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BFJR SAK nr. 673 – avsagt 20. Mai 2022 
 

Rådets medlemmer: 

Harald Støren Kobbe (leder), Thor Olaf Askjer, Herman Bruserud, Erlend Bygnes, Svein-Dag 

Karlstad, Nina Pettersen, Gunnar Hovland Størksen, Eivind Sælen. 

 

1. INNLEDNING 

 

BFJR mottok den 9. november 2021 forespørsel om å avsi rådgivende uttalelse i tvist mellom 

Entreprenør A (Part A) og Entreprenør B (Part B). 

 

Part B har påtatt seg å utføre støp av et betonggulv for Part A. Tvisten gjelder reklamasjon på det 

utførte arbeidet, og hvorvidt Part A har krav på å få erstattet fremsatt krav på kostnader til utførelse 

av rettingsarbeider. 

 

Det framgår av sakens dokumenter at Part B ikke har fått fullt oppgjør for betongarbeidene, men 

Rådet kan ikke se at dette er en del av det Rådet er blitt anmodet å uttale seg om. 

 

 

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR 

 

Begge parter er enig i at de ønsker at BFJR skal komme med en rådgivende uttalelse i saken. 

 

Rådet har vurdert det slik at saken egner seg for behandling i Rådet. 

 

Innlegg nr 1 fra Part A er datert den 21. desember 2021, og Innlegg nr 1 fra Part B er datert den 13. 

januar 2022. Part A har innsendt sitt Innlegg nr 2 den 27. januar 2022, og Part B har innsendt sitt 

Innlegg nr 2 den 8. februar 2022. Deretter har Part A kommet med en kort kommentar til bilag 22 i 

Part B sitt Innlegg nr 2, og har besvart spørsmål fra Rådet tilknyttet bilag 17 i Part A sitt Innlegg nr 1. 

 

Saken ble behandlet første gang for Rådet i møte den 17. mars 2022 og deretter i rådsmøte 28. april 

2022 

 

 

3. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN 

 

Part A har engasjert Part B til å støpe betonggulv i en kjeller tilhørende byggherre C. Det aktuelle 

arealet omfatter gangareal og trapperom. Avtalt honorar var kr. 176.875 inkl. mva. 
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Avtalen er ikke nedfelt i en egen skriftlig kontrakt, men framkommer av e-post korrespondanse. Det 

er heller ikke avtalt at partene skal forholde seg til noen standard kontraktsbestemmelser. 

 

Part A har selv utført arbeider med underlaget, og har også engasjert andre entreprenører til å utføre 

andre arbeidsoperasjoner tilknyttet gulvet. Disse arbeidene har delvis foregått forut for Part Bs 

arbeider og delvis samtidig.  

 

Part B har satt ut betongarbeidet til sin underentreprenør UE-B. 

 

Betongarbeidene ble gjennomført høsten 2019. Etter at arbeidene var ferdig, ble det i november 2019 

reklamert på mangelfull finish på rissanviserne samt "helikoptermerker" etter hensetting av  

slipemaskinen, omtalt som Avvik 1 

 

Part B aksepterte dette som berettiget reklamasjoner, og ville utbedre merkene ved å slipe betongen 

lokalt der merkene var og deretter pusse. Byggherre C hadde angitt at man i liten grad ønsker synlig 

stein i ferdig overflate. Part A nektet Part B å utføre et slik utbedringstiltak fordi byggherre C fryktet 

at dette ville kunne føre til synlig stein/et uakseptabelt omfang av synlig stein.  

 

I samråd med byggherre C krevde Part A at Part B kostnadsfritt skulle slipe ned 5 mm av 

betongdekket, og påføre 5 mm med Mapei belegg. Part B nektet å gjennomføre en slik prosess, men 

foreslo en prosess hvor Mapei belegg ble lagt på betonggulvet uten å slipes ned. 

 

En slik løsning ble akseptert av byggherren C og Part A, men slik at Mapei belegg også skulle påføres 

på det resterende arealet i kjelleren der det opprinnelig var tiltenkt parkett. Part B svarte den 20. 

desember 2019 at de kunne påta seg dette, men at Part B i så fall skulle ha betalt for de merkostnadene 

en slik arbeidsoperasjon medførte sammenlignet med kostnadene til rettearbeid i form av lokal 

sliping og pussing. Merkostnadene ble beregnet til kr 40.000,- som var basert på antatt kostnader 

med Mapei belegg på den totale gulvflaten kr 50.000,- med fradrag på kr 10.000,- som antatt kostnad 

for utbedring av reklamasjon i form av lokal sliping og pussing. Part B krevde en aksept på dette før 

de ville bestille Mapei produktet. I tillegg krevde Part B at Part A skulle betale utestående kr 23.000,- 

før arbeidene kunne starte. 

 

Part A aksepterte ikke disse vilkårene, og på grunn av uenighet om vilkårene tok det noe tid før 

arbeidene ble satt i gang. I mellomtiden tok byggherre C hele kjellerarealet i bruk. 

