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Sensorveiledning, JUR 1220 / JUS 5220, Bygge- og entrepriserett, V2017 – 4 
timers eksamen  
 
1. Innledning  

 
Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd:  
 

«Redegjør for og sammenlign reglene om byggherrens og forbrukerens rett til å 
pålegge entreprenøren endringer og tillegg(sarbeid) etter henholdsvis NS 8405:2008 
Norsk bygge- og anleggskontrakt 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 JUR 1220 (emne på bachelornivå) 
og kandidater som tar JUS 5220 (emne på masternivå).  
 
Vedlegg: Gjengivelse av NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt punkt 22 og 
punkt 23.»  

 
Det er altså gitt en felles oppgave, både for bachelor- og masteremnet. Læringskrav og 
pensumlitteratur for de to emnene er angitt samlet, men med enkelte tillegg for 
masteremnet. Tilleggene berører ikke det som er oppgavens tema Beskrivelsen finnes her: 
 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v17/pensumliste/index.html 
  
Av særskilt interesse for denne eksamensoppgaven er å bemerke at følgende er angitt både 
under bachelor- og masteremnet:  
 

«Gode kunnskaper om endringer, herunder endringsbegrepet, byggherrens 
endringskompetanse, endringsordresystemet (varslingsreglene), og retten til 
vederlagsjustering og fristforlengelse som følge av endring.»  

 
De sidene av endringsreglene som oppgaven spør etter er særlig behandlet i Viggo Hagstrøm 
og Herman Bruserud, Entrepriserett, Oslo 2014, kapittel 35, og dels kapittel 34. Som man vil 
se er hovedvekten lagt på reglene i NS 8405. 
 
Dette ligger innenfor pensum både for bachelor- og masteremnet. Det skal likevel bemerkes 
at man normalt må forvente et høyere modenhetsnivå av studentene på masternivå, enn av 
studentene på bachelornivå. Til tross for læringskravenes og pensumangivelsens sammenfall, 
vil det derfor likevel være noe 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, selv om de fleste i praksis nok har det.  
 
 
2. Nærmere og oppgaven  
 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v17/pensumliste/index.html
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Oppgaven spør etter en redegjørelse for, og en sammenligning av, byggherrens og 
forbrukerens kompetanse til å pålegge entreprenøren endringer og tillegg(sarbeid) etter NS 
8405 og bustadoppføringslova (buofl.). Dette er et kjernespørsmål, og de aller fleste 
kandidatene bør få noe ut 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.  
 
Noen kandidater vil kanskje innledningsvis gå inn på bakgrunnen for at det opereres med 
regler som gir byggherren / forbrukeren adgang til å pålegge endringer / tillegg(sarbeid), noe 
som ikke er helt unaturlig i en oppgave som den foreliggende. Her vil de formodentlig peke 
på det praktiske behovet for slike regler samt at det er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig 
med en slik endringsadgang. Forutsetningen er imidlertid at entreprenøren – som 
utgangspunkt – skal kompenseres både hva gjelder tid og økonomi.  
 
Innledningsvis vil det også være naturlig kort å redegjøre for hva endringer og tillegg(sarbeid) 
er. Skillet mellom kategoriene er – på overordnet plan – av mindre rettslig betydning. Noen 
vil kanskje i denne sammenhengen også peke på muligheten for forseringspålegg etter NS 
8405 pkt. 22.2, jf. nedenfor.  
 
Kjernen i kandidatenes redegjørelse bør være de sentrale reglene som setter begrensninger i 
byggherrens / forbrukerens adgang til å pålegge entreprenøren endringer og tillegg(sarbeid).  
Kandidatene bør her gå inn på de saklige rammene for byggherrens / forbrukerens 
kompetanse – som kan benevnes med stikkordene sammenhengskravet og artskravet (ev. 
karakterkravet). Kravene kommer til uttrykk i buofl. § 9 første ledd og NS 8405 pkt. 22.1 
tredje ledd.  
 
Videre bør kandidatene gå inn på begrensningene vedrørende omfanget av de endringer og 
de(t) tillegg(sarbeid) som kan pålegges. Her er det forskjeller mellom reguleringene som er 
relativt betydelige. Utgangspunktet etter NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd er en grense på netto 
økning på 15 %, beregnet av opprinnelig kontraktssum (se pkt. 2.8). En rimelig tilsvarende 
løsning kan også avtales i forbrukerforhold, jf. buofl. § 9 tredje ledd, men der er det 
deklaratoriske utgangspunktet mer skjønnsmessig formulert, jf. buofl. § 9 første ledd («ikkje 
i omfang … skil seg vesentleg frå denne ytinga»). I forbindelse med disse begrensningene, 
eller annetsteds, vil kanskje enkelte gå inn på forholdet til variasjoner i regulerbare mengder 
som vi har regler om i NS 8405 pkt. 22.1 fjerde ledd.  
 
