
Standardbetingelser for totalentrepriser Norgesnett AS, 01.07.2017 
 

 

 

1  Generelle vilkår 

          Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser NS8407 er grunnlaget  
          for vilkår som gjelder for alle bygg, montasje og gravearbeider til  
          Norgesnett AS med mindre annet er skriftlig avtalt.  
          Norsk lov skal også gjelde for partenes rettigheter og plikter. 
 

NS 8407 
Standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part 
(totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av utførelsen av et bygg- 
eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og 
ombygging) for den annen part (byggherren). 

 
         Presiseringer utover NS8407 

2 Krav til LEVERANDØREN    

          Solidaransvar/Påseplikt 
          Solidaransvar, lønns-og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjøringsforskrifter   
           
          Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)  
          LEVERANDØREN er ansvarlig for at virksomheten er organisert i samsvar  
          med de krav som stilles i gjeldende lover og forskrifter for ivaretakelse av  
          helse, miljø og sikkerhet jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om  
          systematisk helse-, miljø-  og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
          (Internkontrollforskriften) og at virksomheten har et fungerende  
           internkontrollsystem.  
 

Byggherreforskriften 
          Ved egen initierte investeringsoppdrag eller vedlikeholdsoppdrag er netteier  
          iht. byggherreforskriften BYGGHERRE, BH, og er ansvarlig for utarbeidelse av  
          SHA plan.  
                  

Registrering av leverandøren 
LEVERANDØREN skal være registrert hos DSB og være registrert i Sellihca 
kvalifikasjonsordning.  

 
REN Standard 
LEVERANDØR som har fått bestilling på utbyggingsleveranser, skal utføre dette 
iht. til REN standard. Beskrivelser, krav og betingelser beskrevet på 
www.norgesnett.no er gjeldende for bestillinger fra Norgesnett as. Avvik fra dette 
skal avtales i hvert enkelt tilfelle. 
 

         Forsikring          
         KILE-kostnader skal være omfattet av forsikringen. 

3 KUNDEN brukt i referanseøyemed 

LEVERANDØREN kan ikke drive reklame eller på annen måte gi offentlig 
informasjon om eventuelle avtale uten godkjenning av KUNDEN. 

 
Bestilling 
KUNDEN skal sende bestilling skriftlig. Med skriftlig forstås brev eller 
 e-post. Bestilling via Elsmart skal brukes mot rammeavtaler eller forespørsel. 

.          4 Betalingsbetingelser 

Faktura med sluttkontrollskjema og andre nødvendig bilag skal være stillet til rett 
person hos KUNDEN og merket med KUNDENS prosjektnavn og 
prosjektansvarlig. Dersom disse vilkår ikke er oppfylt blir fakturaen returnert.  
 
Gebyrer og andre former for tillegg aksepteres ikke, med mindre annet er avtalt på 
forhånd. 
 
Dersom ikke annet er avtalt skal LEVERANDØREN fakturere á konto i tre like 
store deler etter avtalt kontrakts sum / pristilbud.  
 

• Første á konto ved kontraktsignering og gjennomført oppstartsmøte.  

• Andre á konto når 2/3 av kontrakts arbeid er utført.  

• Siste á konto sendes først når 100 % av kontrakts arbeid er utført og 
attestert fra KUNDEN.  
 

Tilleggsarbeider skal være skriftlig avtalt og faktureres omgående, og skal ikke 
være akonto.  

          Ved forsinket betaling som LEVERANDØREN ikke er ansvarlig for,  
          skal KUNDEN betale lovens forsinkelsesrente – morarente. 

  
         5   Indeksregulering 

Kontraktssummen skal indeksreguleres iht. ISO Entrepriseindeks – (Bolig) 
fra NELFO. Dersom det skal benyttes en annen indeksregulering enn det som 
følger av NS 8407(totalindeksmetoden), må det avtales på forhånd hvilken indeks 
som skal benyttes i reguleringen.  

          6      Taushetsplikt 

          LEVERANDØREN plikter å hindre at andre får adgang eller 
          kjennskap til det han i forbindelse med Tjenesten eller arbeidet får vite om 
          • noens personlige forhold og/eller, 
          • tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller 
          forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 
          betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
          opplysningene angår. 
 
          Taushetsplikten gjelder også etter at Leverandøren har avsluttet 
          tjenesten. LEVERANDØREN kan heller ikke utnytte opplysninger 
          som nevnt i dette punkt i egen virksomhet eller i Tjeneste eller 
          arbeid for andre. KUNDEN kan kreve at LEVERANDØREN 
          undertegner spesiell taushetserklæring. 

          7       Nøytralitet 

          LEVERANDØREN av tjenester forplikter seg overfor nettselskapet til og  
          opptre nøytralt i kontakt med eksisterende og fremtidige nettkunder.  
          Leverandørene skal ha klare rutiner for hvordan de ivaretar nøytraliteten ved             
          utførelse av tjenester for KUNDEN. Dette betinger at leverandørene er  
          kjent med nøytralitetskravene slik de fremgår av bestemmelser i  
          energiloven, energilovforskriften og avregningsforskriften.   
 
          Se” Veileder nr/5 2011 Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt”  
          utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat. 

         8       Miljø  

         KUNDEN stiller krav til sine leverandører og samarbeidspartnere om å kunne  
         dokumentere sitt miljøengasjement i form av bidrag til lav forurensning  
         av indre og ytre miljø, resirkulering gjennom etablerte returordninger, 
         kildesortering, ha fokus på alternative miljøbesparende energikilder for og  
         minimere global miljøbelastning og påvirke sine underleverandører til og  
         etterleve tilsvarende miljømessige krav.  
 
         LEVERANDØREN skal i sin interne kontrollrutine ha system for håndtering av  
         EE- avfall og avhending av impregnerte (salt, kreosot m.m.) stolper.  
         Spesifikke miljøkrav avtales særskilt.  
 
         På forlangende skal LEVERANDØREN kunne legge frem RENAS rapport.  
 

9 Korrupsjon og tvister 
 
9.1    Korrupsjon 

       KUNDEN plikter å avvise LEVERANDØRER som er dømt for korrupsjon,   
          organisert kriminalitet, bedrageri eller hvitvasking. Det gir også rett til å avvise  
          LEVERANDØRER som er dømt for straffbare forhold som angår den  
          yrkesmessige vandel. 

          9.2     Tvister 

Tvister mellom partene om forståelse eller gjennomføringen av leveransen som 
ikke løses i minnelighet, avgjøres ved de ordinære domstoler.  
 
På Askøy benyttes Bergen tingrett. På Vinterbro benyttes Follo tingrett.  
I Fredrikstad benyttes Fredrikstad tingrett.   

       LEST OG AKSEPTERT: SIGN AV ANSVARLIG LEDER (DATO/ SIGN) 

 

 

      ………………………………………………………. 

 


