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VALUTASV:NGNINGER SOM FaLsE AV CORONAUTBRUDDET

1. 1NNLEDNING

Kronekursen har den siste tiden svekket seg vesentlig. Dette skyldes ihovedsak to forhold
som begge har hatt selvforsterkende effekt.

First inntraff det priskrig ioljemarkedet, som medfarte redusert oljepris. Det ledet iseg selv
tilat den norske krona svekket seg iverdimot dollar og euro.

Deretter kom coronautbruddet for fullt. Torsdag 1 2. og fredag 1 3. mars iverksatte Norge de
strengeste tiltakene noensinne ifredstid for 5 stoppe/ begrense coronautbruddet. Omtrent
samtidig ble tilsvarende tiltak iverksatt istore deler av verden for avrig. Tiltakene er i
utgangspunktet fastsatt for en periode pa to uker. Varigheten og omfanget av tiltakene er
fortsatt uavklarte, men det er eksempler fra andre steder iverden p5 at opprinnelige tiltak
har blittforlenget.

De iverksatte tiltakene har hatt star pavirkning pa akonomien, bade nasjonalt og
internasjonalt. En nesten umiddelbar konsekvens var at kronen svekket seg markert, og
gjennom de farste dagene etter nedstengningen opplevde vi en kronekollaps.

Som false av den svekkede kronekursen har leverandarbransjen f5tt endret sine
forutsetninger vesentlig. For leverandarene av profiler, plater, tak- og veggpaneler ist51,
glennomfarer aloe innkjap av materialer iutenlandsk valuta, mens inntektene kommer i
norske kroner. Medlemmene av IGS/ Norsk st51forbund har gjennomg5ende solgt varer uten
mulighet ti16 justere prisen som falge av valutasvingninger. Dersom det ikke blir gjort
justeringer lavtalene, s5 vilde norske importarene/ leverandarene blist5ende med
regningen for valutasvingningene som har inntruffet, og uten mulighet til 5 f6 disse dekket.
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Dette vilramme de fleste inng5tte avtaler. For nye avtaler leggerjeg tilgrunn at det inntas
bestemmelser om regulering som falge av valutasvingninger, og hvis ikke m5 man uansett
regne med 5 barre risikoen selv. Slikjeg har forst5tt det har det imidlertid ikke vaert vanlig 5
ha dette tidligere. og de faerreste importarene har sikret seg mot valutasvingninger p5
annen mate

Medlemmene av Norsk St51forbund og undergruppen Industrigruppen St51og Fasade(IGS)
synes silk sett 5 vaere isamme situasjon som andre leverandarer tilbyggebransjen. Pa
www.bygg.no logger det n5 ute artikler som omfatter kritiske situasjoner for leverandarer
som er tilknyttet <<Foreningen for ventilasjon, kulde og energi>>,<<Byggevareindustriens
forening>>, og <<Betongelementforeningen>>. ltillegg er det lagt ut en artikkel som viser at
entreprenarer som kjaper inn st51tilspunting ogs6 er rammet, og at det er etablert dialog
om utfordringene mellom MEF og SVV. Fellestrekket fra de forskjellige foreningenes
representanter er uttalelser om at svingningene ikroneverdien rammer svaert hardt, og at
det var heft uforutsett.

Sparsm51et er om leverandarene har anledning ti15 kreve revisjon/ reforhandling av
prisene. Dersom svaret p5 det erja, blir det neste sparsm51et om det ogs5 er anledning til a
kreve revisjon av prisene idet neste leddet. Det er imidlertid ikke mulig a se disse to
sporsm61ene heh separat, idea det ved vurderingen av om det er rimelig for leverandarene 6
velte kostnadene over p6 sine kunder ogsa m5 ses hen tilom kundene har anledning til 5
fare disse kostnadene videre(heh eller delvis).

