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Infoskriv nr. 13/2021   

 

Omikronvarianten (korona/covid-19): Kontraktsrettslige konsekvenser, 
varsling mv. 
  

1. Bakgrunn og problemstilling  

 

Etter at samfunnet ble gjenåpnet i slutten av september i år, er vi nå i en ny situasjon med en mer 

smittsom omikronvariant og raskt økende smittetall over store deler av landet. Det er innført nye 

nasjonale og lokale tiltak.  

 

På regjeringens pressekonferanse i går, 13.12.2021, ble det varslet en rekke tiltak. Byggenæringens 

Landsforening (BNL) inviterer til webinar om koronasituasjonen og smittevern torsdag 16.12.2021  

kl. 12.00-1315. Webinaret er gratis for EBAs medlemsbedrifter. Lenke til påmelding blir lagt ut på 

bnl.no i løpet av dagen. Løpende informasjon om smittevern og arbeidsgiverspørsmål finner du på 

bnl.no og nho.no. 

 

Den forverrede situasjonen og de nye tiltakene reiser også kontraktsrettslige problemstillinger.  

 

Nedenfor har vi forsøkt å besvare aktuelle problemstillinger. Ved spørsmål eller behov for bistand i 

konkrete saker, er det bare å ta kontakt.  

 

2. Kontraktsrettslige konsekvenser – generelt 

 

Den forverrede situasjonen og de nye tiltakene gjør at entreprenørene vil kunne oppleve at flere 

bygg- og anleggskontrakter blir påført tids- og kostnadskonsekvenser som følge av pandemien i 

tiden fremover.  

 

Mange entreprenører har pågående kontrakter som er inngått både før pandemien oppstod og  

Norge stengte ned (12.3.2020), og kontrakter som er inngått under de nærmere to årene pandemien 

har vart. Mange har også kontrakter som er inngått i den senere tid hvor vi har hatt en tilnærmet 

normaltilstand i samfunnet og på de fleste bygg- og anleggsplasser.  

 

EBAs anbefalinger i tidligere infoskriv om hvordan entreprenørene bør forholde seg på inngåtte 

kontrakter og ved nye kontrakter, gjelder fortsatt. Inntrykket er at entreprenørene er godt kjent med 

anbefalingene og gjennomgående har håndtert varsling av konsekvenser mv. på en god måte. Vi vil 

likevel gjenta de viktigste anbefalingene og kommentere aktuelle spørsmål som den forverrede 

situasjonen reiser. 

 

3. Kontraktsrettslige problemstillinger – særlig om inngåtte kontrakter 

 

3.1 Hva kan entreprenøren kreve – tid og/eller penger? 

Hva entreprenøren kan kreve må vurderes konkret for den enkelte kontrakten. Når kontrakten er 

inngått og om det foreligger særregulering av koronakonsekvenser eller ikke, er sentrale spørsmål 

som kan ha betydning for hva entreprenøren måtte ta høyde for etter kontrakten og kan kreve. 

 

Uavhengig av om det er avtalt særregulering eller ikke, har vi nå en forverret situasjon med nye tiltak 

og reguleringer som gjør det aktuelt å varsle tids- og kostnadskonsekvenser der det inntrer slike 

konsekvenser på kontrakten.  

 

http://www.bnl.no/
http://www.bnl.no/
http://www.nho.no/


 
 

 

Side 2 

Særreguleringer vil ofte åpne for krav om fristforlengelse og/eller vederlagsjustering nettopp der en 

forverret situasjon medfører slike konsekvenser på kontrakten. I EBAs forslag til 

kontraktsbestemmelser til bruk i nye kontrakter, som var vedlagt EBAs infoskriv nr. 9 2020, er 

forverring av situasjonen regulert. Disse bestemmelsene kan fortsatt benyttes ved inngåelse av nye 

kontrakter. 

 

EBAs råd er fortsatt at entreprenøren krever både fristforlengelse og vederlagsjustering når det er 

klart at slike konsekvenser vil inntre på kontrakten, og påberoper to ulike grunnlag for dette (som 

nærmere beskrevet i infoskriv nr. 4 2020): 

 

1) Krav om både fristforlengelse og vederlagsjustering med grunnlag i at det foreligger 

forhold som utgjør en endring av kontrakten. 

2) Krav om fristforlengelse med grunnlag i at det foreligger force majeure. 

 

Infoskriv nr. 4 2020 innehold en mal for varsel. Vedlagt følger en oppdatert versjon av varselet hvor 

teksten er tilpasset den forverrede situasjonen med omikronvarianten og nye tiltak/reguleringer. 

