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OBLIGATORISKE SKJEMAER FOR VARSLING

For denne kontrakt skal all underentreprenørens varsling foretas på vedlagte skjemaer.
Varsel skal kun anses som gitt dersom vedlagte skjema er benyttet eller dersom varsel er
inntatt i byggemøtereferat.
Følgende to varslingsskjemaer skal benyttes:
1. Varsel om avklaringsbehov (i forbindelse med mangler
ved byggherrens/hovedentreprenørs leveranser m.m.)
2.

Krav om endringsordre

Til orientering er det også vedlagt et eksempel på endringsordre / endringsavtale – utstedt
av hovedentreprenøren.
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VARSEL OM AVKLARINGSBEHOV
i forbindelse med mangler ved byggherrens/hovedentreprenørs leveranser mm.
Kontrakt:

Varsel nr.:

Sak:
Varselet gjelder :

Referanse (tegn.nr. etc):
Evt. løsningsforslag:

Sendt av underentreprenør

Dato:

Sign.:

Mottatt av hovedentreprenør

Dato

Sign.:

Besvart av hovedentreprenør

Dato:

Sign.:

Mottatt av underentreprenør

Dato:

Sign.:

Hovedentreprenørs svar:

Generell godkjenning

Dok. dato:
01.01.2013

Versjon:
1.0

Rev. dato:
01.01.2013

Dokumentansvar:
Juridisk rådgiver

Godkjent av / dato:
Gry Lode Wiig/ 01.01.2013

Enhet/ prosjekt
Mesta AS

3

VARSEL OM TILLEGG
Kontrakt:

Varsel nr.:

Rev. nr.:

Kravet gjelder:
Forholdet underentreprenøren påberoper:
Endring
Force majeure
Mangler og forsinkelse ved byggherrens/hovedentreprenørs leveranser
Beskrivelse av forholdet:

Se vedlegg nr.:
Konsekvens av forholdet:
Tilleggsvederlag
Fristforlengelse
Begrunnelse, dokumentasjon og tallfestet spesifikasjon av kravet:

Se vedlegg nr.:

Sendt av underentreprenøren (Dato og sign.)

Mottatt av hovedentreprenøren (Dato og sign.)

Hovedentreprenørens svar:
Kravet er varslet for sent
Hovedentreprenøren er enig i at det varslede forholdet gir grunnlag for krav, og endringsordre
vil bli utstedt
Hovedentreprenøren vil videreføre underentreprenørens krav mot byggherren. Hel eller delvis
aksept av kravet forutsetter tilsvarende aksept fra byggherren.
Hovedentreprenørens anser at forholdet ikke gir grunnlag for det varslede krav, pga:

Se vedlegg nr.:
Sendt av hovedentreprenørens (Dato og sign.)
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ENDRINGSORDRE / ENDRINGSAVTALE
Kontrakt:

Endringsordre nr:

Rev. nr.:

Endringsordren gjelder:
Ref. Krav om endringsordre nr.:

Rev. nr.:

Bestillingsnr:

Endringsordren omfatter:

Referanse (tegn. etc.):

Fremdriftskonsekvens:

Ikke avklart, hovedentreprenøren avventer underentreprenørens spesifikasjon.
Ikke avklart, hovedentreprenørens avventer byggherrens aksept.
Vederlagskonsekvens:
Avregnes etter:
Kontraktens enhetspriser (se vedlegg)
Kontraktens enhetspriser justert (se vedlegg)

Nye priser (se vedlegg)
Regningsarbeid

Ikke avklart, hovedentreprenørens avventer underentreprenørens spesifikasjon.
Ikke avklart, hovedentreprenørens avventer byggherrens aksept.
Vedlegg:

Dato:

Hovedentreprenørens sign.:

Omforent endringsavtale inngått ved partenes signatur:
Dato:
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