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1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
for totalentrepriser, med de tillegg, presiseringer og endringer som fremkommer nedenfor. 

Presiseringer og endringer til NS 8407 er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell 
bestemmelse i standarden. 

Mal for avtaledokumentet er vedlagt. 

 

2 KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE (TILLEGG TIL NS 8407)  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. 

 

3 KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT. 10) 

3.1 Valg av kontraktsmedhjelpere, herunder innleid arbeidskraft (NS 8407 pkt. 10.1) 

3.1.1 Plikter 
Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 
underentreprenører i kjede under seg. 

Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. 
Byggherren kan bare nekte om han har saklig grunn.  

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise, skal totalentreprenøren i henhold til forskrift om 
offentlige anskaffelser innhente skatteattest for kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger 
en verdi på kr. 500 000,- eks. mva. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-
land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Totalentreprenøren skal på forespørsel og 
uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte dokumentasjon.  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeider under denne avtalen skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 

3.1.2 Sanksjoner 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved 
skifte av underentreprenør/-leverandør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underentreprenøren/-
leverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som 
følge av hevning av underentreprenørens/-leverandørens avtale, skal bæres av totalentreprenøren.  

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt. 10 kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen uten at totalentreprenøren kan 
kreve vederlagsjustering og/eller fristforlengelse som følge av dette.  

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
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Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne avtalen skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

3.2 Krav om betaling til bank 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

3.3 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører mv (tillegg til NS 8407 
pkt. 10) 

Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, 
underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor totalentreprenøren vesentlig 
misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller 
annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs.  

Totalentreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse 
rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre 
kontraktsmedhjelpere. 

 

4 KVALITETSSIKRING (NS 8407 PKT. 15) 

Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller NS-EN ISO 9001:2015 
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav eller tilsvarende. Kvalitetsplaner skal utarbeides i henhold til 
retningslinjene i ISO 10005 eller tilsvarende. Kvalitetsplanen skal hodes oppdatert i hele 
kontraktsperioden.  

Styringssystemet skal også tilfredsstille NS-EN-ISO 14001:2004 pkt. 4 Krav til miljøstyringssystem, 
eller tilsvarende krav i andre miljøstandarder. 

Byggherren skal kunne gjennomføre revisjoner i kontraktsperioden. 

5 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT. 18) 

5.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 

Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom 
totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres. 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for hevning. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om 
totalentreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at totalentreprenøren 
skifter ut underentreprenører/-leverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren og 
heller ikke medføre forlengelse av tidsfrister.  
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5.2 HMS-kort 

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. godtas ikke som HMS-kort.  

Arbeidstakere som ikke har HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.  

 

5.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlands saker 

Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller underentreprenør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.  

Totalentreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 
Totalentreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altin.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er totalentreprenørens 
ansvar og skal betales av ham.  

 

5.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

Forskrift om allmenngjort tariffavtale 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til 
anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og 
arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- 
og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike 
bestemmelser følger av tariffavtalen.  

Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.  

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet. Der bruddet 
har skjedd hos en underleverandør er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig 
innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og 
landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av 
tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.  

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av 
byggherren som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet 
har skjedd i underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme 
måte kreve at totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for 
byggherren.  



Konkurransegrunnlag 2B   

Side 6 av 15 

 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 

5.5 Kontraktsmedhjelpere som er oppgitt i kontrakten 

Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut kontraktsmedhjelpere som 
ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik 
kontraktsmedhjelper. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren 
skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte av 
kontraktsmedhjelper kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  

 

5.6 Bytte av nøkkelpersonell 

Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som 
erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte av 
personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  

 

5.7 Krav om faglærte håndverkere 

Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med 
fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. 
I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplæring for eier.  

Totalentreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro 
at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel 
fra byggherren. 

 

5.8 Lærlinger  

Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringsloven § 4-1. Kravene kan oppfylles 
ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt 
etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5. Kravene kan også oppfylles 
ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under 
systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5, i annet EU/EØS-land.  

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. 

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren 
tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.  

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontrakts avslutning skal det fremlegges oversikt over 
antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
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6 BYGGHERRENS RETT TIL Å FØRE KONTROLL (NS 8407 PKT. 20.2) 

6.1 Innsynsrett 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er 
betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 
dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

7 SÆRSKILT VARSEL OM ØKTE UTGIFTER TIL RIGG OG DRIFT MV. (NS 8407 PKT. 
34.1.3) 

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 

Regulering i uendret byggetid: 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 
34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon. 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 

0,5 A ( B - 1,1 C ) 
            C 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eksklusiv mva. 

