

konsekvensene av hvert enkelt byggherreforhold må påvises. Kravene til bevis må ta 

høyde for at det kan være vanskelig eller umulig å knytte alle merutgiftene til enkelte 

byggherreforhold. Beviskravene kan ikke settes så høyt at det i praksis blir umulig 

eller urimelig tyngende for entreprenøren å føre bevis for plunder og heft. Ved 

plunder og heft står dessuten, som jeg har vært inne på, ofte den samlede effekten 

av byggherreforholdene på entreprenørens produktivitet i forgrunnen. 

HAB-dommen handlet riktignok om såkalt «plunder og heft»; avledede og samlede 

virkninger av flere byggherreforhold. Vederlagsjustering som følger av enkeltforhold er 

normalt enklere å underbygge med bevis, men det gjør ikke Høyesteretts veiledning 

vedrørende bevisførsel irrelevant ved betraktning av enkeltforhold som dette. 

Når referansegrunnlaget for å utmåle besparelsen krone for krone ikke eksisterer, er glemt 

eller på annen måte utilgjengelig, mener jeg en helhetlig vurdering av pkt. 25.7.2 leder til at 

vederlagsjusteringen må kunne fastsettes etter betraktning av likeartede ytelser det er 

fastsatt enhetspris for. Consto har i Kontraktens post B.03.031.29 prissatt den samme 

ytelsen for levering av masser fra en tilgrensende byggegrop. Posten gjelder levering av 
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3.800 m3 leire, tilsvarende snaut 7.000 tonn, fra utgraving for tre utvendige utjevningstanker 

like inntil pumpestasjonen. Mengdeanslaget i denne posten har en størrelsesorden som 

fremstår som tilsvarende den omforente utførte mengden for post B.03.031.14, med hensyn 

til kostnadsdannelsen. Jeg mener i likhet med Kommunen at enhetsprisen for B.03.031.29 er 

anvendelig for avregning av leverings- og behandlingsgebyr ved levering av 11.639,9 tonn 

leire fra utgraving for spuntgrop for pumpestasjon. 

Jeg finner støtte for mitt syn vedrørende bruk av anvendelige enhetspriser fra andre deler av 

kontrakten i Tore Sandviks kommentar til NS 3401 (1978) side 127 femte avsnitt: 

«Enhetsprisen skal anvendes selv om den finnes i en helt annen del av kontrakten 

enn den som gjelder det arbeid der endringen er foretatt.» 

Bestemmelsene for vederlagsjustering i NS 3401 har riktignok en annen struktur og ordlyd 

enn tilsvarende bestemmelser i NS 8405, også til dels annet innhold. Jeg finner likevel 

Sandviks kommentar relevant. Ytelsene er de samme, og arbeidsforholdene og arbeidets 

generelle preg er av samme karakter. Jeg kan ikke se at nyere standarder har fjernet 

grunnlaget for Sandviks tolkning med hensyn til å bruke enhetspriser fra andre deler av 

kontrakten – ved ellers like ytelser.   

Det er fremlagt dokumentasjon for voldgiftsretten som viser at de to omtalte byggegropene 

i stor grad er to deler av samme byggegrop, der riktignok en andel av post B.03.031.14 

utføres innenfor en stålspunt. Utgravingen for utjevningstankene er avregnet med et 

omforent volum som er om lag 2.500 m3 lavere enn anslått i kontrakten. Det er opplyst at 

dette skyldes at grensesnittet mellom de to byggegropene er forskjøvet, etter at behovet for 

avlasting utenfor stålspunten viste seg større enn først antatt. Denne endringen har medført 

en tilsvarende økning av post B.03.031.14. Dette underbygger likheten mellom ytelsene i de 

to postene, da deler av endringene i avregningsvolumene sågar dreier seg om en overføring 

av de samme massene mellom de to postene. 

Enhetsprisen for post B.03.031.29 er 98,91 kroner pr. m3. Dette tilsvarer 54,95 kroner pr. 

tonn, ettersom det er opplyst at leira har en egenvekt på 1,8 tonn pr. m3. Når denne 

enhetsprisen legges til grunn, kan de mengdeavhengige merkostnadene Consto har antatt 

for levering av 1,5 tonn beregnes til 1.768 kroner. Dette er besparelsen jeg mener det burde 

korrigeres for som følge av forrykkede forutsetninger. 

Consto har anført at enhetspris for post B.03.031.29 ikke er anvendbar, med henvisning til at 

postene avregnes med ulik enhet og at postene gjelder masse fra to ulike byggegroper. Ulike 

enheter kan ikke utgjøre en hindring for anvendelse av enhetsprisen. Volumet av massene 

må uansett måles på byggeplass for avregning av graving og transport, og de samme 

massene blir ufravikelig veid på massemottaket for avregning av mottaksavgift. Partene 

kjenner både volum og vekt for massene i begge de aktuelle byggegropene, og synes for 

øvrig å være omforent om hvilken faktor som skal benyttes ved omregning mellom volum og 

vekt. Ulikt gravested har utvilsomt relevans for kostnader ved utgraving, hvilket også 

gjenspeiles gjennom differensierte enhetspriser for graving og opplasting i de to 

byggegropene. Tilsvarende finner jeg det tvilsomt om det vil være særlig forskjell i 

transportkostnaden avhengig av hvilken byggegrop det kjøres fra, gitt at massene kan 
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fraktes til de samme mottaksstedene, hvilket også gjenspeiles gjennom at Consto har gitt 

eksakt samme enhetspris for transport fra de to byggegropene. Når det kommer til 

prisgrunnlaget for postene B.03.031.14 og B.03.031.29, har det ikke fremkommet 

opplysninger som tilsier at det kan påregnes ulike betingelser for levering av massene 

avhengig av hvilken av de to byggegropene massene kommer fra. 

Når det gjelder fastsettelse av eventuell vederlagsjustering har Consto subsidiært anført at 

justert enhetspris ikke kan fastsettes lavere enn kr 495,00 eks. mva. pr. tonn, som var prisen 

til den konkurrenten som var nest dyrest på post B.01.031.14. Jeg ser ikke at denne 

anførselen kan føre frem, ettersom konkurrentens pris er gitt på det samme grunnlaget som 

Constos pris. Grunnlaget for å benytte denne enhetsprisen er altså også blitt forrykket etter 

at mengden er endret fra 1,5 tonn til 11 639,9 tonn. 

Consto har atter subsidiært anført at justert enhetspris ikke kan fastsettes lavere enn 

enhetsprisen som ble akseptert i Kommunens tilsvar til sluttoppgjøret på kr. 178,00 eks. 

mva. pr tonn. Jeg ser heller ikke at denne anførselen kan føre frem. Kommunen har både 

gjennom brev av 17. mars 2018, brev av 7. juni 2018 og i tilsvar til sluttoppgjør datert 16. 

mars 2019 begrunnet sitt syn, og vist til at kommunen mener at enhetsprisen for prosess 

B.03.031.29 skal benyttes. Kommunen gjør imidlertid en beregningsfeil i de to sistnevnte 

dokumentene, ved at det er utført en multiplikasjon i stedet for en divisjon med faktoren 1,8 

ved omregning av enhetsprisen fra enhet m3 til enhet tonn. Dette fremstår for meg som en 

inkurie, uten betydning for min forståelse av hvilket betalingskrav som ikke godtas. Jeg 

finner uenigheten tilstrekkelig tilkjennegitt, og mener at Kommunen har sin rett til å 

påberope anvendelse av enhetspris for prosess B.03.031.29 i behold. 

Jeg finner forankring for denne vurdering i avsnitt 62 i Skanskadommen, HR-2020-228-A. 

«Min konklusjon, basert på kontraktens ordlyd og system og hensett til reelle hensyn, 

er at kravet til innsigelser etter punkt. 33.2 kan begrenses til en tilkjennegivelse av 

uenighet uten at det kreves en nærmere begrunnelse. Men innsigelsene må 

identifisere hvilke deler av kravsbeløpet i sluttoppstillingen som bestrides, og dette 

må gjøres på en slik måte at en normalt forstandig underentreprenør kan forstå 

hvilke betalingskrav som ikke godtas.» 

 

5.2.3.7  Voldgiftsrettens mindretalls konklusjon 

Enhetsprisen for post B.03.031.14 justeres til kr. 54,95 eks. mva. pr. tonn. 

Med denne konklusjonen er det ikke nødvendig for meg å vurdere Kommunens anførsler 

vedrørende revisjon av vederlaget under post B.03.031.14 etter avtaleloven § 36 eller 

pristiltaksloven § 2, jf. § 6. 
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5.2.4 Revisjon av vederlaget under post B.03.031.14 etter avtaleloven § 36 eller 

pristiltaksloven § 2, jf. § 6 

5.2.4.1  Innledning 

Voldgiftsrettens flertall, Herman Bruserud og Harald S. Kobbe, har i lys av sin konklusjon 

knyttet til bruken av NS 8405 pkt. 25.7.2 annet avsnitt i pkt 5.2.3.5 over, funnet det 

nødvendig å ta stilling til Kommunens atter subsidiære anførsel om revisjon av vederlaget 

under post B.03.031.14 etter avtaleloven § 36 eller pristiltaksloven § 2, jf. § 6. 

 

Etter en kort oppsummering av partenes anførsler, jf. pkt. 5.2.4.2, finner voldgiftsrettens 

flertall det hensiktsmessig først å redegjøre for de mer generelle rettslige rammene for bruk 

av avtaleloven § 36, i pkt. 5.2.4.3, før vi går nærmere inn i en vurdering av Consto sitt 

vederlagskrav knyttet til B03.031.14 i pkt. 5.2.4.4. Konklusjonen er angitt i pkt. 5.2.4.5. 

 

Tilsvarende behandler voldgiftsrettens flertall anførselen knyttet til pristiltaksloven § 2, jf. § 

6, i punkt 5.2.4.6. 

 

5.2.4.2  Kort oppsummering av partenes anførsler 

Kommunen har anført at vederlagskravet under post B.03.031.14 må settes ned eller lempes 

med hjemmel i avtaleloven § 36 eller pristiltaksloven § 2 (urimelig pris), jf. § 6 

(tilbakebetaling av ulovlig merpris). 

 

Consto har gjort gjeldende at verken avtaleloven § 36 eller pristiltaksloven § 2, jf. § 6, kan 

ikke komme til anvendelse. Det vil ikke medføre et svært urimelig tolkningsresultat om 

Kommunen må betale den enhetspris som er avtalt. Her vises til at Kontrakten er inngått 

mellom profesjonelle parter, hvor Consto fikk tildelt kontrakt på bakgrunn av objektive 

kriterier etter avholdt anbudskonkurranse. Kommunen aksepterte med dette samtlige av 

Constos tilbudte enhetspriser. 

