
Advokat / partner Rolf Markussen

Ekstreme økninger i råvare og materialpriser
- Hvordan håndtere dette juridisk 



Dagens temaer vedr økte material-/råvarepriser

1) NS 8407/-17 pkt. 26.2 – Alminnelig lønns-/prisstigningsklausuler (LPS)
• Hvilken indeks skal benyttes

2) Forsinkelse i prosjektet – rett på LPS-justering? 
• Modeller for beregning

3) Tilleggs- og endringsarbeider – rett på LPS-justering av priser?
4) Ekstraordinære material- og råvarepriser 

• Hvilke muligheter har entreprenører til å kreve kompensasjon for vesentlige 
endringer i material- og råvareprisene

5) Nye tilbud og kontrakter 
• Hvordan kan man sikre seg fremover mot vesentlige økninger av råvareprisene

6) Forsinkede materialleveranser pga koronasituasjonen
7) Andre «koronajuss» spørsmål
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NS 8407/-17 PKT 26.2 –
ALMINNELIG 
PRISSTIGNINGSKLAUSUL
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Lønns- og prisstigning i.h.t NS 8407/-17

• NS 8407/-17 gir rett på LPS-justering av kontraktssum

• NS 8407 pkt. 26.2 - LPS
– Dagens situasjon med økte material-/råvarepriser og 

valutaøkninger kompenseres gjennom pkt 26.2

• Valuta – må tas særskilte forbehold om rett til valutajustering ut 
over LPS dersom man skal ha krav på det

4



SSB Boligblokk i alt

• SSB Boligblokk i alt
– «I alt»

• Lønn og materiell

– NS 3405 pkt 3.1 –
Fagindeksene skal 
benyttes
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Voldgift-/oppmannssak vedr indeks

• Voldgifts/oppmannssak mellom HE og UE innen VVS datert 
11.01.21 (dommer Lasse Simonsen)
– Tilbudt «rørindeksen»
– Kontrakten: «SSB indeks for boligblokker»
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Underleverandører – låse priser

• Innkjøp til prosjekter – låse 
prisstigning og valuta så raskt 
som mulig:

«Kontraktens priser er faste, og 
reguleres ikke for prisstigning, 
valuta, råvarepriser e.l»
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LPS-JUSTERING VED 
FORSINKELSER I PROSJEKTET 
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LPS ved forsinkelse i prosjektet 

• Utg. pkt: Fastpris – ingen rett på LPS etter kontrakten:

«Kontraktssummen er fast og skal ikke justeres for lønns- og prisendringer i markedet»

• Forsinkelse i prosjektet (i oppstarten eller underveis)
– Fører til at prosjektgjennomføringen sklir inn i en periode med økte 

material- og råvarepriser

• NS 8407 pkt. 34.1.2 gir rett på LPS-justering av kontraktssummen 
ved forsinkelser i prosjektet
– Agder lagmannsretts dom av 02.07.15 (Nøtterøy skole)
– Oslo tingretts dom av 25.01.21 (Slemdal skole)
– Situasjonen med økte material og råvarepriser kan HE og UE få 

kompensert i prosjekter med forsinkelser
– Modeller for LPS-beregning ved forsinkelser
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Modeller for LPS-beregning ved forsinkelser

• «Oppstartsmetoden»
– Oppstart etter kontrakt: Januar 2021 (indeks 100)
– Faktisk oppstart: Juni 2021 (indeks 105)
– SSBs indeks har økt med 5% fra indeks 100 til 105
– Kontraktssum på 10 mill LPS-justeres med 5%

• «Tyngdepunktsmetoden»
– Agder lagmannsrett 02.07.15 og Oslo tingrett 25.01.21
– Tyngdepunktet i produksjonen i.h.t omforent fremdriftsplan i 

kontrakt (november 2020 – indeks 98)
– Faktisk tyngdepunkt i produksjonen pga forsinkelsene (juni 

2021 – indeks 105)
– SSBs indeks har økt med 7% fra indeks 98 til 105
– Kontraktssummen på 10 mill LPS justeres med 7%
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Forts. modeller for LPS-beregning ved forsinkelser

• «Faktisk økte 
prisstigningskostnader»

– Voldgiftssak høsten 2021
– HE eller UE dokumenterer 

faktisk økte 
prisstigningskostnader

– Dette er en modell som vil 
gi rett på full 
kompensasjon for dagens 
situasjon med betydelig 
økte priser
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Forts. modeller for LPS-beregning ved forsinkelser

• «Byggherremetoden»
– Jeg mener at dette ikke er en 

riktig metode, mens enkelte 
andre entrepriseadvokater 
mener at den skal brukes

– Kontraktens 
ferdigstillelsestidspunkt: 
desember 2020:

– Prisstigning beregnes med 
basis i indeksen pr desember 
2020, og indeksreguleres for 
hver kontraktsfaktura som 
sendes f.o.m januar 2021

– F.eks kontraktsfaktura i mars 
2021 på 1 mill (indeks 101) 
indeksreguleres med basis i 
indeksen pr desember 2020 
(indeks 100)
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LPS-JUSTERING VED 
TILLEGGS- OG 
ENDRINGSARBEIDER 
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Tilleggs- og endringsarbeid 

• Tillegg- og endringsarbeid som avregnes som et regningsarbeid
– Økt prisstigning blir kompensert

• Tilleggs- og endringsarbeid etter kontraktens enhetspriser
– Utførelsesentreprise – NS 8405 (postbeskrivelse)
– Rett på prisstigning generelt
– I hvert fall: rett til å justere enhetsprisene
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KAN ENTREPRENØRENE HA 
KRAV PÅ LPS-JUSTERING PGA
EKSTREME ØKNINGER I 
RÅVARE- OG 
MATERIALPRISER I ANDRE 
TILFELLER?
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Kan ekstreme råvarpriser gi rett på LPS-justering?