B = kontraktsverdi på utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eksklusiv mva. 

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eksklusiv mva.) 

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva. (B i 
formelen), skal det ikke tas hensyn til: 

▪ regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, 
▪ utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise-

/prosjekteringskontrakter, 
▪ avbestillingserstatning, 
▪ utbetalt vederlagsjustering som er inkludert rigg og drift, og 
▪ kompensasjon for økt rigg og drift i forlenget byggetid. 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal lønns- og prisreguleres iht. avtalt indeks, regnet i 
måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

Regulering i forlenget byggetid: 
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Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1, skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

0,7 A (  Z  ) 
        Y 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eksklusiv mva. 

Y = opprinnelig byggetid. 

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.  

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal lønns- og prisreguleres iht. avtalt indeks, regnet i 
måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

 

8 PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT. 38.2)  

Det er avtalt prøvedriftsperiode på ett år for de tekniske anleggene/installasjonene (heretter forkortet 
‘tekniske anlegg’) som totalentreprenøren leverer.  

Prøvedrift  

Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor det tekniske anlegget prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske 
anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik disposisjonsrett som nevnt under.  

Oppstart av prøvedriftsperiode skjer etter overtakelse. Det er en forutsetning at de avtalefestede 
prøver, kontroller, tester og innregulering har blitt utført før overtakelse slik at kontraktsgjenstanden 
er i henhold til avtalt ytelse slik at prøvedrift kan starte. 

Byggherren har rett til å holde tilbake en andel av kontraktssummen inntil prøvedriften er avsluttet. 
Størrelsen på andelen og lengden på prøvedriften fremkommer av avtaledokumentet. 

Prøvedrift har til hensikt å:  

▪ kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende 
▪ vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid  
▪ etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring  
▪ kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  
▪ gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte 

anlegg/totalentreprenøren, og rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden 
▪ Justering av prøvedriftsperiodens lengde  

Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av 
drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av 
prøvedriftsperioden.  

Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til 
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å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav.  

Totalentreprenørens plikter  

Totalentreprenøren har i prøvedriftsperioden ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg, 
og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. 
Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. 
totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle 
vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste 
besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor.  

Under prøvedriftsperioden plikter totalentreprenøren umiddelbart (responstid maksimalt ett døgn) å 
iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Hvis 
totalentreprenøren oversitter responstid, kan byggherren håndtere nødvendige tiltak på 
entreprenørens regning uten at totalentreprenørens ansvar i henhold til kontrakten, 
sikkerhetsstillelse og eventuelle serviceavtaler endres. 

Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av totalentreprenøren og overleveres i henhold til 
byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer.  

Byggherrens plikter  

Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke 
totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden 
dekkes av byggherren. 

Avslutning prøvedriftsperioden 

Prøvedriftsperioden avsluttes ved at byggherren skriftlig melding om at perioden er godkjent.  

Byggherrens tilbakeholdsrett 

Byggherren kan holde igjen kr. 3 000 000 eks. mva. Byggherren plikter å utbetale dette beløpet uten 
ugrunnet opphold etter godkjent prøvedriftsperiode. 

 

9 UTBEDRING (NS 8407 PKT. 42.3) 

Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.  

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til 
byggherrens bruk av kontraktsgjenstanden, herunder hans leietakers bruk, gjør det nødvendig å 
utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter totalentreprenøren å gjøre dette uten 
overtidsgodtgjørelse. 
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10 MISLIGHOLDT KONTRAKTSFORPLIKTELSE – KONSEKVENSER FOR SENERE 
KONKURRANSER (TILLEGG TIL NS 8407) 

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

11 BRUK AV DOKUMENTER / PROSJEKTRELATERTE OPPLYSNINGER (TILLEGG 
TIL NS 8407) 

Totalentreprenøren forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for prosjektrelatert informasjon 
uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra byggherren. 

 

12 ETISKE KRAV (TILLEGG TIL NS 8407) 

Totalentreprenøren skal etterleve følgende grunnleggende krav: 

a) Nasjonal lovgivning: Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted, skal 
etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, 
miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. 

b) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 og 
182): Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid 
som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen må ikke i noe tilfelle 
være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som 
setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Dersom det foregår slikt barnearbeid, 
skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis 
mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder. 

c) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke 
forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne må ikke 
levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til å avslutte 
arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. 

d) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke forekomme noen 
diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, 
ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. 

e) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 98): 
Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget 
valg, og å forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, 
skal leverandøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og 
arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne. 