Hva som her vil være endringer kan være litt vanskelig å få tak på – det forutsetter i noen 
grad forståelse av hvordan virkeligheten ser ut, og det kan nok være utfordrende. Et poeng 
her er at det reguleringen sier noe om er variasjoner i regulerbare mengder innenfor 
kontraktens opprinnelige rammer. Pålegges entreprenøren arbeid som ligger utenfor 
kontraktens opprinnelige rammer, som skal godgjøres etter enhetspriser, utgjør dette en 
endring uansett. Poenget er imidlertid ikke helt enkelt å få tak på. Manglende presisjon og 
misforståelser fra kandidatene på dette punktet er derfor nokså forståelig, og det bør derfor 
vurderes relativt mildt.  
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Utover dette finner man i buofl. § 9 annet ledd et interesseavveiningskrav, som ikke har 
sidestykke i NS 8405. Dette kravet er ikke like enkelt å plassere i enten gruppen «saklige 
rammer» eller gruppen «begrensninger vedrørende omfanget». Personlig heller jeg nok i 
retning av at det kanskje oftest vil fremstå som noe som mest naturlig kan kalles «saklige 
rammer», men det vil kunne variere etter de konkrete omstendighetene. Hvor det plasseres 
av kandidatene er uansett av underordnet betydning.  
 
Omfanget av såkalte «negative endringer» har en side til reglene om avbestilling, hvor 
betydningen av plasseringen først og fremst ligger i om byggherren / forbrukeren blir 
erstatningsansvarlig overfor entreprenøren for tapet relatert til det negative avviket. 
Forholdet til avbestillingsreglene ligger i randsonen av det som bør behandles, og man bør 
derfor heller premiere de som får noe ut av det enn å trekke de som ikke behandler det. 
Uansett forutsettes det ingen inngående behandling av avbestillingsreglene.  
 
Det vil også være naturlig å berøre det vi kan kalle «prosessuelle» krav til utøvelsen av 
kompetansen. Formelle krav til utøvelsen finnes ikke i buofl., utover at entreprenøren kan 
kreve at endringer blir gjort skriftlig, jf. buofl. § 9 fjerde ledd. I NS 8405 er utgangspunktet at 
endringer skal skje gjennom skriftlig endringsordre, jf. pkt. 22.3. Fra dette har vi unntak 
gjennom reglene om såkalt «irregulær endringsordre» i pkt. 23. I denne sammenheng vil nok 
også enkelte kandidater påpeke at kompetansen normalt må utøves før overlevering skjer.  
 
Kandidatene bør også – på et eller annet punkt – gå inn på reglene vi finner i NS 8405 pkt. 
22.2 vedrørende forsering – dvs. forsering helt eller delvis tilbake til opprinnelige frister 
(første ledd), og «samordningsforsering» (annet ledd). Begge typer forsering er underlagt 
begrensninger i bestemmelsens tredje ledd. Tilsvarende regler finnes ikke i buofl.  
Enkelte kandidater vil sikkert også berøre varslingsregimene i NS 8405, og særlig da knyttet 
til irregulære endringsordrer. Disse spørsmålene ligger litt i randsonen av det oppgaven spør 
etter. Det bør imidlertid ikke trekkes for at det behandles, såfremt det ikke går ut over 
behandlingen av temaer som ligger mer i kjernen av det oppgaven spør etter.  
 
 
3. 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 sentral, og det må derfor forutsettes at de aller fleste får noe ut av 
den. Kandidatene vil jo også få god hjelp av lovtekst og reguleringen i NS 8405, hvor 
sistnevntes pkt. 22 og pkt. 23 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.  
 
Etter alminnelig erfaring, vil det som særlig skiller ut de bedre kandidatene være at de klarer 
å få en del ut av sammenligningsaspektet av oppgaven. En løpende sammenligning – hvor 
det er naturlig – vil erfaringsmessig være mest vellykket. Det er imidlertid ikke nødvendig at 
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sammenligningen gjøres løpende, verken for å besvare oppgaven eller for å nå det øvre 
karaktersjikt.  
Dette utkastet til sensorveiledning har blitt skrevet før noen besvarelser er gjennomgått. 
Erfaringer fra sensuren må – på vanlig måte – innarbeides i den endelige sensorveiledningen, 
og det er fint hvis sensorene kan melde inn erfaringer og forslag til justeringer til meg 
(herman.bruserud@jus.uio.no) så snart det lar seg gjøre. 
 
 
Oslo, 16. mai 2017  
 

Herman Bruserud 

mailto:herman.bruserud@jus.uio.no

