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Dette er en oversikt over juridiske standarder for bygg- og 
anleggsbransjen. 

Oversikten kan benyttes som et hjelpeverktøy for å avgjøre hvilken 
NS-kontrakt som passer for din bedrift og ditt oppdrag. Den 
inneholder også informasjon om hvilke byggblanketter som kan 
benyttes når kunden er en forbruker.

Oversikten er oppdatert i henhold til gjeldende regler per august 
2021.

Forord
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NS 8400  Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

NS 8410  Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med 

  forhandlet prosedyre

NS 8405  Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8406  Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8415  Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og  

  anleggsarbeider

NS 8416  Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av  

  bygge- og anleggsarbeider

NS 8407  Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8417  Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

NS 8401  Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8402  Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag   

  honorert etter medgått tid

NS 8403  Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 3418  Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings-  

  og rådgivningsoppdrag

NS 8409  Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 3405  Bestemmelser for regulering av kontraktssum på grunn av   

  endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv.

NS 8430  Overtagelse av bygg og anlegg

NS 3450  Prosjektdokumenter - Redigering og innhold av     

  konkurransegrunnlag

Del 1 – NS-standarder
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Byggblankett 3425  Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig,  

    herunder fritidshus

Byggblankett 3426  Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med  

    oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Byggblankett 3427  Kontrakt om rett til tomt med selveierbolig/andel i   

    borettslag som ikke er fullført

Byggblankett 3428  Kontrakt om rett til tomt med nyoppført selveierbolig/ 

    andel i borettslag, herunder fritidshus

Byggblankett 3429 A  Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for   

    selveierbolig, herunder fritidshus

Byggblankett 3429 B  Kontrakt om planlegging og oppføring av bolighus,   

    herunder fritidshus, på tomt som forbrukeren   

    har ervervet, med byggeklausul

Byggblankett 3501   Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag  

    2G (Folketrygdens grunnbeløp per 1. mai 2021  

    kr 106 399) eller mer 

Byggblankett 3502  Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag  

    mindre enn 2 G

Byggblankett 3404  Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre   

    bygninger

Del 2 – Forbrukerforhold



5 Magnus Legal

Del 1 – NS-standarder

I bygg- og anleggsbransjen er det i stor grad avtalefrihet, slik at 
partene selv avtaler hvilke regler som skal gjelde for prosjektet. I 
forbrukerforhold setter imidlertid både håndverkertjenestelova og 
bustadoppføringslova begrensninger på hva som kan avtales. 

Mellom næringsdrivende parter har det utviklet seg lang tradisjon 
for bruk av standardkontrakter. Dette er fremforhandlede 
standarddokumenter som er blitt til i regi av Standard Norge. 
Aktørene i bransjen er selv med på å forhandle frem standardene for 
at standardene skal gi rimelig balanserte vilkår mellom motstridende 
interesser. Se enkel oversikt fra Standard Norge:

Tilbake til innhold

Rådgivningstjenester: Utførelsesentreprise: Totalentreprise:

NS 8401
NS 8402

NS 8403

NS 8404

Prosjektering/
rådgivning

Byggeleder-
oppdrag

Uavhengig 
kontrolloppdrag

Byggherre

Entreprenør(er)

Byggherre

Totalentreprenør(er)

Underentreprenør(er) Totalunder- 
entreprenør(er)





NS 8405
NS 8406 *

NS 8407

NS 8415
NS 8416 * NS 8417

Når skal de ulike juridiske standardkontraktene brukes?

Ved overtakelse:
NS 8430

Kan brukes i alle tilfeller, 
men vil ikke være praktisk for byggelederoppdrag (NS 8403) og uavhengig kontrolloppdrag (NS 8404).

Kun utførelse Prosjektering og utførelse
Alternativ 1

I tillegg til standardene gjelder også tilhørende byggblanketter.













www.standard.no

* NS 8406 og NS 8416 bør ikke anvendes der mange 
   entreprenører arbeider samtidig på byggeplass.

* NS 8406 og NS 8416 bør ikke anvendes der mange 
   entreprenører arbeider samtidig på byggeplass.

Totalentreprise:

Byggherre

Totalentreprenør(er)

Under- 
entreprenør(er)

Rådgiver/
prosjekterende

NS 8407

NS 8401
NS 8402

NS 8415
NS 8416 *

Prosjektering og utførelse
Alternativ 2













Utførelses-
entreprise

Prosjektering/
rådgivning

2017-05

Forbruker-
forhold?