 

5.2.4.3  Generelle rettslige rammer for en avtalerevisjon hjemlet i avtalelovens §36 

Ved fastleggelsen av de generelle rammene for avtalerevisjon etter avtaleloven § 36, finner 

voldgiftsrettens flertall å ta utgangspunkt i bestemmelsens ordlyd. Reguleringens første og 

andre ledd fastsetter følgende: 

 

«En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke 

urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme 

gjelder ensidig bindende disposisjoner. 

 

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og 

forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og 

omstendighetene for øvrig.» 

 

Vi ser at bestemmelsens første ledd angir to alternative vilkår, hvor urimelighetskriteriet – 
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etter anførslene – er det aktuelle i den foreliggende saken. Bestemmelsens annet ledd gir 

anvisning på en bredt anlagt helhetsvurdering. 

 

Isolert gir urimelighetskriteriet begrenset veiledning for hvor terskelen for revidering skal 

ligge, utover at uttrykket, «urimelig», indikerer at terskelen er relativt høyt.  

 

Forarbeidene til avtaleloven § 36 underbygger, sammen med praksis fra Høyesterett og 

juridisk teori, at «partene stilling» har sentral betydning for fastleggelsen av terskelen. I 

dette tilfellet står vi overfor to profesjonelle parter, og i Ot.prp. nr. 5 (1982-83) side 29 

uttales blant annet følgende av betydning i denne sammenhengen: 

 

«Departementet er ubetinget enig i utvalgets argumentasjon og løsning om ikke å 

begrense den sivilrettslige lempingsregel til forbrukerforhold. Som framhevd av 

utvalget er det nettopp all grunn til at den sivilrettslige lempingsregel også kan fange 

opp urimelige vilkår mellom næringsdrivende, hvor man ikke har en særlig preseptorisk 

beskyttelseslovgivning som i forbrukerforhold. Således er da heller ikke de eksisterende 

særlige lempingsregler, de øvrige ugyldighetsregler i avtaleloven eller de nye generelle 

formuerettslige lempingsregler i de øvrige nordiske land begrenset til forbrukerforhold. 

 

En annen sak er at det ved den konkrete rimelighetsprøving av en avtale eller 

avtalevilkår selvsagt ikke vil være uten interesse om den ene avtalepart er forbruker 

eller næringsdrivende, jf avsnitt 5.3 nedenfor. Det vil ofte være lettere å få satt til side 

et avtalevilkår som virker urimelig overfor forbrukeren, da han som regel er den svake 

part i forholdet. I forretningsmessige forhold må man i tillegg til en vurdering av 

styrkeforholdet mellom partene i sterkere grad enn i forbrukerforhold ta hensyn til de 

særlige forhold som gjør seg gjeldende i forretningslivet, så som hensynet til 

forutberegnelighet, at den ene part har pågått seg en kalkulert risiko etc. Dette er 

forhold som kan tale mot at lemping finner sted.» 

 

Forarbeidene tilsier etter dette at terskelen for anvendelse av avtaleloven § 36 er høy i 

kontraktsforhold mellom profesjonelle parter.  

 

Tilsvarende synspunkter finnes i praksis fra Høyesterett. Voldgiftsrettens flertall legger her til 

at domstolspraksis – og særlig praksis fra Høyesterett – vil være en helt sentral kilde ved den 

nærmere fastleggelsen av innholdet av slik skjønnspregede begreper som vi her står overfor. 

 

I Rt. 1999 side 922, som gjaldt en entreprisekontrakt, fremkommer blant annet følgende av 

flertallets begrunnelse på side 932:  

 

«Jeg ser det slik at en avtalerevisjon etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle 

rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det vi 

her står overfor.» 

 

Uttalelsen ble fulgt opp i Rt. 2000 side 806 på side 816: 
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«Jeg finner det videre klart at det ikke er grunnlag for å sette prisbestemmelsene til 

side etter den bredere rimelighetsvurderingen som avtaleloven § 36 gir anvisning på. 

I den grad det er tale om å bruke § 36 når det her er tale om en avtale mellom 

profesjonelle, bør terskelen i alle fall være høy, jf. blant annet flertallet i Rt. 1999 s. 

922, på side 932.» 

 

Basert på disse uttalelsene fremkommer følgende i Rt. 2003 side 1132 i avsnitt 46: 

 

«Avtaleloven § 36 gir domstolene myndighet til helt eller delvis å sette til side en 

avtale når den på grunn av endrede forhold er blitt urimelig for en part og til å endre 

avtalen for å avbøte fortsatt urimelighet. Det kreves imidlertid svært meget for å 

konstatere urimelighet og sette til side avtalte vilkår i kontrakter i næring mellom 

profesjonelle parter, jf. eksempelvis Rt. 1999 side 922 flertallet på side 932 og Rt. 

2000 s. 806 på side 816. Det er kontraktens samlede virkninger som skal vurderes. 

Ved bedømmelsen av om ett eller flere avtalte vilkår eller hele avtalen er kvalifisert 

urimelig, vil irregulær utvikling, endrede forutsetninger og de økonomiske virkninger 

for partene når krav om endring settes fram, være sentrale momenter i 

helhetsvurderingen.» (Flertallets kursivering) 

 

Synspunktene er også fulgt opp i nyere praksis fra Høyesterett, hvor følgende uttalelse i Rt. 

2012 side 1537, avsnitt 46, er illustrerende: 

 

«Avtaleloven § 36 gir domstolene anledning til å sette til side eller revidere en avtale 

blant annet når denne på grunn av endrete forhold er blitt urimelig for en part, og til 

å endre avtalen for å avbøte fortsatt urimelighet. Terskelen for lemping er høy - det 

er de helt klare urimeligheter som rammes. For avtaler mellom næringsdrivende 

kreves spesielt mye. Jeg viser til Rt. 2003 s. 1132 avsnitt 46, hvor førstvoterende 

bruker karakteristikken ‘kvalifisert urimelig’ for å angi grensen. En eventuell revisjon 

skal dessuten være begrenset til det som er nødvendig for å avbøte den kvalifiserte 

urimeligheten – målet er altså ikke å oppnå et mest mulig balansert avtaleforhold.» 

(Flertallets kursivering) 

 

Som man ser ovenfor gir praksis fra Høyesterett grunnlag for å konkludere med at terskelen 

for å anvende avtaleloven § 36 i kontraktsforhold mellom profesjonelle parter ligger ved det 

«kvalifisert» urimelige.   

 

Høyesterettspraksis gir dermed ikke grunnlag for å slutte at avtalerevisjon er utelukket i 

forholdet mellom profesjonelle, eller endog til fordel for en profesjonell part i relasjon til en 

ikke-profesjonell part. Illustrerende i denne sammenhengen er Rt. 2007 side 862 og Rt. 2014 

side 351, hvor resultatet ble revisjon til fordel for den parten som måtte anses den mest 

profesjonelle, til tross for at terskelen var høy. I Rt. 2014 side 351 uttales følgende i avsnitt 

39: 
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«I vår sak er det en næringsdrivende som overfor en ikke-profesjonell part krever 

revisjon av avtalen. Også i en slik situasjon må vilkåret for å kreve revisjon stilles 

særlig strengt, det vil si at gjennomføring av avtalen må framstå som ‘kvalifisert 

urimelig’.» 

 

I Rt. 2007 side 862 var det ikke avtaleloven § 36 som ble anvendt, men den særskilte 

lempingsregelen i bustadoppføringslova § 23. Høyesterett uttalte imidlertid at det «[r]eelt 

sett … neppe [har] særlig betydning for resultatet om rimelighetsvurderingen foretas med 

grunnlag i bustadoppføringslova § 23 eller avtaleloven § 36». 

 

Etter voldgiftsrettens syn gir rettskildene etter dette grunnlag for å slutte at avtaleloven § 36 

kan anvendes for å revidere avtaler også mellom profesjonelle, men at terskelen her er høy, 

ved at det må foreligge en kvalifisert urimelighet. Som man ser i sitatet fra forarbeidene 

ovenfor, vises det gjerne til forutberegnelighetshensyn som en begrunnelse for en høy 

terskel for å anvende bestemmelsen.  

 

Avslutningsvis viser voldgiftsrettens flertall til at det følger av det ovenfor siterte fra Rt. 2012 

s. 1537 at en revisjon etter avtaleloven § 36 i et tilfelle som beskrevet er «begrenset til det 

som er nødvendig for å avbøte den kvalifiserte urimeligheten – målet er altså ikke å oppnå et 

mest mulig balansert avtaleforhold». 

 

5.2.4.4 Vurderingen av vederlagskravet under post B.03.031.14 

Når voldgiftsrettens flertall på dette grunnlaget vurderer om avtalelovens § 36 konkret gir 

grunnlag for å revidere den delen av Kontrakten som fastsetter enhetsprisen for post 

B.03.031.14, gjelder denne, som tidligere redegjort for leverings- og behandlingsavgift for 

rene masser med lokalisering «[n]ytt pumpeanlegg».  

 

Posten hadde et opprinnelig mengdeanslag på 1,5 tonn og en enhetspris på kr. 1 233,33 eks. 

mva. – totalt kr. 1 849,99 eks. mva. Endelig omforent mengde på posten ble 11 639,9 tonn, 

som etter den angitte enhetsprisen gir et samlet vederlag på kr. 14 355 837,90 eks. mva.  

 

Som allerede påpekt er terskelen for revisjon meget høy i forholdet mellom profesjonelle 

parter som Consto og Nittedal kommune – det kreves kvalifisert urimelighet, og dette er 

særlig begrunnet i forutberegnelighetshensyn. Det følger videre av Rt. 2003 side 1132 i 

avsnitt 46, gjengitt overfor, at «irregulær utvikling, endrede forutsetninger og de 

økonomiske virkninger for partene når krav om endring settes fram, [vil] være sentrale 

momenter i helhetsvurderingen».  