 

Arbeidene med Mapei belegg ble gjennomført av UE-B. Partene er uenig om UE-B utførte dette 

arbeidet i egenskap av underentreprenør for Part B eller som underentreprenør for Part A. 

 

Etter at arbeidene var ferdig, reklamerte Part A på finishen fordi det var synlige skjolder over store 

deler av hele gulvet, omtalt som Avvik 2. Årsaken til disse skjoldene var angivelig at varmekabler stod 

på. 

 

UE-B forsøkte den 23. mars 2020 å få tilkomst til kjelleren for å utføre rettearbeider i form av sliping 

og pussing. UE-B ble avvist av byggherre C med henvisning til coronasituasjonen. 

 

Part A har deretter gjennomført rettearbeider i egen regi, og har benyttet andre entreprenører enn 

de som opprinnelig var involvert. Ved utførelse av disse rettearbeidene oppdages det flere forhold 

med det opprinnelige betongarbeidet. Det oppdages svanker og at påstøpen var delvis for tynn. 
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Dette, i tillegg til at arealene var tatt i bruk og innredet, medførte store kostnader med 

utbedringsarbeidene. Kostnadene til disse arbeidene kreves dekket av Part B med kr 1.123.732,50 inkl. 

mva. 

 

 

4. PART A`S SAKSFRAMSTILLING OG ANFØRSLER 

 

Part A legger til grunn at avtale om legging av betonggulv er etablert gjennom muntlig dialog og 

skriftlig e-post korrespondanse fra august 2019. Beslutning om gjennomføring følger av e-post den 7. 

august 2019. 

 

I sitt Innlegg nr. 1 pkt. 2 legger Part A til grunn at gulvet skulle leveres slipt og "uten synlig stein i 

overflaten".  

 

I sitt Innlegg nr. 2 har Part A konkludert med at gulvkvaliteten skal tilfredsstille "liten grad av synlig 

sten", og med henvisning til et referansebilde i e-post den 7. august 2019. 

 

Planlagt gjennomføring var den 6. september 2019. Takhøyden skulle ikke være lavere enn 2,37 m til 

underkant bjelkelag på det laveste punktet. Arbeidene startet med at Part A la ut løsleca. Part B la ut 

armeringsnett på lecaunderlaget, hvoretter Part A boret dybler som festet armeringsnettet til 

grunnmuren. 

 

Det oppstod en diskusjon om armeringsnettet var lagt for høyt. Høyder ble justert av Part A, og Part 

A tok kostnadene med dette. 

 

Deretter ble det gjennomført gulvstøp. Part A legger til grunn at Part B hadde påtatt seg et ansvar for 

at høyden mellom gulvoverflaten og underkant bjelkelag skulle være minimum 2,37 m og hensynta 

at det var individuelle høydeforskjeller på gulvene. Det legges også til grunn at Part B hadde påtatt 

seg å gjennomføre kontroll underveis for å sikre slik takhøyde. Part A henviser til ordlyden i e-post 

den 4. september 2019 hvor det framgår at:  

"Ferdig slipt overflate i kjeller skal ha samme høyde som ferdig lagt parkett, så her blir det vel støpt 50 

mm lavere og sparklet opp til rett nivå senere.  

Høyden på ferdig slipt betonggulv i kjelleren og til underkant bjelkelag må være 2,37 m dette må 

opprettholdes." 

 

Part A avviser at Part A hadde etablert høydemarkering på veggene som Part B kunne forholde seg 

til. Uansett var underlaget helt korrekt, og var godkjent av Part B før støpearbeidene startet. Det 

henvises generelt til den dialogen som framgår av e-poster inntatt i bilag 2. 

 

Part A legger til grunn at ferdig utført gulv hadde korrekt takhøyde, men at forhold omkring 

takhøyden vanskeliggjorde rettingsarbeidene for Avvik 2, og at Part B har risikoen for disse 

problemene. 

 

Den 13. november 2019 reklamerte Part A på at overflaten hadde "helikoptermerker" etter bruk av 

slipemaskin, og at avslutningen på rissanvisere var for dårlig. Part B aksepterte reklamasjonsansvar 

for disse forholdene. 
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Part B hadde tenkt å rette opp helikoptermerkene ved å slipe dem bort, påføre avrettingsmasse og 

pusse. Part A meldte fra om at dette ikke var en akseptabel løsning for byggherre C. 

 

I sitt Innlegg nr 1 uttaler Part A at rettearbeidet ville utgjøre et nytt avvik fordi avtalt leveranse var et 

slipt betonggulv uten synlig stein, og at utbedringsprosessen med all sannsynlighet ville få frem 

steininnholdet i deler av gulvet. 

 

I sitt Innlegg nr 2 har part A anført at det var stor usikkerhet knyttet til om part B sin UE-B ville få til 

denne rettingen uten at det ble for stor grad av synlig stein i betongen. 

 

UE-B ble nektet adgang til kjelleren for å utføre rettingsarbeider. Retting måtte vente til Part A og 

byggherre C hadde funnet frem til en alternativ løsning. 

