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NLF-ADVOKATENE

• Aksnes, Robert, ra@aahp.no

• Arnkværn, Christian,ca@aahp.no

• Halvorsen, Skjalg, sh@aahp.no

• Pedersen Morten, map@aahp.no

• Advokatfirmaet AAHP DA = NLF 
advokatene

• 50 års samlet erfaring for 
medlemmer i NLF

• Økt kapasitet

• Mer tilgjengelig



Oversikt over dagens tema

• Om avtalen

• Hvordan sikre forutberegnelighet

• Eksempler på kontrakts klausuler

• Betydning av å indeksregulere avtalen

• Spørsmål



Kan en avtalepart ensidig endre avtalen

• Avtaler skal holdes. Skal svært mye til for at en part ensidig kan kreve 
endring i avtalen. 

• Hensynet til forutberegnelighet i avtaleforhold går foran hensynet til at 
noen har inngått en dårlig avtale

• Forventes at profesjonelle parter selv er i stand til å vurdere «verdien» av 
avtalen som inngås og rekkevidden av avtalens øvrige bestemmelser

• Det er lov å inngå dårlige avtaler
• Avtalen kan settes til side ved bristende forutsetninger når det «strider 

imot redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldende», avtaleloven § 33. 
• Avtalen kan settes til side eller endres dersom det vil være urimelig eller 

være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende, avtaleloven §
36.





Hvordan sikre seg forutberegnelighet

• Bruk tid på å forstå avtalen 

• Bruk tid å analysere kostnadsbildet og la det gjenspeile prising av oppdraget

 Er prisingen sårbar overfor enkelte variabler, bom, ferge, diesel, miljøavgifter 
eller annet.

 Geografi. Er det usikkert hvor stor del av oppdraget som vil bli belastet med bom 
og ferge

 Planlegges nye bomringer

• Jo større usikkerhet rundt omfanget av bom og ferge kostnaden krev egen 
prisavtale 

• Jo større usikkerhet rundt geografisk utstrekning av oppdrag må oppdrages 
grenser defineres

• Indeksklausuler gir kun et generelt tillegg i pris, og vil ikke nødvendigvis fange opp 
enkeltstående kostnadsdrivere



Forutberegnelighet forts.

• Lag avtaleteksten/prisavtalen presis (prøv å lese avtalen ut i 
fra de mulige situasjoner som kan oppstå - se inn i 
glasskulen)

• Muntlige avtaler «må» bekreftes skriftlig, (epost, SMS, 
oppdragsbekreftelse m.m) 

• I oppdragsbekreftelsen kan man synliggjøre hva som 
fakturers i tillegg til standardpris 

• Husk å reklamere over avvik i oppdraget eller i oppgjøret
• Alle endringer og tillegg i avtalen må gjøres skriftlig



Vanlige prisavtaler

• Timepris

• Tonnpris

• Kilometerpris

• Priser ihht den til hver tid gjeldende prisliste fra oppdragsgiver

• Pris pr km beregnet ut fra oppdragsgivers kalkylemodell

• Ventetid godgjøres med halv timepris /400 kr pr time o.l.

• Pga økte kostnader og lavere gjennomsnittshastighet øker satsene med 5 
prosent i vinterhalvåret, nov-mars. 

• Bom og ferge kostnader belastes oppdragsgiver pr tur.

• Ingen pris er avtalt (du bestemmer)



Vanlige kontrakts klausuler

• Oppgitte priser er «alt inkludert» hvis ikke annet er uttrykkelig spesifisert. Elementer som ikke er 
eksklusivt priset skal regnes som inkludert i de oppgitte prisene

• Endringer etter avtalens ikrafttredelse, som for eksempel endringer diesel, lønn, nye krav ihht
forskrift etc skal hensyntas av partene dersom endringen har en vesentlig innflytelse på 
transportørens priser. Partene skal forhandle frem en ny rimelig pris. Ny pris gjelder fra enighet 
om oppnås.

• Prisene reguleres en gang i året i tråd med utviklingen i KPI/ KIL

• Prisene reguleres en gang i året med 80 prosent av utviklingen av KPI/KIL

• Prisavtale etter anbud (helt spesielle regler)

• Avtalen gjelder i 5 år (hva med oppsigelse, prisjusteringer etc)

• gjensidig oppsigelsestid på 1, 6 eller måneder (si opp og gi ny pris)



Indeksregulering - avtale

• En avtale uten klausul om indeksregulering gir ikke rett til økning i pris

• En avtale om indeksregulering, gir kun i begrenset grad inndekning av  
faktiske utgifter

• Indeksklausul gjelder for fremtiden, med mindre noe annet er avtalt 

• Anbefaler å avtale indeksregulering med unntak av bompenger og 
fergetakser. Dette bør avtales å dekkes etter regning. 
- ved fjerning av bommer eller reduksjon vil oppdragsgiver tjene på 
det 
- risikoen for økning i avgifter overføres til oppdragsgiver



Spørsmål ?