 

Bevisførselen for voldgiftsretten har omfattet opplysninger om i hvert fall vesentlige deler av 

Constos underliggende kostnader for ytelsen som er beskrevet i post B.03.031.14. Den 

fremlagte dokumentasjonen viser at entreprenøren i snitt har hatt en direkte kostnader på i 

overkant av kr. 42 eks. mva. pr. tonn for deponeringen i form av betaling til deponieier.  
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Det er ikke urimelig å anta at det i tillegg kan ha påløpt enkelte andre kostnader for Consto 

innenfor rammene av postens ytelsesbeskrivelse, men ut fra bevisføringen i saken er det 

ikke tvilsomt for voldgiftsrettens flertall at enhetsprisen som er angitt på posten, kr. 1 233,00 

eks. mva., gir et svært høyt vederlag for den ytelsen som er beskrevet. Den gir dermed også 

en – isolert sett – meget høy gjennomsnittlig fortjeneste for Consto per enhet, slik at den 

samlede fortjeneste på posten blir tilsvarende stor. I denne forbindelse må man etter 

flertallets oppfatning også ta i betraktning de andre tilsvarende postene for leverings- og 

behandlingsavgift hvor det var oppført masser, dvs. postene B.03.031.29 (lokalisering: 

utjevningstanker) og B.03.031.56 (lokalisering: innløpskum). For disse postene var det angitt 

enhetspriser som i større grad gjenspeilet ovennevnte kostnadsnivå ved betalingene til 

deponieier, med henholdsvis kr. 98,91 pr. m3 (som tilsvarer en tonnpris på ca. kr. 54,95 eks. 

mva.) og kr. 45,00 pr. m3 (som tilsvarer en tonnpris på ca. kr. 25 eks. mva.). 

 

Bevisførselen har ikke gitt noen entydig forklaring på hvorfor det er slike forskjeller i 

enhetsprisnivåene. Særlig gjelder det forholdet mellom post B.03.031.29 og post 

B0.13.031.14, som gjelder deponering av masser fra to steder eller lokasjoner som lå helt 

inntil hverandre.  Man skulle her tro at massene hadde en noenlunde lik beskaffenhet uten 

vesentlig betydning for størrelsen på leverings- og behandlingsutgiftene.  

 

I denne forbindelse bemerkes at Kommunen etter bevisførselen ikke har hevdet at Consto 

bevisst har søkt å utnytte en feilangivelse av mengden på post B0.13.031.14, noe Consto 

også har avvist. Consto har, som påpekt over under bl.a. pkt. 5.2.2.1, fremholdt at man i det 

hele tatt ikke oppdaget at mengdeangivelsen i posten måtte være uriktig i anbudsfasen, og 

voldgiftsretten legger det til grunn. Dette innebærer også at Consto ikke ved 

kontraktsinngåelsen hadde forutsett eller regnet med at denne posten i beskrivelsen ville gi 

noen ekstraordinær inntekt.   

 

At slike situasjoner, hvor enhetspriser viser seg å bli svært høye, kan oppstå, ligger i 

enhetspriskontraktenes natur og det kontraktsinngåelsesregime som er fulgt. Enhetsprisens 

størrelse er, isolert sett, derfor ikke tilstrekkelig til å begrunne en revisjon av Constos 

vederlag. Et slikt resultat må etter flertallets syn reserveres for helt særlige tilfeller, også i lys 

av de mekanismer som allerede ligger i Kontrakten for justering av enhetspriser. Risikoen for 

forutsetningene for enhetsprisen er slik sett, i hvert fall et stykke på vei, allerede uttrykkelig 

regulert i Kontrakten, hvilket i seg selv er et argument mot anvendelse av avtaleloven § 36.   

 

På den annen side må man som nevnt over kunne se hen til, og ta utgangspunkt i, at en ikke 

forutsett eller antatt økning omfanget av den ytelsen Consto skulle levere under post 

B.03.031.14 fikk svært store økonomiske virkninger for partene: Det samlede vederlaget 

Consto har fremmet krav om på posten, omkring kroner 14,4 millioner eks. mva., 

representerer alene en økning i det totale vederlaget på ca. 77 %, sammenlignet med den 

opprinnelige kontraktssummen på ca. kr. 18,7 millioner eks. mva. Det følger videre av de 

opplysninger voldgiftsretten har fått om hvilke kostnader som Consto hadde i forbindelse 

med post B.03.031.14, at denne vederlagsøkningen ikke på noen måte gjenspeiles i et 

tilsvarende kostnadspådrag for Consto. Det kan dermed ikke være tvilsomt at utslaget, slik 
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også Kommunen anfører, representerer en svært stor økonomisk balanseforrykkelse i 

forholdet mellom partene.   

 

Slik voldgiftsretten ser det, står man etter dette igjen med en situasjon hvor man ved bruk av 

Kontraktens enhetspris får en samlet vederlagsavregning på posten som ingen av partene 

hadde tenkt seg eller har hatt som forutsetning ved inngåelsen av Kontrakten. Dette 

underbygges av at det etter bevisførselen er klart at mengdeangivelsen fra Kommunens side 

berodde på en feil, og at Consto som nevnt ikke i tilbudsfasen oppdaget at det var en feil.  

 

Etter voldgiftsrettens flertalls syn vil en revisjon av det samlede vederlaget for post 

B.03.031.14 dermed heller ikke utfordre hensynet til forutberegnelighet i kontraktsforhold, 

særlig mellom profesjonelle parter. Dermed blir betenkelighetene knyttet til å anvende 

avtalelovens § 36 mindre. I dette lys finner voldgiftsretten at vederlaget på post B.03.031.14 

beregnet etter medgåtte mengder og anvendelig enhetspris fremstår som kvalifisert 

urimelig, og at det foreligger grunnlag for å revidere Constos vederlagskrav på denne posten.  

 

Det neste spørsmålet voldgiftsrettens flertall må ta stilling til, er hvordan Kontrakten her skal 

revideres. Konkret blir spørsmålet i dette tilfellet hvor mye Constos samlede vederlag skal 

nedsettes på post B.03.031.14.   

 

Slik flertallet ser det, følger det bl.a. av Rt. 2012 side 1537, avsnitt 46 gjengitt ovenfor at man 

ved anvendelsen av avtaleloven § 36 ikke skal søke et mest mulig balansert resultat. 

Revisjonen skal bare gå så langt at resultatet ikke lenger er kvalifisert urimelig.  Avtaleloven § 

36 vil derfor ikke gi hjemmel for å «rekalkulere» enhetsprisen, for eksempel ved å ta 

utgangspunkt i Constos kostnader og legge til et fortjenesteelement. I denne forbindelse 

bemerkes at det uansett også ville knytte seg betenkeligheter til en slik fremgangsmåte, da 

man generelt skal være forsiktig med å vurdere enkelte enhetspriser isolert fra det 

resterende vederlagsregimet i en entreprisekontrakt. Etter voldgiftsrettens syn må man 

heller anlegge en overordnet innfallsvinkel, med utgangspunkt i det samlede vederlaget 

Kontrakten gir anvisning på for posten, og utøve et helhetlig skjønn ut fra hva som skal til for 

«å avbøte den kvalifiserte urimeligheten» i dette tilfellet.  

 

Ved fastsettelsen av revisjonsnivået må man etter flertallets syn videre ta hensyn til den 

grunnleggende risikofordelingen mellom partene. Bakgrunnen for at problemstillingen i det 

hele tatt har kommet på spissen, ligger i en feil fra Kommunens side. Det er i utgangspunktet 

Kommunen som må bære risikoen for det ble angitt uriktig mengde. Consto har ansvar for, 

og frihet til å tilby de enhetspriser man ønsker. Etter voldgiftsrettens syn må dette holdes 

opp mot den ubalanse som har oppstått.  

 

Etter voldgiftsrettens flertalls syn vil en rimelig balansering av de ulike hensynene som gjør 

seg gjeldende forsvare å halvere Constos totale vederlagskrav på post B.03. 031.14, det vil si 

avrundet til kr. 7 178 000 eks. mva.  Beløpet fremstår fortsatt som svært høyt for den ytelsen 

posten rommer, men i lys av de hensynene som ovenfor er nevnt, fremstår det ikke lenger 
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som kvalifisert urimelig og det er da ikke grunnlag for å redusere det ytterligere.    

 

5.2.4.5 Flertallets konklusjon vedrørende avtaleloven § 36 

Etter dette har voldgiftsrettens flertall kommet til at avtaleloven § 36 gir grunnlag for å 

nedsette Constos vederlag under post B.03.031.14 til samlet kr. 7 178 000 eks. mva. 

 

5.2.4.6  Flertallets vurderingen av pristiltaksloven § 2, jf. § 6 

Som nevnt bl.a. i pkt. 4.2.1 over har Nittedal kommune også anført at Constos vederlag 

under post B.03.031.14 kan revideres etter pristiltaksloven § 2, jf. § 6. Etter konklusjonen 

angitt under pkt. 5.2.4.5 ovenfor, er det nødvendig for voldgiftsrettens flertall også å vurdere 

denne anførselen.  

Pristiltaksloven § 2 fastsetter forbud mot «å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige». 

Ytterligere fastsetter pristiltaksloven § 6 at den som har betalt en ulovlig pris, på nærmere 

vilkår «kan kreve overprisen tilbakebetalt». På samme måte som avtaleloven § 36 gir 

ordlyden i § 2 begrenset med veiledning. At overtredelse forutsetter urimelighet, tilsier 

imidlertid at terskelen også her er høy. Det samme tilsier det faktum at overtredelse av 

loven er straffesanksjonert, jf. dens § 3. 

Det er videre klart fra forarbeidene at bestemmelsen har forbrukervern som sitt 

hovedformål, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93) pkt. 6.4.4. I denne sammenheng kan det også vises 

til Rt. 1996 side 407 hvor det pekes på det samme. Etter voldgiftsrettens flertalls syn kan 

derfor det foreliggende tilfellet neppe sies å ligge i kjernen av det som kan rammes av 

bestemmelsen. Dette tilsier i seg selv at bestemmelsen ikke bør gi grunnlag for revisjonskrav 

utover det avtaleloven § 36 gir i et slikt tilfelle som det foreliggende. En viss støtte for dette 

synspunktet finnes også i Rt. 1996 s. 407.   

Selv om spørsmålet neppe er endelig avklart, er det nærliggende å slutte at forbudet i 

pristiltaksloven § 2 neppe går lenger enn det som foreskrives av avtaleloven § 36 i et tilfelle 

som det foreliggende.  

Voldgiftsrettens flertall finner også grunn til å trekke frem at man neppe under 

pristiltaksloven § 2 kan trekke ut enkeltposter fra en totalleveranse for individuell vurdering. 

I Ot.prp. nr. 41 (1992-93) pkt. 6.4.4 fremkommer blant annet følgende: 

«Derimot skal prisen på den enkelte salgsgjenstand eller ytelse bedømmes som en 

enhet, selv om det leveres spesifisert regning over de enkelte poster som går inn i 

prisberegningen. Om f.eks. en håndverker i sin regning har ført opp svært meget for 

materialer og svært lite for arbeidet, slik at dette går opp i opp, rammes ikke 

forholdet av § 2, jf. Rt. 1963 s. 588.» 