 

Part A legger til grunn at det ble oppnådd enighet med Part B om at Part B skulle gjennomføre og 

bekoste en rettemetode som bestod i at det skulle legges Mapei belegg i 5 mm tykkelse oppå det 

eksisterende betonggulvet, og at samme belegget også skulle utføres i de resterende arealene i 

kjelleren (unntatt teknisk rom). Byggherre C hadde akseptert en slik løsning til tross for at dette tok 

5 mm av netto takhøyde. 

 

Part B nektet først å gjennomføre disse arbeidene uten å få dekket merkostnadene i forhold til egen 

foreslått rettemetode, og uten først å få utbetalt sitt tilgodehavende i prosjektet. Men i et møte 

mellom partene den 22. januar 2020, hadde Part A akseptert å ta ansvaret for å administrere disse 

arbeidene. Det henvises her til at Part B mottok et referat fra møtet i en e-post den 23. januar 2020 

hvor disse forpliktelsene framgikk, og at det ble sendt en e-post den 20. februar 2020 med orientering 

om oppstart av arbeidene. Part B kom ikke med noen innsigelser til disse e-postene foruten å 

protestere på at fuging ikke var en del av avtalen. 

 

Part A legger på denne bakgrunn til grunn at Part B var enig i at Part B skulle stå for gjennomføringen 

av arbeidene med påføring av Mapei belegg, og at Part B skulle dekke kostnadene. 

 

Det legges også til grunn at Part B måtte forstå at Part A ville ta kontakt med UE-B for å få arbeidene 

utført, og da i egenskap av underentreprenør for Part B. Det vises også til at Part B i ettertid har 

omtalt UE-B som sin underentreprenør tilknyttet disse arbeidene, og at Part B har mottatt faktura 

fra UE-B på arbeidene, og betalt denne. 

 

Etter at Mapei belegg var ferdig lagt, ble det reklamert til Part B på at det var skjolder – beskrevet 

som melkeslør - i overflaten. Part A legger til grunn at årsaken til dette er at varmekablene stod på 

da Mapei belegget ble lagt, og at UE-B hadde ansvaret for å kontrollere at kablene ikke stod på før de 

startet arbeidene. Som ansvarlig for UE-B, er det Part B som har ansvaret for å utbedre denne 

mangelen. 

 

UE-B forsøkte den 23. mars 2020 å få tilkomst til kjelleren for å utføre rettingsarbeider i form av 

sliping og pussing, men ble avvist pga coronasituasjonen. 

 

Det var stillhet omkring saken frem til august 2020 da partene startet diskusjon om ansvaret for å 

utbedre skjoldene. 
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Part B bekreftet den 19. august 2020 at UE-B ville gjennomføre rettingsarbeider, men at Part A først 

måtte betale Part B utestående fra prosjektet. Det samme gjentok seg tilknyttet e-post 

korrespondanse i september 2020. Sett i lys av dette la Part A til grunn at Part B dermed avslo å 

forestå retting, og at Part A hadde rett til få annen entreprenør til å utføre rettearbeidene, og kreve 

kostnadene dekket av Part B. 

 

Rettearbeider ble utført i september – oktober 2020 av andre entreprenører. Tanken var å slipe ned 

Mapei dekket, og så legge et nytt. Etter å ha gjennomført sliping, ble det avdekket at tykkelsen på 

belegget ikke var 5 mm, men noen steder 1-2 mm. Part A legger til grunn at dette skyldes ujevnheter 

i det underliggende betongdekket som Part B var ansvarlig for utførelsen av. 

 

Det ble vurdert å legge et nytt lag med Mapei belegg på det som var slipt ned, men en slik løsning 

ble ikke valgt fordi utførende entreprenør var redd for at det ville kunne oppstå sprekker i det nye 

Mapei belegget. Det ble derfor gjennomført fjerning også av 2 mm i det underliggende betongdekket 

før det ble lagt nytt Mapei belegg. Arbeidene i betongen måtte gjennomføres forsiktig og i flere 

omganger for å unngå å beskadige tekniske installasjoner i gulvet. Derfor ble kostnadene store. 

 

Arealene var tatt i bruk og derfor medgikk det også store kostnader til å tømme kjelleren for møbler, 

interiør etc samt å midlertidig lagre dette. Slike kostnader ville vært unngått dersom rettearbeidene 

hadde blitt utført straks mangelen ble oppdaget. Part A legger til grunn at Part B ikke har prioritert 

gjennomføringen av rettearbeidene. 

 

Kostnadene til rettearbeidene utgjør kr 1.123.732,50 inkl. mva, og disse kreves i sin helhet erstattet av 

Part B. 

 

Innsigelser om at kostnadene er unødvendig og/eller uforsvarlig høy, avvises. Det er Part B som har 

bevisbyrden for å dokumentere dette. Det er i denne sammenheng ikke relevant å sammenholde 

størrelsen på opprinnelig avtalesum med rettekostnadene. 

 

Det avvises også at det er reklamert for sent på forhold som er blitt oppdaget som ledd i 

rettearbeidene, og som har medført utvidet omfang av rettearbeidene. 

