
#13 PRISOPPLYSNINGER TIL FORBRUKER



Kurt A. Elvevoll
Partner/Advokat

• Hjelper de profesjonelle aktører i bransjen, bl.a. offentlige og 

private byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og 

arkitekter med utfordringer innen særlig bygg- og 

entrepriserett.

• Kontraktstrategier, kvalitetssikring av kontrakter, oppfølging 

av byggeprosesser og tvisteløsning i og utenfor domstolene. 

BIM/digitale tvillinger. Smarte(re) bygg.

• Det koster ingenting å ta en telefon!

Telefon: 416 34 869
E-post: kurt.elvevoll@pind.no 

Kontaktinformasjon



Prisopplysninger

• Mellom profesjonelle

• Fikssum (ikke regulerbare mengder. Ingen 

justering for lønns- og prisstigning)

• Fastpris (reguleres for endring i mengder)

• Sumkontrakt (mengdene justeres etter 

endringer og prisene reguleres for lønns- og 

prisstigning)

• Enhetspris

• Justert enhetspris

• Regningsarbeid/kostnadsoverslag/ 

prisoverslag/uforpliktende prisantydning

• Kombinasjoner av de ovenfor nevnte.

• Overfor forbruker

• Fastpris med eller uten lønns- og 

prisstigning

• Regningsarbeid med prisoverslag

• Regningsarbeid med uforpliktende 

prisantydning



Prisoverslag

• Hovedregel: Et prisoverslag er ikke bindende.

• Kostnadsoverslag, jf. NS 8407 pkt. 30.2 og NS 8405 pkt. 31.2 (regningsarbeid).

• Overslaget blir bindende ved utelatt eller forsinket varsel, jf. NS 8402 pkt. 12.3.



Prisoverslag

Unntak: Forbrukeravtaler om håndverkertjenester og entreprise.

• Bustadoppføringslova § 41 tredje ledd:  

«Dersom entreprenøren har gjeve eit prisoverslag, skal vederlaget ikkje overstige den oppgjevne 

summen vesentleg, og høgst med 15 prosent. Denne føresegna gjeld likevel ikkje dersom det 

uttrykkeleg er avtalt ei anna grense for vederlaget, og heller ikkje i den mon entreprenøren har 

krav på tilleggsvederlag etter §§ 42 eller 43.»

• Buofl. §§ 42 og 43: Pristillegg for tilleggsarbeid eller for uforutsette forhold på forbrukers side.

• Håndverkertjenesteloven §§ 32 og 33 sier det samme.



Reitandommen - HR-2016-00761-A

• Full ombygging (buofl § 1) og til eget bruk (§ 2); bustadoppføringslova til anvendelse.

• Spørsmålet var om entreprenøren hadde gitt prisoverslag til forbruker med virkninger som 

følger av bustadoppføringslova § 41, tredje ledd.

• Høyesterett avklarte hva som er et «prisoverslag.»
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Høyesterettsdom om prisoverslag



Reitandommen

• Ombygging av bolig til enefamiliebolig og etablering av underjordisk garasje.

• Kjøpesum kroner 39.500.000 i 2009.

• Tilbudsforespørsel av 22. mars 2010 sendt bl.a. Totaltek AS, som ble valgt som elektroentreprenør.

• Totaltek oppga i sitt svar på tilbudsforespørselen:

• Et påslag på 25% på netto innkjøpspris på materialene.

• Timepriser

• Det ble ikke inngått noen skriftlig avtale.

• Enighet mellom partene om at det var avtalt oppgjør etter regning.
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Om saken



Håndverkeren eller entreprenøren må godtgjøre

• Buofl § 41

[…] Det er entreprenøren som må godtgjere ein 

påstand om at vederlaget er oppgjeve som eit 

prisoverslag eller som ei ikkje bindande 

prisopplysning. […]

• Håndverkertjenesteloven § 32

[…] Ved uenighet er det opp til tjenesteyteren å 

godtgjøre om en prisangivelse er en bindende fast 

pris, en høyeste pris, et prisoverslag eller bare en 

uforpliktende prisantydning. […]

Reitandommen



Bustadoppføringslova §§ 42 og 43

9

• § 42 Justering for endringar og 

tilleggsarbeid.

