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Koronavirus – bedriftsinterne tiltak og eventuelle kontraktsmessige 
konsekvenser 

EBA følger situasjonen med koronaviruset nøye og vil sammen med NHO og BNL løpende rådgi våre 

medlemsbedrifter knyttet til dette. Akkurat nå er det stor usikkerhet rundt situasjonen og videre utvikling. 

 

Tiltak for å forebygge smitte i egen bedrift 

Når det gjelder hvilke tiltak EBAs medlemsbedrifter bør iverksette i egen organisasjon for å forebygge 

spredning av smitte og arbeidsgiverspørsmål henviser vi til informasjon på www.bnl.no og www.nho.no.  

 

Eventuelle kontraktsrettslige konsekvenser 

Koronaviruset vil også kunne hindre gjennomføringen av kontraktsarbeidet, for eksempel i form av 

forsinket leveranse av byggemateriell fra utlandet. Ved en forverring av situasjonen i Norge, vil fremdriften 

også kunne bli hindret for eksempel ved sykefravær og tiltak for å begrense smittespredning.  

 

Enkelte av EBAs medlemsbedrifter har allerede mottatt varsler fra leverandører om at det vil kunne 

oppstå leveringsproblemer som følge av koronaviruset.  

 

Dersom fremdriften i kontraktsarbeidet blir hindret av koronaviruset, vil dette etter EBAs vurdering være 

force majeure og gi grunnlag for krav på fristforlengelse. 

 

Inntil det er klart at fremdriften vil bli hindret som følge av koronaviruset/force majeure, foreligger ingen 

plikt for entreprenøren til å varsle oppdragsgiver etter Norsk Standard. 

 

Dersom det imidlertid på enkelte kontrakter allerede nå skulle være klart at fremdriften vil bli hindret pga. 

koronaviruset/force majeure, må entreprenøren sende varsel om fristforlengelse til oppdragsgiver. For de 

dette måtte angå kan EBAs juridiske avdeling kontaktes og bistå med å utarbeide varsel. 

 

EBA vil sende ut ytterligere informasjon til medlemsbedriftene med forslag til varsel når vi vurderer at det 

måtte bli behov for det. Vi oppfordrer dere ellers til å følge med på www.bnl.no og www.nho.no. 

 

Ved eventuelle spørsmål kan juridisk avdeling i EBA kontaktes:  

Advokat Torild Engh   tlf. 45 51 00 54 

Advokat Øystein Seljeflot  tlf. 90 53 71 52 

Advokat Snorre Fuhr   tlf. 92 66 37 13 
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