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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2015 

Dato: Tirsdag 19. mai 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5220/JUR1220 – Bygge- og entrepriserett  

Redegjør for reglene om avbestilling i NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405) og 

lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 

(bustadoppføringslova).  

Oppgaven skal besvares både av kandidater som tar JUR1220 (emne på bachelornivå) og 

kandidater som tar JUS5220 (emne på masternivå). 

 

  Vedlegg: Gjengivelse av NS 8405 punkt 38.1  

Vedlegg 

38.1 Avbestilling 

Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet. 

Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som mulig. 

Dersom reduksjonen av entreprenørens vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider er mindre 

enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. 

Dersom reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller mer, anses hele reduksjonen som delvis 

avbestilling. 

Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av 

avbestillingen.  

Inntil overtakelse har skjedd, kan avtalte ytelser ikke utføres av andre entreprenører, med mindre 

entreprenøren har misligholdt sin plikt til å utbedre etter 11.2. 
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*** 

 
Sensuren faller tirsdag 9. juni klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. Kandidatene 

har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. Kontaktinformasjon for 

sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. Klagefristen er tre uker etter sensur. 

The result of the exams will be announced on Thuesday 9 .June, at 15.00 hours. You can check the results in the StudWeb, or by 

contacting the Information Centre, phone 22 85 95 00.  After the exam results are announced, candidates have the right to be 

informed of the grounds for the result as long as a request is made within one week of the announcement. The names and contact 

information of the examiners can be found on the Faculty’s website, or by contacting the Information Centre. The deadline for 

appeal is three weeks after the announcement of the results. 

 

Oslo, 19.5.2015 