For at dente skalsettes iriktig sammenheng. gis det derfor en illustrasjon over en typisk
kontraktskjede for leverandarene som tilharer Norsk St51forbund. og da saerlig
undergruppen IGS(Industrigruppen St51og Fasade):

Uteniandsk
leverandar
/fabrikk

Norsk

importer/
ieverandar

Kjaper av tak-
og

fasadeprodukt
(under

entreprenar)

Hoved-

entreprenar Byggherre

Idenne kontraktskjeden vilmaterialkostnadene vaere et sentralt element itotalbildet frem til
og med underentreprenarens kontrakt mot hovedentreprenaren. Forholdet mellom
hovedentreprenaren og byggherre kan imidlertid ofte inneha s5 mange andre momenter og
elementer at materialkostnaden knyttet tilst51alene ikke utgjar noen stor del av kontrakten.
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2. RETTSLIG UTGANGSPUNKT

Utgangspunktet mellom leverandarer og kjapere er at det skalbetales avtalt pris. For
leverandorene innebaerer dette normalt at det skalbetales et p5 forh5nd avtalt vederlag,
enten en fast pris for hele leveransen, eller en fast pris per kvadratmeter eller tilsvarende

Sparsm51et er om utgangspunktet kan fastholdes ni, eller om det er rettslig grunnlag for 5
fravike dette. Gjennomgangen her tar utgangspunkt iat det ikke foreligger saerskilte
kontraktsreguleringer av disse sparsm61ene.

Utgangspunktet tas istedet ileverandarstandarden NS 8409 og kjapsloven, og som det vil
fremg6; saerlig den alminnelige avtaleretten som regulerer able avtaleforhold.

I NS 8409<<Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjap av byggevarer>>, er det ipunkt 8.2
bestemt at avtalt pris ikke indeksreguleres med mindre annet er avtalt. l<japsloven har ingen
bestemmelse som 5pner for indeksregulering eller annen regulering. De sentrale
regelverkene knyttet tilsalg av byggevarer innebaerer derfor at det ikke foreligger saerskilt
rett tilregulering av salgssummen.

Dette er awikende fra det som folger av entreprenarstandardene, som typisk har
bestemmelser om indeksregulering. Dette fremg5r iNS 8405/ NS 8415 punkt 27.1, iNS
8406/ NS 8416 punkt 23.1, og iNS 8407/ NS 8417 punkt 26.2. lille disse bestemmelsene er
det henvist tilat indeksreguleringen skier ihenhold BINS 3405 <(Bestemmelser om
regulering av kontraktssum for bygg og anlegg p5 grunn av endringer ilanninger, priser.
sosiale utgifter m. VP>. Idenne standardens punkt 3.Ifremg5r det at det skalbenyttes en
indeks eller statistikk som er mest mulig dekkende for det kontrakten omfatter. Iden grad
det foreligger en indeks som tar innover seg disse svingningene, kan dette derfor vaere tilen
viss hjelp for entreprenarer, men alts5 ikke for leverandarene

De rettslige utgangspunktene er derfor at det ikke er grunnlag for a kreve tilleggsbetaling for
leverandarene, med mindre det foreligger unntaksbestemmelser som fanger opp den
saerskilte situasjonen vi star i. Det er disse unntaksbestemmelsene som blur gjennomg5tt i
det falgende, og som etter v5r oppfatning er det styrende for hvordan oppgjarene skal
reguleres fremover.

3. RETTSREGLER SOM GIR GRUNNLAG FOR KEVISJON AV AVTALTE PRISER

Norsk avtalerett har unntaksbestemmelser for a fange opp situasjoner ingen kunne eller
burde forutse, samt situasjoner som gir urimelige utslag. Revision av avtalene kan da
innebaere at den settes tilside, eller at det glares endringer av forskjellige slag.
Bestemmelser som kan ha betydning for vederlagssparsmalet er typisk reglene om
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bristende forutsetninger og/ eller avtalelovens $ 36. Det vilvaere vanskelig 5 skille disse
regelverkene, og tildels m5 det antas at de har samme nedslagsfelt.

Avtalelovens $ 36 inntas ish helhet

$36

En avtale kan heil eller delvis settes til side eller endres for s8 vidt det ville virke urimelig
eller vcere astrid med god forretningsskikk a glare den gjeldende. Det somme gjelder
ensidigbindende disposisjoner.

Ved avgjarelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stifling ogforholdene
ved avtalens inngaelse, men ogsa til senere inntrddte forhold og omstendighetene for
avrfg.

Reglene ifarste og annex ledd gjelder tilsvarende ndr det ville virke urimelig a glare
gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.

Som det fremg6r av selve bestemmelsen. s5 3pner denne for heleller delvis tilsidesettelse
av en avtale, dersom det vil vaere urimelig 6 glare den gjeldende

Utenfor omridet avtalelovens 5 36 dekker, kan det vaere rom for 5 benytte lauren om
bristende forutsetninger for 5 sette avtaler heh eller delvis tilside. herunder 5 ake
vederlaget. For at det skalvaere aktuelt. m5 de grunnleggende forutsetningene for avtalen
ha bortfalt.

