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Sensorveiledning 
JUR 1220 / JUS 5220, Bygge- og entrepriserett, V2015 – 4 timers eksamen 

 
I. Innledning 

 
Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd: 
 

«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.» 

  
Det er altså gitt en felles oppgave, både for bachelor- og masteremnet. Læringskrav og 
pensumlitteratur for de to emnene er angitt her:  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v15/pensumliste/index.html  
 
Av særskilt interesse for denne eksamensoppgaven er å bemerke at følgende er angitt under emnets 
kunnskapskrav både for bachelor- og masteremnet: 

 
«Gode kunnskaper om avbestilling, herunder avbestillingsretten og avbestillingsoppgjøret.»  

 
Oppgavens tema er i hovedsak behandlet i Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud, Entrepriserett, Del 
IX (kap. 36-39). Dette ligger innenfor pensum både for bachelor- og masteremnet. Det skal likevel 
bemerkes at man normalt må forvente et noe høyere modenhetsnivå av studentene på masternivå, 
enn av studentene på bachelornivå. Til tross for læringskravenes og pensumangivelsens sammenfall, 
vil det derfor likevel være grunn til å differensiere noe mellom kandidatgruppene. Her er det også 
grunn til å bemerke at det formelt ikke foreligger krav om tidligere jusutdanning på bachelornivået 
for studenter som har opptak på et masterprogram ved UiO, selv om de fleste i praksis har det.   
 
II. Nærmere og oppgaven  
 
Oppgaven spør etter en redegjørelse for reglene om avbestilling i NS 8405 og bustadoppføringslova. 
Oppgaven må anses for å ha et middels vanskelighetsnivå. Det skal likevel bemerkes at læremidlene 
har en klar hovedvekt på reglene i NS 8405 fremfor reglene i bustadoppføringslova. Mange av 
problemstillingene er imidlertid relativt parallelle, og enkelte særlige bemerkninger om 
bustadoppføringslovas regulering er også gitt. I denne sammenheng finner jeg grunn til å 
understreke at det er angitt at læremidlene oppfyller læringskravene. Man må derfor ikke trekke 
kandidater som ikke går utover det som fremkommer av læremidlene, men heller – på vanlig vis – 
premiere de kandidatene som viser selvstendighet ved å gå utover det som fremkommer av 
læremidlene.      
 
I det følgende vil jeg kun angi noen hovedpunkter som oppgaven naturlig peker i retning av. Jeg 
pretenderer verken å være fullstendig eller å angi noen mal for en god besvarelse. For øvrig viser jeg 
til det som fremkommer av pensumlitteraturen.  
 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v15/pensumliste/index.html
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Etter det som er sagt ovenfor er det grunn til å tro at de fleste vil legge hovedvekten på en 
fremstilling av reglene i NS 8405, og det må ut fra læremidlene være fullt ut godtakbart. Oppgaven 
fordrer heller ikke uttrykkelig noen sammenligning mellom reglene i NS 8405 og 
bustadoppføringslova. Et slikt grep vil imidlertid kunne være heldig for de som har tatt det, for å få 
frem nyansene i reglene.  
 
De sentrale spørsmålene som kan forventes dekket i besvarelsene, vil være: 

- Vilkårene for avbestilling  
- Omfanget av avbestilling 
- Rettsvirkningene av avbestilling  
- Forholdet til byggherrens / forbrukerens endringskompetanse  

Nedenfor vil disse spørsmålene kommenteres kort.  
 
 
Vilkårene for avbestilling 
Kandidatene bør få frem at byggherrens / forbrukerens rett til å avbestille er vilkårsløs – byggherrens 
eller forbrukerens motiver spiller ingen rolle.  I utgangspunktet er de ikke svært mye mer å si på 
dette punktet, men de bedre kandidatene vil kanskje sette opp dette utgangspunktet i relieff til en 
del andre kontraktsområder, slik det forsøksvis er gjort i læremidlene. I den grad kandidatene får noe 
ut av dette, bør det premieres. Ser man også linjene til spørsmålet om retten til å kreve 
naturaloppfyllelse, bør det gis tilsvarende uttelling. 
 
