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1. Problemstillingen 

Med mindre det finnes særskilt hjemmel for annet, kan tiltak på fast eiendom som nevnt 

i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 ikke utføres uten at kommunen etter forutgående 

søknad har gitt tillatelse til at tiltaket blir gjennomført, se § 20-2. Bestemmelsen 

omfatter ikke bare byggetiltak i snever forstand, men for enkelthets skyld kaller jeg 

tiltak som omfattes av bestemmelsen, for «søknadspliktige byggetiltak». 

Det rettssubjekt som arbeidet blir utført på vegne av, kaller loven «tiltakshaver» (pbl. § 

23-2). Ved oppføring eller endring av bygninger benyttes ofte i stedet uttrykket 

«byggherre». Jeg forholder meg imidlertid her til lovens begrepsbruk. 

Etter pbl. § 20-3 første ledd skal søknad, prosjektering og utføring av søknadspliktige 

byggetiltak «forestås av foretak med ansvarsrett etter kapittel 23, med mindre unntak 

følger av §§ 20-4 til 20-8». Disse er tiltakshavers medhjelpere. Foretak med ansvarsrett 

kaller jeg «tiltakshavers ansvarlige medhjelpere» eller bare «ansvarlige medhjelpere». 

Pbl. § 23-1 første ledd fastsetter at tiltakshaver har primæransvaret overfor kommunen 

for at tiltak blir utført i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven. Formålet med å kreve at søknadspliktige 

byggetiltak blir forestått av ansvarlige medhjelpere, er å lette myndighetenes kontroll 

med at bygge- og anleggsarbeider blir utført i samsvar med krav som er gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven. Bestemmelsen i § 20-3 første ledd blir supplert av 

§ 23-1 andre ledd første punktum, som krever at det for hvert søknadspliktig tiltak skal 

være 

- ansvarlig søker, 

- ansvarlig prosjekterende, 

- ansvarlig utførende og 

- ansvarlig kontrollerende. 

 

Som nevnt er det tiltakshaver som har primæransvaret overfor kommunen for at tiltak 

blir utført i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

plan- og bygningsloven. Etter § 23-1 andre ledd andre punktum innestår imidlertid også 

tiltakshavers ansvarlige medhjelpere innenfor sine respektive ansvarsområder for at 

tiltaket blir utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
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Tiltakshaver plikter gjennom privatrettslige kontraktsforhold med de ansvarlige 

medhjelperne å sørge for at de får samme ansvar overfor kommunen som tiltakshaver 

selv har, se § 23-1 tredje ledd. I tillegg til at medhjelpernes ansvar overfor kommunen 

følger direkte av plan- og bygningsloven, skal de altså overfor tiltakshaver privatrettslig 

ha forpliktet seg til å påta seg dette ansvaret. Det at medhjelperne skal ha samme ansvar 

overfor kommunen som tiltakshaver selv har, medfører imidlertid ikke at tiltakshaver 

blir fri sitt ansvar. Tiltakshavers ansvar overfor kommunen står ved lag ved siden av de 

ansvarlige medhjelpernes ansvar. Selv om tiltakshaveren har ansvarlige medhjelpere, er 

det fortsatt tiltakshaveren som har primæransvaret overfor kommunen for at plan- og 

bygningslovens krav blir oppfylt. 

De ansvarlige medhjelpernes ansvar overfor kommunen er gjentatt og ytterligere 

utdypet i § 23-3 andre ledd tredje og fjerde punktum: 

«Foretaket har ansvar overfor bygningsmyndighetene for at plan- og 

bygningslovgivningens krav er oppfylt og dokumentert for det ansvarsområdet 

foretaket har påtatt seg gjennom erklæring til kommunen. Det ansvarlige 

foretakets ansvar omfatter også underleverandørers utførelse og prosjektering, 

med mindre disse selv har ansvarsrett for arbeidet.» 

Foretak som kan påta seg oppdrag som ansvarlige medhjelpere («ansvarsrett»), skal 

være faglig profesjonelle innenfor sine ansvarsområder. Hvilke krav som stilles til 

ansvarlige medhjelpere, fremgår av § 23-3 første ledd. Hva de ulike medhjelperne har 

ansvar for, er nærmere regulert i §§ 23-4 til 23-7. Etter § 23-4 andre ledd skal ansvarlig 

søker samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at 

alle oppgaver er belagt med ansvar. Kommunen skal kontrollere at de angitte 

ansvarsområdene dekker tiltaket og at de foretakene som har påtatt seg ansvarsrett, 

tilfredsstiller de faglige krav som stilles, se § 21-4 andre ledd, jf. § 23-3. 

Etter § 23-7 første ledd skal ansvarlig kontrollerende være uavhengig av det foretaket 

som utfører arbeidet som kontrolleres. Tidligere ordning med egenkontroll ble opphevd 

i 2010. Det skal være en ansvarlig kontrollerende både for prosjekteringen og for 

utføringen, se § 23-7 andre og tredje ledd. 

I tilfeller hvor tiltakshaver har ansvarlige medhjelpere, er kommunens rolle etter at 

byggetiltakstillatelse er gitt, å føre tilsyn med at tiltaket blir gjennomført i samsvar med 

gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, se § 

25-1, jf. § 25-2. 

Ordningen med at hovedansvaret for kontrollen av byggetiltak blir utført av 

tiltakshavers fagkyndige medhjelpere, og at myndighetenes rolle er begrenset til å føre 

tilsyn med gjennomføringen av tiltaket og å påse at det blir gjennomført tilfredsstillende 

kontroll, og at dette blir dokumentert, ble innført i 1995 ved endring av den dagjeldende 

plan- og bygningsloven av 1985 (byggesaksreformen av 1995). Plan- og bygningsloven 

av 2008 bygger i hovedtrekk på prinsippene i byggesaksreformen av 1995, men 

inneholder på flere punkter en videreutvikling. 
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Etter byggesaksreformen av 1995 er det på det rene at de ansvarlige medhjelperne har et 

direkte ansvar overfor kommunen, se pbl. § 23-3 andre ledd tredje punktum («har 

ansvar overfor bygningsmyndighetene»). Dette innebærer blant annet at kommunen kan 

rette pålegg direkte mot medhjelperne i stedet for mot tiltakshaver.  

Den omstendighet at de ansvarlige medhjelperne skal ha samme ansvar overfor 

kommunen som tiltakshaver, er ikke til hinder for at det i det interne forholdet mellom 

medhjelperne og tiltakshaveren blir avtalt begrensninger i medhjelpernes ansvar. Ved 

fastleggelsen av hvilke kontraktsrettslige plikter de ulike ansvarlige medhjelperne har 

overfor tiltakshaveren, er det imidlertid naturlig å ta utgangspunkt i de forpliktelser som 

vedkommende medhjelper har overfor kommunen.
1
 For at en medhjelpers 

kontraktsansvar overfor tiltakshaver ikke skal samsvare med forpliktelsene overfor 

kommunen, må det etter min mening kreves klare holdepunkter for det i det konkrete 

kontraktsmaterialet. 

Ansvarsbegrensninger som måtte være avtalt mellom en medhjelper og tiltakshaver, kan 

ikke påberopes overfor kommunen, men gjelder bare i det interne oppgjøret mellom 

tiltakshaveren og medhjelperen. De begrensninger i medhjelpernes kontraktsansvar 

overfor tiltakshaver som er mest aktuelle, er beløpsmessige ansvarsbegrensninger. 