Det grunnleggende elementet er uansett at det m5 ha inntruffet en hendelse som gjor at
forutsetningene og balansen iavtalen er vesentlig forrykket, og at det er oppst5tt en s6 stor
skjevhet at den m5 rettes opp.

Et utfordring med rettskildegrunnlaget er at det ikke finnes mange eller konkrete eksempler
p5 nir disse unntaksbestemmelsene kan og skalkomme tilanvendelse, og fa eller ingen
eksempler fra situasjoner som ligner pa det vi n6 star i. Hensikten bak 5 ha
unntaksbestemmelser og regler om rimelighetssensur m5 imidlertid tillegges vekt, nemlig at
man skal forebygge situasjoner som rammer den ene parten hardt uten at han er a
bebreide for situasjonen.

Typetilfellene av bristende forutsetninger som kan medfare kontraktsrevisjon omfatter
blant annet at det blir vesentlig mer akonomisk byrdefullt a oppfylle avtalen. Idet videre er
det saerlig dette akonomiske elementet som diskuteres.
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I utgangspunktet er det den enkelte kontrakt som mi vurderes opp mot reglene om
kontraktsrevisjon etter avtalelovens S 36 og reglene om bristende forutsetninger. Det m5
imidlertid ogs5 ses hen til kontraktsforholdets egenart, samt ordinaere krav til
forutberegnelighet for partene og aktarene

I den helhetsvurderingen som skal foretas, vil det vaere noen sentrale problemstillinger for
vurderingene,og dette er:

. Senereinntr5dteforhold

. Omstendighetene for avril

Jeg legger tilgrunn at aloe avtaler som n5 rammed er inng5tt forut for de store svingningene.
og det er ikke tvilom at det da er tale om senere inntr5dte forhold som har forrykket
balanseniavtaieforholdene

Videre m6 det ses hen til omstendighetene for avrig. Bide Norge og mange andre land i
verden star overfor en kritisk situasjon. Dersom merkostnadene fully ut skallegges p5
enkeltledd ileverandarkjeden, vildet medfare en uheldig fordeling av kostnader som ellers
ville vaert uaktuell. Saerlig det at dette rammer able avtalene til et selskap medfarer at
konsekvensene blur saerlig store. Ved den helhetsvurderingen som skal foretas, m5 det
derfor legges betydelig vekt p5 konsekvensene av at et ledd inaeringskjeden skal dekke inn
en byrde som er oppstatt som falge av statens valg av virkemidler for 5 begrense corona-
utbruddet.

Det er tale om en hay terskel for 5 benytte avtalelovens $ 36, og rettspraksis har uttalt at det
m5 vaere tale om et <<kvalifisert urimelig>> resultat. Nayaktig hva som ligger idette vil selvsagt
vaere skjannsmessig, men forholdene som er gjennomg5tt vilialle fallinnga ivurderingen.

Videre vil tidsaspektet kunne blisentralt. Endringene skjedde bokstavelig tar over natten, og
kunne ikke forutses. IRt. 1988 s. 295, som gjaldt endringer av tomtefesteleie, uttalte
Hayesterettfalgende:

Nettopp det forhold at kontrakten er inngatt s8 vidt sent som i1955, kan imidlertid ogsa
underbygge et scerllg behovfor a oppregulere Jesteavgi#en. Utviklingen idea alminnelige
prisnivaet har siden kontrakten ble inngatt. bare gatt ien retning, og akningen iprisnivaet
har, sarlig siden begynnelsen av 1970-drone. van klan sterkere enn inoen annan
periode. Det er pa det rene at det som .falge av denny utvikling er britt stadig vanligere a ta
inn reguleringsklausul ifestekontrakter. hvilket ogsa ble gjort forut for tomtelesteloven i
Husbankens standardformular. og regulering avlesteavgifter er nd britt lovens
deklaratoriske ordning, jfr. tomtefesteloven $ 14. Det ville virke h&rdt om det forhold at
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kontrakten ble inngatt inoks€t umiddelbarforkant av denne utvikling, skulle avskjcere
borqesteren fra muligheten for regulering.