• Ikke tema i Høyesterett.

• § 43 Tilleggsvederlag i andre tilfelle.

• Ikke tema i Høyesterett.



10

BH

(Reitan)

Prosjektleder

Landsskaps-
arkitekt mfl

Interiør-
arkitekt

Hoved-
entreprenør

Elektro-
entreprenør 

(Totaltek)

Andre tekniske 
entreprenører

Arkitekt

Reitandommen - HR-2016-00761-A



Reitandommen

• Prosjektering av elektroarbeidene foregikk gjennom hele byggeperioden, fra 2010 frem mot 

avslutningen av arbeidene i 2012.

• Hoveddelen av elektroarbeidene, selve installasjonen, startet i januar 2011.
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Fremdrift
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23.08.2010

•«Estimert budsjett» 

•Kroner 7.125.000 inkl mva

•Fordelt på 10 hovedposter

31.08.2010

•«Mer utfyllende kostnadsoverslag»

•Nærmere omtale av de samme prisopplysningene av 23.08.2010

07.12.2010

•«Budsjett» og «Ferdig budsjett ESGT.33»

• Ca 17 sider med ca 45 hovedposter med tilhørende spesifikasjoner

•I overkant av MNOK 8 inkl mva

23.08.2011

•«nytt prisforslag med revideringer»

• Ca 20 sider med lag 800-900 punkter med prissatte poster, men en del var åpne eller satt i null

•Ca MNOK 9,9 inkl mva



I e-post av 14.09.2011 ba prosjektleder TotalTEK om å montere et omfattende lyd-
og bildeanlegg fra Oslo Hi-Fi Center. 
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21.09.2011

• Nytt budsjett.

• Ca MNOK 10,9 inkl mva.

• Fakturert ca MNOK 5,3 inkl mva.

Jan 2012

• Muntlig over telefon et «kostnadsestimat.» 

• MNOK 11,25 inkl mva.

12.03.2012

• «Foreløpig kostnadsoppstilling.»

• Totalkostnadene ville overstige MNOK 12,6 inkl mva.

• Fakturert ca MNOK 8,2 inkl mva.

14.03.2012

• Nytt estimat.

• MNOK 15,2 inkl mva.

• Protest fra prosjektleder, som varslet «legger inn tak for komplett leveranse på 11,5 MNOK inkl mva som grunnlag for sluttoppgjør.»

• Totaltek protesterte samme dag og opplyste at dette ikke ville holde.
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01.04.2012

• Innflytting

• (fakturert ca MNOK 14.2 inkl mva.)

18.10.2012

• Siste faktura.

• Samlet blitt fakturert ca MNOK 19,5 inkl mva.

• Partene kom ikke til enighet om sluttoppgjøret.

21.06.2013

• Tingrettens dom.

• Totaltek tilkjent ca MNOK 8,2 + saksomkostninger på ca MNOK 1,3.

• Reitan betalte så ca MNOK 1,8 av Totalteks krav.

01.10.2014

• Lagmannsrettens dom.

• Totaltek tilkjent ca MNOK 6,5 inkl mva + forsinkelsesrenter + sakskostnader for lagmannsretten med ca kroner 850.000.



Partenes argumentasjon i Høyesterett

Totalteks advokat:

• Avtale om regningsarbeid.

• Ikke gitt prisoverslag.

• Ikke gitt bindende prisopplysninger.

• Ikke avtalt budsjettrapportering.

• Ingen varsling av endringer.

• Lagt opp til ordinært regningsarbeid, og 

kostnadsutviklingen ble rapportert på 

byggherrens oppfordring.
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Reitans advokat:

• Lagmannsrettens dom må oppheves.

• Det var gitt et prisoverslag.

• Hver av de fire budsjettene må anses som et 

prisoverslag i lovens forstand.

• Endrings- og tilleggsarbeider omfattes ikke av 

prisoverslaget, som bare omfatter de prissatte 

arbeidene.



Hvordan ble saken løst?