Det som først og fremst er temaet for min forelesning, er imidlertid ikke rettsforholdet 

mellom tiltakshaver og hans ansvarlige medhjelpere, eller hvilke plikter de har overfor 

kommunen, men tiltakshavers og hans medhjelperes ansvar overfor andre private 

rettssubjekter – typisk naboer, tilfeldig forbipasserende og senere erververe av 

eiendommen. Det som er felles for denne personkretsen, er at de står utenfor 

rettsforholdet mellom tiltakshaveren, de ansvarlige medhjelperne og kommunen, og 

således har stilling som tredjepersoner i forhold til byggeprosjektet. I hvilken 

utstrekning kan slike tredjepersoner i forhold til byggeprosjektet påberope at 

tiltakshaver eller hans medhjelpere har brutt sine forpliktelser overfor kommunen? 

Dette var problemstillingen i Rt. 2015 s. 276 (Bori-dommen). Det var her spørsmål om 

en kjøper av eiendommen etter at byggeprosjektet var realisert, kunne kreve erstatning 

av en ansvarlig utførende og kontrollerende medhjelper for pliktbrudd som 

medhjelperen hadde begått overfor kommunen. 

Saksforholdet var i korte trekk at en gammel bygning, som var eid av Bogo Eiendom 

AS, ble rehabilitert og bygd om til åtte leiligheter. Bori BBL – som er en kortbetegnelse 

for Boligbyggelaget Romerike – påtok seg blant annet ansvaret som ansvarlig utførende 

og ansvarlig kontrollerende for utføringen, og dette ble bekreftet overfor 

bygningsmyndighetene. Byggearbeidene ble imidlertid ikke utført av Bori BBL, men av 

Odd Jobs Småjobber AS, hvor eieren av Bogo Eiendom AS var daglig leder og hadde 

eierinteresser. Odd Jobs Småjobber AS, som utførte arbeidene ved hjelp av engasjerte 

polske bygningsarbeidere, gikk senere konkurs. 

                                                 
1
  Se mitt votum i Rt. 2015 s. 276 avsnitt 46 og Eidsivating lagmannsretts dom 28. april 2009 (LE-

2008-188228). 
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Da byggearbeidene var ferdige, bekreftet Bori BBL overfor kommunen at arbeidene var 

forskriftsmessig kontrollert, og at det ikke var avdekket feil eller mangler, og på dette 

grunnlag ble brukstillatelse gitt. Hjemmelen til eiendommen ble deretter overført til det 

nystiftete Lørenfallet Borettslag, hvor Bori BBL var forretningsfører. Sju av de åtte 

leilighetene ble solgt, mens den åttende ble beholdt av tiltakshaver, Bogo Eiendom AS. 

Etter hvert ble det avdekket massive feil og mangler ved bygningen og leilighetene, og 

store deler av rehabiliteringsarbeidene måtte gjøres om for å tilfredsstille plan- og 

bygningslovens krav. Lørenfallet Borettslag gikk til søksmål mot Bogo Eiendom AS og 

Bori BBL med krav om dekning av utbedringskostnadene. Ved Eidsivating 

lagmannsretts dom 23. mai 2014 ble Bogo Eiendom AS og Bori BBL dømt til med 

solidarisk ansvar å betale en erstatning på 4,8 millioner kroner til Lørenfallet Borettslag. 

For Bogo Eiendom AS ble ansvaret begrunnet med avhendingslovens regler, mens 

ansvaret for Bori BBL ble bygd på skadeserstatningsloven § 2-1. Bori BBL anket til 

Høyesterett, og ankeutvalget tillot anken fremmet for så vidt gjaldt spørsmålet om 

ansvarsgrunnlag. Det spørsmål Høyesterett skulle ta stilling til, var om Lørenfallet 

Borettslag som eiendomskjøper kunne kreve erstatning av Bori BBL for brudd på de 

plikter som boligbyggelaget i egenskap av ansvarlig utførende og ansvarlig 

kontrollerende for utføringen hadde overfor kommunen. Lørenfallet Borettslag hevdet 

at Bori BBL også heftet på kontraktsrettslig grunnlag, men siden lagmannsretten hadde 

bygd på deliktsansvar, var dette ikke noe tema for Høyesterett. Hvis Høyesterett hadde 

kommet til at det ikke var grunnlag for deliktsansvar, måtte Høyesterett ha opphevd 

lagmannsrettens dom, og lagmannsretten ville da ha måttet behandle saken på nytt og ha 

tatt stilling til om det var grunnlag for kontraktsansvar. 

Høyesterett kom under dissens (3 mot 2) til at Lørenfallet Borettslag kunne kreve 

erstatning på deliktsmessig grunnlag for Bori BBLs brudd på sine plikter overfor 

kommunen. Flertallet bestod av dommerne Bårdsen og Arntzen og justitiarius Schei, 

mens mindretallet bestod av meg selv og dommer Stabel. Dommer Bårdsen var 

førstvoterende og talsperson for flertallet, mens jeg var andrevoterende og talsperson for 

mindretallet. 

Etter min mening bryter flertallets standpunkt med det system som følger av 

kontraktslovgivningen og plan- og bygningslovens regler. Dommen etterlater også flere 

spørsmål ubesvarte. 

Blant annet uttaler flertallet at den situasjon som flertallet har for øye, er «tilfeller hvor 

et bygg har så store mangler med hensyn til lovbestemte krav at disse ville ha gitt 

grunnlag for heving av kjøpet overfor selger».
2
 Hva er grunnlaget for denne 

distinksjonen, og hva skal i tilfelle gjelde ved mindre massive brudd på offentligrettslige 

regler? 

Heving forutsetter at selger har misligholdt avtalen vesentlig, se avhendingsloven § 4-

13 første ledd og bustadoppføringsloven § 20 første ledd. Hvorvidt det foreligger 

                                                 
2
  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 21, jf. avsnitt 34. 
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grunnlag for heving, avhenger imidlertid ikke bare av omfanget av mangelen, men også 

av hvilken betydning misligholdet har for kjøperen.
3
 Spørsmålet beror på en 

sammensatt vurdering av begge parters forhold hvor det sentrale er om kjøperen har 

rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.
4
 Skal en ansvarlig medhjelpers 

deliktsansvar være avhengig av subjektive forhold på selgerens og kjøperens side? 

Flertallet viser som ledd i sin begrunnelse til forbrukerinteresser.
5
 Skal dette forstås slik 

at det bare er forbrukere som kan kreve erstatning av tiltakshavers medhjelpere for 

brudd på offentligrettslige plikter overfor kommunen? 

I det følgende skal jeg først behandle tiltakshavers ansvar overfor tredjeperson (punkt 

2). Deretter skal jeg behandle ansvarlige medhjelperes ansvar overfor tredjeperson 

(punkt 3). I denne delen av forelesningen vil jeg blant annet gå inn på rekkevidden av 

Bori-dommen. Til slutt skal jeg komme med noen avsluttende synspunkter (punkt 4). 

 

2. Tiltakshavers ansvar overfor tredjepersoner i forhold til byggeprosjektet 

2.1 Innledning 

Som det fremgår av det jeg har sagt i punkt 1, er det i et byggeprosjekt tre hovedgrupper 

av aktører: Tiltakshaveren, tiltakshaverens ansvarlige medhjelpere og kommunen. 

Rettsforholdet mellom tiltakshaver og ansvarlige medhjelpere er av kontraktsrettslig 

karakter og reguleres først og fremst av kontraktsrettslige regler, mens rettsforholdet 

mellom tiltakshaver og tiltakshavers ansvarlige medhjelpere på den ene side og 

kommunen på den annen er av offentligrettslig karakter og reguleres av plan- og 

bygningsloven. 