Se www.standard.no/ 
forbrukerblanketter

Kilde: Standard Norge

https://www.standard.no/
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Anskaffelse Kontrakt 
Relevante standarder  
og byggblanketter (BB)

Ytelse

Arkitekt NS 3418

NS 8400
NS 8410

NS 8401 og BB
NS 8402 og BB

NS 3418

Rådgiver NS 3418

NS 8400
NS 8410

NS 8401 og BB
NS 8402 og BB

NS 3418

Byggeleder NS 8400
NS 8410

NS 8403
BB 8403 A

BB 8403 B

Byggherre forskriften
BR* / KP** / KU***

NS 8400
NS 8410

BB 8440 A BB 8440 B

Uavhengig kontroll NS 8400
NS 8410

NS 8404 og BB

Totalentreprise/ 
Totalunderentreprise

NS 3418
NS 3450

NS 8400
NS 8410

NS 8407 og BB A-C
NS 8417 og BB A-C
NS 8409 og BB

NS 3418

Utførelsesentreprise NS 3450

NS 8400
NS 8410

NS 8405 og BB A-C
NS 8406 og BB A-C
NS 8415 og BB A-C
NS 8416 og BB A-C
NS 8409 og BB

NS 3420

OPS NS 3450

NS 8400
NS 8410

prNS 8422
Ny standard under  
utarbeidelse

Drift NS 8400
NS 8410

Se egen  
oversikt for FM 
(fasilitetsstyring)

Se egen 
oversikt for FM 
(fasilitetsstyring)

Oversikt over kontraktstandarder 
for ulike roller innenfor BAE

* Byggherrens representant
** Koordinator prosjekteringsfasen
*** Koordinator utførelsesfasen www.standard.no

2020-05

BB = Byggblankett

Forbruker-
forhold?

Se www.standard.no/ 
forbrukerblanketter

Overtakelse NS 8430
Byggblankett 8430 A-E

Tilbake til innhold

Kilde: Standard Norge

https://www.standard.no/
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NS 8400 - Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved 
anbudskonkurranser

Standarden brukes ved inngåelse av kontrakter om utførelse av bygg 
og anlegg, og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og 
anlegg. I anbudskonkurranser etter NS 8400 er det ikke tillatt med 
forhandlinger før kontraktsinngåelsen.

NS 8400 setter opp et regelverk som skal følges både av oppdrags-
taker og leverandør i forbindelse med anbudskonkurransen. 

Standarden kan bare brukes når man skal inngå byggekontrakter og 
ved kjøp av varer og tjenester for private oppdragsgivere. Dersom 
det er snakk om offentlige anskaffelser, kommer annet lovverk til 
anvendelse.

Tilbake til innhold
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NS 8410 - Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved 
konkurranse med forhandlet prosedyre

NS 8410 har samme anvendelsesområde som NS 8400, men 
forskjellen er at NS 8410 skal brukes i konkurranser hvor oppdrags-
giveren forbeholder seg retten til å forhandle med tilbyderne før 
kontraktsinngåelse.

NS 8410 kan i likhet med NS 8400 bare brukes ved inngåelse 
av byggekontrakter og kjøp av varer og tjenester for private 
oppdragsgivere.

NS 8405 - Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets 
omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte 
varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre 
aktører. Typisk i større og mer omfattende prosjekt. Det er viktig 
at entreprenør er oppmerksom på varslingsreglene kontrakten 
oppstiller.

Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal 
leveres av byggherren.

Tilbake til innhold
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NS 8405 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Byggblankett 8405 A - Formular for kontrakt om utførelse av bygge- 
og anleggsarbeider. 
• Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter 

NS 8405.

Byggblankett 8405 B - Formular for entreprenørens 
sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
• Denne blanketten skal brukes ved hovedentreprenørens 

sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8405.

Byggblankett 8405 C - Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse. 
• Dette formularet brukes for byggherrens sikkerhetsstillelse 

overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8405.

NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Denne standarden bør brukes dersom organiseringen eller omfanget 
av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer 
og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden 
forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av 
byggherren.

NS 8406 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

I likhet med NS 8405 har NS 8406 byggblankett a, b og c som brukes 
tilsvarende som nevnt ovenfor.

Tilbake til innhold
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NS 8415 - Norsk underentreprisekontrakt vedrørende  
utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og 
underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av 
utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren 
har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at 
hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren. 
NS 8415 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en 
totalentreprisekontrakt med byggherren.

NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller 
organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med 
strenge konsekvenser for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til 
samordning med alle aktører i prosjektet.