Bedriftene må som tidligere gjøre individuelle tilpasninger av varselet på den enkelte kontrakten. 

 

3.2 Når plikter entreprenøren å varsle om konsekvenser på kontrakten? 

Som understreket i tidligere infoskriv plikter entreprenøren først å varsle når og dersom det er klart 

at det vil inntre fremdriftsmessige og kostnadsmessige konsekvenser som følge av koronaforhold på 

den konkrete kontrakten. Dette gjelder fortsatt. Selv om vi nå ser en generell forverring av 

smittesituasjonen i samfunnet og nye tiltak er innført, plikter entreprenøren altså først å varsle når 

det er klart at slike konsekvenser vil inntre på kontrakten. Dette kan for eksempel være 

fremdriftsmessige og kostnadsmessige konsekvenser ved at arbeidstakere må i isolasjon eller i 

karantene, eller ved at byggevarer blir forsinket på grunn av koronaforhold e.l. 

 

Som omtalt i tidligere infoskriv må entreprenøren som vanlig følge opp varselet i tråd med Norsk 

Standard og sende et spesifisert og begrunnet krav uten ugrunnet opphold når det er grunnlag for å 

spesifisere omfanget.  

 

I tilfeller hvor entreprenøren har varslet krav om fristforlengelse og tilleggsvederlag på grunn av 

koronaforhold tidligere i kontraktsperioden, varsles det på ny der nye konsekvenser inntrer nå som 

følge av den forverrede situasjonen. 

 

3.3 Svar på varsler og videreføring  

Med henvisning til nærmere omtale i infoskriv nr. 4 2020 er det fortsatt viktig å huske å besvare 

eventuelle varsler om konsekvenser som mottas fra underentreprenører, leverandører og rådgivere 

uten ugrunnet opphold. Standardens system innebærer at man normalt må besvare varselet med et 

foreløpig avslag hvor det samtidig opplyses at varselet videreføres til oppdragsgiver.  

 

3.4       Ved avslag på krav om fristforlengelse og vederlagsjustering 

Etter det EBA erfarer har oppdragsgivere i stor grad akseptert krav om fristforlengelse som følge av 

koronaforhold. Det er noe mer varierende hva oppdragsgivere har akseptert av 

kostnadskonsekvenser, men også her har entreprenørene til dels blitt enige med oppdragsgiverne.    

 

Infoskriv nr. 9 2021 inneholdt et juridisk notat utarbeidet av EBA i samarbeid med advokatfirmaene 

Selmer og Glittertind som kan benyttes til å underbygge krav om vederlagsjustering som følge av 

korona/covid-19 (i tillegg til krav om fristforlengelse).  

 

4. Kontraktsrettslige problemstillinger – nye kontrakter 

Den forverrede situasjonen medfører at det fortsatt er aktuelt å avtale særreguleringer av 

koronakonsekvenser i nye kontrakter.  

 



 
 

 

Side 3 

I kontrakt med private oppdragsgivere kan entreprenøren foreslå at EBAs forslag til 

kontraktsbestemmelser i vedlegg 1 til infoskriv nr. 9 2020 benyttes.  

 

I offentlige konkurranser må entreprenøren fortsatt unngå å ta forbehold knyttet til regulering av 

koronakonsekvenser, fordi forbehold/avvik fort vil medføre plikt– eller rett for oppdragsgiver til å 

avvise tilbudet. Muligheten er å gå i dialog med den enkelte offentlige oppdragsgiver før 

konkurransen utlyses og foreslå at EBAs forslag til bestemmelser benyttes. Der konkurransen 

allerede er kunngjort, kan entreprenøren benytte spørsmål/svar adgangen til å oppfordre 

oppdragsgiver til å regulere koronakonsekvenser.   

 

 

Ved spørsmål og behov for bistand kan juridisk avdeling kontaktes: 

 

Advokat Øystein Seljeflot  tlf. 90 53 71 52 

Advokat Torild Engh   tlf. 45 51 00 54 

Advokat Siw Linderud   tlf. 92 01 13 12 

Advokat Snorre Fuhr   tlf. 92 66 37 13 

Advokat Jan Olaf Dukan  tlf. 92 20 06 52 

 

 

Oslo, 14.12.2021   

                                                                                                                                            

Vennlig hilsen 

ENTREPRENØRFORENINGEN – BYGG OG ANLEGG 

 

 

Kari Sandberg 

Adm. direktør     
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