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Wiersholm

Bakgrunn

• Dom fra Høyesterett 7. juni 2022 om den 

privatrettslige betydningen av frister i kontrakt som er 

for korte i forhold til byggherreforskriftens krav 

• Parter: Veidekke Entreprenør AS mot Staten v/ 

Samferdselsdepartementet (SVV)

• Partshjelpere for Veidekke: Fellesforbundet, Norsk 

Arbeidsmandsforbund og EBA

• Del av ny E39 mellom Bergen og Os (åpnet 31. 

oktober 2022)

• Entreprisen omfattet bl.a. annet Lyshorntunnelen (2x 

9,3 km) 

• Saken gjaldt fire delfrister – tunnel klar for elektro 

• Mellom 23 og 64 uker forsinkelse på delfristene →

dagmulkt på kr 230 millioner 
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Problemstillingen

Veidekke: Byggetiden er i strid med 

byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c (i dag 

bokstav f) 

Lagmannsretten: 

• "Lagmannsretten har etter dette etter en samlet 

vurdering under noe tvil kommet til at det ikke er satt 

av tilstrekkelig byggetid til Lyshorntunnelen, jf. 

byggherreforskriften § 5 annet ledd bokstav c"

• Kontraktens frister blir likevel stående

Spørsmålet for Høyesterett: Er ulovlig korte frister 

bindende for entreprenøren? 

• Konklusjonen: Fristene er bindende for entreprenøren 

selv om de er i strid med byggherreforskriften 

(dissens 4-1)
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Flertallets vurdering

Veidekke (1): Tidsfristene er lovstridige og må derfor 

settes til side jf. NL-5-1-2 

Høyesterett: Tidsfristene gjelder uansett mellom 

partene 

• Ingen automatikk i at lovstrid får privatrettslig virkning

• Formålet med forskriften er å verne arbeidstakerne -

ikke entreprenørens "økonomiske interesse"

• Arbeidstilsynet skal følge opp forskriften. Kan gi bøter 

og stanse arbeidet. Ikke relevant hvordan Arbeids-

tilsynet rent faktisk organiserer og fører tilsynet

• Ugyldighet vil kunne gi entreprenøren et insentiv til å 

ikke ta opp uforsvarlige forhold med Arbeidstilsynet

• Anbudsrettslige hensyn til forutsigbarhet og likebe-

handling tilsier at fristene ikke skal kunne settes til 

side  
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Flertallets vurdering

Veidekke (2): Entreprenøren har krav på 

fristforlengelse etter NS 8406 punkt 19.4 jf. 13.1

Høyesterett: Entreprenøren har ikke krav på 

fristforlengelse

• Entreprenøren skal utføre kontraktsarbeidet til de 

avtale frister (NS 8406 punkt 17)

• Entreprenøren kan nekte å utføre arbeid som er i strid 

med offentligrettslige krav (punkt 13.1), men 

bestemmelsen regulerer ikke hvem som har den 

økonomiske risikoen 

• Byggherre har etter punkt 19.4 ikke risikoen for 

lovligheten av at den avtalte byggetiden er for kort. 

Denne risikoen ligger på entreprenøren (punkt 17)
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Flertallets vurdering

Veidekke (3): Byggherreforskriften er basert på et EU-

direktiv. Effektivtetsprinsippet i EØS-avtalen gjør at 

byggherreforskriften må gis privatrettslig virkning 

Høyesterett: EØS-avtalens krav er oppfylt, selv om en 

privatrettslig virkning kunne ha gjort direktivet mer

effektivt

***

Veidekke (4): Avtalen må settes til side som ugyldig, jf. 

avtaleloven § 36 fordi det vil være "urimelig" å gjøre 

avtalen gjeldende

Høyesterett: Ikke rom for ugyldighet i et avtaleforhold 

som omfattende og detaljerte regulerer risikoen for 

fremdrift. Veidekke kjent med fristene før tilbudet ble 

inngitt 
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Mindretallets vurdering

Mindretallet i Høyesterett: Fristene må settes til side, 

jf. NL-5-1-2

• Byggherren har plikt til å avsette tilstrekkelig tid også i 

avtalene med entreprenørene

• Formålet er å unngå tidspress. Dagmulkt setter 

entreprenøren i krysspress mellom om å oppfylle 

forskriften og å oppfylle avtalen

• Forskriften skal verne arbeidstakerne – at tilside-

settelse av fristene også kommer entreprenøren til 

gode er ingen avgjørende innvending

• Byggherren har ingen beskyttelsesverdig interesse i å 

få levert arbeidene tidligere enn forskriften krever. 

Byggherren skal ikke "honoreres" med dagmulkt for 

eget forskriftsbrudd

• At tolkningen kan være konfliktskapende er ingen 

avgjørende innvending
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Kommentarer
Mitt syn: Veidekke skulle hatt fristforlengelse etter NS 8406 

punkt 19.4. 

• Entreprenørens fremdrift hindres av "andre forhold som 

byggherren har risikoen for" (her: Byggherreforskriften)

Konsekvensene av dommen: 

• Entreprenører må betale dagmulkt for manglende over-

holdelse av fremdriftsplaner som er i strid med offentligrettslig 

krav → svekkelse av arbeidstakervernet

• Entreprenører må vurdere om fremdriftsplanen er gjennom-

førbar før tilbud inngis. Hvis ikke:

- Unnlate å delta

- Ta forbehold (risikerer avvisning). Krav på erstatning? 

- Still spørsmål til konkurransegrunnlaget

- Ta opp med Arbeidstilsynet. Hva vil konsekvensene av et 

påbud om stans være? 
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