 

5.2.4.7 Flertallets konklusjon vedrørende av pristiltaksloven § 2, jf. § 6 

Etter dette har voldgiftsrettens flertall funnet at pristiltaksloven § 2, jf. § 6 ikke gir grunnlag 

for et revisjonskrav som går lenger enn det voldgiftsrettens flertall har funnet at avtaleloven 

§ 36 gir grunnlag for. 
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De konklusjonene voldgiftsrettens flertall her har kommet til for vederlaget under post 

B.03.031.14, innebærer at det ikke er nødvendig for flertallet å ta stilling til Constos anførsel 

om at Kommunen er bundet av sine innsigelser til sluttoppgjøret.    

 

5.3 Post E.411.7 

5.3.1 Innledning 

Post E.411.7 gjelder levering og legging av kabelrør i løsmasser. Typen rør er angitt i 

postbeskrivelsen som «Glatt rør», og materialet er «PVC-U». Fargen skulle være «Rød», og 

rørene skulle ha «Med trekketau og tettelokk i begge ender» som kompletterende deler. 

Den nominelle utvendige diameter var angitt til «DN110».  Lokaliseringen av ytelsen var 

angitt til «ved PA Slattum», og leggekravene var angitt til «REN9000».  

Avregningsenheten i postbeskrivelsen var angitt i meter, og mengden var anslått til 100. 

Consto hadde tilbudt en enhetspris på kr. 665,80 eks. mva., som ga en samlet pris på hele 

posten på kr. 66 580,00 eks. mva.   

Det viste seg at den samlede rørlengden som ble lagt her under denne posten var 1 274 

meter. Consto har for dette krevet kr. 848 229 eks. mva. basert på enhetsprisen angitt over. 

Kommunen anfører at dette kravet er uberettiget, og at vederlaget skal reduseres til 1/10-

del, eller til kr. 84 822 eks. mva.   

 

5.3.2 Kort oppsummering av partenes anførsler  

Consto har vist til sine mer generelle anførsler knyttet til bruk av avtalte enhetspriser i slike 

kontraktsforhold, jf. pkt. 3.2 over. Videre anføres at Kommunens argumentasjon om at 

enhetsprisen er 10 ganger for høy, og at vederlaget må reduseres tilsvarende, ikke er 

kontraktsmessig underbygget. Vitneførselen har vist at Kommunens prosjektleder bestilte 

den økte rørlengden uten å kontrollere hvilken enhetspris som var avtalt. Bestillingen var 

videre basert på utsagn fra andre ansatte i Kommunen som ikke kjente til detaljene i 

kontraktsforholdet, men som hadde sagt at slike tilleggsbestillinger blir meget rimelige. Når 

partene er enige om at arbeidene faller inn under post E.411.7, og Kommunen ikke har 

påvist at enhetsprisen fraviker bransjepraksis, kan ikke dette gi Kommunen grunnlag for å 

fravike den pris som følger av Kontrakten.  

Kommunen har vist til behovet for forutsigbarhet samt at rimelighetshensyn og reelle 

hensyn må veie tungt i Kommunens favør, jf. pkt. 4.1 over. Man protesterte mot at denne 

enhetsprisen kunne benyttes i e-poster av 10. desember 2018, og fremmet dessuten 

særskilte innsigelser til kravet i sluttoppstillingen. Slik Kommunen ser det må prisen 

reduseres til inntil 1/10, hvilket tilsvarer en pris som er vanlig i bransjen, jf. avtaleloven § 36 

og pristiltaksloven § 2, jf. § 6. En vurdering av kostnadene Consto må antas å ha hatt som 

vitnet Morten Almendingen gjorde rede for i sin vitneforklaring, viser at disse var enda 

lavere enn den reduserte enhetspris Kommunen har godtatt. 
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5.3.3 Voldgiftsrettens vurderinger 

5.3.3.1  Innledning 

Innledningsvis pekes på at det er likhetstrekk mellom dette kravet og det som knytter seg til 

E.411.8 i beskrivelsen, og som voldgiftsretten kommer tilbake til i pkt. 5.4.   

Videre har de spørsmål vi her står overfor også mange likhetstrekk med de deler av saken 

som knytter seg til post B.03.031.14 behandlet under pkt. 5.2 over. For alle disse tre 

delkravene, dvs. B.03.031.14, E.411.7 og E.411.8, er det tale om avregning av poster basert 

på enhetspriser, hvor arbeidet som er kommet til utførelse er blitt mer omfattende enn det 

som var anslått i anbudsinnbydelsen.   

Det er på det rene at kravet knyttet til post B.03.031.14 er det økonomisk dominerende, og 

det var også det kravet partene da naturlig nok viet klart mest oppmerksomhet under 

hovedforhandlingen. Voldgiftsretten legger imidlertid på bakgrunn av saksforberedelsen og 

forhandlingen i retten til grunn at Kommunens anførsler langt på vei er de samme for alle 

disse tre kravene. Kommunen anfører at den kontraktsmessige enhetspris ikke skal legges til 

grunn, prinsipalt på basis av en fortolking av Kontrakten. Det er for voldgiftsretten noe mer 

uklart om Kommunen har anført justering av enhetsprisen hjemlet i NS 8405 pkt. 25.7.2 på 

dette punktet. Som voldgiftsretten kommer tilbake til, er den imidlertid av den oppfatning at 

en slik anførsel uansett ikke kan føre frem, og behandler den derfor i punkt 5.3.3.3 nedenfor. 

I denne sammenheng bemerkes det at det er på det rene at Consto mener det ikke 

foreligger grunnlag for en slik justering. Ytterligere har Kommunen anført at vederlaget kan 

kreves revidert med hjemmel i avtalelovens § 36 og/eller pristiltakslovens § 2 jfr. § 6.    

Disse fellestrekkene i argumentasjonen for de tre kravene, innebærer at også Voldgiftsretten 

på det mer generelle nivå kan vise til sin fremstilling knyttet til post B.03.031.14 i pkt.5.2 i 

relasjon til både E.411.7 her og post E.411.8 under pkt. 5.4.   

 

5.3.3.2  Hvilken enhetspris skal legges til grunn ved oppgjøret for post E.411.7 ut fra 

en tolkning av Kontrakten?   

Voldgiftsretten viser her til sine mer generelle rettslige betraktninger under pkt. 5.2.2.2 over.  

Hovedprinsipper er at byggherren eller anbudsinnbyderen har ansvaret for og risikoen 

knyttet til å utarbeide anbud- eller tilbudsgrunnlaget, herunder sikre at det blir både feilfritt, 

klart og fullstendig. Entreprenøren eller anbyderen har på sin side ansvaret for og risikoen 

knyttet til å vurdere og kalkulere arbeidet som er beskrevet og prise dette.  

Videre skal kontrakter som denne tolkes objektivt, men systembetraktninger vil kunne ha 

betydning, og ut fra omstendighetene vil det kunne være nødvendig å se samtlige 

kontraktsdokumenter i sammenheng.   

Når det gjelder hvilke krav til fortolkningen og det man må kunne kalle anbyderens 

aktsomhet i gjennomgangen av anbudsgrunnlaget, har Høyesterett vist til hva «en normalt 

forstandig tilbyder» vil lese ut av dette.  
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Ser vi med disse utgangspunktene på beskrivelsen i post E.411.7, er enheten som skal prises 

angitt i meter og mengden er anslått til 100.  På samme måte som for post B.03.031.14, er 

selve beskrivelsesteksten etter voldgiftsrettens oppfatning klar, den åpner ikke for noen 

tolkningstvil.  

Videre er det slik at man ikke ut fra denne posten eller andre deler av beskrivelsen kunne 

lese at det knyttet seg en feil til den anslåtte mengden på 100 meter. Slik sett skiller post 

E.411.7 seg klart fra B.03.031.14 hvor vi som nevnt over har en forestående post, 

B.03.031.13, som lest i sammenheng indikerte at mengden som der var anslått til 1,5 tonn 

kunne være for liten.   

Videre nevnes at bevisføringen for voldgiftsretten viste at når mengden økte fra 100 til vel 

1 200, skyldtes det dels at det ble nødvendig med flere eller lengre rør av den her angitte 

typen fordi tekniske løsninger som ble valgt ved «PA Slattum» gjorde det nødvendig, og dels 

at Kommunen valgte å benytte anledningen til å legge rør opp til en tilstøtende vei når man 

likevel hadde en åpen grøft langs denne strekningen. Det er med andre ord, i hvert fall et 

stykke på vei, tale om tilleggsarbeider.  

Ut fra bevisføringen for voldgiftsretten er det ikke sannsynliggjort at en normalt forstandig 

anbyder ville sett at mengden var anslått for lavt, og at det kan foreligge grunnlag for å tolke 

Kontrakten slik at den i post E.411.7 avtalte enhetspris ikke skal legges til grunn i oppgjøret 

mellom partene.  

 

5.3.3.3     Justering av enhetsprisen etter NS 8405 pkt. 25.7. 2    

 

Hva angår rammene for å kunne anvende justeringsbestemmelsen i NS 8405 pkt. 25.7.2, 

vises til pkt. 5.2.3.4 flg. over.  

Voldgiftsrettens flertall har der lagt til grunn at man må se hen til hvilken konkret ytelse som 

er beskrevet i anbudsgrunnlaget, og deretter legge vekt på om det har inntruffet 

omstendigheter ved eller under gjennomføringen av arbeidet som har «forrykket 

forutsetningene for å anvende» den avtale enhetsprisen.  

Videre er det slik at det er entreprenøren som har bevisbyrden for at det har inntruffet slike 

omstendigheter som gir grunnlag for å øke enhetsprisen, mens byggherren har en 

tilsvarende bevisbyrde om han ønsker at enhetsprisen skal reduseres.    

Standardens bestemmelse gir ikke adgang til å justere en enhetspris bare fordi den er høy, 

hvilket kan gi store utslag om mengden øker kraftig ut over det som opprinnelig var anslått.   

Voldgiftsretten ser det slik at Kommunen ikke har anført eller sannsynliggjort at det har 

skjedd endringer under arbeidet som har ført til at de forutsetningene som Consto kunne 

legge til grunn for sin anbudskalkyle er endret, enn mindre forrykket. De beskrevne og 

spesifiserte rørene er kjøpt inn og lagt på plass av Consto på samme måte som 

entreprenøren her opprinnelig kunne ha tenkt seg og planlagt. Poenget for Kommunen 

synes i stedet å være at det er enhetsprisen på kr. 665,80 eks. mva. pr. meter som er altfor 

høy, og det er også dette som har stått i fokus for Kommunens bevisførsel bl.a. gjennom 

forklaringen fra Morten Almendingen.  
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Det kom også frem under hovedforhandlingen at når det gjaldt tilleggsbestilling på levering 

og endring av de aktuelle rørene under denne posten, hadde Kommunen først sagt at det 

ikke var aktuelt. Årsaken til at man ombestemte seg, var at prosjektlederen Morten 

Almendingen fikk opplyst internt i Kommunen at man pleide å gjøre tilleggsbestillinger i slike 

situasjoner fordi det kostet så lite å få lagt rør i grøfter som allerede ligger åpne. Det ble 

spesifikt opplyst at man i den forbindelse ikke kontrollerte hvilken enhetspris som var avtalt 

med Consto. Slik voldgiftsretten ser det, er situasjonen da den at Kommunen utvidet 

arbeidsomfanget uten å kontrollere kostnadene ved dette på forhånd. Man befinner seg da 

klart utenfor de situasjoner med justering av enhetspriser i visse særlige situasjoner som 

bestemmelsen i pkt. 25.7.2 skal ivareta. 

