
  

  
  

BFJR sak nr.      680  
 
Sluttbehandlet i rådsmøte 27. Januar 2023, sirkulert blant rådets medlemmer i 
etterkant og sendt ut 28. Februar 2023.  
 
Rådets medlemmer:   
Thor Olaf Askjer (leder), Herman Bruserud, Erlend Bygnes, Svein-Dag Karlstad, 
Eivind Sælen, Samuel Skrunes, Siri Dalheim, Ottar F. Egset og Johanna L. 
Rognved.  
  

1. INNLEDNING   
Saken kom inn til Rådet 10. november 2022 fra partene i fellesskap.   

  
Saken gjelder krav om tilleggsvederlag under gjennomføringen av en underentreprise 
for monteringsarbeider. Uenigheten gjelder to vederlagskrav. 
 
Prosjektet gjelder et boligbygg. Partene er henholdsvis underentreprenør til 
hovedentreprenør (heretter part B), og underentreprenør til part B (heretter part A). 

  
Part A har krevd tilleggsbetalt for leie av reis for understøttelse av utkragede 
balkonger og leie av støtter for understøttelse av plattendekker. Det andre 
tilleggskravet gjelder forskalingsarbeid for spalter mellom plattendekker og balkonger, 
samt arbeid og medgått betong til utstøpingen av disse spaltene  

  
Partene har bedt Rådet om å komme med en rådgivende uttalelse i saken.   
  

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR   
Rådet har vurdert at saken egner seg for behandling i BFJR og partene mottok 19. 
desember 2022 beskjed om at Rådet hadde mottatt tilstrekkelig dokumentasjon til å 
behandle saken.  
 
Partene har fremført sin argumentasjon uten juridiske rådgivere. Partene har fremlagt 
den dokumentasjon de mener er relevant, og Rådet har basert sin behandling på 
dette materialet. 
 
Argumentasjonen er i all hovedsak presis og lettfattelig. Dokumentmengden anses 
som relevant for en rasjonell behandling i Rådet. Det påpekes dog at deler av 
argumentasjonen refererer til muntlige avklaringer, der partene ikke nødvendigvis er 
enige om hva som ble avtalt. Rådets behandling er skriftlig, og må nødvendigvis 
vektlegge skriftlig dokumentasjon i forståelse av faktum. Det påpekes også at faktum 



er uklart. Rådet har tatt stilling til tvistesakene ut fra den informasjonen og 
dokumentasjonen som foreligger.   
 
Rådet har behandlet saken i to rådsmøter.  
  

3. SAKENS FAKTISKE SIDE    
Part B sendte den 4. juni 2021 en forespørsel til part A om å inngi pris på montasje 
av et bygg bestående av prefabrikkerte elementer i stål og betong.   
 
Forespørselen inneholdt en skisse av bygget, part Bs kontrakt med totalentreprenør, 
samt en kort beskrivelse av arbeidsomfang på epost.  
 
Part A responderte positivt og fikk deretter tilsendt et mer omfattende grunnlag for 
prising den 10. juni 2021. Denne eposten inneholdt blant annet et oppsett over 
tilbudte mengder, utkast til fremdriftsplan, kontraktsutkast, spesielle 
kontraktsbestemmelser, en IFC-fil over bygget og en tegning som viste et eksempel 
på en balkongløsning.   
 
Den 20. august 2021 innga part A tilbud med henvisning til forespørselen av 4. juni 
2021. Tilbudsprisen var på kr. 10 451 000,- med tillegg av kr. 200 000,- for rigg. 
Prisen var uten merverdiavgift. I brevet var det også spesifisert at for tilbudet gjaldt 
forutsetninger som spesifisert i et eget vedlegg A og i BEFs tilleggsbestemmelser til 
NS 8416, samt NS 8416.  
 
Med henvisning til tilbudets referanse til konkurransegrunnlag av 4. juni 2021 sendte 
part B den 20. august 2021 en epost til part A og spurte om forholdene i det 
oppdaterte grunnlaget av 10. juni 2021 var ivaretatt i tilbudet.   
 
