
BÆREKRAFT I KONTRAKTSRETTSLIG PERSPEKTIV
MED SÆRLIG FOKUS PÅ KONTRAKTSREGULERING AV BREEAM-NOR



Forurensningsloven

Naturmangfoldloven

Plan- og bygningsloven

Produktkontrolloven Bustadoppføringslova

Anskaffelsesloven

• Byggteknisk forskrift (TEK)

• Byggesaksforskriften 

• Anskaffelsesforskriften

• Forurensningsforskriften

• Samtrafikkforskriften

• Avfallsforskriften

• Forskrift om omsetning og dokumentasjon 

av produkter til byggverk  byggverk

Grunnloven

Vannressursloven

Offentlige vedtak, rundskriv osv. 

Åpenhetsloven

• Klimakonvensjonen

• Konvensjonen om 

biologisk mangfold

• Kyotoprotokollen • Parisavtalen

• FNs bærekraftsmål
• EUs klimaavtale• Konvensjonen mot 

ørkenspredning

Klimaloven Regnskapsloven





TEMA

I DAG

1. Dagens avtalepraksis for miljøkrav 

2. Eksempler på kontraktsbestemmelser, 

med utgangspunkt i 

kontraktsveilederen for BREEAM-NOR



DAGENS AVTALEPRAKSIS 



STANDARDKONTRAKTENE BYGGEBRANSJENS EGNE MILJØKRAV

Generelle bestemmelser om 

at kontraktsarbeidet skal 

være i henhold til offentlig-

rettslige krav og generell 

bestemmelse om erstatning 

ved skade på miljø

Standardiserte avtalebestemmelser og spesifikke reguleringer  

Eksempler:

• Statsbyggs bestemmelser om ytre miljø i «Totalentrepriseboka» pkt. 

10.8-10.11 og i «Blåboka» pkt. 7.8-7.11 

• Statens vegvesens bestemmer om ytre miljø i «C2 Spesielle 

kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen»

«LAG PÅ LAG»-KONTRAKTSTRUKTUR

Andre verktøy som f.eks. miljøsertifiseringer og miljøoppfølgingsplaner 



DAGENS AVTALEPRAKSIS – NORSK STANDARD



DAGENS AVTALEPRAKSIS – BRANSJEAKTØRENES EGNE MILJØKRAV  



MILJØSERTIFISERING 

• Miljøsertifisering er ekstern og uavhengig verifisering av at bestemte miljøkrav er ivaretatt

• BREEAM er den mest anerkjente miljøsertifiseringsordningen for bygg, både i Norge og 

internasjonalt

 Norsk versjon: BREEAM-NOR v 6.0 (2022)

• CEEQUAL er et tilsvarende sertifiseringssystem til infrastruktur- og anleggsprosjekter 

 Internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte 

 Kommer en norsk veileder



BEHOVET FOR 

AVTALEREGULERING 

• Ingen eksplisitt regulering av miljøkrav i 

standardkontraktene 

• Betydelig variasjon i miljøkrav mellom 

ulike aktører 

• Ofte mangelfull regulering hvor partene 

er enige om at et bygg eller anlegg skal 

miljøsertifiseres

• Behov for mer enhetlig og tydeligere 

regulering av aktuelle spørsmål  



https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/breeam-nor-i-totalentreprisekontrakter/


FORMÅL
• Løfte BREEAM på dagsorden 

• Knytte sertifiseringsprosessen og 

byggeprosessen tettere sammen

• Sikre at partenes miljøambisjoner 

og avtalte miljøkvaliteter oppnås 



MILJØKRAV I 
KONTRAKTER
• Organisering og roller

• Krav til kontraktsgjenstanden 

• Kontroll og oppfølging 

• Sanksjoner og incentiver 



EKSEMPLER PÅ KONTRAKTSBESTEMMELSER



ORGANISERING OG ROLLER 

Revisor AP Fagekspert 

/sakkyndig

Vurderer om 

BREEAM-kvaliteten 

anses dokumentert 

og poeng oppnådd

Følger opp 

prosjektet frem til 

ferdigstillelse, og 

bidrar til at 

sertifiseringsnivået 

oppnås

Bidrar med 

sakkyndig 

ekspertise til 

analyser og 

beslutninger

Viktig at kontrakten 

har en klar regulering 

av hvordan 

sertifiseringsprosessen 

i prosjektet 

organiseres og hvem 

som har ansvar for de 

ulike aktørene i 

prosessen





KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN

Sertifiseringsnivå Poengsystem Kategorier

1. Outstanding

2. Excellent

3. Very Good 

4. Good

5. Pass 

Oppnådd sertifiseringsnivå 

bestemmes av antall poeng 

som oppnås innen hvert 

emne 

Ledelse, helse og innemiljø, 

energi, transport, vann, 

materialer, avfall, arealbruk 

og økologi, forurensning



Figur fra Grønn Byggallianses veileder Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt

https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2020/11/Slik-lykkes-du-bedre-med-ditt-BREEAM-prosjekt.pdf