Reitandommen

• Enstemmig Høyesterett opphevde lagmannsrettens dom, som måtte behandle spørsmålet på 

nytt i lys av Høyesteretts avgjørelse. Reitan tilkjent saksomkostninger på ca kroner 430.000.

• Borgarting lagmannsrett avsa den 23. mars 2017 dom, LB-2016-69953.
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Utfallet i Høyesterett



Høyesteretts uttalelser

• Løsningen bør være at «prisopplysninger som entreprenøren gir forbrukeren, og 

som ikke er å anse som en fast pris, som en klar hovedregel anses som et 

prisoverslag.»

• «Ved å kreve sterkt bevis for at en prisopplysning ikke skal være et prisoverslag, 

understrekes at ikke bindende prisopplysninger vil ha et klart unntakspreg. Dette 

bidrar også til å oppnå klare og enkle regler.»

• Før dommen i Høyesterett forelå det 35 sprikende dommer i lagmannsretten om 

prisoverslag.
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Høyesteretts uttalelser

• «[…]et alminnelig synspunkt om at en prisopplysning bare er å anse som ikke 

bindende i tilfeller hvor forbrukeren ikke med rimelighet kan basere forventninger 

om hva et arbeid vil koste på opplysningen.»

• Risiko å gi prisopplysninger til forbruker, entreprenøren må være trygg på at 

forbrukeren ikke har rimelige forventninger til hva arbeidet vil koste.
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Høyesteretts dom

• «[…] uten betydning om forbrukeren gir aksept [på prisoverslaget]»

• Forbruker trenger ikke å akseptere prisopplysningene. Må med andre ord ikke være avtalt 

eller foreligge noen aksept fra forbruker.

• Prisoverslaget ofte gitt før avtaleinngåelsen, men prisoverslaget «kan også, som i denne sak, 

være gitt etter at avtalen er inngått.»

• Selv om opprinnelig avtalt regningsarbeid, kan etterfølgende prisopplysningene anses som 

et prisoverslag.
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Høyesteretts konkrete vurdering
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• Budsjettet som ble oversendt 23. august 2011 ble ansett som et prisoverslag (ikke 

begrunnet nærmere.)

• Etterspurte prisopplysninger ble fra prosjektleder gjort klart allerede ved første 

budsjett at ville inngå i byggherrens beslutningsgrunnlag.

• Entreprenøren hadde dermed særlig oppfordring til å ta forbehold hvis 

prisopplysningene ikke skal være bindende.



Høyesteretts konkrete vurdering
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• Ved usikkerhet om omfanget av arbeidet er det vanlig med prisoverslag.

• At fakturering ikke skjedde mot budsjett ble ikke vektlagt, det var Totaltek som 

valgte å fakturere som de gjorde.

• Etterfølgende fakturering, slik denne var spesifisert, ikke tillagt vesentlig vekt.



Hva bør man være oppmerksom på?

• Prisopplysninger gjelder overfor forbruker, både i henhold til bustadoppføringslova 

og håndverkertjenesteloven.

• Nybygg, ombygging, tilbygg, rehabilitering, mindre oppdrag.
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Hvordan bør man gi prisopplysninger som 
profesjonell?
• Høyesterett gir entreprenøren rett til å ta forbehold, men sier ikke hva som skal til.

• Tilstrekkelig med et generelt forbehold ved alle prisopplysninger?

• Domstolene skeptisk til generelle forbehold.

• Tilstrekkelig at «uforpliktende prisantydning» eller «ikke-forpliktende?»

• Det bør klart fremgå at man tar forbehold mot selve prisoverslaget.

• Hvis prisoverslag er gitt, er det anledning til å avtale en høyere begrensning enn 15%, jfr

buofl § 41, tredje ledd (for eksempel 50 eller 100%)
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Eksempel

Grovt prisoverslag – totalrenovering av enebolig

Tømmer ca kroner 525.000 eks mva

Rørlegger ca kroner 250.000 eks mva

+Elektro ca kroner 90.000 eks mva

Totalt – ca kroner 865.000 eks mva

• Anbefales ikke! 