Part A oppdaterte deretter tilbudet sitt den 23. august 2021. Oppdatert tilbud var på 
kr. 11 884 000,- med tillegg av kr. 200 000,- for rigg. Prisene var uten merverdiavgift, 
og de samme forutsetninger for tilbudet var inntatt.  
 
Den 17. september 2021 opplyste part B at part A var valgt som leverandør, og at det 
ble jobbet med noen «små endringer på prosjektet», men at man «ville ta sikte på å 
formalisere oppdraget om ikke lenge».  
 
Det ble holdt et avklaringsmøte mellom partene den 9. november 2021.  
 
Kontrakt for signering basert på NS 8415 ble oversendt fra part B den 21. desember 
2021. Det er uenighet mellom partene om denne eposten nådde mottakeren, uten at 
det synes å få betydning for tvisten.  
 
Det første kravet Rådet skal behandle ble sendt 8. august 2022 og gjelder 
tilleggskrav for forskalingsarbeid for spalter mellom plattendekker og balkonger, samt 
arbeid og medgått betong til utstøping av disse.  
 
Det andre kravet Rådet skal behandle ble sendt 25. august 2022 og gjelder 
tilleggsvederlag for leie av ekstra reis til understøttelse av balkonger og 
plattendekker. Part B avslo kravet samme dag. I svaret ble det vist til at den 



oppdaterte forespørselen påpekte at det måtte bygges reis og at midlertidig 
understøttelse skulle være inkludert i tilbudet.  
  

4. A’s SAKSFREMSTILLING OG ANFØRSLER    
4.1. Krav 1:   

Forskalingsarbeid av spalter mellom plattendekker og balkonger, samt arbeid 
og medgått spesialbetong til utstøping 
  
Part A anfører at de ikke har priset inn noe forskalingsarbeid, fugestøp eller betong til 
spalter mellom plattendekker og balkonger og under plattendekker, og at dette er et 
endringsarbeid. 
 
Når det gjelder forskalingsarbeidet anfører part A at det ikke var mulig å forutse 
arbeidet basert på prinsippskissen som var vedlagt tilbudsgrunnlaget og at det 
dermed ikke forelå gode nok opplysninger for prisingen. Løsningen var heller ikke 
ferdigprosjektert på tilbudsstadiet og det var derfor ikke mulig å ha fullstendig oversikt 
over forskalingsarbeidet. Part A anfører også at det i en periode var snakk om 
påhengte balkonger i stedet for faststøpte balkonger. 
 
Part A fremhever at ingen av blokkene var ferdig prosjektert/tegnet på tilbudsstadiet, 
og at det underveis i prosjektet har blitt laget mange IFC-modeller med endringer. 
Part A viser videre til dialog mellom partene om en løsning som ikke ville kreve 
forskaling, men at det på et senere tidspunkt viste seg å ikke være gjennomførbart på 
grunn av utsparinger i dekkene i forbindelse med baderomskabiner. 
 
Part A anfører at den faktiske utførelsen som ble prosjektert avviker fra 
konkurransegrunnlaget på følgende punkter:  
 

• Prinsipptegningen var feil fordi det er en bærende stålbjelke i bygget som skal 
holde balkong og plattendekker. Denne er ikke vist på skissen.  
 

• Endelig løsning ble at balkong endte opp ca 10 cm fra stålbjelken, og at det 
også på innsiden er 10 cm åpning fra plattendekket. Begge disse åpningene 
måtte forskales. Løsningen gjorde også at plattendekkene måtte understøttes. 
Part A gjør gjeldende at de la til grunn for sitt tilbud at plattendekkene ville bli 
produsert på mål og passe inn med veggene slik at det ikke ville bli behov for 
forskaling. Det ble diskutert ulike løsninger for å unngå forskaling under 
plattendekkene, men på grunn av utsparinger i plattendekkene måtte dekkene 
legges inn på innersjikt av dekkellementer for å få nok styrke. Det medførte at 
det ble forskaling langs en mengde plattendekker mot yttervegger.  