I likhet med NS 8405 har NS 8415 byggblankett a, b og c som brukes 
tilsvarende som nevnt ovenfor.

Tilbake til innhold
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NS 8416 - Forenklet norsk underentreprisekontrakt 
vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og 
underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av 
utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren 
har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hoved-
entreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med 
byggherren. NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren 
har en totalentreprisekontrakt med byggherren.

Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til 
rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige 
og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten 
formaliserte varslingsprosedyrer.

I likhet med NS 8405 har NS 8416 byggblankett a, b og c som brukes 
tilsvarende som nevnt ovenfor.

Tilbake til innhold
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NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet 
der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av 
prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid, 
herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging for 
byggherren.

Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

I likhet med NS 8405 har NS 8407 byggblankett a, b og c som brukes 
tilsvarende som nevnt ovenfor.

NS 8417 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalunderentrepriser

NS 8417 inneholder kontraktsbestemmelser som skal brukes 
i kontrakter der totalunderentreprenøren påtar seg hele eller 
vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et 
bygg- eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg 
overfor byggherren eller en annen entreprenør.

I likhet med NS 8405 har NS 8417 byggblankett a, b og c som brukes 
tilsvarende som nevnt ovenfor.

Tilbake til innhold
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NS 8401 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
prosjekteringsoppdrag

NS 8401 skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver 
og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om 
prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging 
av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er 
basert på et oppdrag etter fast pris.

NS 8402 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Standarden skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver 
og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om 
rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt 
basert på honorar etter medgått tid.

Tilbake til innhold
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NS 8403 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
byggelederoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers 
utførelse av prosjektering og rådgivning. Standarden skal brukes 
i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om 
byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.

NS 3418 – Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser 
for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag  

Denne standarden fastsetter regler for struktur og innhold på 
konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og 
rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge.

NS 8409 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp 
av byggevarer

Standarden kan brukes i kontrakter mellom entreprenører og 
byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle 
byggherrer og byggevareleverandører.

Tilbake til innhold
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NS 3405 - Bestemmelser for regulering av kontraktssum 
på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter 
mv.

NS 3405 viser hvordan man foretar indeksregulering av 
kontraktssummen i en entreprisekontrakt når partene har avtalt å 
indeksregulere kontraktssummen etter en av metodene i standarden. 
NS 3405 er basert på en indeks som partene har valgt, for eksempel 
fra Statistisk sentralbyrå. 

NS 8430 - Overtagelse av bygg og anlegg

NS 8430 gir bestemmelser om prosedyrene ved overtakelse av bygg 
og anlegg, både i nærings- og forbrukerforhold.

NS 3450 - Prosjektdokumenter - Redigering og innhold 
av konkurransegrunnlag

Denne standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i 
dokumenter som skal ligge til grunn for anbud på eller avtale om 
utførelse av bygg eller anlegg.

Tilbake til innhold
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Del 2 – Forbrukerforhold

Byggblankettene beskrevet i denne delen av guiden er særskilt  
tilpasset til forbrukerforhold, jf. bustadoppføringslova, avhendings-
lova og håndverkertjenesteloven. OBS! Vi gjør oppmerksom på at 
flere av blankettene er til revisjon.

Byggblankett 3425 - Kontrakt om planlegging og 
oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Denne blanketten skal brukes i avtale mellom forbruker og 
entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av 
planlegging og oppføring av bolig, herunder fritidshus, på en tomt 
som disponeres av forbrukeren.

Byggblankett 3425 - er tilpasset bustadoppføringslova.

Tilbake til innhold
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Byggblankett 3426 - Kontrakt om utførelse av arbeider 
i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder 
fritidshus

Byggblankett 3426 skal brukes i avtale mellom forbruker og 
entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning 
til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av 
forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at 
forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser.

Denne blanketten kan også brukes ved avtaler om grave- og 
grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, 
elektrikerarbeid, malearbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i 
oppføring av ny bolig.

