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I. Innledning 
 
Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd: 
 

«Redegjør for og sammenlign reglene om byggherrens og forbrukerens rett til dagmulkt og erstatning 
ved entreprenørens forsinkelse 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). Erstatningsansvar for tilsidesettelse av samordningsplikten etter NS 8405 
punkt 35 skal ikke behandles.  

 
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 34.» 
  
Det er altså gitt en felles oppgave, både for bachelor- og masteremnet. Læringskrav og 
pensumlitteratur for de to emnene er særskilt angitt:  
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v14/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 forsinkelse, herunder forsinkelsesbegrepet, retten til fristforlengelse, forsering 
og forsinkelsesbeføyelsene.»  

 
Oppgavens tema er behandlet i Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, s. 112 flg. og i Karl Marthinussen 
m.fl., NS 8405 med kommentarer, 3. utg. Oslo 2010 (heretter: Marthinussen m.fl.), s. 555 flg. 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 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 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, og en sammenligning av, byggherrens og forbrukerens rett 
til dagmulkt og erstatning ved entreprenørens forsinkelse etter NS 8405 og bustadoppføringslova 
(buofl.). Dette er kjernespørsmål, og de aller fleste kandidatene bør få en del 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.  
 
Det er å forvente at hovedtyngden av besvarelsene vil ligge på fremstilling av reguleringene av 
dagmulktssanksjonene. Det er helt naturlig, da det er her man finner mest konkret regulering. 
Behandlingen av regulært erstatningsansvar må – først og fremst – forventes å begrenses til stillingen 
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http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v14/pensumliste/index.html


sanksjonen har i lys av dagmulktsreguleringene – dvs. gjennom adgangen til å kreve erstatning i 
stedet for, eller ved siden av, dagmulkt.  
 
De sentrale spørsmålene som kan forventes dekket i besvarelsene, vil være: 

- Dagmulktens funksjon 
- Vilkårene for å kreve dagmulkt 
- Dagmulktens størrelse  
- Erstatningsansvarets funksjon som alternativ – eller supplement – til dagmulkten  

Nedenfor vil disse spørsmålene kommenteres kort.  
 
Enkelte kandidater vil kanskje også gå inn på de særlige spørsmål som reiser seg for dagmulkt og 
erstatningsansvar i hevingssituasjonene. Dette er ikke nødvendig – heller ikke for det beste besvarelsene – men 
i den grad kandidatene får noe ut av det bør det premieres.   
 
Dagmulktens funksjon 
Det vil ikke være unaturlig å komme inn på bakgrunnen for at det opereres med regler om dagmulkt i 
entrepriseretten. Her vil kandidatene formodentlig peke på det praktiske behovet for en 
standardisert sanksjon ved entreprenørforsinkelse, særlig fordi det ofte vil være vanskelig å påvise og 
beregne det konkrete økonomiske tapet. Noen vil nok i denne sammenheng peke på at 
dagmulktssanksjonen også fungerer som en ansvarsbegrensning for entreprenøren. Totalt sett 
skaper reguleringen en relativt stor grad av forutberegnelighet for partene.  
 
Vilkårene for å kreve dagmulkt 
Etter begge regelsettene er vilkårene for dagmulkt objektivt utformet. Det eneste vilkåret for å kreve 
dagmulkt er at entreprenøren – rettslig sett – er i forsinkelse. Det kan neppe forventes at 
kandidatene problematiserer dette i særlig grad, utover eventuelt en henvisning til reglene om 
entreprenørens rett til fristforlengelse, jf. NS 8405 pkt. 34.2 første punktum og bustadoppføringslova 
18 første ledd.   
 
Enkelte kandidater vil kanskje problematisere dette ytterligere, ved å gå noe inn i de underliggende realiteter. 
Dette kan gjøres under forskjellige innfallsvinkler – for eksempel gjennom en henvisning til reglene om 
entreprenørens rett til fristforlengelse eller en «ansvarsgrunnlagssynsvinkel». En analyse etter den sistnevnte 
synsvinkelen – hvor man kobler inn reglene om rett til fristforlengelse ved «force majeure»-omstendigheter, jf. 
NS 8405 pkt. 24.3 og bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c – viser at vi i realiteten står overfor noe 
som ligger svært tett på en «kontrollansvarsregulering» vi kjenner fra kontraktslovgivningen, jf. for eksempel 
kjøpsloven § 27. Dette gjelder for de tilfellene hvor det er avtalt et spesifikt ferdigstillelsestidspunkt. Er det ikke 
det, vil det – i hvert fall etter bustadoppføringslova – være en betingelse for dagmulkt at entreprenøren har 
utvist uaktsomhet, jf. Rt. 2011 s. 670 og Rt. 2011 s. 679. Disse dommene er ikke nevnt i læremidlene, og kan 
dermed ikke forutsettes kjent. De er nevnt i undervisningen, men er ikke gjennomgått i detalj. 
  