 
• Part A anfører at det måtte brukes en annen betong for fugene enn for 

balkongene, som da måtte bestilles i små mengder. Part A anfører at det for 
fugebetong normalt brukes B30/B35, mens det som er brukt her er B55/BM45, 
som hovedsakelig brukes til støping av bruer/brubjelker og vanligvis ikke som 
fugebetong. I dette prosjektet ble part A pålagt å bruke B55/M40 til 
sammenstøpingen av balkonger/plattendekker.  

 



Part A anfører at løsning på ca. 70 % av balkongene avviker fra prinsippskissen, og 
har vedlagt en illustrasjon av løsningen de henviser til. Skissen er håndtegnet, og 
viser en stålbjelke under spalten mellom balkong og plattendekket, i spaltens 
lengderetning. Bjelken ser ut til å gi opplegg for armeringsjernet ut fra plattendekket. 
Skissen viser videre forskaling på hver side av bjelken.  
  
Part A anfører at noe av poenget med industriell bygging i prefabrikerte elementer er 
at slik bygging unngår tidkrevende forskalingsarbeid og plasstøping. I tråd med dette 
var part As forutsetning for prisingen at det ikke skulle brukes noe særlig forskaling. 
Part A anfører at på dette prosjektet har det nesten gått mer tid til forskaling og 
utstøping av plattendekkene enn til selve monteringen. Part A anfører ut fra dette at 
part B således er pliktig å betale vederlag til part A for medgått tid etter gjeldende 
timesatser for forskalings- og utstøpingsarbeid.   
 
Videre anfører part A at part B er pliktig å betale vederlag for pristillegget mellom 
fordyrende fugebetong og vanlig fugebetong.  
 

4.2. Krav 2:   
Leie av balkongreis til understøttelse av utkragede balkonger for faststøping 
og leie av støtter til understøttelse av en del plattendekker   
 
Part A anfører at forespørselen inkluderer montasje av reis for utkragede balkonger, 
men ikke leie av reis. 
 
Part A anfører at bakgrunnen for forskjellen mellom det første og andre tilbudet var 
samtaler om en alternativ løsning for balkongene som ikke ville kreve reis, men etter 
at man fikk avklart at det skulle monteres reis tok part A med pris for montering av 
slik reis i sitt oppdaterte tilbud (i tillegg til en del andre tillegg knyttet til montasjen av 
dekkene). 
 
Part A viser til at det aldri under tilbudsfasen ble sagt at man skulle prise inn leie av 
reis. Part A viser til at det muntlig ble forespeilet at reisen ville bli ordnet på samme 
måte som på et annet prosjekt mellom de samme parter der part A ikke hadde med 
reis. Part A viser også til at balkongløsningen var en spesialløsning for prosjektet, 
prosjektert av part B. Part A anfører at balkongreis er spesialutstyr som må 
prosjekteres og leies inn til svært høye kostnader.  
 
Når det gjelder understøttelse av plattendekker anfører part A at standardløsningen 
for slike dekker er at de har opplegg i begge ender slik at de ikke trenger 
understøttelse, og at det er dette som er priset. Part A anfører at det ikke var noe i 
konkurransegrunnlaget som tilsa behov for understøttelse av plattendekkene.  
Når det gjelder formuleringene om staging og understøttelse i vedlegg A til tilbudet 
anfører part A at formuleringene gjelder generelt for stag til avstaging av vegger og 
søyler samt støtter for rotasjonssikring av bjelker, og ikke slik understøttelse som det 
er tale om i denne saken.  
 