• I tillegg vanskelig - om mulig - å angi tilleggs-/endringsarbeid.
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Foreløpig oppsummering

• Prisopplysninger som hovedregel prisoverslag.

• Forbehold må være tydelige og spesifikke.

• Uforpliktende prisopplysninger, må utvilsomt fremstå slik, både i ordlyd og tall.

• Prisopplysningene må ikke være akseptert av/avtalt med forbrukeren.

• Opprinnelig avtalt regningsarbeid, senere prisopplysninger kan likevel forplikte.
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Borgarting lagmannsretts dom – LB 2016-69953

• Avsagt 23. mars 2017, som følge av Høyesteretts dom.

• Saken gjaldt sluttoppgjøret i forbrukerentreprisen til Reitan.
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Lagmannsrettsdommen

• Totalkostnadene MNOK 115-120 for ombyggingsarbeidene.

• Budsjettet datert 23. august 2011 var det siste budsjettet som var godkjent av Reitan v/hans advokat. Dette 

ifølge brev av 14. august 2012 fra Reitans advokat.

• Høyesterett vurderte dette budsjettet som prisoverslag, uten å begrunne dette nærmere.

29

Kort om saken



Partenes argumentasjon i lagmannsretten

Reitans advokat:

• Reitan plikter ikke å betale mer enn MNOK 13, som allerede er betalt. Krevde frifinnelse.

• Prisoverslaget av 23.08.2011 på MNOK 9,9, anledning til tillegg på inntil 15% (MNOK 11,4.)

• Eventuelle tilleggsvederlag må hjemles i buofl. § 42 eller § 43.

• Vilkår for betaling at det legges fram kontrollerbar regning iht. buofl. § 48.

• Totaltek har tvilsrisikoen, bl.a. for hva Reitan «måtte skjøne», jf. buofl. § 42.



Partenes argumentasjon i lagmannsretten

Totalteks advokat:

• Krever å betale gjenstående fakturert beløp på MNOK 6,5, subsidiært erkjent beløp MNOK 13 + 15%.

• Budsjettet av 23.08.2011 et prisoverslag.

• Arbeidene som var angitt, men ikke priset, skal vurderes om avtalt regningsarbeid.

• Bevisbyrden påhviler begge parter, siden byggherren har en profesjonell organisasjon.

• Fakturert alt arbeid som regningarbeid, som partene har forholdt seg til.

• Buofl. § 48, som bl.a. krever «rekning som kan kontrollerast», ikke til anvendelse, siden fakturaer har blitt 

fortløpende godkjent. De løpende fakturene kontrollerbare.



Bustadoppføringslova § 42

• § 42.Justering for endringar og tilleggsarbeid.

• Partane kan krevje justering av vederlaget som følgje av endringar og tilleggsarbeid i den mon det følgjer av 

den opprinnelege avtalen eller er fastsett i særskilt skriftleg avtale om endringane eller tilleggsarbeidet.

• Elles kan justering av avtalt vederlag berre krevjast.

a. dersom krav på tillegg eller frådrag er framsett i samband med kravet om endringar eller tilleggsarbeid, eller 

b. i den mon den andre parten måtte skjøne at endringane eller tilleggsarbeidet ville føre til eit slikt krav. 

• Justering av vederlaget etter andre ledd skal skje på grunnlag av nødvendig kostnadsauke eller oppnåeleg

innsparing for entreprenøren med tilsvarande endring av entreprenørens påslag.



Bustadoppføringslova § 43

• § 43.Tilleggsvederlag i andre tilfelle.

• Entreprenøren kan krevje tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kjem av forhold på forbrukarens side, 

med tilsvarande endring av entreprenørens påslag. Entreprenøren kan likevel ikkje krevje tilleggsvederlag på 

grunn av manglande medverknad dersom forbrukaren har krav på tilleggsfrist etter § 51.



Bustadoppføringslova § 48

• § 48.Rekning, sluttoppgjer og gebyr.

• Forbrukaren kan setje som vilkår for betaling av avdrag og sluttoppgjer at entreprenøren legg fram rekning som kan 

kontrollerast. Tillegg for prisstiging, justering av vederlaget etter § 42 og tillegg etter § 43 skal gå fram særskilt.

