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Utkast til sensorveiledning, JUR 1220 / JUS 5220, Bygge- og entrepriserett, 

V2018 – 4 timers eksamen 

I. Innledning 

 
Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd: 
 

«Redegjør for vederlagsformatene ‘regningsarbeid’, ‘enhetspris’ og ‘fastpris’ og forskjellene mellom 

dem, samt betydningen av valget mellom dem.» 

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

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v19/pensumliste/index.html   
 
Av særlig interesse for denne eksamensoppgaven er å bemerke at følgende er angitt både for bachelor- 
og masteremnet: 

 

«Gode kunnskaper om ulike vederlagsformater og reglene om betalingen av entreprenørens 
vederlag.»  

 

Vederlagsformatene er i hovedsak behandlet i kapittel 41 i Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud, 
Entrepriserett (Hagstrøm/Bruserud). I tillegg er det enkelte andre passasjer i den oppgitte litteraturen 
som er av interesse.  
 
Pensumangivelsen for temaet er i hovedsak lik for bachelor- og masternivå. Normalt kan man 
imidlertid forvente et noe høyere modenhetsnivå av studentene på masternivå, enn av studentene på 
bachelornivå. Dette gir en viss grunn til å differensiere mellom kandidatgruppene. Her er det også 
grunn til å bemerke at det formelt ikke foreligger krav om tidligere jusutdanning på bachelornivået. 
 
Det bemerkes særskilt at kandidatene har hatt tilgang til eksamensversjonen av Lovdata Pro på 
eksamen. Dette betyr at de har hatt tilgang til praksis fra Høyesterett og lagmannsrettene. I tillegg er 
standardkontraktene utgitt av Standard Norge lovlige hjelpemidler. Disse finner man imidlertid ikke på 
Lovdata Pro. Se nærmere om dette her: https://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-
eksamen.html.    
 
   
II. Nærmere og oppgaven  

Oppgaven spør etter en redegjørelse for vederlagsformatene «regningsarbeid», «enhetspris» og 

«fastpris» og forskjellene mellom dem. Ytterligere skal kandidatene redegjøre for betydningen av 

valget mellom vederlagsformatene. Generelt vil nok den beskrivelsen av innholdet av formatene falle 

enklere for kandidatene enn forskjellen mellom dem og betydningen av valget mellom dem. Det er 

heller ikke skarpe skiller mellom de to sistnevnte øvelsene, og det antas at det særlig er her at de beste 

kandidatene vil skille seg ut.  

De aller fleste kandidatene bør få noe ut av redegjørelsen for vederlagsformatene. De vil imidlertid få 

begrenset med direkte hjelp fra de tillatte hjelpemidlene, selv om man kan utlede en del av tilgjengelig 

rettspraksis og standardkontraktene som er lovlige hjelpemidler. Tidsrammene på fire timer vil klart 
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ikke tillate at man går inn i detaljer på langt nær alle punkter. Ved sensuren må man derfor ta høyde 

for at man fullt forsvarlig kan velge ulike tyngdepunkter ved besvarelsen av oppgaven.    

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.  

Innledningsvis – eller et annet sted i besvarelsen – vil sikkert en del av kandidatene si noe overordnet 

om forholdet mellom de ulike vederlagsformatene. Her vi sikkert noen komme inn på at 

regningsarbeidsformatet i praksis vil være det vederlagsformatet man må falle tilbake på dersom det 

ikke foreligger kontraktuelt grunnlag for noe annet. Langt på vei må dette også kunne sies å være det 

formelle utgangspunktet. Ytterligere vil en del sikkert nevne at man i praksis ofte vil finne alle de tre 

vederlagsformatene i et entrepriseforhold, med mindre kontrakten i sin helhet er bygget på 

regningsarbeidsformatet.   

Når det gjelder redegjørelsen for vederlagsformatene og forskjellene mellom dem, spiller det mindre 

rolle om man foretar en løpende sammenligning eller om man tar det etter at de enkelte formatene 

er beskrevet. Det er å forvente at de fleste bruker mest plass på regningsarbeidsformatet, da det er 

viet mest plass i pensumlitteraturen og siden det er mer å si om dette enn de to andre 

vederlagsformatene.  

Ved behandlingen av de enkelte vederlagsformatene bør hovedvekten legges på de karakteristiske 

trekkene. For regningsarbeidsformatet vil det særlig være at utgangspunktet er dekning av faktiske og 

nødvendige kostnader med avtalt eller sedvanlig påslag. Normalt vil man imidlertid ha avtalt timerater 

i hvert fall for de mest aktuelle typene arbeidsytelser og maskintyper. De fleste spørsmålene som i 

praksis dukker opp for regningsarbeid knytter seg imidlertid til hvorvidt man står overfor 

«nødvendige» kostnader, enten dette knytter seg til løsningsvalg eller om arbeidene er gjennomført 

rasjonelt. En del kandidater vil her antakelig nevne dommen Rt. 1969 s. 1122.  