I det følgende skal jeg ta for meg tiltakshavers ansvar overfor private rettssubjekter som 

står utenfor rettsforholdet mellom tiltakshaver, ansvarlige medhjelpere og kommunen. 

Disse rettssubjektene kan deles i to hovedgrupper – (1) erververe av eiendommen etter 

at byggetiltaket er gjennomført («suksessorer»), og (2) tredjepersoner uten relevant 

kontraktsrettslig tilknytning til byggetiltaket – som for eksempel naboer og tilfeldig 

forbipasserende. 

2.2 Tiltakshavers ansvar overfor suksessorer 

Mellom tiltakshaver og senere erververe av eiendommen («suksessorer») foreligger det 

ett eller flere kontraktsforhold. 

Første kjøper står i et direkte kontraktsforhold med tiltakshaver, og forholdet mellom 

tiltakshaver og første kjøper reguleres i de fleste tilfeller av avhendingsloven. Hvis 

tiltaket gjelder oppføring av ny bolig, og entreprenørens arbeid ikke er sluttført på 

                                                 
3
  Se Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo 2011, s. 428 ff. 

4
  Se Hagstrøm, op. cit. s. 428 med nærmere henvisninger til rettspraksis. 

5
  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 28. 
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avtaletidspunktet, kommer imidlertid ikke avhendingsloven, men 

bustadoppføringsloven til anvendelse, se bustadoppføringsloven § 1 første ledd bokstav 

b. 

Hva som skal regnes som mangel ved salg av fast eiendom som omfattes av 

avhendingsloven, reguleres av avhendingsloven kapittel 3. I tilfeller hvor 

bustadoppføringsloven kommer til anvendelse, reguleres spørsmålet om det foreligger 

mangel, av bustadoppføringsloven § 25, jf. §§ 7, 9 og 13. 

Avhendingsloven § 3-2 andre ledd første punktum bestemmer at det ved forbrukerkjøp 

som hovedregel foreligger mangel dersom eiendommen ikke er «i samsvar med 

offentlegrettslige krav som er stilt i lov eller i medhold av lov, og som gjaldt for 

eigedommen på den tida avtala var inngått». I § 3-2 andre ledd andre punktum er det 

gjort unntak for tilfeller hvor forholdene «viser at kjøparen for så vidt ikkje bygde på 

seljarens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det». 

Tilsvarende bestemmelser finnes i bustadoppføringsloven § 25 andre ledd. 

Hovedregelen er altså at kjøperen kan gjøre mangelsbeføyelser gjeldende overfor 

tiltakshaveren dersom eiendommen ikke tilfredsstiller de krav som følger av plan- og 

bygningsloven eller annen offentligrettslig lovgiving, men dette gjelder ikke uten 

unntak. Hvis kjøperen ikke bygde på selgerens sakkunnskap eller vurdering, eller ikke 

hadde rimelig grunn til å gjøre det, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende 

mangelsbeføyelser på grunnlag av brudd på plan- og bygningsloven eller andre 

offentligrettslige krav. 

Det følger imidlertid av avhendingsloven § 3-2 andre ledd første punktum at det bare er 

ved forbrukerkjøp at brudd på offentligrettslige krav skal regnes som mangel. 

Avhendingsloven § 1-3 tredje ledd definerer «forbrukerkjøp» som «kjøp av eigedom når 

kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i 

næringsverksemd». Bustadoppføringsloven gjelder bare «avtalar mellom entreprenør og 

ein forbrukar om oppføring av eigarbustad» (bustadoppføringsloven § 1), og hele lovens 

anvendelsesområde er således begrenset til forbrukerkjøp. I bustadoppføringsloven § 2 

første ledd blir «forbrukar» definert som «fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar 

som ledd i næringsverksemnd». Utenfor forbrukerkjøp vil det at eiendommen ikke 

tilfredsstiller offentligrettslige krav, ikke i seg selv være en mangel, men må vurderes 

etter de alminnelige mangelsreglene. Hovedbestemmelsen finnes i avhendingsloven § 3-

1 første ledd første punktum. Etter denne bestemmelsen har eiendommen en mangel 

dersom den «ikkje er i samsvar med dei krav til kvalitet, utrustning og anna som følgjer 

av avtale». Hvis ikke annet er avtalt, har eiendommen dessuten en mangel dersom den 

ikke oppfyller noen av de mer spesifikke krav som er oppstilt i §§ 3-2 til 3-6, se § 3-1 

første ledd andre punktum. 

Hvis den som har kjøpt eiendommen fra tiltakshaver, selger den videre, vil det ikke 

foreligge noe direkte kontraktsforhold mellom tiltakshaveren og den nye kjøperen. Det 

følger imidlertid av avhendingsloven § 4-16 at senere erververe av eiendommen kan 

gjøre mangelsbeføyelser gjeldende mot tiltakshaver «i same grad som krav på grunn av 
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mangelen kan gjerast gjeldande av seljaren». Bustadoppføringsloven § 37 inneholder en 

bestemmelse med hovedsakelig samme innhold. Det er den forskjellen mellom disse 

bestemmelsene at bustadoppføringsloven § 37 andre ledd uttrykkelig sier at 

ansvarsbegrensninger i første kontraktsledd ikke kan påberopes overfor senere 

suksessorer. Avhendingsloven § 4-16 inneholder ikke noen slik bestemmelse. Den 

praktiske betydningen av dette er imidlertid begrenset. Ved boligsalg som går etter 

avhendingsloven, vil første kjøper som regel være forbruker, og det vil da vanligvis ikke 

ha vært adgang til å fravike loven i første omsetningsledd, se avhendingsloven § 1-2 

andre ledd. I tillegg kommer at avhendingsloven § 4-16 bestemmer at ved forbrukerkjøp 

av nyoppført eierbolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletiden, 

gjelder bustadoppføringsloven § 37. 

For at senere suksessor skal kunne gjøre direkte krav gjeldende overfor tidligere 

avtalepant, må han etter avhendingsloven § 4-16 andre ledd gi tidligere avtalepart 

«melding om kravet innan reklamasjonsfristen som gjeld for same kravet mot seljaren, 

og seinast innan fristen for reklamasjon som gjeld i forholdet mellom seljaren og dei 

tidlegare avtalepartane». Bustadoppføringsloven § 37 tredje ledd inneholder en omtrent 

tilsvarende bestemmelse. 

De regler avhendingsloven og bustadoppføringsloven inneholder om mangelsbeføyelser 

i tilfeller hvor eiendommen ikke tilfredsstiller offentligrettslige krav, forutsetter klart at 

kjøpere av fast eiendom ikke på annen måte kan gjøre ansvar gjeldende overfor tidligere 

eier for brudd på plikter overfor kommunen etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder 

ikke bare første kjøper av byggetiltaket, men også senere erververe. 

At kjøpere bare kan fremme krav for brudd på plan- og bygningsloven mot tidligere eier 

på grunnlag av kontraktslovgivningen, følger også av rettsforholdets karakter. Den 

realskaden som suksessorer etter tiltakshaveren blir påført dersom tiltakshaveren ikke 

har oppfylt sine forpliktelser overfor kommunen, består i at den eiendom de har kjøpt, 

ikke tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav. Det er kjøpekontrakten som danner 

skadelidtes tilknytning til eiendommen, og som således danner grunnlaget for å anse 

erververne som skadelidte. Dette er et spørsmål av kontraktsrettslig karakter, og det kan 

vanskelig ses å være plass for noe supplerende deliktsansvar for en tidligere eier som 

har vært tiltakshaver ved byggetiltak på eiendommen. For brudd på offentligrettslige 

krav til fast eiendom må derfor rettsforholdet mellom kjøpere og tidligere eiere – 

herunder tiltakshaver – fullt ut reguleres av kontraktslovgivningen. 

