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Prosjektaktørene 
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Sammenhengen mellom entreprisene 

Prosjektering 

Norconsult 

(videreutviklet 
forprosjektet, laget 
budsjett for prosjektet, 
utarbeidet 
anbudsdokumenter, 
forhandlet kontrakter, 
fulgt opp entrepriser)  

Byggeledelse 

HR Prosjekt 

(byggeleder ansvar 
inkludert elementer av 
prosjektlederansvar) 

Entrepriser 

- Lunder & Aas (rør) 

- Ø.M. Fjeld (bygg) 

- Goodtech (vann) 

- Purac (slam) 

- Flere mindre 
entrepriser 
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Juridisk oppfølgning 

• Den siste entreprisen er avsluttet og hele anlegget er endelig 

overtatt av kommunen 

• Tvist med Goodtech er forlikt 

• Tvist med Ø.M. Fjeld er forlikt 

• Dom fra Øvre Romerike tingrett i Lunder & Aas- saken er anket. 

Ankesaken er berammet i januar 2019.  

• Purac har tatt ut stevning med krav om betaling av utestående. 

Kommunen har fremmet motkrav.  

• Kommunen har tatt ut stevning mot HR prosjekt for å avbryte 

foreldelse  

• Frist for å ta ut stevning mot Norconsult er 7. juni. Stevning blir tatt 

ut.  
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Goodtech Environmental AB (vannentreprisen)  

• Goodtech har nå utbedret de fleste mangler, og anlegget er 

prosessteknisk overtatt.  

• Enkelte utestående punkter etter overtakelsesforretningen med frist for 

utbedring 15. juni  

• Vannkvaliteten tilfredsstillende, og anlegget oppfyller energikrav 
 

• Goodtech saksøkte kommunen og krevde å få betalt ca. 11,5 mill 

eks. mva.  

• Betaling av faktura og plikt til å utbedre 

• Betaling for endringer og forsinkelse 
 

• Kommunen hadde innsigelser til endringskravene, dels pga. 

manglende dokumentasjon. 

• Kommunen krevde dagbot og tilbakebetaling av indeksregulering, 

samt erstatning.  
 

• Saken ble forlikt i mai og kommunen betalte 5 mill. eks. mva. til 

Goodtech 
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Ø.M. Fjeld (byggentreprisen) 

• Overtakelse av arbeidet 8. mars 2016 

 

• Kommunen var uenig i sluttavregningen – mente det var betalt for 

mye og at krav var feilavregnet. 

  

• Kommunen mente dokumentasjonen var mangelfull.  

 

• Saken var berammet som voldgiftssak i 2018. Kommunens 

opprinnelige krav var 38 mill. eks mva.  

 

• Forlikt i desember 2017 ved at Ø.M. Fjeld betalte tilbake 3,2 mill. eks 

mva. til kommunen.  
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Lunder & Aas (rørleggerarbeidet) 

• Tvist mellom Lunder & Aas og kommunen oppsto høsten 2015 da 

kommunen krevde grunnlag for á- kontoavregning.  

• Dokumentasjon ble oversendt høsten 2017 

• Først da kunne kommunen beregne sitt krav  

• Hovedspørsmål var påslagsprosent på materiell:  

• 20% på netto innkjøpspriser, eller 20% på priser før rabatt?.  

• Kommunen fremmet krav á-kontoavregning som medførte tilbakebetaling av kr. 

12 698 057  

• Lunder & Aas hadde til gode betaling for arbeid høst 2015, som kommunen hevdet 

utgjorde 7.473.785.  

• Kommunen motregnet kr. 7 473 785 i tilbakebetalingskravet på kr.12 698 057 og 

krevde 5.224.272,-. 

• Lunder & Aas fremmet krav om betaling av ca. kr. 9 543 846 
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• Dom fra Øvre Romerike tingrett ble avsagt den 14. desember 2017. 

• Kommunens kontraktstolkning var riktig, men kravet tapt pga. for sen á 

konto avregning.  

• Kommunen dømt til å betale kr. 4.080.000 til Lunder & Aas, beregnet 

etter kommunens kontraktsforståelse.   

• Kommunen ble dømt til å betale deler av sakskostnadene til Lunder & 

Aas. 

 

• Eidsvoll kommune har anket saken og Lunder & Aas har motanket  

• Ankeforhandlinger berammet 15. til 23. januar 2019.  
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Läckeby Water AB, Purac division 

(slamentreprisen) 

• Prøvedriftsperioden er avsluttet og leveransen overtatt 
 

• Purac krever tilleggsbetaling for endringer og forsinkelser, til 

sammen kr. 3,8 mill. og krav om betaling av siste milepæl.  

• Kommunen har innsigelser til endringskravene og krever 

tilbakebetaling for feilberegnet indeksregulering (fra 2009) samt 

feilberegnet valutaregulering, til sammen ca. kr. 4,3 mill. 
 

• Forliksklage tatt ut 6. april for å avbryte foreldelsesfrist 
 

• Purac har tatt ut stevning. Hovedforhandling er berammet 6. til 9. 

november 2018.  
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Norconsult og HR Prosjekt  

• Norconsult og HR Prosjekt har vært rådgivere for kommunen 

• HR Prosjekt (byggeleder) har avsluttet sitt oppdrag 

• Norconsult (prosjektering) bidrar i sluttfasen  
 

• Begge rådgiverne er varslet om økonomiske krav / brudd på 

rådgivningsansvaret  
 

• Det er først etter at de øvrige tvistene er avsluttet at det er mulig å 

anslå størrelsen av krav mot Norconsult og HR Prosjekt 

 

• For å avbryte foreldelsesfrist er det tatt rettslige skritt både mot 

HR Prosjekt og Norconsult 

 



5. juni 2018 - Side 11  

Norconsult 
 

• Rådgivningsfeil 

• Feil i kontraktstilretteleggelsen  

• Feil i prosjekteringen 

• Forsinket prosjektering  

 

• Forliksklage tatt ut i mars 2017 for å unngå foreldelsesinnsigelser 

 

• Frist for å ta ut stevning er 7. juni  

 

• Erstatningen må fastsettes etter rettens skjønn. Kommunen har 

foreløpig anslått rammen for skjønnet til ca. 20 mill.  
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HR Prosjekt 

• Det er tatt ut stevning mot HR Prosjekt 

• Krav mot HR Prosjekt bygger på byggelederfeil, blant annet;  

• Akseptert fakturering av administrasjonskostnader (ØMF) 

• Akseptert faktuering for rigg og drift (ØMF) 

• Manglende kontroll av underlag fra Lunder & Aas 

• Manglende kontroll av indeksregulering (Purac) 

• Krav knyttet til forsinkelses- og forserings kostnader til Goodtech 

• Krav knyttet til forsinkelseskostnader til Purac 

• Krav knyttet til økte kostnader til bistand i prosjektet  

• Pga. uavklarte krav fra entreprenørene er det for de fleste kravene 

krevd dom for ansvar (fastsettelsesdom)  

• Dialog om å stanse saken ( stille i bero i påvente av andre saker).  
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Oppsummering 

Eidsvoll kommune er tilfreds med å ha oppnådd forlik med ØMF og 

Goodtech Environment AB.  

 

Etter forlikene er den økonomiske prognosen for prosjektet bedret. 

 

 Det gjenstår fortsatt fire tvister som skal avklares, det er derfor for 

tidlig å konkludere i forhold til hva som blir det endelige 

regnskapsresultatet. 

 