På denne bakgrunn er det ikke nødvendig for voldgiftsretten å gå nærmere inn på Consto sin 

anførsel knyttet til om Kommunen har varslet justering av enhetspriser i tide, jf. pkt. 25.7.3.    

  

5.3.3.4  Kontraktrevisjon med hjemmel i avtalelovens § 36 og/eller pristiltakslovens § 

2 sammenholdt med § 6 

For voldgiftsrettens mer generelle betraktninger knyttet til forståelsen og bruken av 

avtalelovens § 36, vises til pkt. 5.2.4 over. Mindretallet ved vurderingen av kravet under post 

B.03.031.14 ovenfor – Kasper Nordmelan – slutter seg til de generelle utgangspunktene det 

der er gitt uttrykk for.  

Kommunen anfører som nevnt at Consto sine faktiske kostnader for post E-411.7 var under 

1/10-del av den tilbudte enhetsprisen.  

Det generelle kostnadsnivået for ytelsene i post E.411.7 er i noen grad belyst under 

bevisførselen, men langt mindre konkret enn for post B.03.13.031.14. Det inntrykket 

voldgiftsretten sitter igjen med, er at avviket mellom enhetsprisen og de underliggende 

kostnadene på dette punktet er langt mindre enn for post B0.13.031.14. Av de samme 

grunnene som er redegjort for ovenfor, fremstår det derfor som enda mindre begrunnet 

direkte å revidere enhetsprisen for denne posten. 

Når det gjelder det samlede vederlaget som Consto oppnår gjennom avregning på denne 

posten, kr. 848 229 eks. mva., representerer økningen i forhold til tilbudt pris på de anslåtte 

100 meter rør, ca. 4,2 %, av den opprinnelige kontraktssummen for de samlede 

kontraktsarbeidene. Situasjonen er altså en helt annen enn for post B.03.031.14. Etter 

voldgiftsrettens oppfatning innebærer den grunnleggende risikofordelingen mellom en 

anbudsinnbyder og anbyder at man vil kunne få slike utslag om anslåtte mengder viser seg å 

bli feil. Noen ganger går det samlede beløpet kraftig opp som her, og noen ganger 

tilsvarende ned. Slike forhold innebærer ikke i seg selv at forutsetningene for å anvende 

enhetsprisene forrykkes på en måte som gir grunnlag for å revidere en 

enhetsprisbestemmelse som i E.411.7.  

I tillegg må det også her tillegges vekt at en vesentlig del av mengdeøkningen her stammer 

fra tilleggsbestillinger fra Kommunen, jf. pkt. 5.3.3.1 og 5.3.3.3 over. Etter vitneførselen 

legger voldgiftsretten som nevnt til grunn at bestillingen ble gjennomført uten at Kommunen 

undersøkte hvilken enhetspris som etter Kontraktens ordinære regler ville komme til 

anvendelse. Dette må Kommunen, som utgangspunkt, selv bære risikoen for. Et nærliggende 
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alternativ for Kommunen ville vært å fremsette en prisforespørsel overfor Consto før man 

bestilte arbeidene, for å undersøke mulighetene for å få utført arbeidet til en lavere pris. Når 

det ikke ble gjort, kan ikke voldgiftsretten se at Consto hadde noen oppfordring til å ta opp 

spørsmålet med Kommunen siden enhetsprisen og Kontraktens vederlagsmekanisme 

åpenbart måtte forutsettes kjent. Alle disse forholdene er av betydning ved en vurdering 

etter avtaleloven § 36. 

 

Voldgiftsretten finner det etter dette klart at det ikke foreligger noen kvalifisert urimelighet 

knyttet til Consto sitt krav knyttet til post E.411.7, og det er da ikke noe grunnlag for å 

revidere det kravet.  

Under henvisning til de generelle uttalelsene voldgiftsrettens flertall fremsatte om pris-

tiltaksloven § 2, jf. 6, ovenfor i pkt. 5.2.4.6, finner voldgiftsretten det videre utvilsomt at 

heller ikke disse bestemmelsene kan gi grunnlag for revidering av vederlaget under post 

E.411.7. 

 

5.3.3.5  Konklusjon 

Consto har rett til et vederlag for post E.411.7 basert på den i Kontrakten fastsatte 

enhetspris, kr. 665,80 eks. mva. pr. meter, til sammen kr 848 229 eks. mva.  

 

5.4 Post E.411.8 

5.4.1 Innledning 

Post E.411.8 gjelder også levering og legging av kabelrør i løsmasser. Forskjellen til post 

E.411.7 var at her var den utvendige diameter var angitt til «DN160», hvilket innebar at det 

var tale om et større eller grovere rør.  

Lokaliseringen av ytelsen var også forskjellig og her angitt til «Kryssing av eks. grusvei», mens 

de samme leggekravene som i post E.411.7, «REN9000», gjaldt.  

Mengden i postbeskrivelsen var angitt i meter, og anslått til 18 meter. Consto hadde tilbudt 

en enhetspris på kr. 772,11 eks. mva., hvilket ga en samlet pris på hele posten på kr. 

13 897,98 eks. mva.   

Det viste seg at den samlede rørlengden som ble lagt under denne posten var 285,4 meter. 

Consto har for dette krevet kr. 220 360 eks. mva. basert på enhetsprisen angitt over. 

Nittedal kommune har anført at dette er uberettiget, og at vederlaget også her skal 

reduseres til 1/10-del, eller kr 22 036, 00 eks. mva.   

 

5.4.2 Partenes anførsler 

Verken Consto eller Kommunen differensierte nevneverdig mellom sine anførsler når det 

gjaldt post E.411.7 og E.411.8, jf. pkt. 5.3.2 over.   

Consto anfører at den kontraktsfestede enhetsprisen som over skal legges til grunn for 

oppgjøret mellom partene, mens Kommunen hevder at det her foreligger det samme rettslig 

grunnlaget som for post B.03.031.14 og E.411.7 for å redusere denne delen av 

kontraktvederlaget.  
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For ordens skyld bemerkes at begge parter i enn mindre grad enn for post E.411.7 gjorde 

rede for hva som var årsaken til mengdeøkningen fra 18 meter til 285,40 meter.  

 

5.4.3 Voldgiftsrettens vurderinger 

5.4.3.1  Innledning 

Innledningsvis pekes også her på at det er likhetstrekk mellom dette kravet og det som 

knytter seg til E.411.7 i beskrivelsen, og som voldgiftsretten drøftet under pkt. 5.3 over.    

Videre har de spørsmål vi her står overfor også mange likhetstrekk med de deler av saken 

som knytter seg til post B.03.031.14 behandlet under pkt. 5.2 over. For alle disse tre 

delkravene, dvs. B.03.031.14, E.411.7 og E.411.8, er det tale om avregning av poster basert 

på enhetspriser, hvor arbeidet som er kommet til utførelse er blitt mer omfattende enn det 

som var anslått i anbudsinnbydelsen. Disse fellestrekkene i argumentasjonen for de tre 

kravene, innebærer at også Voldgiftsretten på det mer generelle nivå kan vise til sin 

fremstilling knyttet til post B.03.031.14 i pkt.5.2 i relasjon til både post E.411.7 og post 

E.411.8.     

Kommunen anfører at den kontraktsmessige enhetspris ikke skal legges til grunn, prinsipalt 

på basis av en fortolking av Kontrakten. Det er for voldgiftsretten noe mer uklart om 

Kommunen har anført justering av enhetsprisen hjemlet i NS8405 pkt. 25.7.2 på dette 

punktet. Som voldgiftsretten kommer tilbake til, er den imidlertid av den oppfatning at en 

slik anførsel uansett ikke kan føre frem, og behandler den derfor i punkt 5.4.3.3 nedenfor. I 

denne sammenheng bemerkes det at det er på det rene at Consto mener det ikke foreligger 

grunnlag for en slik justering. Ytterligere har Kommunen anført at vederlaget kan kreves 

revidert med hjemmel i avtalelovens § 36 og/eller pristiltakslovens § 2 jfr. § 6. 

 

5.4.3.2  Hvilken enhetspris skal legges til grunn ved oppgjøret for post E.411.8 ut fra 

en tolkning av Kontrakten?   

Voldgiftsretten viser her til sine mer generelle rettslige betraktninger under pkt. 5.2.2.2 over 

samt til fremstillingen knyttet til E.411.7, pkt. 5.3.3.2.   

De der beskrevne hovedprinsippene kommer til anvendelse også her.  

Som nevnt inneholder beskrivelsen i post E.411.8 en angivelse av hva som skal leveres av 

entreprenøren, med en enhet angitt i løpemeter for rørene, og en samlet lengde anslått til 

18 meter.  På samme måte som for post B.03.031.14, og post E.411.7 er selve 

beskrivelsesteksten etter voldgiftsrettens oppfatning klar, den åpner ikke for noen 

tolkningstvil.  

Videre er det slik at man ikke ut fra denne posten eller andre deler av beskrivelsen kunne 

lese at det knyttet seg en feil til den anslåtte mengden på 18 meter. Slik sett skiller post 

E.411.8 på samme måte som post E.411.7 seg klart fra B.03.031.14 hvor vi som nevnt over 

har en forestående post, B.03.031.13, som lest i sammenheng indikerte at mengden som der 

var anslått til 1,5 tonn kunne være for liten.   
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Videre nevnes at bevisføringen for voldgiftsretten ga inntrykk av at når mengden økte fra 18 

til 285,40 meter, skyldtes det ikke først og fremst at behovet for rør var undervurdert i 

anbudsbeskrivelsen isolert sett, men at det under arbeidets gang viste seg å være behov for 

mer rør knyttet til de løsninger som ble valgt underveis i dette. Det er med andre ord, i hvert 

fall et stykke på vei, også her tale om tilleggsarbeider.  

Ut fra bevisføringen for voldgiftsretten er det heller ikke her sannsynliggjort at en normalt 

forstandig anbyder ville sett at mengden var anslått for lavt, og at det kan foreligge grunnlag 

for å tolke Kontrakten slik at den i post E.411.8 avtalte enhetspris ikke skal legges til grunn i 

oppgjøret mellom partene.  

