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VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER FRA LYSE LUX  

 

  

1. Definisjoner  

Kontrakten betyr avtaledokument, tilbudsbrev og disse generelle vilkårene.  

Leverandøren betyr Lyse Lux AS.  

Kunden betyr den som har bestilt tjenestene som fremgår av Kontrakten.  

Tjenesten betyr de varer og tjenester som Leverandøren skal levere i henhold til Kontrakten.  

2. Prioritet og forrang  

Ved eventuell motstrid mellom ulike bestemmelser i Kontrakten skal Kontraktens ulike dokumenter gis 

følgende prioritet:  

a) Eget avtaledokument inkl. eventuelle vedlegg  

b) Tilbudsbrev inkl. eventuelle vedlegg  

c) Disse vilkårene  

3. Leverandørens tjenester og plikter  

Leverandøren skal utføre de Tjenester for Kunden som fremgår av Kontrakten. Leverandørens tjenester 

og leveranser skal være av god kvalitet, i samsvar med standard i bransjen og i tråd med de til enhver tid 

gjeldende lover og forskrifter.   

Leverandøren har rett til å bruke underleverandører ved utførelsen av Tjenestene dersom annet ikke er 

avtalt.    

4. Tjenestenes omfang  

Dersom annet ikke er avtalt i Kontrakten gjelder det som står i dette pkt 4 om hva som er inkludert i 

prisen for Tjenestene.    

Tjenestene inkluderer alt materiell som trengs ifm. leveransen, herunder kabel, jording, dekkebord, 

stålfundament til master, master, armatur, trekkerør og eventuelt belysningsskap. Belysningsanlegg 
leveres ferdig montert og tilkoblet veilysnettet.   

Leverandøren er selv ansvarlig for å innhente eventuelle nødvendige tillatelser fra grunneiere og 
offentlige myndigheter. Det tas forbehold om at kommunen og eventuelle grunneiere godkjenner 

lysanlegget for at Tjenestene kan gjennomføres.  

Følgende kostnader er ikke inkludert, og kommer eventuelt i tillegg:  

- Graving av grøft, gebyrer i forbindelse med gravemelding, legging av kabel, nedsetting av 

mastefundamenter (inkl. kostnader til alternative fundamentløsninger utover vanlige 

stålfundamenter), dokumentasjon av grøft  

- Anleggsbidrag og måleroppsett (i de tilfeller tilførselsstrøm ikke er tilfredsstillende)  

- Demontering av eksisterende anlegg  

- Ekstrakostnader knyttet til at Leverandørens liftbil ikke har tilstrekkelig adkomst og 

snumuligheter  

5. Pris og faktureringsbestemmelser  

5.1 Pris   

Leverandørens tjenester og leveranser skal prises slik det fremgår av Kontrakten.    
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Dersom det er gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp med mer enn maksimalt 15 

prosent. Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense fremgår av forbehold fra Leverandøren 

eller Leverandøren har rett til pristillegg etter bestemmelsen under.   

Leverandøren kan kreve pristillegg for tilleggsarbeid, samt for ekstra materialer og arbeid som skyldes 

uforutsette forhold på Kundens side. Leverandøren kan også kreve pristillegg for kostnader som ikke er 

inkludert iht. pkt 4.   

5.2 Fakturering og betaling  

Fakturering skjer i henhold til Kontrakten. Dersom ikke annet fremgår, så gjelder følgende:  

- Standard betalingsfrist er 30 dager etter mottak av faktura  

- Utlegg til kjøp av materialer mv som Leverandøren har i tilknytning til Tjenesten, kan faktureres 

Kunden så snart bestilling er foretatt.   

- Utførte Tjenester kan faktureres fortløpende i det intervall Leverandøren måtte velge.  

Dersom det foreligger betalingsforsinkelse fra Kunden, skal det beregnes forsinkelsesrenter i tråd med 

Lov om renter ved forsinket betaling, fra forfall og til rettmessig betaling finner sted.  

5.3 Tilleggsarbeider  

Kunden har rett til å gi Leverandøren pålegg om endringer. Endringer kan angå økning eller reduksjon i 

omfang, endring av karakter, kvalitet, art eller utførelse av Tjenestene eller noen del av denne. Kunden 

har likevel ikke rett til å kreve endringer som Leverandøren ikke har kapasitet til å levere, og/eller som 

samlet sett går utover hva Leverandøren med rimelighet kunne regne med da Kontrakten ble inngått. 

Endringens virkning for vederlaget vil følge Leverandørens alminnelige priser dersom annet ikke er avtalt.  

6. Kundens plikter og ansvar  

Kunden plikter å samarbeide med Leverandøren om gjennomføring av Kontrakten slik at Leverandøren 

ikke blir forsinket eller på annen måte hindret i å oppfylle sine forpliktelser.  

Kunden skal sørge for at Leverandøren gis mulighet til å samkjøre monteringsarbeid med 

graveentreprenør, herunder skal Leverandøren ha minst 30 dagers varsel før graveentreprenør setter i 

gang arbeidet i det aktuelle området. Kunden er selv ansvarlig for at gravearbeidet utføres i samsvar med 

standard i bransjen og i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, samt at gravearbeidet 
utføres i tråd med spesifikasjoner fra Leverandøren. Dersom annet ikke er avtalt skal Kunden sørge for at 

graveentreprenøren er ansvarlig for dokumentasjon og innmåling av grøften.   