Her fremg5r det nettopp at ekstraordinaere svlngninger kan vaere argument for justeringer.
selv om det da var tale om reduksjoner som gikk over flere 5r. Dette er dermed ogs5 med pa
5 underbygge at voldsomme uforutsette svingninger over svaert kort tid ogs5 medfarer at
avtalelovens $ 36 kan benyttes som grunnlag for 5 f5 revidert prisdelen av avtalene som er
inngatl

I Rt. 1935 s. 122 ble det avsagt dom itvist mellom to nikkelprodusenter. Der var situasjonen
at den ene parten hadde krav p6 6 overta og selge nikkei iStorbritannia, og innkjapsprisen
var fastlagt p5 forh5nd. Kjaperen stod frito ti15 serge tilden pris han kunne oppn5-
Storbritannia opphevet gullinnlasning, og nikkelprisene steg da voldsomt. Kjaperen sakte da
5 gJare gJeldende at han fortsatt hadde krav p5 5 beholde samme vilk5r, men ble ikke hart
med dette

Hayesterett uttalte om denne avtalen falgende

Saavidt jeg skjanner maa den omstendighet at der blev .fastsatt en fix pris pr. tonn uten
tidsbegrensning sees paa bakgrunn av at det paa den tid var ro paa nikkelmarkedet. De
opgitte prisnoteringer blade for mai ogforjuni var GBP 1 70- 1 75, de virkelige salgspriser
laa lavere. Falconbridge vilde gjerne serge, og begge parter var klar over at
Ra#ineringsverket ved den taste pris gnsket at aapne sig adgang til en avanse saa stor
som mulig ut fra de herskende .forhold.

Leverandarbransjen star overfor motsatt situasjon, nemlig at innkjapene har blitt vesentlig
dyrere som falge av forhold man ikke kunne forutse. Prinsippet er imidlertid det samme.
nemlig at man ikke skalkunne fastholde kontrakter som gir et urimelig resultat for den ene
parten. Dommen har derfor direkte relevans ivor sak. idet den kan tas til inntekt for at det
ikke er lovlig a tvinge gjennom avtaler som over natten ble vesentlig mer tyngende for den
ene parten enn alle partene forutsatte p5 avtaletidspunktet.

I en voldgiftsdom fra 1985 ble avtalte valutareguleringer delvis satt tilside, siden de ikke
fungerte etter hensikten. Den ene parten (et rederi) hadde inntekter ikroner og utgifter i
dollar. N6r forholdet mellom kronen og dollaren endret seg, hadde dette tilsvarende
konsekvenser for rederiet som leverandorene n5 opplever; inntektene dekker ikke utgiftene
Ettersom balansen var forrykket, ble det gjort justeringer iavtalene for a gjenopprette dette.
Dette viser nettopp at n5r det inntreffer forhold som forrykker balansen i
kontraktsforholdet, vildomstolene typisk sake 5 rette opp dette om konsekvensene blir for
store
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Eksempler p5 andre dimmer som har akseptert prisjusteringer, er typisk ved langvarige
kontrakter, der pengeverdien gradvis har fait. Disse avgjarelsene er ikke direkte
sammenlignbare, men er med p5 5 underbygge at man skalunng5 at en part kommer
urimelig d5rlig ut som falge av forhold man ikke kunne vurdere p5 kontraktstidspunktet.

Sparsm51et n5 blir dermed om forholdene er av en silk art at de kan omfattes av disse
unnta ksbestemmeisene

4. KONKRETE OMSTENDIGHETER AV BETYDNING

Som gjennomg6tt innledningsvis er det to forhold som saerlig har hatt betydning for de
svingningene vihar sett den siste tiden, nemlig priskrigen pa olje og corona-utbruddet.

Av disse forholden er det saerllg coronautbruddet som har hatt umiddelbar effekt, og som
bidro tilde voldsomme svingningene og svekkelsene p6 svaert kort tid. Disse tiltakene har
ogs5 hatt stor samfunnsmessig betydning, og bidro ti15 forsterke konsekvensene av den
fave oljeprisen ytterligere

Tiltakene som ble iverksatt imars har vaert den utlasende 5rsaken tilde voldsomme

svingningene ikronekursen de siste dagene. Det som skjedde den 12. og 13. mars 2020 i
Norge er de kraftigste tiltakene iverksatt iNorge siden andre verdenskrig. Dette g5r langt
utenfor hva noen kunne forvente. Det er derfor ikke tvil om at det som skjedde bigger
utenfor det man kunne forventes 6 ta hayde for p5 avtaletidspunktene.