Part A presiserer i sitt andre innlegg sin forståelse av en del formuleringer i 
tilbudsforespørselen. Formuleringen “det må bygges reis” har part A forstått som 
montasje av balkongreisen – eksklusiv leie. Formuleringen “eventuelt annet 
utstyr/materiell for utførelse av montasjen” har part A priset inn det som er standard 



utstyr og materiell under montasjeoppdrag. Det listes opp typisk utstyr og materiell, 
blant annet ekspansjonsbolter, sveiseelektroder og stag. Part A hevder at 
balkongreis er spesialutstyr som må prosjekterers og leies inn, og at det ikke har 
vært tydelig at dette skulle prises inn i tilbudet.    
 
Formuleringen “Midlertidig understøttelse av utkragete balkonger” har part A forstått 
som montasje, siden det er forespurt montasjepris og ikke pris på leie av balkongreis. 
Her viser part A også til muntlig dialog mellom partene, der det har vært referert til et 
annet prosjekt partene har gjort sammen.   
 
Part A anfører at part B er pliktig til å betale vederlag for alle fakturaene fra Peri som 
gjelder leie av balkongreis og støtter til understøttelse av plattendekker i perioden fra 
16. mai 2022 og fram til montasjen er ferdig, ca medio/ultimo februar 2023 med 10 % 
påslag.    
 

5. PART B’S SAKSFREMSTILLING OG ANFØRLSER  
5.1. Krav 1:   

Forskalingsarbeid av spalter mellom plattendekker og balkonger, samt arbeid 
og medgått spesialbetong til utstøping 
  
Part B anfører at det må legges inn en spalte mellom balkong og dekkekonstruksjon 
som må støpes ut på byggeplass, samt at ett område i dekkekonstruksjonen må 
konstrueres for at armering fra balkongene skal kunne forankres. Prinsippet hevdes å 
være vist på skissen som var i konkurransegrunnlaget, der det også står at det skal 
forskales og støpes ut.   
 
Part B fremhever at skissen er en snittegning som viser en spalte mellom 
plattendekket og balkongelementet. Tegningen har et presisjonsnivå der blant annet 
fall, dimensjoner og kotehøyder er angitt. Det er presisert på tegningen Forskaling og 
utstøyping mot HIT-SP, med pil fra tekst til spalte. Denne tegningen viser ikke til 
understøtting av elementer.   
 
Videre viser part B til at det sto beskrevet i forespørselen at tilbudet skulle inkludere 
«betong (fugebetong, samt nedfelt område ved forankring av utkragede balkonger)». 
Det var angitt å skulle prises 600 m3 betong, men posten skulle reguleres etter 
medgåtte mengder.  
 
Part B avviser part As beskrivelse av utførte arbeider er riktig og viser til at de har 
prosjektert to ulike løsninger, der en løsning av ståldrager under spalte, noe part B 
mener gir mindre forskalingsarbeider. De vedlagte tegningene som viser faktisk 
løsning fraviker etter part Bs mening ikke prinsipielt fra skissen i 
konkurransegrunnlaget. Disse tegningene angir også punkter for stempling på to til 
tre punkter gjennom snittet. Tegningene er fremlagt som PP16 overgang mellom 
balkong/dekkeelement og PP18 Overgang mellom balkong/dekkeelement i 
endeelement.  
 
Når det gjelder kravet på betong anfører part B at det ikke er angitt noen 
begrensninger knyttet til type betong i tilbudsgrunnlaget, kun formålet 



(«fugebetong»). Part B anfører at det ikke er brukt noen spesialbetong, og at part A 
heller ikke har tatt noe forbehold om betongkvalitet i sitt tilbud.   
 
Part B anfører at det ikke er dokumentert at det er noen endret løsning fra 
tilbudsstadiet som krever ekstra forskalingsarbeider på plattendekkene.  
 
Når det gjelder betongkvalitet viser part B til at betongkvaliteten som er benyttet er 
B45, og at alle omtalte betongkvaliteter i saken (B35, B45 og B55) er normale 
betongkvaliteter.  
 