2.3 Tiltakshavers ansvar overfor tredjepersoner uten relevant kontraktsrettslig 

tilknytning til byggetiltaket 

Som tidligere nevnt, kan også personer som verken direkte eller indirekte står i 

kontraktsforhold til tiltakshaveren, bli rammet av skader ved utføringen av byggetiltak. 

Det kan for eksempel tenkes at naboer eller tilfeldig forbipasserende blir påført skade på 

person eller eiendom ved at stillaser eller deler av bygningen faller ned. 
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Siden naboer og tilfeldig forbipasserende ikke har en noen relevant kontraktsrettslig 

relasjon til tiltakshaver, må spørsmål om ansvar overfor naboer og tilfeldig 

forbipasserende fullt ut avgjøres etter reglene om ansvar utenfor kontrakt – 

deliktsansvar. Både overfor naboer og tilfeldig forbipasserende vil det mest nærliggende 

grunnlag for ansvar være arbeidsgiveransvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1. 

Overfor naboer kan det også bli tale om ansvar etter naboloven. For at tiltakshaveren 

skal bli ansvarlig etter skadeserstatningsloven § 2-1, må noen han hefter for, ikke ha 

oppfylt de forventninger som omverdenen med rimelighet kan stille til utføring av 

byggearbeider. 

Etter plan- og bygningsloven § 28-2 kan byggearbeider ikke igangsettes uten at de 

ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå 

på person eller eiendom. Ved vurderingen av om aktsomhetskravet etter 

skadeserstatningsloven § 2-1 er oppfylt, vil tiltakshavers plikter etter plan- og 

bygningsloven være relevante momenter, men det er ikke slik at ethvert pliktbrudd 

overfor kommunen vil være ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret.
6
 Det er de 

forventninger som omverdenen med rimelighet kan stille til tiltakshavere som danner 

grunnlag for ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, og ikke de forpliktelser som 

tiltakshaveren har overfor kommunen. En skadelidt som verken direkte eller indirekte 

står i kontraktsforhold til tiltakshaveren, kan ikke kreve erstatning av tiltakshaveren 

direkte på grunnlag av dennes pliktbrudd overfor kommunen. Det er 

skadeserstatningsloven § 2-1 som definerer ansvarsgrunnlaget.
7
 

 

3. Ansvarlige medhjelperes ansvar overfor tredjepersoner i byggeprosjektet 

3.1 Innledning 

På samme måte som tiltakshaver kan også tiltakshaverens ansvarlige medhjelpere 

komme i ansvar på kontraktsrettslig eller utenomkontraktsrettslig grunnlag. I det 

følgende skal jeg drøfte rekkevidden av disse ansvarsgrunnlagene for ansvarlige 

medhjelpere. 

3.2 Ansvarlige medhjelperes kontraktsansvar 

For at en ansvarlig medhjelper skal bli erstatningsansvarlig på kontraktsrettslig 

grunnlag, må det direkte eller indirekte foreligge kontraktsforhold mellom medhjelperen 

og den som gjør krav gjeldende – skadelidte. 

De ansvarlige medhjelperne er tiltakshavers medkontrahenter. Rettsforholdet mellom 

tiltakshaver og de ansvarlige medhjelperne reguleres derfor hovedsakelig av 

kontraktsrettslige regler. Hvis skade inntrer på grunnlag av forhold som ikke har noe 

                                                 
6
  Se for eksempel Nils Nygaard, Skade og ansvar, 6. utgåve, Bergen 2007, s. 236, jf. s. 202 ff. og 

Viggo Hagstrøm og Are Stenvik, Erstatningsrett, Oslo 2015, s. 218, jf. s. 75 ff. 
7
  Se nærmere Jens Edvin A. Skoghøy, «Det offentliges erstatningsansvar – noen grunnleggende 

problemstillinger», Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016, s. …  
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med kontraktsforholdet å gjøre, kan det bli tale om deliktsansvar også mellom 

kontraktsparter. Dette er imidlertid lite praktisk. 

I tillegg til at tiltakshavers medhjelpere kan bli ansvarlig på kontraktsrettslig grunnlag 

overfor tiltakshaveren, kan de også komme i kontraktsansvar overfor tiltakshavers 

medkontrahenter. Undertiden kan det være etablert et direkte kontraktsforhold mellom 

en ansvarlig medhjelper og tiltakshavers medkontrahent – typisk en eiendomskjøper. I 

Rt. 2015 s. 276 (Bori) var det således blant annet spørsmål om Bori BBL i forhandlinger 

med Lørenfallet Borettslag hadde gitt forpliktende løfter om eiendommens tilstand. 

Dette var en av borettslagets anførsler for lagmannsretten, men siden lagmannsretten 

valgte å avgjøre saken på deliktsgrunnlag, var dette ikke noe tema for Høyesterett. Det 

vanlige er imidlertid at det ikke eksisterer noe direkte kontraktsforhold mellom en 

ansvarlig medhjelper og eiendomskjøpere. Gjennom reglene om direkte krav mot 

tidligere avtaleparter i avhendingsloven § 4-16 og bustadoppføringsloven § 37 kan 

tiltakshavers medhjelpere likevel blir ansvarlig på kontraktsrettslig grunnlag overfor en 

eiendomskjøper. Disse reglene gir ikke bare adgang til å gjøre krav gjeldende mot 

tidligere eier, men også mot andre avtaleparter i tidligere ledd. Forholdet blir her det 

samme som når eiendommen blir solgt etter at byggetiltaket er gjennomført, og en 

suksessor etter første kjøper gjør krav gjeldende mot tiltakshaver. Som nevnt i punkt 2.2 

foran, vil brudd på offentligrettslige krav ved forbrukerkjøp representere en kjøpsrettslig 

mangel, med mindre kjøperen ikke bygde på selgerens sakkunnskap eller vurdering, 

eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det, se avhendingsloven § 3-2 andre ledd og 

bustadoppføringsloven § 25 andre ledd. Hvis vilkårene for å anse brudd på 

offentligrettslige regler som mangel er oppfylt, kan mangelsansvar ikke bare gjøres 

gjeldende mot selgeren, men også mot tidligere avtaleparter, se avhendingsloven § 4-16 

og bustadoppføringsloven § 37 andre ledd. Dette omfatter også overfor tiltakshaverens 

ansvarlige medhjelpere. Tiltakshaveren har primæransvaret for å oppfylle plan- og 

bygningslovens krav, men medhjelperne har innenfor sine områder et selvstendig 

medansvar. I motsetning til tilfeller hvor brudd på offentligrettslig lovgivning inngår 

som element i deliktsansvar, foreligger det for kontraktsansvaret etter avhendingsloven 

§ 3-2 andre ledd og bustadoppføringsloven § 25 andre ledd en direkte kobling til at 

byggetiltaket ikke tilfredsstiller offentligrettslige krav. 

3.3 Ansvarlige medhjelperes deliktsansvar 

På samme måte som tiltakshaver kan også tiltakshavers medhjelpere på deliktsgrunnlag 

bli erstatningsansvarlige for skader som rammer utenforstående tredjepersoner – først 

og fremst på grunnlag av skadeserstatningsloven § 2-1. Detter gjelder typisk om naboer 

eller tilfeldig forbipasserende skulle bli rammet under byggeprosessen. 