 

 

5. PART B`S SAKSFRAMSTILLING OG ANFØRSLER 

 

Det ble ikke inngått noen skriftlig avtale utover bestillingen inntatt i e-post den 7. august 2019, og 

det er heller ikke lagt til grunn noen kontraktsstandard for avtaleforholdet. 

 

Oppdraget bestod i at Part B skulle støpe et gulv i deler av kjelleren, dvs gangareal og trapperom, 

tilhørende byggherre C, og sparkle underlaget i arealene hvor det skulle legges parkett. Arbeidene 

ble satt ut til underentreprenør UE-B som Part B generelt har et tett samarbeid med. 

 

Kvalitetskravet i bestillingen var at det var ønskelig med liten grad av synlig stein. 

 

Byggherren C ønsket høyest mulig takhøyde. Part A hadde tilkjennegitt at det skulle være en høyde 

på 2,37 m. Part B har ikke påtatt seg noe ansvar for at ferdig lagt betonggulv skulle tilfredsstille et 

slikt høydekrav. Det var Part A som hadde ansvaret for å prosjektere alle arbeidene med gulvet. Dette 
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gjaldt underlaget for betongstøpen, tekniske installasjoner i og under betongen og høyden på 

betongen. Part A har også ansvaret for egen utførelse av underlaget og andre entreprenørers arbeider 

tilknyttet gulvet. 

 

Etter at Part B i september 2019 hadde lagt ut armeringsnett og skulle starte støpearbeidene, ble 

arbeidene stanset av Part A fordi Part A etter kontrollmåling hadde funnet avvik på takhøyden opptil 

30-40 mm. Part B legger til grunn at dette skyldtes unøyaktigheter i løslecaen utlagt av Part A og 

skjevheter i eksisterende takkonstruksjon.  

 

Etter at Part A hadde gjennomført rettetiltak, ble det gitt klarsignal for å støpe. For å sikre korrekt 

takhøyde, valgte Part A å sette ut merker på veggen som viste høyden på ferdig lagt betongstøp. Det 

henvises i denne forbindelse til e-post den 16. september 2019 hvor det informeres om at Part A skulle 

"Sette ut fastmerker på vegger i riktig høyde for morgendagens støp." 

 

Part B forholdt seg til disse høydene, og mottok aldri noen tilbakemelding om at høydemarkeringene 

ikke var overholdt. Men det ble mottatt reklamasjon på utformingen av deler av rissanviserne og at 

det noen steder var "helikoptermerker" etter slipemaskinen, omtalt som Avvik 1. 

 

Part B og UE-B erkjente ansvar for reklamasjonene. Det ble bekreftet i e-post den 21. november 2019 

at merkene ville bli fjernet ved at disse ville bli slipt bort. Det ble i denne forbindelse opplyst av UE-

B at det var "en liten mulighet for at det blir noe synlig stein avhengig av hvor mye det må slipes." 

 

UE-B møtte opp på byggeplassen for å gjennomføre rettearbeidene, men ble nektet adgang av 

byggherre C. Part A forklarte at rettemetoden ville innebære uakseptabel risiko for synlig stein. 

 

Part B legger til grunn at den aktuelle metoden med å slipe bort merkene og deretter pusse, var et 

adekvat rettetiltak, og at sluttresultatet ville tilfredsstille opprinnelig avtalt krav til kvalitet. Part A 

må derfor ta risikoen for at dette rettetiltaket ble nektet gjennomført. Part B hadde derfor ikke noe 

ytterligere ansvar for å utføre rettearbeider. 

 

Part B har i samtaler med byggherre C oppfattet det slik at den egentlige årsaken til at rettetiltaket 

ble avvist, var at med de høydene som Part A hadde lagt til grunn, så ville ikke den delen hvor Part 

A skulle legge parkett, tilfredsstille høydekravet på 2,37 m. 

 

Den 13. desember 2019 gav Part A beskjed om at retting av gulvet måtte skje ved at betongen skulle 

slipes ned 5 mm, og så skulle det påføres 5 mm Mapei belegg. Part B nektet å gjennomføre et slikt 

arbeid, men kunne være med på å legge et nytt Mapei belegg direkte på det ferdig lagte betonggulvet. 

Dette bekreftet Part A at byggherre C kunne akseptere forutsatt at samme belegget også ble lagt i de 

delene av kjellerarealet hvor Part B hadde sparklet for Part A`s legging av parkett. 

 

Part B aksepterte i e-post den 2. desember 2019 å stå for en slik gjennomføring, men på betingelse av 

at Part B fikk dekket merkostnadene på kr 40.000,- i forhold til det lokale rettetiltaket som UE-B 

opprinnelig hadde tenkt å gjennomføre. I tillegg krevde Part B å få utbetalt resterende kr 23.000,- av 

avtalesummen. Bakgrunnen for dette var at Part B legger til grunn at retteplikten ikke strakk seg 

lenger enn til lokal sliping, og at det ikke var noe grunnlag for Part A til å tilbakeholde kr 23.000,-. 