 

5.4.3.3     Justering av enhetsprisen etter NS 8405 pkt. 25.7. 2    

Hva angår rammene for å kunne anvende justeringsbestemmelsen i NS 8405 pkt. 25.7.2, 

vises til pkt. 5.2.3.4 flg. og 5.3.3.3 over.  

Voldgiftsrettens flertall har der lagt til grunn at man må se hen til hvilken konkret ytelse som 

er beskrevet i anbudsgrunnlaget, og deretter legge vekt på om det har inntruffet 

omstendigheter ved eller under gjennomføringen av arbeidet som har «forrykket 

forutsetningene for å anvende» den avtale enhetsprisen.  

Videre er det slik at det er entreprenøren som har bevisbyrden for at det har inntruffet slike 

omstendigheter som gir grunnlag for å øke enhetsprisen, mens byggherren har en 

tilsvarende bevisbyrde om han ønsker at enhetsprisen skal reduseres.    

Standardens bestemmelse gir ikke adgang til å justere en enhetspris bare fordi den er høy, 

selv om det kan gi store utslag om mengden øker kraftig.    

Voldgiftsretten ser det slik at Kommunen ikke har anført eller sannsynliggjort at det har 

skjedd endringer under arbeidet som har ført til at de forutsetningene som Consto kunne 

legge til grunn for sin anbudskalkyle er endret, enn mindre forrykket.  

De i post E.411.8 beskrevne og spesifiserte rørene er kjøpt inn og lagt på plass av Consto på 

samme måte som entreprenøren her opprinnelig kunne ha tenkt seg og planlagt.  Årsakene 

til mengdeøkningen på denne posten er i liten grad belyst og problematisert for 

voldgiftsretten. Poenget for Kommunen synes i stedet å være at det er enhetsprisen på 

772,11 eks. mva. som er altfor høy.  

Man befinner seg da etter voldgiftsrettens oppfatning klart utenfor de situasjoner med 

justering av enhetspriser i visse særlige situasjoner som bestemmelsen i pkt. 25.7.2 skal 

ivareta. 

På denne bakgrunn er det ikke nødvendig for voldgiftsretten å gå nærmere inn på Consto sin 

anførsel knyttet til om Kommunen har varslet justering av enhetspriser i tide, jf. pkt. 25.7.3.     
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5.4.3.4  Kontraktrevisjon med hjemmel i avtalelovens § 36 og/eller pristiltakslovens 

§ 2 sammenholdt med § 6 

For voldgiftsrettens mer generelle betraktninger knyttet til forståelsen og bruken av 

avtalelovens § 36, vises til pkt. 5.2.4 over. Mindretallet ved vurderingen av kravet under post 

B.03.031.14 ovenfor – Kasper Nordmelan – slutter seg til de generelle utgangspunktene det 

der er gitt uttrykk for. 

Kommunen anfører som nevnt at Consto sine faktiske kostnader for post E-411.7 var under 

1/10-del av den tilbudte enhetsprisen.  

Det generelle kostnadsnivået for ytelsene i post E.411.8 ble i begrenset grad belyst under 

bevisførselen, men som nevnt under pkt. 5.3.3.4 langt mindre konkret enn for post 

B.03.031.14. Det ble avgitt forklaring om de priser Kommunen selv betaler til sin leverandør 

av slike rør under egen rammeavtale, og har gjort rede for hvilke arbeidskostnader som ville 

kunne gå med til selve leggingen av rørene. Voldgiftsretten sitter igjen med et inntrykk av at 

avviket mellom enhetsprisen og de underliggende kostnadene her er langt mindre enn for 

post B.03.031.14, og muligens også post E.411.7. Voldgiftsretten finner derfor – av de 

samme grunner som ovenfor – at det ikke kan være aktuelt direkte å revidere selve 

enhetsprisen for denne posten. 

Ser vi på økningen på post E.411.8 som fulgte av at mengden økte, representerer den en 

økning i det totale vederlaget på ca. 1,1 %, sammenlignet med den opprinnelige 

kontraktssummen for de samlede kontraktsarbeidene. Også her er dermed situasjonen en 

helt annen enn for post B0.13.031.14, og også et stykke på vei post E.411.7. En avregning av 

den omforente mengden med angitt enhetspris gir dermed langt fra slikt utslag at den, 

isolert sett, kan sies å forrykke balansen i kontraktsforholdet. 

Voldgiftsretten finner det etter dette klart at det ikke foreligger noen kvalifisert urimelighet 

på dette punktet. Dermed foreligger det ikke grunnlag for å revidere Constos vederlagskrav.  

Under henvisning til de generelle uttalelsene voldgiftsrettens flertall fremsatte om 

pristiltaksloven § 2, jf. 6, ovenfor i pkt. 5.2.4.6, finner voldgiftsretten det videre utvilsomt at 

heller ikke disse bestemmelsene kan gi grunnlag for revidering av vederlaget under post 

E.411.8.  

 

5.4.3.5  Konklusjon 

Consto har rett til et vederlag for post E.411.8 basert på den i Kontrakten fastsatte 

enhetspris, kr. 772,11 eks. mva. pr. meter, til sammen kr. 220 360,00 eks. mva. 

 

5.5 Regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser 

5.5.1  Innledning 

Det følger av Kontrakten at partene har supplert NS 8405 pkt. 25.3 med egne 

«standardiserte bestemmelser […] for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og 

nedrigging.»:  
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For det første har man en bestemmelse om regulering i uendret byggetid. Denne innebærer 

at dersom netto vederlagsjustering som følge av forhold beskrevet i NS 8505 pkt. 25.2 a), b) 

eller c) overstiger 10 % av kontraktsummen, skal det gis kompensasjon etter en formel som 

lyder: 

0,5 A (B - 1,1 C) / C 

A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. 

B= kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks.- mva.  

C= Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) 

Det er videre bestemt at ved utregningen av B skal det bl.a. ikke tas hensyn til regulering av 

kontraktssummen pga. lønns- og prisstigning, eventuelle påslag knyttet til administrasjon av 

sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter eller prosjekteringsoppdrag, 

endringsarbeider som gjøres opp inklusive rigg og drift samt kompensasjon for rigg og drift i 

forlenget byggetid.   

For det andre har Kontrakten en bestemmelse om regulering i forlenget byggetid. Denne 

forutsetter at Consto har krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1. I slike situasjoner 

skal vederlaget for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging justeres etter en formel som 

lyder: 

0,7 A (Z) / Y 

A= den samme som under formelen for uendret byggetid 

Y= opprinnelig byggetid, som er nærmere beskrevet  

Z= forlengelsen utover opprinnelig byggetid.  

Partene er uenige om to hovedspørsmål i forbindelse med disse kontraktsbestemmelsene:     

For det første om Consto kreve regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser etter begge 

formlene, dvs. både for uendret og for forlenget byggetid. 

For det andre om hvordan skal Kontraktens formler skal anvendes, og da særlig hvilke 

faktorer skal legges inn i dem. 

Det er i denne forbindelse uomtvistet at avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. 

mva. er på kr. 5 829 029.     

Videre er partene som nevnt over under pkt. 3.1 enige om at Consto har rett til en samlet 

fristforlengelse på 54 dager, men man er uenige om hvilken betydning dette har for bruken 

av formelen for regulering i forlenget byggetid all den tid Kommunen anfører at man her 

bare skal ta hensyn til en fristforlengelse på 33 dager.     

 

5.5.2 Kort om partenes anførsler 

Consto gjør gjeldende at Kontrakten inneholder standardiserte formler for beregningen, 

uavhengig av de reelle riggkostnadene. Denne type bestemmelser er en vanlig måte regulere 
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kompensasjonen for rigg- og driftskostnader, hvor formålet er blant annet å forenkle 

behandlingen av krav om kompensasjon for økte rigg- og driftskostnader.   

Consto anfører at Kontrakten gir hjemmel for regulering av vederlaget for rigg- og 

driftsytelsene i uendret så vel som i forlenget byggetid. Reguleringene innebærer at Consto 

har risikoen for økte rigg- og driftskostnader innenfor 10 % endring av vederlaget. 

Endringene overstiger 10 % av kontraktssummen, hvilket er avgjørende når man benytter 

formelen for uendret byggetid. Den omforente fristforlengelsen på 54 dager innebærer 

videre at byggetiden er forlenget. Kontraktens ordlyd er klar og entydig med hensyn til 

vilkårene for at de to ulike formlene kommer til anvendelse.  

Consto reviderte hvilke beløp og tall som skal benyttes i de aktuelle formlene under 

hovedforhandlingen.  

I tilknytning til formelen for regulering av rigg og drift i uendret byggetid, 0,5 A (B - 1,1 C) / C, 

er A, opprinnelig rigg- og driftspost, uomtvistet og stor kr. 5 829 029,00 eks. mva.   

B omfatter verdien av kontraktarbeid og endringsarbeid ved avtalt opprinnelig ferdigstillelse, 

og Consto hevder den skal settes til kr. 41 640 418 eks. mva., og viser til sitt syn på de tre 

delkravene som gjelder bruken av enhetspriser, pkt. 5.2, 5.3 og 5.4 over. Den språklige 

forståelsen av «utført arbeid» innebærer etter Consto sin oppfatning alt arbeid som er utført 

av entreprenøren, altså både kontraktsarbeider og endrings-/tilleggsarbeider. Dersom det 

var meningen at den bare skulle komme til anvendelse på kontraktsarbeider og ikke 

endringsarbeider, skulle det i tilfelle ha vært presisert i bestemmelsen. Skulle voldgiftsretten 

mene at ordlyden ikke er så klar som Consto hevder, anføres at Kommunen må bære 

risikoen for uklarheten, jf. avtalerettens uklarhetsregel.    

C, som er det opprinnelige kontraktbeløpet eks. mva., er partene enige om er på 

kr. 18 678 959. Dette gir, etter formelen, Consto en rett til en regulering av vederlaget for 

rigg- og driftsytelser i uendret byggetid på kr. 3 291 270 eks. mva. 

Consto anfører subsidiært at de har krav på regulering av uendret byggetid basert på en 

justert B på kr. 37 863 532. Dette omfatter kontraktsverdi inklusive postene B.03.031.14, 

E.411.7 og E.411.8 uten endringsarbeider, og gir en regulering av vederlaget for rigg- og 

driftsytelser i uendret byggetid på kr. 2 701 955 eks. mva. 

Formelen for regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser i forlenget byggetid er 

0,7 A (Z) / Y. Her er A den samme som over, og Y er 304 dager fra oppstart den 15. januar 

2018 til avtalt ferdigstillelse den 15. november 2018. Vilkåret for at reguleringen skal komme 

til anvendelse er at overskridelsen av den avtalte byggetiden skyldes forhold byggherren har 

risikoen for. 