Byggblankett 3426 er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3427 - Kontrakt om rett til tomt med 
selveierbolig/andel i borettslag som ikke er fullført

Dette avtaledokumentet skal brukes i avtale mellom forbruker som 
kjøper og entreprenør som selger, om rett til tomt med ny, selveiet 
bolig, herunder fritidshus, og seksjonerte boliger i boligsameier samt 
andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå 
ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Tilbake til innhold
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Byggblankett 3427 kan brukes selv om overføring av retten til tomten 
foretas fra en tredjemann. Forutsetningen er at entreprenøren har 
rett til å disponere over tomten i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3427 er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3428 - Kontrakt om rett til tomt med 
nyoppført selveierbolig/andel i borettslag, herunder 
fritidshus

Denne blanketten skal brukes i avtale mellom kjøper og selger om 
rett til fast eiendom med ny, selveiet bolig, herunder fritidshus, og 
seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det 
arbeidet som skal utføres på eiendommen er fullført på tidspunktet 
for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3428 er tilpasset avhendingslova.

Byggblankett 3429 A - Kontrakt om rett til tomt med 
byggeklausul for selveierbolig, herunder fritidshus

Byggblankett 3429 A skal brukes i avtale om rett til tomt dersom 
selger eller bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene

Tilbake til innhold



19 Magnus Legal

på tomten. Blanketten skal også brukes selv om overføring av 
retten til tomten foretas fra en tredjemann. Forutsetningen er 
at den entreprenøren som senere skal utføre byggearbeidene 
på tomten har rett til å disponere over tomten i forbindelse med 
kontraktsinngåelsen.

Byggblankett 3429 A er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3429 B - Kontrakt om planlegging og 
oppføring av bolighus, herunder fritidshus, på tomt som 
forbrukeren har ervervet, med byggeklausul

Denne blanketten skal brukes i avtale om planlegging og oppføring 
av selveierbolig, herunder fritidshus, dersom retten til tomten 
tidligere er overført fra entreprenøren. Dersom retten til tomten 
er ervervet ved kontrakt med tredjemann med klausul om at 
entreprenøren skal planlegge og oppføre boligen, skal man bruke 
byggblankett 3425.

Byggblankett 3429 B er tilpasset bustadoppføringslova.

Tilbake til innhold
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Byggblankett 3501 - Avtale om arbeider på fast eiendom 
- Avtalt vederlag 2 G (Folketrygdens grunnbeløp per 1. 
mai 2021 kr 106 399) eller mer

Byggblankett 3501 skal brukes i avtale mellom forbruker og 
håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om 
oppføring av ny bolig, herunder fritidshus. Forutsetningen er at det 
avtalte vederlaget er på 2 G eller mer. I avtaler om oppføring av ny 
bolig skal byggblankett 3426 eller eventuelt byggblankett 3425 
brukes.

Byggblankett 3501 er tilpasset håndverkertjenesteloven.

Tilbake til innhold
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Byggblankett 3502 - Avtale om arbeider på fast eiendom 
- Avtalt vederlag mindre enn 2 G (Folketrygdens 
grunnbeløp per 1. mai 2021  
kr 106 399)

Byggblankett 3502 skal brukes i avtale mellom forbruker og 
håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om 
oppføring av ny bolig, herunder fritidshus. Forutsetningen er at det 
avtalte vederlaget er på mindre enn 2 G. I avtaler om oppføring av 
ny bolig skal byggblankett 3426 eller eventuelt byggblankett 3425 
brukes.

Byggblankett 3502 er tilpasset håndverkertjenesteloven.

Byggblankett 3404 - Kontrakt om kjøp av byggesett til 
bolig og andre bygninger

Byggblankett 3404 skal brukes i kontrakter mellom forbruker og 
selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger.

Byggblankett 3404 er tilpasset forbrukerkjøpsloven.

Tilbake til innhold
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Tilbake til innhold
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Kontakt oss her

Skatt, avgift og forretningsjus
Magnus Legal er et forretningsjuridisk advokatfirma som ble startet 
i 2005 under navnet Visma Advokater. I over 16 år har vi arbeidet 
tett med Norges ledende regnskaps- og rådgivningsmiljø. Vi driver 
advokatvirksomhet med fokus på kvalitet innen skatt, merverdiavgift 
og tilgrensende rettsområder.

Våre ansatte har allsidig bakgrunn fra privat og offentlig sektor. 
Med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger tilbyr vi vår 
kompetanse til bedrifter over hele landet.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker hjelp med entreprise, 
bygg og anlegg.

Oslo
Drammensveien 151
PB 4133, 0217 Oslo

Bergen
Kanalveien 7 

Postboks 904 Sentrum
5808 Bergen

Stavanger
Kanalsletta 2 

4033 Stavanger

Trondheim
Skonnertveien 7
7053 Ranheim

https://www.magnuslegal.no/kontakt-oss/


Du finner flere e-guider 
på blogg.magnuslegal.no

https://blogg.magnuslegal.no/

