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Redegjør for og sammenlign reglene om byggherrens og forbrukerens rett til prisavslag og 

erstatning ved mangler ved entreprenørens ytelse etter henholdsvis 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 JUS 5220 (emne på masternivå). 

 

Vedlegg: Gjengivelse av NS 8405 punkt 36.1 til 36.5  

 

Vedlegg 

36 Mangel ved kontraktsarbeidet. Erstatningsansvar 

36.1 Mangel 

Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand 

byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for.  

Som mangel regnes også skade på kontraktsarbeidet som oppstår etter overtakelsen, og som er 

en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen.  

36.2 Utbedring 

Mangel som er påberopt i rett tid, har entreprenøren rett og plikt til å utbedre, med mindre 

kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. 

Entreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter til 

konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 

mangelsutbedringen. 

Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen har forvoldt skader på andre deler av 

kontraktsarbeidet som dekkes av forsikringer byggherren har tegnet. Entreprenøren skal da bare 

erstatte byggherren det tapet som som ikke dekkes av forsikringen. Skyldes mangelen forsett 

eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, får bestemmelsen i første ledd likevel anvendelse.  

Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det foreligger 

mangel. Han kan i så fall kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige vederlagskrav.  

Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring.  

 



Byggherren plikter å gi entreprenøren nødvendig adkomst slik at utbedring kan foretas. 

Utbedringen skal skje på en slik måte at det tas hensyn til byggherrens bruk av 

kontraktsarbeidet.  

Dersom det ikke er til klar ulempe for byggherren, kan utbedring av mangler som er påberopt 

etter overtakelsen, skje samlet innen ett år fra overtakelsen. Hver av partene kan kreve at det 

deretter blir holdt en felles befaring av kontraktsarbeidet.  

Er det tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn det entreprenøren har anledning til, 

kan utbedringen settes bort til andre uten varsel.    

36.3 Erstatning ved unnlatt utbedring 

Er ikke utbedring foretatt innen fristen fastsatt etter 36.2, kan byggherren kreve at entreprenøren 

betaler kostandene til utbedring foretatt av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en 

rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedring blir satt bort til 

andre. 

Byggherren kan likeledes kreve at entreprenøren betaler kostander til utbedring foretatt av andre 

etter 36.2 siste ledd.  

36.4 Prisavslag  

Er ikke vilkårene for å kreve utbedring etter 36.2 til stede, kan byggherren i stedet kreve 

prisavslag. Det samme gjelder der byggherren bare kan kreve delvis utbedring. 

Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjonen av byggets eller anleggets 

verdi som mangelen representerer. Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen 

entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig. 

36.5 Erstatning ved mangel  

Entreprenøren er ansvarlig for kostnadene til utbedring av skader på deler av bygget eller 

anlegget som ikke omfattes av kontrakten, når skadene er en følge av mangel som skyldes 

uaktsomhet hos entreprenøren. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og 

forsvarlig måte.  

Har mangelen påført byggherren et økonomisk tap som ikke dekkes av de foregående bestemmelsene, 
kan byggherren bare kreve dette dekket dersom mangelen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet 
hos entreprenøren. 

 