Det karakteristiske ved enhetspriser er at prisen normalt dekker et arbeidselement sammen med et 

materialelement – for eksempel et ferdig installert vindu av nærmere spesifisert slag eller ferdig lagt 

parkett pr. kvadratmeter. Entreprenørens vederlag vil i disse tilfellene baseres på antall utførte og 

dokumenterte enhet. Enhetsprisene vil gjerne være basert på et opprinnelig anslag over antall enheter, 

oppgitt i tilbudsgrunnlaget fra byggherren, typisk ved bruk av beskrivelsesverktøy som NS 3420 el.l. 

Enhetsprisformatet inneholder, som regningsarbeidsformatet, en innebygget fleksibilitet, da rene 

mengdejusteringer i utgangspunktet ikke vil innebære en endring. Dette er en spørsmål som sikkert 

en del av kandidatene vil berøre, typisk ved å se hen til NS 8405 pkt. 22.1 fjerde ledd. 

Det karakteristiske ved fastpris eller rundsum, er at det er fastsatt en fast pris for det som skal leveres. 

Dette kan gjøres for hele kontraktsytelsen eller for en mindre definert del. Hva som er vanlig, er 

avhengig av hvilket kontraktsformat som benyttes, hvor fastpris for det hele er vanligst ved 

totalentrepriser.   

Når det gjelder sammenligningen mellom vederlagsformatene og betydningen av valget mellom dem 

en det en rekke forhold som kandidatene kan komme inn på. Som sagt er det særlig på dette punktet 

at de beste kandidatene kan vise forståelse. I det videre vil jeg peke på enkelte elementer som kan 

behandles, uten at det er ment å være uttømmende. 
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Et punkt som det er naturlig å berøre er at vederlagsformatene innebærer ulik risikofordeling for 

entreprenøren og byggherren. Regningsarbeider er det som fremstår som det mest risikofylte for 

byggherren, da han i utgangspunktet får risikoen for kostnadspådraget, herunder effektiviteten. Det 

andre ytterpunktet finner vi i fastprisformatet, hvor det er entreprenøren som har effektivitets- og 

ressurspådragsrisikoen. Enhetsprisformatet kan i denne sammenheng sies å ligge i en mellomposisjon, 

hvor entreprenøren har risikoen innenfor beskrivelsens (postens eller prosessens) rammer, mens 

byggherren vil ha risikoen for hvor mange enheter som går med.   

Vederlagsformatene vil – i praksis – i ulikt omfang aktualisere varslingsregimene som er fastsatt i 

standardkontraktene, herunder NS 8405. Isolerer man spørsmålet til vederlaget – og dermed ser bort 

fra spørsmålet om fristforlengelse – vil vederlagsformatene i ulik grad direkte fange opp det faktiske 

kostnadspådraget. Dersom endringer i kostnadspådrag fanges opp direkte, vil ikke varslingsregimene 

aktualiseres, med mindre man vil påberope tidseffekt i form av fristforlengelse. Dette vil gjelde både 

hvor man står overfor tradisjonelle endringer og hvor byggherrerisiki materialiserer seg uten at det 

innebærer en endring i formell forstand. 

Tilsvarende vil vederlagsformatene også kunne ha betydning for hvilken av partene som har den reelle 

risikoen for hendelig beskadigelse av kontraktsgjenstanden før overleveringen. Spørsmålet er 

imidlertid usikkert. 

Det ligger også en forskjell mellom vederlagsformatene i hva som er avgjørende for 

vederlagsopptjeningen og således også for hvordan standardkontraktenes dokumentasjonsregler vil 

fungere. Dette er imidlertid et poeng som man kun kan forvente at de aller beste kandidatene fanger 

opp.   

  

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 å berøre sentralt stoff, og det må derfor forutsettes at de aller fleste får noe ut av den.  

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.  

Det antas at det som særlig vil skille kandidatene er behandlingen av forskjellene mellom, og 

betydningen av valget mellom, de ulike vederlagsformatene.   

Utkastet til sensorveiledning er skrevet uten at jeg har hatt tilgang på noen av besvarelsene. Den vil 

oppdateres etter at jeg har mottatt innspill fra sensorkorpset.  

 

Oslo, 1. mai 2019 

Herman Bruserud 


