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Er det overensstemmelse mellom fakturert beløp og utførte byggearbeider på byggeplassen? 
Følger entreprenøren den avtalte fremdriftsplanen og fakturerer han avdrag iht. forutsetningene i 
kontrakten? Dette er spørsmål enhver byggherre og de som stiller sikkerhet eller gir byggelån må stille
seg. De fleste byggesaker blir gjennomført uten store problemer, men det hender ikke så sjelden at 
problemer oppstår. 
I de fleste byggesaker legges norske kontraktsstandarder til grunn for betaling. Entreprenøren har rett
til å fakturere det han til enhver tid har tilført byggeplassen av materialer og arbeid, fratrukket
innestående.
I totalentrepriser blir det som regel utarbeidet faktureringsplaner. Man bestemmer ved kontrakts-
inngåelse hvordan kontraktsummen skal betales måned for måned. Størrelsen på avdragene 
fastlegges i en faktureringsplan som harmonerer med fremdriftsplanen. 
Disse faktureringsplanene har en tendens til å være "fortunge". Er de "fortunge", fører det til at 
entreprenørene får utbetalt mer enn den verdi som er tilført byggeplassen. 
I totalentrepriser er faktureringsplanen gjerne en del av kontrakten. Dette fører til at det ved frem-
driftsavvik, omlegging av produksjonen, forsinkelser etc. kan oppstå konflikter mht. størrelse på 
avdragene. Forholdet kompliseres i totalentrepriser, hvor man ikke kjenner delpriser på utført arbeid.
Vurdering av verdien ved utført arbeid må skje skjønnsmessig.

For store avdrag utbetalt til entreprenøren i byggefasen koster byggherren relativt lite hvis 
byggesaken avsluttes som forutsatt. Oppstår det problemer, vil det derimot kunne bli “en kostbar 
historie”. Konkurser vil føre til store tap, og tapene er det flere som må bære. 
Foruten entreprenørens tap, vil også byggherren lide et tap, med mindre tilbakeholdt beløp og 
entreprenørens sikkerhetsstillelse er stor nok til å dekke byggherrens ekstrautgifter. En konkurs hos 
entreprenøren kan føre til flere konkurser, og ved dette kan også den som har gitt byggelån eller stillet
sikkerhet bli påført tap. Det innestående beløp på kontraktsummen vil som oftest ikke være 
tilstrekkelig til å dekke de ekstrakostnader en konkurs fører med seg. 

I vårt arbeid ser vi disse problemene. Det inngås entrepriseavtaler med fremdriftsplaner, fakturerings-
planer og norske standarder som grunnlag. Forsinkelser oppstår, og utbetalinger følger en fakturerings-
plan som har forutsatt en raskere fremdrift enn den faktiske. Hvis byggherre er tilstrekkelig våken til å
gjøre de riktige endringer i utbetalingene, oppstår det gjerne likviditetsproblemer i entreprenørsel-
skapet, og det selskapet som har stillet sikkerhet for entreprenøren må på banen. 

Byggearbeider er kostbare. Det er store verdier som legges ned i prosjektet. Det er viktig å sikre disse
verdiene. Kvalitetskontroll på utførte arbeider er i dag en selvfølge. Tilsvarende kontroll på fremdrift og
økonomi bør være like selvfølgelig. Vi er i stigende grad blitt bedt om å følge opp byggesaker når det
gjelder belastning av byggelån, "byggelånsoppfølging". Vi ser i denne forbindelse skjevheter som kan
føre til tap for byggherren og hans "hjelpere". Vi ser at kontroll er viktig. 
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Ved inngåelse av en totalentreprisekontrakt hvor det avtales en faktureringsplan, er det viktig at denne
baserer seg på byggesakens fremdrift og byggeplassens tilførte verdier av materialer og arbeid. Ved
omdisponeringer eller forsinkelser skal faktureringsplanen revideres omgående, slik at utbetalingene
samstemmer med tilført verdi til byggeplassen.

I tradisjonelle entreprisekontrakter basert på NS 8405 og NS 8406 er forholdet noe annerledes.
Disse kontaktsformene inneholder delpriser, slik at det er enklere å beregne det riktige avdragsbeløpet. 
Det er mindre rom for skjønn. Utført arbeid kan måles opp med grunnlag i entreprisens enkeltposter.
Det er viktig å merke seg at for mye utbetalt til entreprenøren anses som forskuddsbetaling, og 
dekkes ikke av den ordinære sikkerhetsstillelse i byggetiden. Skal det utbetales forskudd, og ved en
faktureringsplan som er klart fortung, må det stilles særskilt sikkerhet.

I noen tilfeller ser vi at det blir avtalt “betalingsplan” i stedet for faktureringsplan. Det er uheldig at
denne betegnelsen benyttes, da det kan oppstå uenighet om byggherrens betalingsforpliktelser. 
En slik uenighet kan enkelt unngås ved å benytte den korrekte betegnelsen, faktureringsplan.

Oslo, 19.03.2007 

for OPAK AS

Tron Rognlien
Avdelingssjef
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