 

Ettersom Part A avviste å dekke merkostnadene og betale resterende kr 23.000,- av avtalesummen, 

legger Part B til grunn at Part B ikke lenger var forpliktet til å utføre rettearbeider. 
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I januar 2020 fikk Part B opplysninger om at Part A hadde engasjert en annen entreprenør til å utføre 

rettearbeidene. Det henvises til e-post den 14. januar 2020 hvor Part A også opplyste at de ville 

motregne alle rettekostnadene, men at Part B fremdeles kunne velge å overta ansvaret for den valgte 

entreprenøren. På denne bakgrunnen svarte Part B at de kun hadde ansvaret for merkene på 

betonggulvet, og at de ønsket et møte med Part A. Part B visste ikke at den entreprenøren som Part 

A omtalte, var UE-B. 

 

Omstendighetene omkring møte avholdt den 22. januar 2020 kommenteres ikke av Part B.  

 

Tilknyttet e-post korrespondansen i februar 2020 anfører Part B at de i e-post den 20. februar 2020 

gjorde Part A oppmerksom på at avtalen med Part A ikke omfattet fuging. 

 

Part B fastholder at de ikke var klar over at det var UE-B som utførte arbeidene med nytt Mapei 

dekke, og at de heller ikke har påtatt seg å utføre disse arbeidene. Part B erkjenner å ha betalt faktura 

fra UE-B på disse rettearbeidene, men dette berodde på en intern misforståelse hos Part B. I tillegg 

anføres at når de i e-post den 23-25. september 2020 har omtalt UE-B som sin underentreprenør, så 

ble det siktet til at Part B hadde en fast relasjon til UE-B som underentreprenør i slike prosjekter. 

 

Part B mottok i mars 2020 telefon fra Part A hvor Part A reklamerte på skjolder i overflaten på Mapei 

belegget, dvs Avvik 2. 

 

Prinsipalt legger Part B til grunn at Part A har inngått en egen og selvstendig avtale direkte med UE-

B om utførelse av Mapei belegg i hele kjellerarealet. Derfor kan ikke Part B gjøres ansvarlig for 

mangler i utførelsen. 

 

Part B hørte ikke noe mer om saken før i e-post den 12. august 2020 hvor Part A ber Part B sørge for 

at UE-B setter i gang med rettearbeider, og henviser til at årsaken til skjoldene er at varmekablene 

stod på da arbeidene ble utført. Part B svarte at de skulle ta dette opp med UE-B, men uttalte at det 

måtte være Part A som var ansvarlig for mangler som var forårsaket av at varmekablene stod på. 

 

Part B gav deretter tilbakemelding til Part A i e-post den 19. august 2020 om at UE-B vil utbedre ved 

å pusse/padde over skjoldene, men under forutsetning av at Part A bekrefter at de vil utbetale 

utestående avtalesum til Part B, og at Part B kan fakturere for endringen til Mapei gulv. Dette ble 

ikke akseptert av Part A, og part B ble den 13. september 2020 orientert om at Part A dagen etterpå 

ville starte med utbedringsarbeidene og kreve kostnadene dekket av Part B. Part B gjentok det samme 

tilbudet i e-post den 14. september 2020. 

 

Part B legger til grunn at de er blitt avskåret fra å rette opp skjoldene. 

 

Subsidiært legger Part B til grunn at årsaken til at skjoldene oppstod, ikke er avklart, og at det derfor 

ikke er påvist at det har sammenheng med UE-B sin utførelse. Dersom det var varmekablene som 

forårsaket dette, legges det til grunn at det kan være byggherre C som har satt varmen på. 

 

Uansett legges til grunn at utbedringsplikten er ivaretatt bla. ved at UE-B møtte opp på byggeplassen 

for å utføre arbeidene, men ble nektet adgang. 
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Videre legger Part B til grunn at det utbedringsarbeidet som Part A har gjennomført, omfatter langt 

mer enn å utbedre skjoldene, og dessuten er de reklamert for sent. Det henvises her til de forholdene 

som er listet opp i e-post den 23. september 2020 fra Part A. Disse forholdene kan ikke knyttes til noe 

Part B har risikoen for. Svanker og ujevne avslutninger har sammenheng med de faktiske 

forutsetningene for legging av Mapei belegg, og ettersom tykkelsen på Mapei belegget skulle være 

maksimalt 5 mm, innebar dette at ikke alle ujevnheter ville få tilstrekkelig dekning. Ujevnheter kan 

også ha sin årsak i at det ikke var sparklet på forhånd. Alle disse forholdene er noe Part A må ta 

risikoen for. 

 

De enkelte tapspostene i kravet er ikke knyttet opp til forhold Part B har risikoen for, og det skilles 

ikke mellom kostnader knyttet til Avvik 1 og Avvik 2. Når det gjelder kostnader til radonsikring, er 

det ikke reklamert på dette, og det er heller ikke dokumentert mangler med radonsikringen utført 

av Part B. 

 

Part B legger på denne bakgrunn til grunn at det ikke er påvist årsakssammenheng mellom de 

kostnadene som kreves erstattet og forhold Part B kan gjøres ansvarlig for. 