Ved fastleggelsen av dette ansvaret vil det ansvar medhjelperen har overfor kommunen, 

være av betydning. Etter § pbl. § 23-5 andre ledd har ansvarlig prosjekterende blant 

annet ansvar for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter § 28-2. Tilsvarende 

bestemmer § 23-6 andre ledd at ansvarlig utførende er ansvarlig for gjennomføring av 

nødvendige sikringstiltak under utførelsen etter § 28-2. Det ansvar som er beskrevet i 
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disse bestemmelsene, er imidlertid ansvarlige medhjelperes ansvar overfor kommunen. 

Ikke ethvert pliktbrudd overfor kommunen vil danne grunnlag for ansvar etter 

skadeserstatningsloven § 2-1.
8
 For at det skal inntre ansvar etter skadeserstatningsloven 

§ 2-1, må ansvarssubjektet ha brutt de forventninger som omverdenen med rimelighet 

kan stille dette for å hindre at skade skal inntre.
9
 Utenforstående tredjepersoner kan ikke 

gjøre ansvar gjeldende mot en ansvarlig medhjelper direkte på grunnlag av pliktbrudd 

overfor kommunen etter plan- og bygningsloven. 

Hvordan stiller det seg så med ansvar overfor fysiske eller juridiske personer som har 

ervervet bygningen fra tiltakshaver? Kan en suksessor etter tiltakshaveren på 

deliktsgrunnlag gjøre ansvar gjeldende overfor tiltakshavers ansvarlige medhjelpere for 

pliktbrudd som medhjelperne måtte ha begått overfor kommunen? Det var dette som var 

problemstillingen i Rt. 2015 s. 276 (Bori-dommen). 

Den skaden som suksessorer etter tiltakshaveren er blitt påført dersom tiltakshaverens 

ansvarlige medhjelpere ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor kommunen, består i at 

den eiendommen de har kjøpt, ikke tilfredsstiller de kav som plan- og bygningsloven 

stiller. Det er kjøpekontrakten som danner skadelidtes tilknytning til eiendommen, og 

som således danner grunnlaget for å anse erververne som skadelidte. Ut fra dette skulle 

man tro at hvorvidt suksessorer skal kunne kreve erstatning av tiltakshavers 

medhjelpere for pliktbrudd overfor kommunen under byggeprosessen – på samme måte 

som når det er spørsmål om å gjøre ansvar gjeldende overfor tiltakshaveren – er et 

spørsmål om rekkevidden av kontraktsrettslige ansvarsregler. I Bori-dommen kom 

imidlertid Høyesterett under dissens (3 mot 2) til at et borettslag som hadde kjøpt 

eiendommen fra tiltakshaveren, på deliktsgrunnlag kunne kreve erstatning av 

tiltakshavers medhjelper for dennes pliktbrudd overfor kommunen. Den omstendighet at 

medhjelperen på nærmere angitte betingelser kan bli ansvarlig overfor en 

eiendomskjøper etter avhendingsloven § 4-16 og bustadoppføringsloven § 37, var etter 

Høyesteretts flertalls oppfatning ikke til hinder for deliktsansvar etter 

skadeserstatningsloven § 2-1. 

Som begrunnelse for at borettslaget som suksessor etter tiltakshaver kunne kreve 

erstatning for en ansvarlig medhjelpers pliktbrudd overfor kommunen, påpekte flertallet 

først at den omstendighet at pliktene overfor kommunen er av offentligrettslig karakter, 

ikke er til hinder for at erstatning kan kreves av private parter som rammes.
10

 Selv om 

plan- og bygningsloven ivaretar samfunnsinteresser, har den også viktige sider mot 

private.
11

 Etter flertallets oppfatning gav verken plan- og bygningsloven selv, 

lovforarbeidene, Høyesteretts prejudikater eller forskriftsverket «klare holdepunkter» 

for at ikke tredjeperson kunne påberope brudd på ansvarlige medhjelperes plikter 

overfor kommunen: 

                                                 
8
  Jf. Nygaard, op.cit. s. 236, jf. s. 202 ff. og Hagstrøm og Stenvik, op.cit. s. 218, jf. s. 75 ff. 

9
  Se nærmere Jens Edvin A. Skoghøy, «Det offentliges erstatningsansvar – noen grunnleggende 

problemstillinger», Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016, s. …  Jf. mitt votum i 

Rt. 2015 s. 276 avsnitt 43. 
10

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 25. 
11

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 27–31. 
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«Før byggesaksreformen i 1995 var en slik ansvarsfigur uaktuell. Når det har tatt 

tids før spørsmålet kommer opp i sak for Høyesterett, kan det bero på tilvante og 

mer formelle forestillinger om at brudd på offentligrettslige plikter så å si etter 

sin natur ikke kan danne grunnlag for erstatningsansvar for tredjemann.»
12

 

Under henvisning til uttalelser i forarbeidene til byggesaksreformen i 1995 fremholdt 

flertallet at ordningen med ansvarlige medhjelpere ikke bare hadde som formål å bedre 

den tekniske standarden på det som bygges, men også å sikre at «den enkelte forbruker 

som får bygget et hus, har en trygghet for at det han har bestilt, også leveres».
13

 

Bygningsmyndighetenes plikt til å følge opp ulovligheter er ikke absolutt, og den 

ansvarliges mulige erstatningsplikt overfor tredjeperson vil derfor etter flertallets 

oppfatning «utgjøre et nyttig privatrettslig supplement til det offentligrettslige 

håndhevingsregimet».
14

 

Riktignok ville privat håndheving av plan- og bygningsloven kunne skape 

«koordineringsspørsmål, for eksempel dersom det skulle bli aktuelt å pålegge et 

ansvarlig foretak rettingsplikt for noe det samme foretaket allerede har erstattet overfor 

tredjemann». Etter flertallets oppfatning måtte imidlertid dette kunne løses ved en 

fornuftig samordning. Hvis for eksempel tredjemann som har fått erstatning, er eier av 

bygningen, vil det regelmessig være han som vil være riktig adressat for et pålegg fra 

bygningsmyndighetene om retting. «I andre tilfeller vil man kunne falle tilbake på 

regler om tilbakesøking og regress.»
15

 

Flertallet tok ikke stilling til om borettslaget kunne ha gjort gjeldende direktekrav mot 

Bori BBL etter avhendingsloven § 4-16 eller bustadoppføringsloven § 37, men 

fremholdt som «et mer gjennomgående prinsipp, at den som har flere grunnlag for et 

krav kan velge hvilket av disse han vil gjøre gjeldende».
16

 

Både innledningsvis og avslutningsvis presiserte flertallet at den situasjon som flertallet 

hadde for øyet, er «tilfeller hvor et bygg har så store mangler med hensyn til 

lovbestemte krav at disse ville ha gitt grunnlag for heving av kjøpet overfor selger».
17

 

Selv om det ikke er direkte sagt at det bare er i slike tilfeller at eiendomskjøpere kan 

gjøre deliktsansvar gjeldende mot tiltakshavers ansvarlige medhjelpere for brudd på 

plan- og bygningsloven, er det naturlig å forstå flertallet slik.  