Kravene er oppstilt i to endringsmeldinger, EM 22 og EM 24. Det totale beløpet som 
avvises er på totalt kr. 128 600,-   
  

5.2. Krav 2:   
Leie av balkongreis til understøttelse av utkragede balkonger for faststøping 
og leie av støtter til understøttelse av en del plattendekker 
  
Part B anfører at leie av reis og støtter er inkludert i tilbudsprisen. Part B viser for det 
første til følgende tekst fra tilbudsforespørselen av 10. juni 2021:  
 

“Vi ønsker en pris ferdig montert, samt utført etterarbeid.   
Tilbudet skal eksempelvis inkludere (ikke uttømmende);  

• Kran  
• Stag  
• Lifter   
• Nonset og flikkemasser.   
• Eventuelle annet utstyr/materiell for utføre montasjen.  
• Etterarbeid  
• Mykfuging av element tas med i pris.  
• Midlertidig understøttelse av utkragede balkonger  
• Betong (fugebetong, samt nedfeldt område ved forankring av utkragede 
balkonger) Det prises 600 m3 betong, post reguleres etter medgått. 
Dokumenteres i form av kopi av fraktsedler. Reguleres etter pris i tilbud. “  

  
  
For det andre viser part B til følgende fra tilbudets vedlegg A:  
 

“Stabilitet i montasjefasen  
Staging og understøttelse av elementer montert av oss er inkludert.   
Prosjekterende er ansvarlig for at av montasjeplan med tegninger og detaljer 
for utførelse, herunder utførelse av knutepunkter, nødvendig stempling for 
understøttesle og staging for avstiving, samt eventuelle andre tiltak som er 
nødvendig for å ivareta stabilitet i montasjefasen blir utarbeidet og framlagt i 
god tid før montasjeoppstart.   

 
Bestiller er ansvarlig for at det er fast grunn for understøttelse av DLB/HSQ 
bjelker, at det er etablert stagepunkt i 2 retninger for avstaging av søyler og at 
det er etablert stagestripe/ -punkt for avstaging av vegger i underetasjen.   

 
Stag og støtter holdes av oss.   



 
Betonglodd til eventuell staging er ikke tatt med i prisen.”  

  
Part B mener også at midlertidig understøttelse av balkonger var godt beskrevet og 
avviser part As gjengivelse av den muntlige kommunikasjonen forut for 
tilbudsinngivelse. Part B viser videre til at det var naturlig for dem å forstå det 
oppdaterte tilbudet til å ta opp i seg at understøttelse var inkludert.  
  

6. RÅDETS VURDERING   
6.1. Innledning  

Rådet bemerker at saken har stor grad av muntlighet. Særlig part A referer til 
udokumenterte samtaler, og det er i flere tilfeller uenighet om hva som faktisk ble 
kommunisert. Behandlingen for Rådet er skriftlig, og det betyr også at det er lite rom 
for å vektlegge hva som hevdes å være kommunisert muntlig.  
  
En av uenighetene på siden av de to tvistepunktene går på manglende kontrakt 
mellom partene. Det er imidlertid åpenbart at det er inngått en avtale mellom partene 
ved at part A har gitt et tilbud som part B har akseptert. Tvistepunktene omhandler 
ikke rene kontraktuelle bestemmelser, men snarere tilbudsgrunnlagets formulering. 
Rådet har derfor ikke lagt vekt på anførsler som gjelder kontrakt.  
  

6.2.  Krav 1:   
Forskalingsarbeid av spalter mellom plattendekker og balkonger, samt arbeid 
og medgått spesialbetong til utstøping 
  
Spørsmålet i denne delen av saken er om part A har rett på tilleggsbetaling 
begrunnet i at løsningen som ble valgt krevde langt mer forskaling enn antatt og at 
det måtte benyttes en dyrere betong enn antatt, fordi den måtte utføres i en annen 
kvalitet enn forutsatt fra part As side.   
 
I forhold til kravet på forskaling gjør Rådet følgende vurdering:  
 
Når det gjelder forskaling oppfatter Rådet at part A anfører at forskalingen ble mer 
arbeidskrevende enn forutsatt. Det er noe uklart for Rådet om part A hevder at de 
kunne forvente at det ikke skulle utføres noen forskalingsarbeider, eller om 
grunnlaget for kravet er at det er blitt mer enn forventet.   
 