• Har forbrukaren fått rekning for sluttoppgjer, kan entreprenøren ikkje seinare krevje retting av sluttoppgjeret. Dette gjeld likevel 

ikkje dersom det er teke særskilt atterhald eller forbrukaren måtte forstå at det var feil i rekninga.

• Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein månad etter at 

rekninga er motteken. Dette gjeld likevel ikkje dersom lågare vederlag følgjer av avtalen, eller dersom kravet er urimeleg.

• Entreprenøren kan ikkje krevje bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving av rekning e.l. i tillegg til 

vederlaget.



Lagmannsrettens dom

• Prisoverslaget av 23.08.2011 utgjør ca MNOK 9,9, med tillegg av inntil 15%, dvs vederlag på 

totalt ca MNOK 11,4.

• Spørsmålet var om de ikke-prissatte postene i prisoverslaget av 23.08.2011 kan kreves betalt 

som regningsarbeid eller om de bare kan kreves betalt etter reglene om tilleggsvederlag i 

buofl § 42 eller § 43.

• Det som ikke er priset i prisoverslaget skal – ut fra HRs dom – vurderes etter reglene om 

tilleggsvederlag.

• Videre spørsmål om Totaltek, dets konkursbu, har krav på betaling siden det ikke er fremlagt 

kontrollerbar regning.
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Lagmannsrettens dom

• La til grunn at Reitan satt som vilkår for betaling av fakturaer og sluttoppgjør at det ble lagt fram en 

kontrollerbar regning.

• Partene uenige om de ubetalte fakturaene tilfredsstilte lovens krav til kontrollerbar regning.

• Refererte fra forarbeidene, NOU 1992:9 side 97 og Ot.prp nr 21 (1996-1997) side 78

• Fakturaene var iflg. lagmannsretten gjennomgående kontrollerbare som fakturaer for 

regningsarbeid. Imidlertid var ikke fakturaene kontrollerbare opp mot prisoverslaget og de øvrige 

arbeidene som var tilleggsarbeid.

• Virkningen av at ikke kontrollerbar regning ble framlagt så pliktet ikke Reitan å betale.

• Refererte til forarbeidene, Ot.prp. nr 21 side 78.
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Lagmannsrettens dom

• Hva Reitan «måtte skjøne», jfr buofl § 42

• Det var uklart for lagmannsretten om de omtvistede fakturane knyttet seg til arbeider omfattet av 

prisoverslaget eller til tilleggsarbeider som ikke allerede var betalt.

• Lagmannsretten la til grunn at også Totaltek «langt på vei» var enig i at de omtvistede fakturaene ikke 

gjorde det mulig med kontroll av om arbeidene gjaldt prisoverslaget eller tilleggsarbeidene.
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Borgarting lagmannsretts domsslutning

• Reitan fikk medhold i at elektroentreprenøren ikke hadde ytterligere krav, fordi det ikke var 

lagt fram kontrollerbar regning, jfr buofl § 48 første ledd.

• Reitan ble frifunnet mot å betale Totalek, dets konkursbo, kroner 138.080,-, og tilkjent 

saksomkostninger for tingrettens og lagmannsrettens første og andre gangs behandling med 

kroner 3.248.669.
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Oppsummering

• Tilleggsvederlag utover prisoverslaget skal tilfredsstille vilkårene i bustadoppføringslova §

42 eller § 43.

• Som vilkår for betaling kan det bli stilt krav om kontrollerbar regning.

• I NS-kontraktene (Norsk Standard) og dermed mellom profesjonelle aktører er det ikke 

tilsvarende regler om prisoverslag og endringsarbeid.
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Spørsmål?

Evaluering



Neste webinar:
Torsdag 10. juni kl 09-10

Tema: 

• Produkter i byggverk

Foredragsholder/chatmoderator:

• Kurt A. Elvevoll

• Malin Nybrodahl Pettersen Kurt A. Elvevoll
Partner/Advokat

Telefon: 416 34 869
E-post: kurt.elvevoll@pind.no
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