 

 

6. RÅDETS VURDERING 

 

Det foreligger ikke et eget avtaledokument slik at innholdet i det oppdraget Part B har påtatt seg, må 

tolkes ut fra fremlagt e-post korrespondanse. Rådet har ikke fått seg forelagt presise angivelser av 

kvalitet. For arbeider som dette hadde det vært naturlig å stille krav til cotehøyde for ferdig gulv, angi 

toleransekrav for høydeavvik, svanker og buler samt graden av synlige stein. Rådet har heller ikke 

sett oppgitt referanser til faglige standarder eller til referanseobjekter. Rådet legger til grunn at slik 

dokumentasjon ikke finnes. Rådet vil også peke på at krav til takhøyde og krav til en slett 

gulvoverflate lett kan komme i motstrid da taket over kjelleren ikke synes å være nivellert. Part B 

hadde følgelig intet annet å forholde seg til enn de høydemerker Part B hadde latt sette ut. Når Part 

A viser til at byggherren ikke ville godkjenne store deler av det arbeidet Part B hadde utført, er dette 

saken uvedkommende. Det er bare de kvalitetsreferanser som er avtalt mellom Part A og Part B som 

har relevans for tvisten mellom Part A og Part B. 

 

Rådet er enig med Part B i at Part B i utgangspunktet ikke har påtatt seg noe prosjekteringsansvar, 

men kun skal stå for utførelsen av betonggulvet samt sparkle der det skulle legges parkett. Videre 

legger Rådet til grunn at e-post den 16. september 2019 tilsier at Part A har merket av høyder på 

veggene for betonggulvet. Underlaget for støpingen er det part A som har ansvaret for og så lenge 

Part B har fulgt høydene utsatt av part A, har ikke Part B noe ansvar for eventuelle problemer 

forårsaket av høydene eller tykkelsen på betonggulvet. 

 

Avgjørende mht kvaliteten på betonggulvet, er e-posten den 6. august 2019 hvor det er angitt at: 

"Mtp finish på slipt betong ønsker vi liten grad av synlig sten". 

 

Dette må innebære at da Part B ble nektet å gjennomføre retting av overflatemerker (Avvik 1), så må 

vurderingstemaet bli hvorvidt en slik rettemetode ville innebære synlig stein utover hva som ligger i 

betingelsen om "liten grad", og sett hen til at overflaten skal være "slipt betong". 
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Samtidig må det være slik at Part B har en rett til å få gjennomføre eget valgt rettetiltak, og dermed 

selv ta risikoen for at sluttresultatet blir i tråd med forpliktelsen om "liten grad av synlig sten". 

 

Part B ved sin underentreprenør UE-B meldte i e-post den 21. november 2019 at det er "en liten 

mulighet for at det blir noe synlig stein avhengig av hvor mye det må slipes".  

 

For Rådet, som ikke er blitt gitt mulighet til selv å vurdere overflaten, kan ordlyden tilsi at det på 

dette tidspunktet ikke var noen tilfeller av synlig stein, men at stein først kunne bli synlig som følge 

av at man ville slipe bort lokale overflatemerker.  Videre fremgår det at det ikke nødvendigvis ville 

bli noen tilfeller av synlig stein, men at det var "en liten mulighet" for dette. Endelig fremgår det at 

det kun er tale om at det kan bli "noe" synlig stein. 

 

På denne bakgrunn legger Rådet til grunn at Part B hadde rett til å gjennomføre det planlagte 

rettetiltaket, og at det ikke var påvist at rettearbeidene ikke ville gi et sluttresultat i tråd med det som 

var avtalt. For Rådet fremstår det også som at Part A, da situasjonen oppstod, la til grunn at Part B 

var forpliktet til å levere et betonggulv helt uten synlig stein, jfr ordlyden i e-post den 28. november 

2019, og at dette var styrende for at Part A nektet Part B å utføre rettearbeidene. 

 

Ettersom Part B ble nektet å utføre et adekvat rettearbeid, legger Rådet til grunn at Part B ble fristilt 

fra sin retteplikt, og derfor kunne avvise å delta i senere rettearbeider introdusert av Part A i form av 

legging av Mapei belegg. 

 

Part B har imidlertid deltatt i etterfølgende diskusjon om alternativ rettemetode og endret utførelse 

i andre rom, og det blir dermed et spørsmål hvorvidt Part B har opptrådt på en slik måte at Part B 

har forpliktet seg, og eventuelt i hvilken grad, til å legge og bekoste et Mapei belegg, og dermed være 

ansvarlig for eventuell mangelfull utførelse. 

 

Rådet legger til grunn at dersom Part B skal anses å ha påtatt seg et ansvar for arbeidene med Mapei 

belegg, må det foreligge en klar uttalelse som entydig tilsier at Part B har ment å påta seg en 

forpliktelse, og hva denne forpliktelsen går ut på. 