I forespørselen står det at  
 

“Tilbudet skal eksempelvis inkludere (ikke uttømmende):  
…  
• Betong (fugebetong, samt nedfelt område ved forankring av utkragede 

balkonger). Det prises 600 m3 betong, post reguleres etter medgått.”  
 

Videre er det på prinsippskissen som lå ved tilbudet angitt at det skal forskales ved 
overgangen til balkonger. Det er altså tale om betongarbeider som nødvendigvis 
krever forskaling.  
 



Det er ikke anført at noen andre enn part A skulle utføre forskalingen. Rådet legger 
derfor til grunn at part A i utgangspunktet har ansvar for forskalingsarbeidene, og da 
for det forskalingsarbeid som er nødvendig knyttet til elementmontasjen før 
utstøping/fuging.  
 
Part A har samtidig tatt følgende forbehold i sitt tilbud:  
 

“Knutepunktsløsninger  
Bygget er ikke ferdig prosjektert på tilbudsstadiet. Vi forutsetter at det 
prosjekteres fornuftige løsninger på sammenkoblinger/knutepunkt der vi kan 
være med i diskusjonen for en god løsning slik at vi får en effektiv montasje. 
Ved valg av arbeidskrevende løsninger kan dette medføre at montasjetakten 
går ned og derav en prisøkning.”  

 
Forbeholdet er lite presist formulert, men peker på at det må skje en involvering og at 
arbeidskrevende løsninger kan medføre en prisøkning. Rådet oppfatter at part A 
mener løsningene er blitt så arbeidskrevende at det faller inn under forbeholdet.   
I tilknytning til dette tvistepunktet er det uenigheter om faktum. Part A har i sine 
anførsler lagt frem en håndskisse av det som hevdes å representere den faktiske 
utførelsen. Skissen er ikke veldig detaljert, men viser et prinsipp for utførelse der det 
forskales på to sider av en ståldrager.   
 
Part B avviser at denne skissen representerer faktisk løsning, og viser på sin side til 
prosjektert løsning for to representative situasjoner.   
 
Det er part A som må dokumentere at løsningen er blitt mer arbeidskrevende enn det 
som tilbudsgrunnlaget gir grunnlag for å tro. Dersom den fremlagte håndskissen er 
representativ for hoveddelen av arbeidet, kan Rådet se at det er blitt en mer 
arbeidskrevende løsning ettersom det da må forskales på to sider, i stedet for på en 
side slik prinsippskissen i tilbudsgrunnlaget viser. Det kan gi grunnlag for et 
tilleggskrav. Dersom de prosjekterte løsningene som part B har fremlagt er 
representative, mener Rådet imidlertid at det ikke vil være grunnlag for tilleggskrav.   
For Rådet må det være part A som har ansvar for å dokumentere sitt krav og hva 
som faktisk er utført. Fremleggelsen av en håndskisse er ikke tilstrekkelig. Rådet kan 
derfor ikke gi part A medhold i sitt krav.  
 
Når det gjelder kravet om betongkvalitet er det ikke tatt noe relevant forbehold i 
«VEDLEGG A - FORUTSETNINGER».  
 
Også her er det uenighet om faktum. Part A hevder at det er levert B55 og at dette 
ikke kunne forventes. Part B bestrider part As beskrivelse, og hevder at den faktiske 
betongkvaliteten er B45, og ikke B55.   
 
Når det gjelder hvilken betongkvalitet som måtte forventes levert legger Rådet vekt 
på at det i tilbudsforespørselen både beskrives fugebetong og betong til nedfelt 
område ved forankring av balkonger. Det må derfor ha vært klart at det skulle leveres 
mer enn bare fugebetong. Dersom betongkvaliteten var avgjørende for prisen mener 
Rådet at det er part A ved sitt tilbud som måtte ta forbehold om at det var lagt til 
grunn en konkret betongkvalitet. Rådet påpeker at dersom betongkvalitet kunne 
dokumenteres å være over det som må anses som normalt for de konstruksjoner 



som skal støpes ville entreprenøren kunne ha rett til å få dekket selve merkostnaden 
for produktet.   
 