Det standpunkt Høyesteretts flertall inntok i denne saken, er etter min mening et klart 

eksempel på den vilje Høyesterett i dag har til også å opptre som lovgiver. Etter 

gjeldende statsskikk har Høyesterett ikke bare som oppgave å avklare, men også å 

utvikle retten. Rettsutvikling må imidlertid skje i samspill med de lovgivende 

myndigheter. Dette innebærer at domstolene bør være varsomme med å drive 

                                                 
12

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 25. 
13

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 28 med henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994–1995), s. 14. 
14

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 32. 
15

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 33. 
16

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 36. 
17

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 21, jf. avsnitt 34. 
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rettsutvikling på rettsområder som er inngående lovregulerte. Høyesterett har ikke noe 

lovforberedende utredningsapparat, og hvis Høyesterett skal utvikle rettsregler som 

inngår som elementer i en større helhet, vil det kunne forrykke den avbalansering av 

motstående interesser som eksisterende lovgivning bygger på, og på denne måten gripe 

forstyrrende inn i et nøye avstemt system som utgjør en sammenhengende helhet.
18

 Som 

tidligere nevnt, deltok jeg som dommer i Bori-saken og var talsperson for mindretallet. 

Etter min mening burde Høyesteretts flertall her ha avstått fra lovgivningsaktivitet. 

I motsetning til flertallet kom mindretallet til at eiendomskjøperes adgang til å gjøre 

krav gjeldende mot tiltakshavers ansvarlige medhjelpere for brudd på plan- og 

bygningsloven uttømmende blir regulert av kontraktslovgivningen. 

Mindretallet fremholdt først at Lørenfallet Borettslags tilknytning til den mangelfulle 

eiendommen bestod i at borettslaget var kjøper av denne. Dersom det forelå forhold ved 

eiendommen som hadde karakter av mangel i kjøpsrettslig forstand, kunne borettslaget 

gjøre mangelsbeføyelser gjeldende overfor selgeren, som var tiltakshaveren. På de 

vilkår som fremgår av avhendingsloven § 4-16, jf. bustadoppføringsloven § 37, kunne 

borettslaget også gjøre krav gjeldende overfor tiltakshaverens ansvarlige medhjelpere.
19

 

Etter mindretallets oppfatning kunne borettslaget derimot ikke som eiendomskjøper 

håndheve ansvarlige medhjelperes pliktbrudd overfor kommunen. I pbl. § 23-3 andre 

ledd tredje punktum er det presisert at det ansvar ansvarlige medhjelpere har for at at 

plan- og bygningslovgivningens krav blir oppfylt, gjelder «overfor 

bygningsmyndighetene». Det er naturlig å forstå denne bestemmelsen slik at den 

utelukker fastsettelses- og fullbyrdelsessøksmål fra tredjepersoner i forhold til 

byggeprosjektet for å få fastslått eller gjennomført medhjelpernes plikter overfor 

kommunen. Etter mindretallets oppfatning måtte håndheving ved erstatningssøksmål 

komme i samme stilling som håndheving ved direkte fastsettelses- eller 

fullbyrdelsessøksmål for å få fastslått eller gjennomført medhjelperens plikter overfor 

kommunen. Mindretallet kunne ikke se at det var grunnlag for å la alvorligheten av 

pliktbruddet overfor kommunen være avgjørende for om privat håndheving skal 

aksepteres.
20

 

Som flertallet i Bori-dommen påpeker, kan brudd på noen offentligrettslige plikter etter 

omstendighetene også håndheves av andre private rettssubjekter.
21

 Når det spesielt 

gjelder ansvarlige medhjelperes plikter overfor kommunen etter plan- og 

bygningsloven, fant imidlertid mindretallet at disse må være av «rent offentligrettslig 

karakter». 

                                                 
18

  Se Jens Edvin A. Skoghøy, «Dommeren og loven – betydningen av dommerens egne vurderinger 

(‘reelle hensyn’), Jussens Venner, 2015 s. 287 ff. på s. 302–304 og Jens Edvin A. Skoghøy, 

«Domstolsskapt prosessrett», Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei, Oslo 2016, s. 60 

ff. på s. 86–87. 
19

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 44. 
20

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 45. 
21

  Se Jens Edvin A. Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utgave, Oslo 2014, s. 435 ff. 
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Det er et ubestridelig faktum at verken plan- eller bygningsloven eller forarbeidene til 

denne gir holdepunkter for at de ansvarlige medhjelpernes plikter overfor kommunen 

skal kunne håndheves av private. Tvert imot gir ikke bare pbl. § 23-3 andre ledd tredje 

punktum, men også forarbeidene klart uttrykk for at det er myndighetene som er 

kravshaver. Det er riktig – som påvist av flertallet – at det i forarbeidene til 

lovendringen i 1995 er nevnt at også private boligkjøpere vil nyte godt av de krav plan- 

og bygningsloven stiller. Dette blir imidlertid bare fremstilt som en faktisk virkning av 

høynet kvalitet og med ordnede forhold i bransjen.
22

 De ansvarlige medhjelpernes 

rettslige ansvar blir i forarbeidene til byggesaksreformen av 1995 beskrevet som 

utelukkende «et forhold mellom myndigheter og de utøvende i prosessen».
23

 Dette er 

også fremholdt i forarbeidene til plan- og bygningsloven 2008. Det blir her blant annet 

uttalt: 

«Ansvar i plan- og bygningslovens forstand innebærer at foretaket skal innestå 

direkte overfor bygningsmyndighetene for at kravene i lov og forskrift er 

oppfylt. ... Ansvar i plan- og bygningslovens forstand betyr både at en oppgave 

skal utføres i tråd med lovgivningen og den gitte tillatelse, og at manglende eller 

feil gjennomføring kan følges opp med pålegg og sanksjoner. Ansvaret er en 

direkte linje mellom den ansvarlige aktør og bygningsmyndighetene.»
24

 

Det finnes ingen holdepunkter for at lovgiverne har sett for seg at de forpliktelser som 

ansvarlig utførende eller kontrollerende foretak har overfor kommunen, skal kunne 

håndheves ved søksmål av eiendomskjøpere eller andre private. 

Mindretallet viste også til at det under forberedelsen av plan- og bygningsloven av 2008 

var diskutert hvorvidt det burde innføres «garanti- og forsikringsordninger for 

byggfeil». Høsten 2004 fikk bygningslovutvalget som tilleggsmandat å utrede dette, da 

konsekvensene av byggfeil «kan særlig bli store for den alminnelige boligkjøper, som 

gjerne oppfører hus en gang i livet». Det ble i denne forbindelse påpekt at situasjonen i 

så henseende kan bli «[s]pesielt dramatisk ... i tilfeller der det er snakk om alvorlige feil 

og/eller situasjoner der entreprenøren går konkurs».
25

 

Bygningslovutvalget gikk ikke inn for å innføre noen garanti- og forsikringsordning for 

byggfeil, og dette sluttet Kommunal- og regionaldepartementet seg til. Som begrunnelse 

ble det vist til at «andre lover, som bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven, er 

mer rettet mot forbrukerperspektivet enn plan- og bygningsloven», og eventuelle 

reformer burde derfor gjennomføres innenfor disse lovene.
26

 

Dette viste etter mindretallets syn at lovgiverne hadde forutsatt at privatrettslige 

konsekvenser av byggfeil fullt ut skulle reguleres av kontraktslovgivningen. Det at det 

                                                 
22

  Se Ot.prp. nr. 39 (1993–1994) om lov om endringer i Plan- og bygningsloven, s. 14. 
23

  Se Ot.prp. nr. 39 (1993–1994), side 18. 
24

  Se Ot.prp. nr. 45 (2007–2008) om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) (byggesaksdelen), side 121. 
25

  Se Ot.prp. nr. 45 (2007–2008), side 35. 
26

  Se Ot.prp. nr. 45 (2007–2008), side 40. 
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kunne være aktuelt å fremme erstatningskrav mot ansvarlig utførende eller 

kontrollerende foretak for brudd på plan- og bygningsloven, var etter mindretallets 

oppfatning «åpenbart en tanke som ingen kom på».
27

 

Etter mindretallets oppfatning taler også reelle hensyn sterkt mot et «to-sporet system», 

hvor ansvarlig utførende eller kontrollerende foretaks plikter overfor 

bygningsmyndighetene også skal kunne håndheves av private: 

«For det første kan private aktører og myndighetene ha forskjellige oppfatninger 

om hvilke byggetekniske krav som stilles, og hvordan disse skal gjennomføres. 