 

I den korrespondansen som foregikk i desember 2019 og januar 2020 fremgår det at Part B valgte å 

stille seg positiv til å utføre arbeider med Mapei belegg, men stilte som klar betingelse at i så fall 

skulle Part A dekke alle kostnadene som fulgte av at avtalt utførelse ble endret til Mapei, og i tillegg 

skulle Part A først utbetale gjenstående avtalesum. 

 

Rådet legger til grunn at ettersom part B ikke var forpliktet til å delta i disse arbeidene, var Part B 

berettiget til å stille slike krav for sin deltakelse som tilkjennegitt i korrespondansen. Samtidig 

innebar disse uttalelsene at Part B gav et klart signal om at Part B ikke ville påta seg slike arbeider 

uten at betingelsene med kostnadsdekning og utestående ble akseptert av part A. 

 

Men så er det noe uklart for Rådet hva som skjer i og etter møtet den 22. januar 2020. Part A legger 

til grunn at partene på møtet ble enig om at Part B skulle utføre arbeider med Mapei belegg uten at 

det ble stilt noen vilkår om betaling, og at dette ble bekreftet ved at Part B ikke kom med noen 

innsigelser til Part A sitt referat fra møtet i e-post den 23. januar 2020. Part A henviser også til at Part 

B heller ikke i e-post den 20. februar 2020 protesterer på Part As uttalte oppfatning om at Part B 

hadde sagt seg enig i å utføre arbeidene og ta kostnadene. 
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Rådet legger til grunn at sett i lys av part B sitt tidligere klare standpunkt, vil ikke en ren taushet fra 

Part B til e-posten den 23. januar 2020 være tilstrekkelig til å påvise at Part B har forpliktet seg. Heller 

ikke e-posten den 20. februar 2020 kan tas til inntekt for en forpliktelse. Tvert om kan det virke som 

at Part B i e-postene den 18. – 20. februar 2020 kun var opptatt av å påvise enkeltaktiviteter som 

uansett ikke var en del av den opprinnelige forpliktelsen, og som derfor uansett ikke Part B var 

ansvarlig for. 

 

Videre legger Rådet til grunn at ut fra e-post korrespondansen den 14. januar 2020, virker det som at 

Part B før rettearbeidene ble satt i gang, ikke var klar over at den entreprenøren Part A hadde valgt 

til å gjennomføre arbeidene, var UE-B.  

 

Situasjonen før arbeidene med Mapei belegg ble gjennomført, fremstår for Rådet slik at Part B ikke 

faktisk har påtatt seg noe ansvar for arbeidene og heller ikke har akseptert at UE-B skulle utføre 

arbeidene på vegne av Part B.  

 

Men så er det en del omstendigheter i ettertid av de utførte arbeidene med Mapei gulv, som Part A 

mener bekrefter at Part B har påtatt seg et ansvar. 

 

Etter at utlegging av Mapei belegg var gjennomført, har Part B betalt faktura fra UE-B for kostnadene 

med Mapei belegg. Part B har tatt imot reklamasjon og påtatt seg å øve trykk på UE-B for å få 

gjennomført utbedring. Part B har også i korrespondanse uttrykt seg i retning av at Part B har 

ansvaret for de rettearbeidene UE-B har utført for Avvik 2, f.eks i e-post den 24. september 2020. 

Disse handlingene er utført uten at Part B synes å ha tatt noen forbehold eller avvist å være ansvarlig 

for at rettearbeidene ble utført eller kvaliteten på arbeidene. 

 

I samme tidsperiode stiller Part B som betingelse for å bistå med rettearbeidene at Part A betaler 

merkostnadene med endringen til Mapei belegg i tillegg til å betale utestående i opprinnelig 

avtalebeløp, f.eks i e-post den 19. august 2020., dvs de samme vilkårene som ble fremsatt i forkant av 

rettearbeidene. 

 

Innenfor rammene av den dokumentasjonen som er blitt forelagt Rådet, er Rådet kommet til at de 

etterfølgende handlingene og uttalelsene fra Part B, ikke er tilstrekkelig til å kunne statuere et ansvar 

for Part B så lenge Part B hverken har vært delaktig i å bestemme utførelsesmetode eller har vært 

delaktig i selve utførelsen. Part B må derfor frifinnes for ansvar for reklamasjoner på utførelsen av 

Mapei belegget. 

 

Det gjøres samtidig oppmerksom på at det kan foreligge mer dokumentasjon av betydning for 

ansvarsspørsmålet, f.eks hvilken kommunikasjon som har foregått mellom partene og utførende for 

Mapei belegget UE-B og at det her kan være informasjon som kan influere på vurderingene og/eller 

konklusjonen. 

 

Subsidiært har Rådet noen kommentarer til postene i erstatningsutmålingen. 

 

Det legges til grunn at prinsippene i NS 8405 pkt 36.3 og tilsvarende prinsipper i andre standard 

kontraktsbestemmelser om at en betingelse for å kunne kreve dekket kostnader til retting, er at 

kostnadene fremstår som "rimelig og forsvarlig", må gjelde tilsvarende i dette avtaleforholdet. Hva 

som er rimelig og forsvarlig må bl.a ses i lys av at Part B uberettiget ble forhindret fra å utbedre Avvik 

1, og at det er Part B som har bestemt en helt ny gulvløsning med Mapei, som igjen har vært styrende 
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for den enorme kostnadsøkningen. I tillegg vil det kunne være et vurderingstema hvordan disse 

merkene fremstod i lys av at dette var en kjeller, og om det i stedet kunne vært gjennomført et 

oppgjør i form av et prisavslag.  