Rådet kan ikke se at part A har dokumentert at det har måttet levere en annen 
betongkvalitet enn det de kunne forvente ut fra tilbudsforespørselen.   
 
Rådet kan derfor ikke gi part A medhold i kravet.   
  

6.3. Krav 2:   
Leie av balkongreis til understøttelse av utkragede balkonger for faststøping 
og leie av støtter til understøttelse av en del plattendekker  
  
Tvistepunktene i denne saken dreier seg om hvorvidt det er grunnlag for å kreve 
tillegg for leie av reis. Part A erkjenner at de skulle montere reis for understøttelse av 
balkonger og plattendekker, men hevder at dette ikke omfatter kostnadene for leie.   
 
Part A begrunner sitt standpunkt særlig med muntlig kommunikasjon der det skal ha 
blitt henvist til et annet prosjekt som partene hadde gjort sammen.   
 
Avtalen er inngått mellom to profesjonelle parter. Utgangspunktet er at avtaler 
mellom næringsdrivende må tolkes objektivt. Det at bestemmelsene må tolkes 
objektivt innebærer imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig 
språklig forståelse av bestemmelsene tilsier. Bestemmelsenes ordlyd må blant annet 
leses i lys av de formål de skal ivareta og andre reelle hensyn, jf. bla Rt-2010-961 
avsnitt 44. Det er likevel slik at det for kontrakter mellom profesjonelle parter må 
foreligge sterke grunner for å fravike det tolkningsalternativ som følger av en naturlig 
forståelse av ordlyden.  
 
Selv om det er noen uenigheter knyttet til hvilke avtaledokumenter som gjelder er det 
enighet om at forespørselen og tilbudet i alle fall er en del av avtalen. Rådet finner 
det som står i disse dokumentene tilstrekkelig for løsningen av saken.  
 
Rådet legger særlig vekt på at det i forespørselen fra part B eksplisitt står at tilbudet 
skal inkludere nødvendig utstyr for montasje samt midlertidig understøttelse av 
balkongene. Part A har i vedlegget til sitt tilbud presisert at «Staging og 
understøttelse av elementer montert av oss er inkludert».  
 
Rådets vurdering er at understøttelse er inkludert både i forespørsel og senere 
bekreftet i tilbudet. Normal forståelse vil være at både leie og montering er inkludert i 
tilbudet. Skulle leie ikke være inkludert måtte tilbyder eksplisitt angitt dette.   
 
Rådets vurdering er at part A derfor ikke har rett på å få dekket leiekostnadene til 
reis.  
  

7. HONORAR   
Honoraret settes til kr. 25 000,- eks. mva. basert på omfanget av partenes anførsler 
og dokumenter, samt graden av ryddighet og dokumentasjon. Begge parter må ta 
noe av ansvaret for den uryddige avtalesituasjonen og Rådet finner det derfor riktig 



at honoraret deles likt mellom partene. Faktura sendes ut i etterkant.   
   

8. RÅDETS KONKLUSJON   
8.1. Krav 1:  

Forskalingsarbeid av spalter mellom plattendekker og balkonger, samt arbeid 
og medgått spesialbetong til utstøping 
  
Rådet gir ikke part A medhold i krav om tilleggsvederlag for forskalingsarbeid, samt 
arbeid og medgått spesialbetong til utstøping.   
 
Part A er ikke berettiget tilleggsvederlag.   
 

8.2. Krav 2  
Leie av balkongreis til understøttelse av utkragede balkonger for faststøping 
og leie av støtter til understøttelse av en del plattendekker  
  
Rådet gir ikke part A medhold i krav om å få dekket leiekostnader knyttet til reis og 
understøttelse særskilt.   
 
Part A er ikke berettiget tilleggsvederlag.  
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