Dersom man skal ha flere håndhevende instanser her, vil det derfor kunne oppstå 

nokså kaotiske tilstander. Man kan for eksempel tenke seg private 

håndhevingssøksmål parallelt med pålegg fra kommunen, og resultatet i disse 

prosessene vil lett kunne ende med forskjellig resultat. Det kan også tenkes et 

håndhevingssøksmål før pålegg fra kommunen, og det blir da spørsmål om 

hvordan kommunen skal forholde seg til resultatet i det private søksmålet. 

Endelig kan det tenkes at en eiendomskjøper er misfornøyd med rekkevidden av 

de pålegg kommunen har gitt, og går til søksmål mot det ansvarlig utførende 

eller kontrollerende foretak i håp om å oppnå noe mer. Uansett om det er tale om 

håndheving ved erstatningssøksmål eller håndheving ved direkte fastsettelses- 

eller fullbyrdelsessøksmål, vil et privat håndhevingssøksmål gripe inn i 

bygningsmyndighetenes håndheving av plan- og bygningsloven, og det private 

søksmålet vil lett kunne ende med et annet resultat enn det 

bygningsmyndighetene kommer til. 

En ordning med privat håndheving av plan- og bygningslovgivningen vil også 

gripe inn i den arbeidsfordeling mellom domstoler og forvaltning som norsk 

forvaltningsrett er basert på. Hvis private skal gis adgang til ved søksmål å 

håndheve plan- og bygningslovgivningen, vil domstolene – ofte uten at det 

ligger noe forvaltningsvedtak i bunnen – måtte ta stilling til hvilke krav som 

følger av plan- og bygningslovgivningen, og hva som skal til for å oppfylle disse 

kravene. Dette gjelder ikke bare ved fastsettelses- og fullbyrdelsessøksmål om 

innholdet eller gjennomføring av offentligrettslige plikter, men også hvor 

søksmålet blir anlagt som et erstatningssøksmål med krav om erstatning for 

brudd på slike plikter. Etter min mening vil bygningsmyndighetene ha langt 

bedre faglige forutsetninger for å vurdere spørsmål av denne karakter enn det 

domstolene har. Domstolenes rolle bør her – i samsvar med det som ellers 

gjelder – være begrenset til etterfølgende kontroll av vedtak som er fattet av 

forvaltningen, jf. Rt. 2009 side 170 med videre henvisninger. Dette gjelder også 

ved alvorligere pliktbrudd.»
28

 

Jeg har ikke forandret oppfatning etter at Bori-dommen ble avsagt. Som det fremgår av 

det jeg har sagt, mener jeg at saken burde ha vært avgjort i samsvar med mindretallets 

                                                 
27

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 50. 
28

  Rt. 2015 s. 276 avsnitt 52–54. 
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oppfatning. Selv om vekten av en høyesterettsdom som er avsagt under dissens, er 

lavere enn av en dom som er enstemmig, har imidlertid også en dissensavgjørelse 

prejudikatvirkning.
29

 Såfremt lovgiverne ikke griper inn og «rydder opp», kan Bori-

dommen etter min oppfatning ikke fravikes uten at spørsmålet blir forelagt for 

Høyesterett i plenum eller storkammer. I mellomtiden må det praktiske rettsliv forholde 

seg til flertallsvotumet, og det blir da spørsmål om hvor langt dette rekker. 

For det første må dommen være begrenset til å gjelde erstatningsansvar for tiltakshavers 

ansvarlige medhjelpere, og ikke ansvar for tiltakshaver selv. Dette følger av flertallets 

fremheving av at den ansvarsfigur som flertallet etablerte, ikke var aktuell før 

byggesaksreformen av 1995. Tiltakshavers eget ansvar overfor eiendomskjøpere må 

derfor fortsatt fullt ut være regulert av kontraktslovgivningen. 

For det andre må dommen være begrenset til tilfeller hvor de offentligrettslige 

manglene er av en slik karakter at den eiendomskjøper som gjør ansvar gjeldende, har 

grunnlag for å heve overfor sin medkontrahent. Ved vurderingen av om det er grunnlag 

for heving, skal det ikke bare legges vekt på omfanget av mangelen, men også på 

subjektive forhold på selgers og kjøpers side, se punkt 1 ovenfor. Det sentrale ved 

hevingsvurderingen er om kjøperen ut fra en totalbedømmelse har rimelig grunn til å si 

seg løst fra kontrakten.
30

 Det er uheldig at ansvaret for tiltakshavers medhjelpere skal 

være avhengig av omstendigheter som medhjelperen ikke har mulighet for å kontrollere, 

men ut fra det standpunkt som flertallet i Bori-dommen inntok, er dette vanskelig å 

komme forbi. 

I sine premisser legger flertallet blant annet vekt på forbrukervern, og dette leder til en 

tredje begrensning av dommens rekkevidde. Etter min oppfatning må dommen være 

begrenset til tilfeller hvor eiendommen skal brukes til boligformål. Utenfor 

forbrukerkjøp vil brudd på offentligrettslige regler ikke i seg selv være en mangel, men 

må vurderes etter de alminnelige mangelsreglene, se avhendingsloven § 3-2 andre ledd, 

jf. punkt 2.2 ovenfor. Dersom avhendingsloven ikke selv sier noe annet, er det utenfor 

forbrukerkjøp også adgang til å fravike loven ved avtale, se avhendingsloven § 1-2 

første ledd. At kjøperen av en næringseiendom skal ha en supplerende adgang til å 

kreve erstatning av tiltakshavers ansvarlige medhjelpere på deliktsmessig grunnlag, 

passer overhodet ikke inn i avhendingslovens ansvarsregulering. 

Som tidligere nevnt, uttalte mindretallet i Bori-dommen at tredjepersoner ikke kan gå til 

fastsettelses- eller fullbyrdelsessøksmål for å få fastslått eller gjennomført 

medhjelpernes plikter overfor kommunen. Flertallet sier ikke noe eksplisitt om dette. 

Siden flertallet kobler medhjelpernes erstatningsansvar overfor tredjepersoner direkte på 

skadeserstatningsloven § 2-1, må flertallet muligens forstås slik at det på dette punkt er 

enig med mindretallet. Dette er imidlertid på ingen måte klart. 

 

                                                 
29

  Se nærmere Jens Edvin A. Skoghøy, «I hvilken utstrekning bør rettsoppfatninger av Høyesterett 

kunne fravikes?», Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år, Oslo 2015, s. 254 ff. 
30

  Se Hagstrøm, op. cit. s. 428 med nærmere henvisninger til rettspraksis. 
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4. Noen avsluttende synspunkter 

Hvilke privatrettslige konsekvenser brudd på offentligrettslig reguleringslovgivning skal 

ha, reiser flere spennende spørsmål. Det er imidlertid spørsmål som i liten grad er 

rettsteoretisk analysert. Dette henger sammen med at rettsforskere som arbeider med 

privatrett, i begrenset grad har beskjeftiget seg med offentlig rett, mens 

offentligrettsjurister på sin side i liten grad har beskjeftiget seg med privatrett. Etter min 

mening er det prinsipielt riktig å skille mellom offentlig rett og privatrett, men dette bør 

ikke være retningsgivende for inndelingen av fagmiljøene, da det vil gi grunnlag for en 

uheldig «båstenkning». 