Det er derfor klan at det har inntruffet etterfalgende forhold som har endret
forutsetningene betydelig. Prisene leverandarene har basert seg p5 nir de har leven tilbud
var basert p5 at de skulle f6 dekning for innkjap og kostnader, samt f5 et fornuftig
dekningsbidrag. Som falge av valutasvingningene, er dette ikke lender mulig

Det ekstraordinaere isituasjonen kan ogs5 underbygges av NAV har uttalt at corona-
utbruddet er a anse som en silk hendelse at den reduserte varslingsfristen for
permitteringer normalt vil bli lagt tilgrunn. Denne uttalelsen har en side til
arbeidsmiljalovens $ 15-3, som viser tilulykker, naturhendelser eller andre uforutsette
hendelser. Dette er dermed med p5 5 underbygge bade det uforutsette og det alvorlige i
den foreliggende situasjonen.

Det at det ikke var mulig 5 forutse den foreliggende situasjonen innebaerer at det leu vil
oppfattes urimelig om en av partene ien avtale alene m5 barre byrden. For leverandarene
vilisi fallsituasjonen vaere at de m5 barre denne delen av kostnaden med de statlige
tiltakene, uten at de har noen interesse ibygget fremover ind. De f6r heller ikke lempet
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kostnadene over p5 andre kunder, eller spredt dette over tid. De vil bli rammet umiddelbart.
og ien situasjon som allerede er vanskellg.

Nir det gjelder sparsmalet om bristende forutsetninger fordidet er blitt akonomisk
byrdefullt, s6 er det iteorien lagt tilgrunn at det har oppstatt et akonomisk misforhold
mellom partene. og typisk som falge av konjunktursvingninger som falge av force majeure
lignende begivenheter. Det er forelapig ikke inntr5dt spike force majeure-lignende
begivenheter, idet de fleste fortsatt kan levere materialer. Situasjonen er imidlertid at hele
verden er p5virket, og at denne usikkerheten har rammet leverandarene som importerer
varer til Norge hardt. Det er derfor likhetspunkter mellom de force majeure-llgnende
begivenhetene og den situasjonen vi star i.

Svingningene har ogs5 saerskilt g5tt utover importbedrifter, og det fremst5r umiddelbart
som urimelig at disse virksomhetene skaldekke opp konsekvenser som elders har rammet
hehe samfunnet.

Slikjeg ser det. er konsekvensene av dette forholdet at vilk5rene for 5 benytte reglene om
bristende forutsetninger og/ eller revision imedhold av avtalelovens S 36 tilstede

5. NESTE KONTRAKTSLEDDS SiTUASJON

Som redegjort for innledningsvis, m5 det ogs5 ses hen til neste ledds mulighet for 5 fare
kostnadene videre

Ogs5 for kjaperne av disse materialene, som oftest entreprenarer/ underentreprenarer i
prosjekter, vilutgangspunktet vaere at de har krav p5 5 f5 avtalt pris fra sine oppdragsgivere.
Som redegjort for innledningsvis er det imidlertid lait opp til indeksregulering i
entreprisekontraktene. Det er imidlertid hayst usikkert hvor treffsikker regulering etter disse
standardkontraktene vilvaere in6vaerende situasjon. For den videre gjennomgangen har jeg
lagt tilgrunn at de ikke fanger opp denne type prisjusteringer.

Situasjonen er dermed at ogs5 at kundene tilIGS mangler verktay ti16 kreve justering av
vederlaget som falge av slike svingninger, med mindre dette kan utledes av andre regler

Realiteten er at aloe ledd er rammet iforskjellig grad. Det som ientreprenarbransjen saerlig
var det umiddelbare sporsm61et, var knyttet tilutsettelser som falge av force majeure. Slike
utsettelser innebaerer at fristene for 5 revere blir utsatt(dagmulktsbelagte fritter), mens
ingen av partene kan kreve vederlagsjustering. For de som f5r konkrete problemer som
falge av den oppstatte situasjonen, synes det som om det gjennomg6ende er akseptert at
det kan foreligge grunnlag for fristforlengelser.
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Det sparsm51et som har vaert oppe idenne gjennomgangen gjelder imidlertid de rene
kostnadsakningene som false av de samme hendelsene.