Enkelte vil kanskje i denne sammenhengen også nevne forbudet i NS 8405 pkt. 38.1 siste ledd mot å 
la andre entreprenører utføre arbeidet som avbestilles. Reguleringen har ingen parallell i 
bustadoppføringslova.  
 
 
Omfanget av avbestilling 
Det som kan avbestilles er det arbeidet som ennå ikke er utført på avbestillingstidspunktet. Det sier 
seg for så vidt selv, men bør presiseres. Arbeidet som allerede er utført skal dermed honoreres etter 
kontraktens vederlagsregulering.    
 

 
Rettsvirkningene av avbestilling  
Kandidatene bør få frem de helt sentrale rettsvirkningene av en avbestilling. Dette består for det 
første i at entreprenørens rett og plikt til å utføre de avbestilte arbeidene opphører. Dette likevel slik 
at entreprenøren etter omstendighetene kan være underlagt en plikt til å sikre det som har blitt 
utført, hvis det allerede er påbegynt.  Ved total avbestilling av resterende arbeider har 
entreprenøren – som allerede nevnt – rett på vederlag for det som allerede er utført. 
 
Ved avbestilling blir byggherren / forbrukeren i utgangspunktet erstatningspliktig for det tap 
entreprenøren lider ved avbestillingen – han skal ha erstattet sin «positive kontraktsinteresse». I 
denne sammenheng kan det også være passende å kommentere betydningen av entreprenørens 
tapsbegrensingsplikt, typisk i form av – etter omstendighetene – en plikt til å forsøke å finne 
alternativ beskjeftigelse.  
 
Her vil det også være passende å peke på at man i bustadoppføringslova finner enkelte reguleringer 
som avviker fra disse utgangspunktene. For det første finnes det en adgang til å avtale 
avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Ytterligere finner man regler som i enkelte tilfeller 
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fritar forbrukeren fra erstatningsansvaret, da regelen egentlig fremstår som en 
kontrollansvarsregulering, jf. bustadoppføringslova § 52.  
 
Forholdet til byggherrens / forbrukerens endringskompetanse  
De fleste kandidatene vil nok også tematisere forholdet til byggherrens / forbrukerens (negative) 
endringskompetanse, da denne er uttrykkelig tematisert i NS 8405 pkt. 38.1 tredje ledd. På dette 
punktet foreligger enkelte forskjeller mellom reguleringen i NS 8405 og bustadoppdføringslova, og 
det vises på dette punktet til lærebokens kap. 39. 
 
Enkelte kandidater vil kanskje også gå inn i Rt. 2014 s. 520 (Repstad anlegg) hvor det slås fast at 
negative avvik på regulerbare mengder ikke – i seg selv – gir grunnlag for avbestillingserstatning. 
Dommen er så vidt nevnt i et petitavsnitt i læreboken, og man bør heller premiere kandidater som 
går inn på dette fremfor å trekke de som ikke berører problemstillingen.  

 
III. Avsluttende bemerkninger  
 
Ved bedømmelsen av kandidatenes besvarelser må det tas høyde for at de kun har fire timer til 
disposisjon. Det kan derfor ikke stilles særlig omfattende krav til besvarelsene. Samtidig må 
oppgaven anses som relativt sentral, og det må derfor forventes at de aller fleste får noe ut av den. 
Kandidatene vil jo også få god hjelp av lovteksten og reguleringen i NS 8405, hvor sistnevntes pkt. 
38.1 er inntatt som vedlegg til oppgaven. 
 
Det minnes også om at man ved bedømmelsen må ta hensyn til at man her står overfor kandidater 
på henholdsvis bachelor- og masternivå, jf. det som er sagt om dette innledningsvis.  
 
 
Oslo, 26. mai 2015 
 
Herman Bruserud 
 
 