Også ved lovgivning har privatrettslige konsekvenser av brudd på offentligrettslig 

lovgivning ofte falt mellom to stoler. Det har vi et godt eksempel på ved forberedelsen 

av plan- og bygningsloven av 2008. Da plan- og bygningslovutvalget høsten 2004 fikk 

som tilleggsmandat å utrede hvorvidt det burde innføres «garanti- og 

forsikringsordninger for byggfeil», avviste utvalget å gå inn på dette, da en eventuell 

reform her heller burde gjennomføres innenfor kontraktslovgivningen. Plan- og 

bygningslovutvalget oppfattet det tydeligvis slik at det falt utenfor utvalgets mandat å 

foreslå endringer i kontraktslovgivningen, og dette sluttet Kommunal- og 

regionaldepartementet seg til. Med dette som bakgrunn er det særlig overaskende at 

Høyesteretts flertall i Bori-saken mente å kunne løse saken ved ganske enkelt å «koble» 

ansvarlige medhjelperes plikter etter plan- og bygningsloven på skadeserstatningsloven 

§ 2-1! 

Etter min mening bør det nå settes ned et lovutvalg som får i oppgave å utrede 

privatrettslige konsekvenser av brudd på plan- og bygningslovgivningen, og i dette 

utvalget bør både privatretts- og offentligrettskompetanse være representert.  
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VEDLEGG 

Plan- og bygningsloven 

Kapittel 23. Ansvar i byggesaker 

                  

§ 23-1.Ansvar i byggesaker 

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Tiltak som omfattes av § 20-3, skal forestås av ansvarlige foretak for søknad, 

prosjektering, utføring og kontroll. Ansvarlige i byggesaker innestår for at tiltaket blir 

utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av denne lov. 

Ved tiltak etter § 20-3 plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak. 

Der det ikke er krav om ansvarlig foretak, eller på de områder av tiltaket som ikke er 

tilstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret alene, jf. første 

ledd. 

Der kommunen finner at tiltaket ikke er tilstrekkelig dekket med ansvar, jf. § 21-4 andre 

ledd, kan den kreve ytterligere ansvarlige foretak. 

Kommunen kan unnta fra krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig. 

§ 23-2.Tiltakshaver 

Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av. 

Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen av både 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. 

§ 23-3.Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret 

Ansvarlig foretak skal oppfylle de kravene til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet 

som følger av forskrift gitt med hjemmel i § 23-8. 

Ansvarsrett inntrer ved at signert erklæring sendes kommunen. Erklæringen skal enten 

sendes sammen med søknad om tiltaket eller senest før foretaket starter arbeidet. 

Foretaket har ansvar overfor bygningsmyndighetene for at plan- og 

bygningslovgivningens krav er oppfylt og dokumentert for det ansvarsområdet foretaket 

har påtatt seg gjennom erklæring til kommunen. Det ansvarlige foretakets ansvar 

omfatter også underleverandørers utføring og prosjektering, med mindre disse selv har 

ansvarsrett for arbeidet. 

Kommunen skal treffe vedtak om å frata foretak ansvarsrett ved alvorlige overtredelser 

av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller dersom den 

finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som stilles til kvalifikasjoner, pålitelighet 

og dugelighet. Før det treffes slikt vedtak, skal foretaket gis varsel med frist til å uttale 
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seg. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette ansvarsretten ut av 

kraft inntil saken er endelig avgjort. 

Når særlig formildende hensyn gjør seg gjeldende, kan kommunen likevel unnlate å 

frata foretaket ansvarsretten. Ved mindre alvorlige overtredelser kan det gis advarsel. 

Kommunen skal melde fra til den sentrale godkjenningsordningen når den har fattet 

vedtak om å frata ansvarsrett. Det samme gjelder advarsel kommunen gir foretaket. 

Ansvarsrett opphører ved utstedelse av ferdigattest 

Kommunen kan gi pålegg om retting eller utbedring innen fem år etter at ferdigattest er 

gitt dersom den oppdager vesentlige forhold i strid med lovgivning eller den gitte 

tillatelsen, og som den ansvarlige har ansvaret for. 

§ 23-3b. Midlertidige tjenesteytere 

Bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov som knytter seg til krav til ansvarlige 

foretak, gjelder tilsvarende for midlertidige tjenesteytere fra andre EØS-land. Det 

samme gjelder for land omfattet av WTO-avtalen. 

Ved tilsyn med midlertidige tjenesteytere skal kommunen ta hensyn til krav eller 

kontroller som den midlertidige tjenesteyteren har oppfylt i annet EØS-land. Det kan 

ikke pålegges krav eller kontroll som svarer til krav tjenesteyteren allerede har oppfylt i 

annet EØS-land, jf. tjenesteloven § 10 andre ledd. Ved tilsyn med midlertidige 

tjenesteytere etter § 25-1 skal kommunen anvende Det indre markeds 

informasjonssystem IMI. 

§ 23-4.Ansvarlig søker 

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at 

søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling 

til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av 

denne lov. 

Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og 

kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. 

Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige 

opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest. 

§ 23-5.Ansvarlig prosjekterende 

Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med 

bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Forutsetningene og 

løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres. 

Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak 

etter § 28-2. 
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§ 23-6.Ansvarlig utførende 

Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med 

prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i 

medhold av denne lov. 

Ansvarlig utførende er ansvarlig for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak under 

utførelsen etter § 28-2. 

§ 23-7.Ansvarlig kontrollerende 

Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet 

som kontrolleres. 

Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at 

prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er 

dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger 

tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i 

samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i 

samsvar med prosjekteringsgrunnlaget. 

§ 23-8.Forskrifter om ansvarsrett 

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om innholdet i erklæring om ansvarsrett, 

om inntreden, gjennomføring og bortfall av ansvar og ansvarsrett, og om å frata foretak 

ansvarsrett. 

Departementet kan gi forskrift om at tiltakshaver kan bygge egen bolig og fritidsbolig, 

og om ansvarsregler og dokumentasjon i slike tilfeller. 

Departementet skal gi forskrifter om ansvarlige foretaks evne til å tilfredsstille kravene 

til tiltak gitt i eller i medhold av denne lov. Forskriftene kan gjelde kvalifikasjoner i 

foretakene basert på utdanning og praksis, pålitelighet og dugelighet og rutiner for 

oppfyllelse av krav til tiltak. Det kan fastsettes forskjellige krav ut fra tiltakets 

vanskelighetsgrad og konsekvenser av feil, inndelt etter tiltaksklasser. 

§ 23-9.Register over foretak som har påtatt seg ansvarsrett 

 

Departementet kan gi forskrift om et register over foretak som har påtatt seg 

ansvarsrett, til bruk for bygningsmyndighetene. Forskriften kan gi regler om 

innholdet i registeret, herunder opplysninger om tilsyn, og foretak som er 

fratatt ansvarsrett. Forskriften kan pålegge foretak, tiltakshaver eller 

kommunen å gi opplysninger om ansvarlige foretak til registeret.  

 

 

    

 

 


