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Advokat/partner Tor André Farsund Ulsted 

Kontraktsutforming 



Fem typiske problemer 

 Uklare beskrivelser 

 Ingen avtalt NS  

 Avtalt NS, men ikke brukt  

 Motstrid internt i dokumenter eller mellom dokumentgrupper 

 Avvik fra NS  
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Avtalerettslig utgangspunkt  

 Tilbud + samsvarende aksept = avtale  

 

 Skjult dissens om vesentlige elementer medfører normalt at avtale 
ikke anses inngått, RG-2013-824 
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Tolkingsreglenes betydning  

 Tolkingens formål og utfordring: Hva har partene ment? 
 Felles subjektiv forståelse  

 Objektiv forståelse  

 Ordlyd  

 Opptreden  

 Forfatterregelen 

 Mv.  

 

 Entreprisekontrakter   
 lag-på-lag-prinsippet  

 kronologisk enighet 

 avtaleutviklingsrisiko 



Kontraktforståelse NS 8405 
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Kontraktforståelse NS 8407 
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Uttrykkelig forbehold 
LH-2016-96291 

Partner/advokat Tor André Farsund Ulsted 7 



Avvik fra NS 
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Avvik fra NS  

• Avvik vs. tillegg  

 

• NS åpner for en del «avvik», jf. «er ikke annet avtalt» 

 

• Tolkingsutfordringer ved avvik og tillegg  

– Det man skriver selv er umulig å misforstå  

– Det man skriver selv har ingen tolket før  

– Det man klipper og limer må forstås og passe  
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Avvik fra NS 

• Endret balanse/risiko leder for til tvist  

– Grunnforhold  

– Risiko for byggherrens prosjektering  

– Beskrivelsestekster om «komplett» eller «forutsetter at entreprenøren har 
befart området og er kjent med alle relevante forhold» 

 

• En endring et sted kan fort få betydning et annet sted  
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Avvik/tillegg til NS pga. utvikling  

• Nye kontraktmodeller, f. eks. samspill  

• Ny teknologi, f.eks. BIM og digital samhandling 

• Nye tanker/systemer, f.eks. LEAN 

• Nye behov, f.eks. prøvedrift  
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Avvik/tillegg mot UE 

• Forholdet til buofl.  

 

• Back-to-back i underentrepriseforhold 
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Takk for oppmerksomheten 

Tor André Farsund Ulsted 
Partner | advokat 
970 83 275 
tau@sands.no 
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