Brudd på disse bestemmelsene anses som vesentlig mislighold.  

Totalentreprenøren identifiseres med sine underleverandører ved mislighold av avtalen mht. de 
ovenfor nevnte krav. 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne avtalen skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser nevnt i første til tredje ledd. 
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13 OPPSIGELSE 

Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3.  

 

14 BRUDD PÅ KONKURRANSELOVGIVNINGEN 

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at totalentreprenøren har brutt konkurranselovens §§ 
10 og 11, eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren heve kontrakten dersom dette etter en 
konkret vurdering anses for å være forholdsmessig.  

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at totalentreprenøren underleverandør har brutt 
konkurranselovens §§ 10 eller 11, eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren kreve at 
totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underleverandør uten kostnad for byggherren. Retten 
til å kreve utskiftning gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og 
totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet mot underleverandøren ikke er 
berettiget. Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underleverandøren, kan byggherren heve 
avtalen. 

Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underleverandør i annet ledd skal byggherren 
vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranselovens §§ 10 og 11 ble begått, hvilke tiltak 
totalentreprenøren og/eller underleverandøren har iverksatt for å forebygge gjentakelser og eventuelt 
andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen er 
forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt 
byggherren, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.  
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15  VEDLEGG 
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AVTALEDOKUMENT FOR FASE 2 BASERT PÅ NS 8407 

 

 

 

 

 

1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER 

Byggherren 

Navn: Organisasjonsnr: 

  

Adresse: 

 

Representant: Tlf: E-post: 

   

 

Byggherrens oppdragsgivere, leietakere, ansatte og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til 
denne avtalen. Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse, jf. NS 8407 pkt. 1.1, 
og de kan derfor ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig skriftlig fullmakt. 
Totalentreprenøren er forpliktet til å forsikre seg om skriftlig fullmakt foreligger.  

 

Totalentreprenør  

Navn: Organisasjonsnr: 

  

Adresse: 

 

Representant: Tlf: E-post: 

   

 

 
2. KONTRAKTSDOKUMENTER. TOLKNINGSREGLER 

Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten: 

1. Dette avtaledokumentet 

2. [Eventuelle avklaringer – møtereferater, korrespondanse mv.] 

3. Vedtatt forprosjekt 
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4. Konkurransegrunnlagets del 2B 

5. Avtale for utviklingsfasen (fase 1) 

6. Totalentreprenørens tilbud 

7. Konkurransegrunnlaget 

8. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

Funksjonskrav og krav til løsninger og kvalitet som er spesifisert konkurransegrunnlaget gjelder foran 
løsninger eller konstruksjoner i totalentreprenørens tilbud, med mindre han har tatt uttrykkelig 
forbehold eller partene skriftlig har avtalt at kravet skal avvikes. 

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom dette ikke løser 
motstridssituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.  

 
3. OM PROSJEKTET 

Fyll inn kortfattet beskrivelse av prosjektet.  

 

4. KONTRAKTSSUM 

Kontraktsgjenstanden skal leveres for følgende kontraktssum: 

Priselementene i tilbudet skal være basert på prisnivå mm.201å.  

Priselementene indeksreguleres i henhold til NS 8407 pkt. 26.2. Som indeks er avtalt SSB Boligblokk 
i alt. fra mm.201å. 

 
5. OPSJONER 

Byggherren har rett, men ingen plikt til å utløse opsjoner. Ved utløsing av opsjoner gjelder følgende: 

Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

Bestilling av opsjon skal formaliseres skriftlig.  

 
6. TIDSFRISTER 

I tillegg til de som fremkommer av NS 8407 og konkurransegrunnlagets del III er det avtalt følgende 
bindende tidsfrister: 

 

Beskrivelse av aktivitet / milepæl: Frist: Dagmulkt? 
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Sluttfrist, jf. NS 8407 pkt. 40.2  Ja 

 

7. FORSIKRING 

For oppdraget gjelder følgende forsikringer: 

 

Tingsforsikring: 

Forsikringsselskap: 

 

__________________________________ 

Polisenummer: 

 

____________________________________ 

 

Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget er overtatt av byggherren.  

 

Ansvarsforsikring: 

Forsikringsselskap: 

 

__________________________________ 

Polisenummer: 

 

____________________________________ 

 

 
8. SIGNATURER 

Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

Dato: Sted: Dato: Sted: 

    

Byggherrens underskrift Totalentreprenørens underskrift 

 

 

___________________________________ 

Navn 

Stilling 

 

 

___________________________________ 

Navn 

Stilling 

 


