
Skjema 3: 

MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR 

(NS 8405/NS 8415: 2008) PUNKT 8 TREDJE LEDD 

TIL FIRMA: 

PROSJEKT: 

AVVIK MELDT AV: 

VARSEL NUMMER: 

1. For sein melding fra entreprenør
I henhold til NS 8405 pkt. 8, tredje ledd varsles herved om at entreprenørens melding
om avvik (skjema 1) eller konsekvens (skjema 2) nr.    av dato
anses fremsatt for seint og kan derfor ses bort fra (prekludert).

Dersom partene går inn i forhandlinger fastholder oppdragsgiver retten til å påberope
seg preklusjonen dersom partene ikke oppnår en endelig enighet.

2. For seint svar fra oppdragsgiver

I henhold til NS 8405 pkt. 8, tredje ledd varsles herved om at oppdragsgivers svar på
varsel om avvik/spesifisering av endring nr.   av dato
anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert).

Dersom partene går inn i forhandlinger fastholder entreprenøren retten til å påberope
seg preklusjonen dersom partene ikke oppnår en endelig enighet.

3. Eventuell nærmere redegjørelse:
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