 
Dagmulktens størrelse 
Kandidatene bør også berøre utmålingen av dagmulkten. Spørsmålet er regulert i henholdsvis NS 
8405 pkt. 34.3 og bustadoppføringslova § 18.  
 
Hovedregelen etter begge regelsettene er at dagmulktssatsen er 1 ‰ av henholdsvis 
kontraktssummen (NS 8405) og vederlaget entreprenøren skal ha (buofl.). Beregningsgrunnlaget er 
etter NS 8405 det opprinnelig avtalte vederlaget, jf. NS 8405 pkt. 34.3 første ledd, jf. pkt. 2.8, mens 
beregningsgrunnlaget etter buofl. § 18 annet ledd er «det samla vederlaget entreprenøren skal ha». I 
buofl. finner vi også en særregel for det tilfelle at avtalen også omfatter eiendomsrett til 
byggegrunnen.  Etter NS 8405 løper dagmulkten på hverdager, mens den etter bustadoppføringslova 
løper hver dag. 

Side 2 
 



 
Begge reguleringene fastsetter minstesats(er). I buofl. er denne satt til ½ % av folketrygdens 
grunnbeløp (i dag ca. 426 kr), mens den i NS 8405 er fastsatt til 1500 kr eller 750 kr, avhengig av om 
det er sluttfristen eller en dagmulktbelagt delfrist det dreier seg om.  
  
I begge regelsettene er det gitt øvre begrensninger på dagmulktens størrelse – til henholdsvis 100 
dager (buofl. § 18 annet ledd) og 10 % av kontraktssummen (NS 8405 pkt. 34.3 tredje ledd). Anvendt 
på overskridelse av sluttfristen vil dette gi parallelle resultater, gitt hovedregelen om dagmulktens 
størrelse. Den øvre begrensningen ryker imidlertid etter NS 8405 pkt. 34.3 tredje ledd ved 
entreprenørens forsett eller grove uaktsomhet.  
 
 
Erstatningsansvarets funksjon som alternativ – eller supplement – til dagmulkten  
Oppgaven spør også om en redegjørelse for reglene om erstatning, men i en slik oppgave som dette 
må dette først og fremst forventes at erstatningsansvaret behandles i lys av dagmulktssanksjonen, jf. 
ovenfor. Dette må være fullt ut forsvarlig, og man kan dermed ikke forvente at kandidatene 
behandler dette mer enn som et supplement til behandlingen av dagmulktssanksjonen. 
 
Kandidatene bør etter dette få frem noen hovedpunkter, hvor det også er noen forskjeller mellom NS 
8405 og buofl.: 
 
Under NS 8405 kan byggherren ikke kreve regulær erstatning i stedet for dagmulkt med mindre 
forsinkelsen er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett fra entreprenørens side, jf. NS 8405 pkt. 
34.1 tredje ledd. Det kan heller ikke kreves erstatning for overskridelse av frister som ikke er 
dagmulktbelagte (med mindre det foreligger tilsidesettelse av samordningsplikten, som oppgaven 
uttrykkelig avgrenser mot).  
 
Under bustadoppføringslova er systemet litt annerledes, men likevel med likhetspunkter, jf. 
bustadoppføringslova § 19. For tap som overskrider dagmulkten (i perioder hvor det løper dagmulkt), 
kan det kreves erstatning dersom entreprenøren «har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider 
og god tru elles.»  I perioder hvor det ikke løper dagmulkt, vil forbrukeren kunne kreve erstatning på 
de vilkårene som er oppstilt i bustadoppføringslova § 19 annet ledd.  
 
Både under NS 8405 og bustadoppføringslova er erstatningsansvar i stedet for dagmulkt, først og 
fremst aktuelt hvor byggherrens eller entreprenørens tap overstiger den aktuelle dagmulkten. Som 
det følger av det ovennevnte kan erstatning også være aktuelt i andre situasjoner under 
bustadoppføringslova.  
 
Utmålingsspørsmål for regulært erstatningsansvar kan ikke forventes behandlet, utover en eventuell 
henvisning til alminnelige regler, hvoretter byggherren eller forbrukeren kan kreve «den positive 
kontraktsinteressen» dekket.  

 
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 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. 34 
er inntatt som vedlegg til oppgaven. 
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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.  
 
Jeg finner også grunn til å bemerke at man i pensumlitteraturen vedrørende NS 8405 finner en del 
standpunkter som i hvert fall er diskutable. Dette må det tas høyde for ved sensuren. De kandidatene 
som evner å se dette, og som problematiserer slike standpunkter, bør klart premieres. 
 
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 sammenligningen gjøres 
løpende, verken for å besvare oppgaven eller for å nå det øvre karaktersjikt.   
 
 
Oslo, 22. mai 2014 
 
Herman Bruserud 
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