 

Part A har tilkjennegitt at det var et aktuelt alternativ for utbedringen av Avvik 2 å legge et nytt Mapei 

belegg på det eksisterende Mapei belegget. Samtidig opplyser Part A at man valgte bort dette 

alternativet fordi den utførende entreprenøren "var redd for at det ville føre til oppsprekking". Rådet 

finner ikke noe om dette i den fremlagte dokumentasjonen. 

 

Dette vil også være et viktig moment i vurderingen av hva som fremstår som rimelige og forsvarlige 

kostnader. Det var ikke sprekker i Mapei belegget som var lagt av UE-B, og som Part A hevder delvis 

var veldig tynt. Dermed var det kanskje en forhastet konklusjon at man ikke prøvde en utbedring 

begrenset til et nytt belegg på det som var lagt, eventuelt å slipe bort kun tidligere Mapei belegg og 

så legge et nytt. 

 

Rådet har ikke tilstrekkelig dokumentasjon på kvaliteten på utlagt Mapei belegg av UE-B eller hva 

som var forutsetningene for denne utleggingen i forhold til underlag og bakgrunnen for at man ikke 

kunne nøye seg med å legge et nytt Mapei belegg uten å gjøre tiltak med det underliggende 

betonggulvet. Det er imidlertid en del som taler for at det kan ha vært unødvendig med slike 

inngripende arbeider, og at Part A derfor selv må ta risikoen for de høye kostnadene dette medførte. 

 

Selv om det skulle være slik at Part B i utgangspunktet kan gjøres ansvarlig for kostnadene til den 

rettemetoden som ble benyttet, stiller Rådet seg tvilende til hvorvidt alle de påberopte kostnadene 

skyldes forhold Part B har risikoen for. 

 

Når det gjelder kostnader påløpt pga høyder, ujevnheter og tykkelse i betonggulvet, er forholdet det 

at Part A selv har fastsatt høyde på ferdig betonggulv i tillegg til at det er Part A som har lagt og 

dermed bestemt høyden på det underliggende laget med løsleca. Dermed er det også Part A som har 

definert tykkelsen på betonggulvet. I tillegg er det slik at Part A må anses å ha akseptert overflaten 

da denne ble ferdigstilt og Part A bestemte at et Mapei belegg skulle legges direkte på betonggulvet 

uten noe forarbeid. Dette får den betydning at alle kostnader relatert til disse forholdene, må Part A 

selv dekke. 

 

Det er medtatt en særskilt post på kr 100.000,- for plunder og heft. Det er ikke fremlagt 

dokumentasjon på at rettearbeidene rent faktisk har vært påvirket av plunder og heft, eller at dette 

eventuelt skyldes forhold Part B har risikoen for. Tvert imot legger Rådet til grunn at ettersom Part 

B ikke har vært involvert i disse arbeidene, kan ikke Part B gjøres ansvarlig for eventuell plunder og 

heft. Videre foreligger det heller ikke noe forsøk på å dokumentere hvordan kostnadene er beregnet. 

Part A må på denne bakgrunn selv dekke disse kostnadene. 

 

Kompensasjonskravet må betraktes som et erstatningskrav for netto påførte utgifter. Dette må bety 

at Part A ikke kan kreve kompensasjon for påløpt mva. ettersom Part A allerede i sitt mva. regnskap 

har fått fradrag for mva. kostnadene.  

 

 

7. RÅDETS HONORAR 
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Når det gjelder omkostningene for behandlingen i BFJR legger Rådet til grunn at selv om Part B 

frifinnes, har Part B gjennom sin etterfølgende opptreden skapt såpass mye tvil, at det er rimelig at 

Part B må være med å dekke sakens omkostninger. 

 

Omkostningene for Rådet settes, på bakgrunn av sakens art og mengde dokumentasjon, til totalt  

kr 50.000,- eks. mva.  

 

8. RÅDETS KONKLUSJON 

Partene har inngått i et avtaleforhold hvor det ikke foreligger kontraktsrettslige reguleringer samt 

liten grad av kvalitetsangivelser for arbeidene. Med et så upresist avtalegrunnlag, blir grunnlaget for 

reklamasjon så vilkårlig at kravene mot Part B blir urimelige – også sett i lys av forholdet mellom den 

opprinnelige kontraktssum og alle kostnader som er påløpt som følge av reklamasjonene.   

 

Rådet fatter på dette grunnlag følgende konklusjon: 

 

1. Part B kan ikke gjøres ansvarlig for kostnader til utbedring av Mapei belegg (Avvik 2). 

2. Part A og Part B betaler hver kr 25.000.- eks. mva. i saksomkostninger til BFJR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