SAMARBEID OG SAMSPILL

• Optimalisering av miljøkvaliteter 

og gjennomføringen av 

BREEAM-prosessen

• Felles strategi for hvordan ønsket 

sertifisering og kvaliteter skal 

oppnås

• Vurdere kvaliteter opp mot 

kostnader og miljøeffekt

• Drøfte behov for fageksperter 



SERTIFISERINGSNIVÅ OG MILJØKVALITETER

• Kontrakten bør legge opp til 

at byggherre kan spesifisere 

krav til ulike miljøkvaliteter 

og kategorier



RISIKO FOR PROSJEKTERING 

• Totalentreprenøren overtar risikoen for byggherrens prosjektering

• Følger reglene i NS 8407 – avvik til ugunst for entreprenøren fører ofte til tvister 

• Ikke risiko for tidsavhengige BREEAM-poeng som byggherren skulle oppnådd



BREEAM OG STEGNORMEN

Figur fra Grønn Byggallianes veileder Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt

https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2020/11/Slik-lykkes-du-bedre-med-ditt-BREEAM-prosjekt.pdf


GJENNOMFØRING
• Leveranse av dokumentasjon skal 

være en del av planleggingen og 

rapporteringen

• BREEAM skal behandles i både 

prosjekterings- og byggherremøter 

(pkt. E.2) 

• Totalentreprenøren skal sørge for at 

dokumentasjon leveres i tide og 

oppfyller krav til form og kvalitet 

(pkt. E.3) 

• Leveranser av dokumentasjon skal 

innarbeides i fremdriftsplan (pkt. F) 



OVERTAKELSE 

• Kontraktsmessig overtakelse og BREEAM-sertifisering er i dag adskilte prosesser 

• I praksis overtas bygget uten at byggherren vet om avtalt sertifiseringsnivå vil bli oppnådd 

• Ambisjon om tettere integrering mellom overtakelse og sertifisering



SANKSJONER – FORSINKELSE

• Klare frister og dagmulkt ved forsinket dokumentasjon (pkt. H)

• Dagmulkten slutter å løpe ved overlevering av dokumentasjon til byggherre og revisor 



SANKSJONER – MANGLER

• Det foreligger mangel hvis avtalte miljøkrav ikke er oppfylt (pkt. J)

• Ikke bare med hensyn til sertifiseringsnivå, men også konkrete avtalte miljøkvaliteter

UTBEDRING PRISAVSLAG ERSTATNING

Med mindre utbedringskostnadene 

er klart uforholdsmessige

Hvis mangelen ikke utbedres Selv om mangel utbedres eller 

byggherren tilkjennes prisavslag



BONUS OG 

BETINGET
VEDERLAG 

• Incentiver som stimulering for gode 

miljøkvaliteter i byggeprosjektet

• Samordning av eventuelle bestemmelser 

om bonus / betinget betaling og øvrige 

bestemmelser om vederlag og betaling







• Sikre at ønskede miljøkvaliteter 

fremgår klart i kontraktsgrunnlaget

• Sikre at miljøkravene får ønsket 

prioritet ved eventuell motstrid, og 

ta ut bestemmelser som ikke er 

relevante

• Videreføre relevante krav og 

sanksjoner i underentreprise-

kontrakter 

KONTRAKTS-

TEKNIKK OG 

PRIORITET 



Arntzen de Besche er klimanøytrale 

og alle våre utslipp dekkes av EU-

kvoter

Medlem av Skift 

og har ledet arbeidsgruppen for 

grønne innkjøp samt deltatt i 

arbeidsgruppen for bygg og eiendom

Samarbeid med Grønn Byggallianse 

om utarbeidelse av kontraktsveileder 

for bruk av BREEAM

Vertskap for Ungt Entrepriseforum 

med fokus på det grønne skiftet i 

bygg- og anleggsbransjen

2022: Flytter inn i VIA Vika – et bygg 

med et av markedets høyeste 

klimasertifiseringer

Medlem av UN Global Impact



CAMILLA LAASTAD
Senioradvokat 

Mobil: 992 93 990

E-post: cla@adeb.no

VJOSA MAXHUNI
Fast advokat

Mobil: 952 84 186

E-post: vma@adeb.no


