
32 Overtakelse 

 

32.1 Alminnelige bestemmelser 

Kontraktarbeidet overtas av byggherren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer samlet for hele 

kontraktarbeidet med mindre delovertakelse har funnet sted.  

 

32.2 Forberedelse til overtakelsesforretning  

Entreprenøren skal i rimelig tid før kontraktarbeidet er ferdig, skriftlig innkalle byggherren til 

overtakelsesforretning. En frist på 14 dager regnet fra mottakelsen av innkallelsen skal normalt anses 

som rimelig. 

 

Entreprenøren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prøving eller lignende som skal foretas av 

tekniske anlegg. Av varslet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prøving 

eller lignende skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at sideentreprenører har gjort bestemte 

tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal dette fremgå av varslet.  

 

32.3 Overtakelsesforretning 

Partene har plikt til å møte på overtakelsesforretning i henhold til 32.2. Unnlater én av partene å møte 

uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakelsesforretningen alene.  

 

Ved overtakelsesforretningen skal partene i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av 

kontraktarbeidet. Byggherren skal dessuten ha gjennomført en kontroll av de dokumenter som han har 

fått oversendt fra entreprenøren i forbindelse med funksjonsprøving og målinger som i henhold til 

avtale skal være utført før overtakelsen. Dokumentene skal være oversendt i god tid i forveien. 

 

32.4 Protokoll  

Det skal føres protokoll over overtakelsesforretningen, som skal angi 

a) hvem som var til stede; 

b) mangler som måtte påvises; 

c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunktet for eventuell etterbefaring; 

d) hvorvidt kontraktarbeidet overtas eller nektes overtatt. 

Dersom byggherren nekter å overta kontraktarbeidet, skal han begrunne dette i protokollen. Godtar 

ikke entreprenøren nektelsen, skal han begrunne dette i protokollen. Det samme gjelder dersom 

partene er uenige om en påstått mangel ved kontraktarbeidet.  

 

Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av 

den underskrevne protokollen. 

 

32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse 

Byggherren kan nekte å overta kontraktarbeidet hvis det ved overtakelsesforretningen påvises slike 

mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruken av kontraktarbeidet. 

 

Byggherren kan nekte å overta hvis det ikke foreligger slik innregulering eller prøving eller annen 

dokumentasjon som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen, og som er nødvendig for at 

byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav på vesentlige punkter er oppfylt.  

 

Byggherren kan dessuten nekte å overta kontraktarbeidet for avtalt sluttfrist, jf. 34.1.  

 

Hvis byggherren urettmessig nekter å overta kontraktarbeidet, skal overtakelse anses å ha funnet sted. 

 

32.6 Virkninger av overtakelse 



Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: 

 

a) Eventuell dagmulkt slutter å  løpe, jf. punkt 34. 

b) Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. punkt 17. 

c) Er ikke annet avtalt, jf. 10.1, opphører entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet 

forsikret 

d) Reklamasjonsfristen etter 36.7 begynner å løpe. 

e) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren, jf. punkt 33. 

f) Sikkerhet som entreprenøren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes i samsvar 

med bestemmelsene i 9.2. 

 

Virkningene av overtakelsen inntrer ved avslutningen av overtakelsesforretningen. Varer 

overtakelsesforretningen mer enn én dag, avbrytes eventuelt løp av dagmulkt ved påbegynnelsen av 

forretningen. 

 

32.7 Byggherrens rett til delovertakelse 

Byggherren kan overta deler av kontraktarbeidet dersom dette er særskilt avtalt. 
 
Byggherren har også rett til å overta deler av kontraktarbeidet ved overtakelsesforretning etter å ha 
drøftet dette med entreprenøren. Medfører en slik delovertakelse merutgifter for entreprenøren eller 
hindres entreprenørens fremdrift, reguleres dette etter bestemmelsene i kapittel IV. 
 

Delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For delovertakelse gjelder bestemmelsene i 32.2, 

32.3, 32.4 og 32.5 så langt de passer. Ved delovertakelse skal det angis hvilke deler av bygget eller 

anlegget som overtas og hvilken kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi disse har.  

 

Ved delovertakelse gjelder bestemmelsene i 32.6 tilsvarende for den delen av kontraktarbeidet som 

overtas, bortsett fra: 

 

a) Entreprenøren skal fortsatt holde hele kontraktarbeidet forsikret etter 10.1 inntil hele 
kontraktarbeidet er overtatt. 

b) Entreprenøren får rett til å sende sluttfaktura i henhold til bestemmelsene i punkt 33 for den 
delen av kontraktarbeidet som overtas. Samtlige krav som er direkte knyttet til fullføringen 
av denne delen av kontraktarbeidet, skal medtas i sluttfakturaen. Dette gjelder ikke krav 
som også omfatter andre deler av kontraktarbeidet. 

 
32.8 Byggherrens urettmessige brukstakelse 

Ut over det som er fastsatt i 32.7, har byggherren ikke rett til uten entreprenørens samtykke å ta 
kontraktarbeidet i bruk før overtakelsen. Dersom byggherren likevel tar kontraktarbeidet i bruk, 
foreligger det mislighold av kontrakten. 
 
Som brukstakelse regnes ikke at byggherren selv eller hans kontraktsmedhjelpere tar deler av 
kontraktarbeidet i bruk slik som forutsatt i kontrakt eller i fremdriftsplan. 
 
Risikoen for de deler av kontraktarbeidet som tas i urettmessig bruk, går over ved brukstakelse. 
 
Ved urettmessig brukstakelse skal entreprenøren gi byggherren et varsel med kort frist til enten å 
kreve delovertakelse etter 32.7 eller for øvrig rette forholdet. 
 
Dersom byggherren ikke retter forholdet, går risikoen for hele kontraktarbeidet over til byggherren 
regnet fra ut1øpet av fristen. Eventuell dagmulkt slutter å løpe. For de arbeider som var fullført da 
bruken ble påbegynt, utløper reklamasjonsfristen etter 36.6 fjorten dager etter utløpet av den fristen 
som er fastsatt av entreprenøren. 



 
Fra samme tidspunkt løper reklamasjonsfristen etter 36.7. 

 
  


