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OPAKs GENERELLE OPPDRAGSBETINGELSER - 1. SEPTEMBER 2019 

1. Parter 
I disse generelle oppdragsbetingelsene er OPAK AS, OPAK Bergen 
AS, eller OPAK Trondheim AS benevnt som ”OPAK” og OPAKs 
kontraktsmotpart som ”Oppdragsgiver”. 

 

2. Anvendelsesområde – gyldighet  
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder oppdragsbetingelsene for oppdrag 
mellom OPAK og Oppdragsgiver og har gyldighet etter OPAKs 
skriftlige tilbud og avtaler mellom Partene. I tillegg, men med 
gyldighet etter disse Oppdragsbetingelsene, gjelder NS 8402. 

 

3. Tilbud 
Tilbud fra OPAK er bindende i 30 dager dersom ikke annet er angitt. 
Tilbudet bortfaller automatisk dersom oppdragsbekreftelse ikke er 
signert innen tilbudsfristen.  
 
OPAK er ikke forpliktet til å starte arbeidet før signert 
oppdragsbekreftelse er mottatt. 

 

4. Oppdragsgivers plikter 
Oppdragsgiver skal skriftlig gi OPAK fullstendig og korrekt beskrivelse av alle 
forhold som er relevant for inngivelse av tilbud og utførelsen av oppdraget.  
 
Oppdragsgiver bærer selv risikoen for feil eller mangler ved opplysninger 
eller andre ytelser Oppdragsgiver skal utføre.  
 
Oppdragsgiver kan ikke holde OPAK ansvarlig for konsekvenser av svikt i 
overnevnte plikter. 

 

5. Vederlag 
OPAKs vederlag består av honorar, samt utlegg og utgifter, herunder 
honorar/utlegg/utgifter påført av underleverandører benyttet i 
forbindelse med utførelse av oppdraget. 
 
Honorar: Hvis ikke annen avtale foreligger, beregnes honorar etter 
medgått tid (herunder eventuell reisetid). Normal arbeidsdag 
faktureres med 8 timer. Utover dette faktureres overtid med et 
påslag på 50 %. Hvor ikke timesats er angitt særskilt, gjelder den til 
enhver tid gjeldende timesats fastsatt av OPAK. 
 
Ved avtale om fastpris, honorarbudsjett eller øvre tak for honorar, 
ligger forhold OPAK var kjent med ved tilbudsinngivelse til grunn for 
prisingen. Avvik fra dette gir OPAK rett til regulering av honoraret. 
Slike avvik kan gå ut på at utførelsen av oppdraget endres i tid 
(oppstart, avslutning og/eller gjennomføringsperiode), volum, 
entrepriseform eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden. 
Forhold som Oppdragsgiver var eller burde være klar over at vil øke 
arbeidsomfanget til OPAK, medfører ikke at OPAK plikter å varsle om 
honorarøkning. Oppdragsgiver plikter også straks å gi skriftlig 
beskjed, dersom videre bistand ikke ønskes.  
 
Dersom Oppdragsgiver eller dennes representant initierer utførelse 
av tjenester som partene skriftlig har avtalt at OPAK ikke skal utføre, 
kan OPAK anse dette som bestilling av merarbeider som honoreres 
etter medgått tid. 
 
Hvis et oppdrag medfører arbeid og/eller fremmøte i forbindelse 
med vitneavhør ved en eventuell tvist, beregnes honorar for medgått 
tid, etter OPAKs til enhver tid gjeldende timesatser for slikt arbeid. 
 
Utlegg og utgifter: Ved bruk av teknisk spesialutstyr beregnes leie 
etter egne satser. Innkjøp av kontraktsblanketter, kart, gebyrbelagte 
utskrifter fra registre o.l., faktureres til selvkost. Utgifter til porto ved 
større forsendelser og budbil faktureres til selvkost.  
 
Reise og opphold i tjenesten faktureres iht. "Særavtale for reiser 
innenlands for statens regning". For eventuelle utenlandsreiser 
avtales dette særskilt. Bilkjøring til møter, besiktigelser eller besøk på 
byggeplasser faktureres iht. "Statens satser for bilgodtgjørelse ved 
bruk av egen bil".  
 
Prisregulering: Avtalte priser (timerater, satser og honorar) 
prisjusteres per 1. januar hvert år iht. RIFs lønnsstatistikk. 
 
Underleverandører: Ved utlegg av honorarutgifter mv. til 
underleverandører beregnes et påslag på 10 %.  
 

6. Betalingsbetingelser mv. 
Fakturering skjer minimum en gang pr. måned. 
 
Med mindre annet er avtalt, forfaller OPAKs fakturaer innen 14 dager 
etter fakturadato. Innsigelser til faktura tapes om de ikke er fremsatt 
innen fakturaens forfallsdato. 
 
Betaling skal skje innen forfall, og ved forsinket betaling skal 
Oppdragsgiver betale renter iht. forsinkelsesrenteloven. 
 
OPAKs tjenester er mva.-pliktige. 
 

7. Ansvarsforhold 
OPAK har profesjonsansvar og tilhørende forsikringsdekning iht. 
bestemmelser i NS 8402, med de ansvarsbegrensninger som følger av 
standarden. Videre er krav mot OPAK begrenset til direkte tap og de 
forhold OPAK er forsikringsdekket for. OPAK er ikke 
erstatningsansvarlig for anslag over byggetid eller byggekostnader. Om 
ikke annet er særskilt avtalt, anses tiden for OPAKs leveranser som 
estimater, hvor overskridelse ikke berettiger dagmulkt eller erstatning. 
 
8. Rettigheter til prosjektmateriale – arkivering av dokumenter 
OPAK har eiendomsretten til materialet utarbeidet av OPAK. Dette 
materialet kan bare benyttes i forbindelse med det oppdraget OPAK er 
engasjert for. 
 
Med unntak fra oppbevaringsplikter etter loven, oppbevarer OPAK 
prosjektdokumentene i fem år etter avslutningen av oppdraget. 
 
9. Opphør - mislighold 
Dersom Oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen, 
er OPAK berettiget til å heve avtalen.  
  
Betalingsmislighold, som overskrider 30 dager, skal uten videre anses 
som vesentlig mislighold.  
 
Dersom Oppdragsgiver misligholder sine plikter etter avtalen, er OPAK 
berettiget til å frasi seg oppdraget. Som mislighold regnes ethvert 
tillitsbrudd fra Oppdragsgiver.  
 
Det anses som et slikt tillitsbrudd at Oppdragsgiver tar lyd-/filmopptak 
e.l. under samtaler, befaringer mv. uten at OPAK på forhånd har gitt 
uttrykkelig samtykke til dette. 
 

10. Betaling ved opphør av oppdrag 
Ved heving av avtalen skal Oppdragsgiver betale til OPAK alle ubetalte 
honorar. Tilsvarende honoraroppgjør gjelder om OPAK frasier seg et 
oppdrag.  
 
Ved heving av avtalen plikter dessuten Oppdragsgiver å betale 
erstatning for tap OPAK blir påført, herunder tapt fortjeneste som 
minimum skal utgjøre 20 % av honoraret for gjenstående arbeider i 
oppdraget. 
 

11. Lovvalg og verneting 
Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles ved de ordinære 
domstolene. Avtalt verneting bestemmes av adressen til OPAK-kontoret 
som forestår oppdraget. For utenlandske kontraktsparter avtales Oslo 
tingrett som verneting. 
 
Tvister behandles etter norsk rett. 


