
Skjema 1: 

AVVIKSMELDING – VARSEL OM AVVIK (NS 8407/NS 8417: 2011)

TIL FIRMA: 
PROSJEKT: 
AVVIK MELDT AV: 
VARSEL NUMMER: 

1. VARSEL OM AVVIK ELLER FEIL I MOTTATT MATERIALE (kun ett alternativ per varsel):

Varsel om avvik iht. ”Endringsordre” (pkt. 31.1) ”Irregulær endringsordre” (pkt. 32.1)

Varsel om forsinkelse eller svikt ved oppdragsgivers medvirkning (pkt. 22 og 23), eller andre hindringer
oppdragsgiver har risikoen for

Dersom totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering; Varsel om at det
mottatte prosjekteringsmateriale ikke oppfyller de krav som kontrakten stiller til entreprenørens ytelse (pkt.
24.2.2);
Entreprenøren må fremme slikt varsel senest innen 5 uker fra signatur av kontrakten eller fra han mottar det
aktuelle prosjekteringsmateriale fra oppdragsgiver (pkt. 24.2.2, 1.ledd).

Varsel i henhold til totalentreprenørens generelle undersøkelsesplikt (Pkt. 25.1.1 og 2);
Oppdragsgivers ytelse i form av levert prosjektering, materialvalg eller annet anses ikke å være egnet for
prosjektet. Oppdragsgiver må utstede endringsordre om hvordan totalentreprenøren skal forholde seg – gjøre
nødvendige endringer eller gjennomføre uegnet utførelse.

BESKRIVELSE AV AVVIKET:

Vedlegg sider

2. DET KREVES (ett eller flere alternativer kan krysses ut):

Vederlagsjustering (pkt. 31)
Vederlaget skal endres etter egnede enhetspriser dersom slike finnes eller etter omforent avtale.
Vil det også bli utført arbeider som regningsarbeider for denne endringen?

      Nei    Ja 

Fristforlengelse (pkt. 33) 

Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 34.1.3) 

Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt. 34.1.3) 

Justering av enhetspriser (pkt. 34.3.2) 

Uklart p.t. hvilken konsekvens avviket vil få 

3. SPESIFISERING AV KRAVET (kun ett alternativ skal krysses av):

Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet – spesifisering ettersendes (skjema 2)

Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen (skjema 2)

4. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen (dato), anser totalentreprenøren at ”uten 
ugrunnet opphold”-fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt.

______________    ___________________ 
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Varsel om forsinkelse eller svikt ved oppdragsgivers medvirkning (pkt. 22 og 23), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for



Dersom totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering; Varsel om at det mottatte prosjekteringsmateriale ikke oppfyller de krav som kontrakten stiller til entreprenørens ytelse (pkt. 24.2.2);

Entreprenøren må fremme slikt varsel senest innen 5 uker fra signatur av kontrakten eller fra han mottar det aktuelle prosjekteringsmateriale fra oppdragsgiver (pkt. 24.2.2, 1.ledd). 



Varsel i henhold til totalentreprenørens generelle undersøkelsesplikt (Pkt. 25.1.1 og 2); 

Oppdragsgivers ytelse i form av levert prosjektering, materialvalg eller annet anses ikke å være egnet for prosjektet. Oppdragsgiver må utstede endringsordre om hvordan totalentreprenøren skal forholde seg – gjøre nødvendige endringer eller gjennomføre uegnet utførelse.
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Vedlegg 	      	sider

2.	DET KREVES (ett eller flere alternativer kan krysses ut):



	Vederlagsjustering (pkt. 31)

Vederlaget skal endres etter egnede enhetspriser dersom slike finnes eller etter omforent avtale.

Vil det også bli utført arbeider som regningsarbeider for denne endringen?

                     Nei				Ja

Fristforlengelse (pkt. 33)

Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 34.1.3)

Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt. 34.1.3)

Justering av enhetspriser (pkt. 34.3.2)

Uklart p.t. hvilken konsekvens avviket vil få

3.	SPESIFISERING AV KRAVET (kun ett alternativ skal krysses av): 



	Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet – spesifisering ettersendes (skjema 2)

	Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen (skjema 2)

4.	Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen   		(dato), anser totalentreprenøren at ”uten ugrunnet opphold”-fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt.



______________    				___________________Sted/dato

   Entreprenør
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