Slikjeg ser det, er dette tale om kostnader som ogs5 er bristende forutsetninger for
kjaperne. Det var ingen entreprenarer som kunne ta hayde for slike valutasvingninger, og
konsekvensene har derfor ikke vaert mulige 5 regne hjem.

I et slikt tilfelle er det etter min oppfatning idle fall klan at ide avtalene der konsekvensene
saerlig ajar seg gjeldende vil ha krav p5 revisjon av avtalene. Som redegjort for
innledningsvis, gjelder det idle fallfrem tilunderentreprenarenes avtale med
hovedentreprenarene. For hovedentreprenarene kan det inoen tilfeller vaere silk at
st511everansen iseg selv er av s5 lite omfang itotalkontrakten at det er vanskelig 5
konstatere bristende forutsetninger eller et urimelig resultat isolert sett. Samtidig vilde
hovedentreprenarene ofte oppleve at det ikke bare er st511everansen som blir endret. men
alle priser knyttet tilinternasjonale leveranser. Totalbildet kan derfor ogs5 for dem bli
vesentllg forrykket.

I denne situasjonen er det derfor min oppfatning at ogs5 hovedentreprenarene
gJennomg5ende m5 kunne p5berope seg bristende forutsetninger eller avtalelovens $ 36
som grunnlag for 5 kreve revisjon av prisene

For byggherre blir imidlertid situasjonen noe annerledes. Han vil typisk vaere sluttbruker, og
kan ha vanskelig for 5 lempe kostnadene over p5 sine leietakere p5 kort sikt. Samtidig er det
slik at det er byggherre som har hovedinteressen ibygget, og det riktige m6 vaere at han
dekker den faktiske kostnaden. Dersom kostnadene blir for haye, m5 han imidlertid ogs5 ha
anledning ti15 avbestille som falge av de saerskilt inntridte forholdene. P5 den miten
opprettholdes ogs6 balansene ikontraktskjedene

Umiddelbart kan det at byggherre blur sittende med kostnadene tale mot lasningen.
Byggherre kan imidlertid ogs5 vurdere om situasjonen som er oppstatt, samt
merkostnadene med a f5 det leverte, er bristende forutsetninger som medfarer at han kan
kreve seg fritatt fra de inng5tte betalingsforpliktelser. Dette vilmedfare redusert aktivitet,
men innebaerer da ogs5 at det er balanse mellom partene inaeringskjeden, idet byggherre
selv kan ta et valg om a ga videre eller ikke

En forutsetning for at det skalvaere en realitet, er imidlertid at merkostnadene blur varslet
slik at byggherre f5r mulighet ti15 ta reelle valg. Dersom byggherre eller andre
kontraktsparter fratas muligheten ti15 treffe alternative valg, vildet kunne vaere momenter
som tater mot at prisene kan revideres og akes som folge av de inntrufne omstendighetene
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6. AVSLUTTENDE KOM M ENTARER

Situasjonen vi stir overfor er ekstraordinaer og ny. Det foreligger ingen sammenlignbare
hendelser, det narmeste er de akonomisk krevende irene imellomkrigstiden, samt
perioden iog rundt andre verdenskrig

Eskaleringen av situasjonen gikk ogs5 raskt idet meste av den vestlige verden, slik at dette
ikke var en situasjon vi kunne forberedt oss p5.

Dersom det n5 ikke skalvaere grunnlag for 5 benytte reglene om bristende forutsetninger
og/ eller revisjon av avtalene som falge av at de f5r urimelige utslag, s5 er det vanskelig 5 se
for seg at disse bestemmelsene noensinne skalf5 anvendelse

Den eneste m5ten 5 spre kostnadene p5 er irealiteten 6 overfare de til byggherre, som er
den som har anledning ti15 spre kostnadene p5 bade leietakere og sluttbrukere/ forbrukere
Dersom kostnadene skalblivaerende hos leverandarene, f5r dlsse virksomhetene en klan
urimelig byrde som falge av denne situasjonen.

Det kan det ikke vaere grunnlag for, og det vilvaere istrid med de grunnleggende tankene
om at det skal etableres en felles dugnad for 5 komme gjennom den svaert krevende
situasjonen som har oppst5tt.

Med hilsen
.atfirmaet Ytti 'bal & Co AS
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