• Utg.pkt: 
– Kontrakten er fastpris uten rett på LPS-justering - ingen 

forsinkelser
– Ekstreme økninger i råvarepriser og materialpriser

• Hovedregel: Nei, ikke rett på LPS justering

• Unntak: Rett på justering etter læren om bristende forutsetninger
– Ekstraordinært uforutsett tap, jf. Høyesterett Salhus Flytebro:

– Kan være tilfelle i en UE-kontrakt der materialleveransene 
utgjør en betydelig del av kontraktsleveransen og det er 
ekstreme uforutsette økninger av råvare/materialprisene
• Ingen dommer pr i dag - uvisst hva domstolene vil konkludere med
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Forts. ekstraordinær prisstigning

30.06.2021

I Privatrett I heter det således på side 267-268: « Prisutviklingen kan også referere seg særskilt til 

den enkelte ydelse. Fremdeles er den store hovedregel at en part ikke kan kreve revisjon av en 

avtale fordi ydelsens pengeverdi endres… Men regelen har sine unntagelser. For det første kan den 

neppe opprettholdes så strengt ved avtaler som ikke hører handelen til, og knapt nok i 

småhandelen. Har en forbruker inngått en langvarig kontrakt om levering av melk til 

husholdningsbruk til en pris som dengang var normal, er det neppe rimelig at han skal kunne kreve 

melken levert til samme pris hvis det senere er inntrådt noe som gjør at prisen åpenbart ikke dekker 

produksjonsomkostningene. Dernest kan det være grunn til lempninger hvis prisendringen rammer 

en delydelse som kan erstattes av noe annet… Også ellers kan det nok tenkes ekstreme tilfelle som 

krever særbehandling – se eksempelvis Falconbridge-dommen ( Rt-1935-122) og voldgiftsdommen i 

Rt-1951-371, i begge tilfelle ble det lagt vekt på at det besto et særlig tillitsforhold mellom partene. 

Og tradisjonelt føyer man gjerne til at en prisstigning kan bli så « eksorbitant » at den nødvendiggjør 

en revisjon av den avtale som er inngått uten tanke på den utvikling som senere er kommet”.

Jussens Venner 1977 s 289-311 « Inflasjon og konjunktursvikt som bristende forutsetning ». 

Praksis viser at det skal mye til for at domstolene vil godta at det foreligger en relevant 

bristende forutsetning, selv om man kan ane en viss oppmyking i nyere avgjørelser. Som 

hovedbetingelser gjelder at avviket fra den regulære utvikling må være både uventet og 

vesentlig, og motparten må regulært ha kunnet innse at forutsetningen var vesentlig for 

løftegiveren. Dessuten må det etter en interesseavveining fortone seg rimelig å la motparten 

bære risikoen for at forutsetningen viste seg å være feilaktig. 



NYE TILBUD OG KONTRAKTER 
– HVORDAN HENSYNTA DEN 
EKSTREME PRISØKNINGEN
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Nye tilbud og kontrakter

• Avtalefrihet mellom private aktører
– I offentlige anskaffelser må det ikke tas slike forbehold –

risikerer at tilbudet vil bli avvist

• Nye tilbud og kontrakter:
– «Vi har i tilbudet hensyntatt en prisøkning på maks 5% gjennom 

prosjektperioden. Tilbudssummen/kontraktssummen skal 
prisreguleres dersom SSB’s indeks for boligblokk i alt 
elektroindeksen øker med mer enn 5% fra kontraktsinngåelse. I 
et slik tilfelle skal de kontraktstsfakturaer vi utsteder etter at 5% 
grensen er nådd indeksreguleres med differansen mellom 5% 
og den faktiske indeksøkningen ut over dette».

– Vedståelsesfrist på maks 30 dager på nye tilbud
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FORSINKEDE 
MATERIALLEVERANSER P.G.A
KORONASITUASJONEN
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Forsinkede materialleveranser

• Forsinkelser med materialleveranser
– Som skyldes koronasituasjonen

• Rett på fristforlengelse pga force-majeure – NS 8407/-17 pkt
33.3:
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Forsering – Ns 8407 /-17 pkt 33.8

• Dersom fristforlengelse etter pkt 33.3 avslås har entreprenør 
krav på forseringstillegg etter NS 8417 pkt 33.8
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ANDRE KORONAJUSS
SPØRSMÅL
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Korona-situasjonen – det juridiske utg. pkt

• Det juridiske utg. pkt: 
– Forsinkelser og merkostnader på byggeplass som skyldes koronarelaterte 

hendelser/situasjoner = «Force majeure»
• Entreprenøren har rett på fristforlengelse (må varsle etter NS 8407 pkt 33.3)

• Men ikke kostnadsdekning (entreprenøren må bære alle koronarelaterte kostnader selv)

– Mange forskjellige type situasjoner og konsekvenser vi har hatt på byggeplasser 
det siste året
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Men; hva med nye koronaforskrifter

• Er en ny koronaforskrift en «NS 8407 pkt 14.4-situasjon» som gir rett på 
tilleggsvederlag
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Takk for oppmerksomheten!
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Rolf W. Markussen
roma@grette.no

92 28 84 06
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