Z er den forlengede byggetiden, dvs. 54 dager regnet fra 15. november 2018 til 8. januar 

2019. På dette grunnlaget gir Kontrakten Consto en rett til regulering av vederlaget for rigg- 

og driftsytelser i den forlengede byggetiden på kr 724 794 eks. mva. 

Kommunen har anført at Consto sitt krav knyttet forlenget byggetid ikke kan føre frem fordi 

man lot det drøye med overtakelsen i strid med NS 8405 pkt. 25.6, og man har heller ikke 
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fremlagt dokumentasjon på økte kostnader. På denne bakgrunn hevder Kommunen at Z ikke 

skal settes lik 54 til tross for at man er enige om at Consto har en rett på en så lang 

fristforlengelse. I stedet skal man benytte 33 dager i formelen som tilsvarer tiden frem til 18. 

desember 2018 da arbeidet i realiteten var avsluttet, men man ikke klarte å gjennomføre en 

overtakelsesforretning som følge av snø på bakken.    

Consto avviser at man har forhalet overtakelsen. Kommunen ville ikke overta prosjektet den 

19. desember 2018 med den begrunnelse at de ikke kunne besiktige alle kummene på 

prosjektet, men Kommunens representanter var også usikre på hva de hadde myndighet til å 

signere på.  Det er videre bestilt arbeider knyttet til stålarbeidene den 11. desember 2018, jf. 

KOE 69.  Consto har også utført tilleggsarbeider etter overtakelse, jf. KOE 81, 85 og 86. 

Consto krav på regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser blir etter dette på til 

sammen kr. 4 016 064 eks. mva. 

Kommunen viser til at reguleringen av vederlaget for rigg- og driftsytelser kommer i tillegg til 

fastprisen som ikke er omtvistet, kr. 5 829 029,00 eks. mva. Dette innebærer at Consto gjør 

krav på et vederlag for rigg- og driftsytelser for dette begrensede arbeidet på nesten kr. 10 

millioner.    

Utgangspunktet må tas i de formlene som er inntatt i Kontrakten.  

Prinsipalt anfører Kommunen at Consto ikke kan kreve regulering av vederlaget etter begge 

formlene. Det følger av Kontraktens ordlyd at man må velge enten den for uendret eller den 

for forlenget byggetid.   

Kommunen gjør gjeldende at det er rett å benytte formelen for forlenget byggetid. I den 

forbindelse anføres at man skal se bort fra at Consto hadde rett til 54 dagers forlenget 

byggetid, og bare benytte 33 dager i formelen.   

I den forbindelse vises til at da avtalt kontraktstiden utløp, var riggen fjernet, og at Consto 

allerede 17. oktober 2018 hadde innkalt til «Overleveringsbefaring» den 31. oktober. Da var 

det bare små oppgaver som gjensto. Morten Almendingen forklarte i den forbindelse at det 

gjensto å teste ventilasjon, og at alle byggearbeidene var ferdig. Han opplyste at verdien av 

denne enheten var kr. 1,4 millioner, men han anslo verdien av den som krevde strøm 

(testing) til kr. 300 000 til 400 000. 

Den 19. desember ble det avholdt en overtakelsesbefaring, som innebar at alt relevant 

arbeid da var ferdig. Den eneste grunnen til at man ikke fikk avsluttet overtakelsen der og da 

var at det var kommet så mye snø at det ikke var mulig å finne og inspisere luker og dermed 

en del av det arbeidet.  Dette kom også til uttrykk i selve overtakelsesprotokollen som angir 

at den ble påbegynt den 19. desember 2018 kl. 0900 men først ble avsluttet den 11. januar 

2019.       

Dermed blir det rett bare å regne forlenget byggetid frem til den den 18. desember 2018, og 

formelen gir da følgende resultat:  

 

0,7 x kr. 5 829 029 (33)/304 = kr. 442 930,00 eks. mva. 
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Dersom formelen for uendret byggetid benyttes, anfører Kommunen at merbeløpet i 

deponiavgift ikke tas med i beregningsgrunnlaget. Kommunen tolker videre Kontrakten slik 

at det ikke skal tas hensyn til vederlaget for KOE/endringer.  

 

5.5.3 Voldgiftsrettens vurderinger 

5.5.3.1  Innledning 

Voldgiftsretten vil først behandle spørsmålet om bare én eller begge de to formlene for 

regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser kommer til anvendelse. Deretter vil retten 

ta stilling til hvordan den eller de aktuelle formlene skal benyttes.  

Det følger av gjengivelsen av partenes anførsler over at de også på dette punkt er uenige om 

hvordan Kontrakten skal fortolkes og anvendes. I denne forbindelse viser voldgiftsretten 

igjen til enkelte av de mer generelle prinsipper som vi har gjort rede for over, og da særlig 

betydningen av at kontrakter mellom det profesjonelle parter som her skal fortolkes 

objektivt. Dette innebærer at det vil bli lagt stor vekt på hva en utenforstående mer eller 

mindre umiddelbart vil lese ut av de aktuelle bestemmelsene. 

 

5.5.3.2  Innebærer Kontrakten at bare én eller begge de to formlene for regulering av 

vederlaget for rigg- og driftsytelser skal benyttes? 

Formlene og hovedinnholdet i disse er gjengitt over under pkt. 5.5.1. Som påpekt der står vi 

her overfor bestemmelser som dels supplerer og dels erstatter det som ellers følger av 

NS 8405 pkt. 25.3. De aktuelle formlene presenteres slik:  

«Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for 

kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.» 

Deretter presenteres reguleringen og formlene for henholdsvis uendret byggetid og i 

forlenget byggetid uten noen nærmere kommentarer til eller forklaring med hensyn til 

hvordan de forholder seg til hverandre.   

Voldgiftsretten vil også peke på at det kan påløpe økte rigg- og driftsytelser i ett og samme 

kontraktsforhold både innenfor opprinnelig byggetid, f.eks. ved økt arbeidsmengde, og om 

arbeidet tar lenger tid enn opprinnelig kontraktsfestet, slik at f.eks. bruk av nødvendig rigg 

og drift av byggeplassen blir mer omfattende. Det er med andre ord ikke en logisk slutning at 

den ene reguleringsformen utelukker den andre.  

I tillegg følger det uttrykkelig av bestemmelsen om regulering i uendret byggetid at man ved 

«utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. 

mva. (B)» ikke skal ta hensyn til «kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.»  En 

slik bestemmelse hadde ikke vært nødvendig om de to formlene ekskluderer hverandre, og 

ikke kan anvendes parallelt eller på samme kontraktsforhold.  

På denne bakgrunn er voldgiftsretten kommet til at det følger av Kontrakten at Consto kan 

kreve vederlagsjustering både etter formelen for uendret byggetid og for forlenget byggetid.  
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Hadde Kommunen ønsket at det ikke skulle være slik, hadde Kommunen all anledning til å 

sikre at den avtaleteksten man selv fikk utarbeidet og innarbeidet i Kontrakten klart ga 

uttrykk for dette.  

 

5.5.3.3  Regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser i uendret byggetid 

Den aktuelle formelen som skal legges til grunn er, som beskrevet over:   

0,5 A (B - 1,1 C) / C 

Her er partene enige om A, som er avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva., 

og C, som er opprinnelig kontraktsbeløp, dvs. kontraktssum eks. mva. Det partene er uenige 

om er størrelsen på B, som er kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig 

sluttfrist eks. mva. 

Kommunen hevder som gjengitt over at det som omtales som «merbeløpet på 

deponiavgift», dvs. det Consto tilkjennes under post B.03.031.14 utover opprinnelig andel av 

kontraktssummen, ikke skal tas med som en del av B. Det samme gjelder vederlag for 

endringer/KOE.  

Som skissert under pkt. 5.5.3.1 over følger det direkte av de her aktuelle kontrakts-

bestemmelsene at man skal se bort fra enkelte spesifikt angitte størrelser ved utregningen 

av B.   

Når kontraktsbestemmelsene er spesifikke på hva man ikke skal kan ta hensyn til, er det 

meget nærliggende å tolke dem antitetisk og slik at de regulerer dette forholdet 

uttømmende.  I denne forbindelse bemerkes også at Kommunen ikke har underbygget sine 

ovennevnte anførsler om hva som ikke skal kunne tas med i faktor B på en måte som 

voldgiftsretten finner overbevisende. For fullstendighetens skyld påpeker voldgiftsretten at 

den heller ikke kan se at det synes å foreligge noen saklig grunn som tilsier at Kommunen her 

vil kunne få medhold. Endrings- og tilleggsarbeider vil nettopp kunne føre til økt behov for 

rigg- og driftsytelser, det er derfor de til tider som omtalt i den aktuelle kontrakts-

bestemmelsen «gjøres opp inklusive rigg/drift». Post B.03.031.14 omfatter, som Kommunen 

har nevnt i ulike sammenhenger, en utgift for Consto til deponieieren, og ikke et vederlag for 

egen innsats. Men også økt omfang av en slik ytelse kan innebære økte rigg- og driftsytelser.  

Det legges derfor til grunn at faktoren B i den aktuelle formelen skal omfatte både det 

vederlaget Consto tilkjennes under pkt. 5.2 – 5.4 over, samt det beløp som partene er enige 

om at Consto har krav på for endringskrav, kr. 3 776 886, eks. mva. jf. pkt. 3.1 over.  

Beregningen av faktoren B blir da som følger: 

Akseptert av Kommunen på kontraktens poster  23 690 386,00  

Tilkjent på omtvistede poster      8 246 589,39 

Akseptert av NK på omtvistede poster      -746 471,44 

Omforente endringsarbeider      3 776 886,00  

Faktoren B        34 967 389,95 
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Etter dette er voldgiftsretten kommet til at Consto har rett til følgende regulering av rigg og 

drift i uendret byggetid: 

0,5 x kr. 5 829 029 x (kr. 34 967 390 – (1,1 x kr. 18 668 189)) / kr. 18 668 189 = kr. 2 253 212 

eks. mva.  

 

5.5.3.4  Regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser i forlenget byggetid 

Formelen som gjelder her, er  

0,7 A (Z) / Y 

I denne forbindelse er partene enige om både A, avtalt pris på opprinnelig rigg- og 

driftskapittel, kr. 5 829 029 eks. mva., og Y som opprinnelig byggetid på 304 dager. Det 

partene er uenige om, er faktoren Z som er den forlengelsen utover opprinnelig byggetid 

som skal hensyntas.   