Kunden skal sørge for at graveentreprenør er mottaker av materiell på anleggsplassen og at 

graveentreprenør skal etablere egnet rigg/lagerplass for materiell, foreta kontroll av mottatt materiell 

(dvs. kontroll av at materiell ikke er skadet, og at omtrentlig mengde er korrekt) og sørge for forsvarlig 

lagring og sikring av materiell. Materiell skal samles slik at det enkelt kan hentes av Leverandøren.  

Graveentreprenør skal ha gjennomført kompetansekurs og være godkjent av Leverandøren.   

Dersom Kunden ikke betaler i rett tid, eller ikke yter nødvendig medvirkning i forbindelse med utføringen 

av Tjenesten, kan Leverandøren stanse arbeidet. Leverandøren kan kreve erstattet kostnader og annet 
tap i forbindelse med slik stans.  

7. Partenes gjensidige forpliktelser i forhold til kontraktens oppfølgning   

Begge parter skal til enhver tid ha en fast kontaktperson for oppfølgning av Kontrakten.  

Partene har gjensidig plikt til å varsle den annen part dersom det oppstår forhold eller omstendigheter 

som får betydning for gjennomføringen av hele eller deler av Kontrakten.  
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8. Fremdrift  

Fremdrift er i vesentlig grad avhengig av Kunden og Kundens graveentreprenør. Dersom annet ikke er 

avtalt gjelder følgende:   

Som følge av leveringstid på deler av nødvendig materiell, har Leverandøren behov for minimum to 

måneder fra inngåelse av kontrakt til arbeid kan påbegynnes. Leverandør skal for øvrig ha minimum 30 

dagers varsel før graveentreprenør setter i gang arbeidet i det aktuelle området, ref. punkt 6. Leverandør 

er med andre ord tidligst forpliktet til å starte arbeidet to måneder etter inngåelse av avtale, men dette 

forutsetter at Leverandør senest én måned etter inngåelse av avtale får varsel om at graveentreprenør 

setter i gang arbeidet.   

9. Leverandørens mislighold  

Det foreligger forsinkelse dersom levering ikke er skjedd innenfor de leveringstider som eventuelt er 

avtalt i Kontrakten. Det foreligger ikke forsinkelse dersom forsinkelsen skyldes Kunden eller forhold 

Kunden er ansvarlig for. Videre foreligger heller ikke forsinkelse dersom denne skyldes forhold utenfor 

Leverandørens kontroll, herunder inkludert, men ikke begrenset til uforutsette eller uovervinnelige 

leveringshindringer fra leverandører, streik, naturkatastrofer eller andre vesentlige hindringer.  

Det foreligger mangel på Leverandørens side dersom leveransen ikke dekker de behov, formål, krav og 

spesifikasjoner som følger av Kontrakten. Det foreligger ikke mangel dersom dette skyldes forhold 

Kunden er ansvarlig for.   

Dersom Kunden vil påberope mislighold, må han reklamere til Leverandøren innen rimelig tid, og senest 

innen én måned etter at misligholdet ble eller burde blitt oppdaget. Dersom det ikke er reklamert i tide, 

tapes retten til å gjøre misligholdsbeføyelse(r) gjeldende. Reklamasjon må i alle tilfeller foretas senest 3 

år etter overtakelse. Dersom det ikke er reklamert i tide, tapes retten til å gjøre misligholdsbeføyelser 

gjeldende.  

10. Misligholdsbeføyelser mot Leverandøren  

Leverandøren har rett og plikt til å avhjelpe mangler som Kunden rettmessig har reklamert for. Avhjelp 
kan finne sted ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering, slik at leveransen blir i samsvar med det 

avtalte. Dersom Leverandøren ikke ønsker eller klarer å rette opp i misligholdet innen rimelig tid, skal 

Leverandøren dekke Kundens rimelige og nødvendige utgifter til avhjelp fra tredjemann.   

Kunden kan kreve erstattet dokumentert direkte økonomisk tap som følge av misligholdet. Leverandøren 

er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte økonomiske tap Kunden måtte ha. Leverandøren er under 

enhver omstendighet ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden for beløp som overstiger verdien av den 

aktuelle leveransen. Kunden har for øvrig tapsbegrensingsplikt i medhold av alminnelige 

erstatningsrettslige prinsipper.  

Kunden kan heve hele eller deler av Kontrakten dersom misligholdet er vesentlig.   

11. Eiendomsrett til ytelser og materialer  

Eiendomsretten til materialer og ytelser går over på Kunden etter hvert som de utføres og betales.   

12. Transport av avtale  

Kontrakten kan ikke transporteres til andre uten forutgående samtykke fra motparten.   

13. Lovvalg og tvisteløsning  

Denne Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. I den grad Kontrakten ikke 
uttømmende regulerer kjøpet, utfylles den av bakgrunnsretten.   
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Eventuelle tvister som oppstår i medhold av denne avtale, skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig 

løsning ikke oppnås, vedtas Stavanger tingrett som verneting for eventuell rettslig behandling av tvisten.  