Som redegjort for over, er det opplyst for voldgiftsretten at partene er enige om at Consto 

har rett til en forlengelse av byggetiden på 54 dager, men Kommunen anfører på sin side at 

man skal se bort fra dette tallet, og i stedet i relasjon til formelen her sette Z lik 33 dager, jf. 

pkt. 5.5.2.  

Voldgiftsretten peker på at Kontrakten bestemmer at Z skal være lik forlengelsen utover 

opprinnelig byggetid. Videre er det oppgitt for voldgiftsretten av partene at denne 

forlengelsen skal være 54 dager. Det oppfattes slik at partene er enige om at med de 

endringer som her foreligger, har Consto rett til en slik forlengelse av byggetiden uten å bli 

forsinket i forhold til opprinnelig avtalt byggetid, jf. NS 8405 pkt. 24.1. Det vil med andre ord 

ikke påløpe noen dagmulkt, jf. NS 8405 pkt. 34.  

Når Kommune likevel gjør gjeldende at Z her skal settes til 33 dager, bygger det på en 

anførsel om at Consto kunne være, eller faktisk var ferdige før, og senest den 18. desember 

2018.  Argumentet er at man da ikke kan ha krav på en regulering av rigg og drift utover den 

dagen, og at Consto ikke har hatt noen for denne kontraktsbestemmelsen relevante utgifter 

etter den datoen.    

Voldgiftsretten er ikke enig i dette. Det følger direkte av den formelen som er gjort til del av 

Kontrakten til erstatning for den alminnelige bestemmelsen i NS 8405 pkt. 25.3, at det er 

den forlengelse av byggetiden som entreprenøren har krav på som skal legges til grunn. Da 

er det ikke av betydning om han kunne eller var ferdig tidligere. Ei heller kan man legge vekt 

på hvilke rigg- og driftskostnader som faktisk påløp for Consto. Hele poenget med å bruke 

formler som disse, er å standardisere utmålingen av økonomisk kompensasjon og dermed 

løsrive dem fra hvilke kostnader som faktisk måtte påløpe.    

Voldgiftsretten er på dette grunnlag av den oppfatning at Consto har rett til regulering av 

rigg og drift i forlenget byggetid: 

0,7 x kr. 5 829 029 x 54/304 = kr. 724 794 eks. mva.  

Til sammen får Consto derved rett til regulering av rigg og drift med kr. 2 978 006 eks. mva.  
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6. OPPSUMMERING OG DOMSSLUTNING 

6.1 Konklusjon på de enkelte tvistepunkter 

Det følger av pkt. 5 over at voldgiftsretten har konkludert med at Consto skal gis fullt 

medhold i enkelte av de krav saken gjelder, mens to av kravene, herunder det økonomisk 

dominerende bare delvis fører frem:   

Vedrørende kravet knyttet til post B.03.031.14, leverings- og behandlingsavgift for rene 

masser, tilkjennes Consto kr. 7 178 000 eks. mva., jf. pkt. 5.2.4.5 over.  

Vedrørende kravet knyttet til post E.411.7, kabelrør i løsmasser med utvendig diameter 

DN110, tilkjennes Consto kr. 848 229 eks. mva., jf. pkt. 5.3.3.5 over. 

Vedrørende kravet knyttet til post E.411.8, kabelrør i løsmasser med utvendig diameter 

DN160, tilkjennes Consto kr. 220 360 eks. mva., jf. pkt. 5.4.3.5 over.  

Vedrørende kravet knyttet til regulering av vederlaget for rigg- og driftsytelser tilkjennes 

Consto kr. 2 978 006 eks. mva. 

Som det fremkommer nedenfor innebærer dette også at Consto frifinnes for det krav 

Kommunen har reist på tilbakebetaling av kr. 6 128 926 med tillegg av forsinkelsesrenter, jf. 

påstandens pkt. 2 i pkt. 4.4 over. 

 

6.2 Samlet oppgjør mellom partene 

Det resultat voldgiftsretten her er kommet når det gjelder hva Consto har rett på i 

tilknytning til de omtvistede kravene, må avstemmes mot den påstanden som er nedlagt.  

Consto har i den forbindelse tatt utgangspunkt i hvilket samlet beløp saksøker mener å ha 

krav på knyttet til Kontraktens poster, inklusive mengdeavregning, endringer og 

vederlagsjustering for rigg- og driftsytelser, på til sammen kr. 46 161 292 eks. mva. Da 

Kommunen tidligere har betalt kr. 34 039 127 eks. mva., krever Consto et ytterligere beløp 

på kr. 12 122 165 eks. mva. Dette tilsvarer påstandsbeløpet, jf. pkt. 3.5 over, på kr. 

15 152 706 inkl. mva.  

Voldgiftsretten er kommet til at Consto har krav på et samlet beløp på kr. 11 224 595 eks. 

mva, jf. pkt. 6.1 over. Inkludert mva. utgjør dette kr. 14 030 744. Av dette beløpet har 

Kommunen akseptert å betale kr 1 189 399 eks. mva. Oppsummeringsvis omfatter dette kr. 

639 612 for post B.03.031.14, kr. 84 822 for post E.411.7, kr. 22 036 for post E.411.8 og kr. 

442 929 som justering av vederlaget for rigg- og driftsytelser. Inklusive mva. blir dette til 

sammen kr. 1 486 750.  

Dette innebærer at voldgiftsretten er kommet til at Consto har rett til vederlag for de fire 

delkravene som denne saken har omfattet utover det Kommunen har godkjent på kr. 

10 035 194 eks. mva og kr. 12 543 993 inkl. mva.  

Legger vi disse beløpene til den sum Kommunen har akseptert å betale, kr. 27 910 201 eks. 

mva og kr. 34 887 751 inkl. mva., innebærer det at voldgiftsretten har kommet til at Consto 
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har et samlet krav på Nittedal kommune knyttet til Kontrakten på kr. 37 945 396 eks. mva. 

og kr. 47 431 745 inkl. mva.  

Sett i forhold til at Nittedal kommune allerede har betalt Consto kr. 34 039 127 eks. mva. og 

kr. 42 548 909 inkl. mva., har Consto på dette viset et udekket krav på kr. 3 906 269 eks. 

mva. og kr. 4 882 836 inkl. mva. Det er det siste beløp som må holdes opp mot Consto sin 

påstand, og som er relevant i forhold til påstanden og domsslutningen pkt. 1, jf. pkt. 6.6 

under.   

6.3 Beregning av morarente 

Det følger av Consto sin påstand, se pkt. 3.5 over, at man har krevet forsinkelsesrente med 

kr. 682 908,00 frem til den 14. mai 2020. Deretter kraves morarente i samsvar med 

forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100. 

Beløpet frem til 14. mai er beregnet på basis av et underliggende krav på kr. 15 152 706. Når 

voldgiftsretten er kommet til at dette beløpet er uberettiget for høyt, foretas en forholds-

messig reduksjon som gir et tillegg for forsinkelsesrente frem til 14. mai 2020 på 

kr. 220 061,50. Deretter vil det løpe vanlig morarente frem til betaling i henhold til 

domsslutningen finner sted. 

6.4 Sakskostnadsspørsmålet 

Begge parter har krevet seg tilkjent sakskostnader, jf. pkt. 3.5 og 4.4. Det er inngitt 

sakskostnadsoppgaver som det ikke er innkommet kommentarer eller innsigelser til. 

Det følger av voldgiftslovens § 40 annet ledd at voldgiftsretten etter en slik begjæring fra en 

part kan «pålegge en annen part å dekke alle eller deler av partenes kostnader med saken 

dersom den finner dette riktig.» Det er sikker rett at det siste innebærer at voldgiftsretten 

kan utøve er skjønn hvor man også kan se hen til reglene knyttet til fordeling av 

sakskostnader i tvisteloven.  

Det følger av oppsummeringen og det samlede oppgjør mellom partene presentert over, at 

voldgiftsretten er kommet til et resultat som innebærer at ingen av partene har vunnet helt 

frem med sine anførsler og krav.  

Consto har påberopt seg et forlikstilbud man fremsatte i en e-post fra advokat Jan Olaf 

Dukan den 16. april 2020, og som er fremlagt som bevis i saken. Tilbudet var at saken kunne 

løses i minnelighet dersom Nittedal kommune aksepterte et totalbeløp til Consto på kr. 39 

781 857 eks. mva., eller kr. 5 742 730 eks. mva. i tillegg til det som alt var betalt. Da tilbudet 

kom sent, og også beløpsmessig ligger over det voldgiftsretten har kommet til at Consto har 

krav på, legges det ikke vekt på dette i tilknytning til sakskostnadsspørsmålet.  

Voldgiftsretten er etter dette kommet til at det er rimelig og riktig at hver av partene dekker 

sine egne sakskostnader i anledning voldgiftssaken. Voldgiftsretten har merket seg at det 

fremkommer av saksomkostningsoppgavene at Kommunen alene har dekket kostnadene til 
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leie av lokaler for hovedforhandlingen med kr. 2 550. Voldgiftsrettens konklusjon medfører 

at denne kostnaden skal deles mellom partene, og det legges til grunn at partene sørger for 

dette i sitt mellomværende.   

 

6.5 Omkostninger til voldgiftsretten 

Etter voldgiftsloven § 39 annet ledd er partene solidarisk ansvarlige for omkostningene til 

voldgiftsretten. Voldgiftsretten finner det naturlig at partene dekker omkostningene med en 

halvpart hver, i tråd med avgjørelsen av saksomkostninger i saken, jf. pkt. 6.4.  

I denne forbindelse finner voldgiftsretten grunn til å bemerke at selv om saksforberedelsen 

forløp meget greit, også takket være at partene overholdt alle frister, og hovedforhandlingen 

ble avviklet i henhold til planen, har dette vist seg å være en relativt arbeidskrevende sak. 

Det har eksempelvis vært avholdt fire domskonferanser og utvekslet et stort antall ulike 

utkast mellom dommerne.  

Voldgiftsretten har, ut fra medgått tid til saken, besluttet å fastsette godtgjørelsen for 

voldgiftsdommerne slik: 

Harald S. Kobbe, voldgiftsrettens leder,    kr. 450 000 

Kasper Nordmelan, voldgiftsdommer,    kr. 175 000 

Herman Bruserud, voldgiftsdommer,    kr. 200 000 

Ved fastsettelsene av godtgjørelsene er det lagt til grunn og hensyntatt at godtgjørelsene 

skal utbetales som lønnsinntekt. Det medfører at det skal betales arbeidsgiveravgift for 

beløpene.  

I tillegg til de nevnte beløpene skal voldgiftsrettens medlemmer også ha dekket påløpte 

kostnader. Disse er: 

Harald S. Kobbe, voldgiftsrettens leder,    kr. 28 832  
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