
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Markvn 36 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8402 SORTLAND Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

A MARKUSSEN AS 

Postboks 113 

8502 NARVIK 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Knut Georg Hartviksen / 

75586528 

21/53291-2    06.04.2021 

     

      

Tillatelse arbeidsvarsling - spesiell - FV7572 - Nordland - Narvik - 

APV20213109-S1 

  

Vi viser til søknad av  6. april 2021  

 

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes 

bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.  

 

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og 

vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av 

 ☒ trafikkregulerende skilt 

 ☐ trafikklyssignal (skyttel) 

 ☐ vegoppmerking 

 ☐ trafikkdirigering 

 ☐ ledebil 

 ☒ stengt veg  

 ☐ tovegs trafikk i ett løp  

 

 

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter 

skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: 

 

 A MARKUSSEN AS 

 

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.  
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Vedtaket vil være gyldig i tidsrommet 06.04.2021  - 26.03.2023 og i henhold til angitt 

tidsperiode under spesielle vilkår.   

 

 

Spesielle vilkår 

 Tillatt arbeidstid: Hverdag, 12 timer i løpet av døgnet. 

 Utfylt aktiveringsskjema og arbeidsvarslingstillatelse skal sendes til 

 vts-nord@vegvesen.no  og til skiltmyndighet, på adresse: apvnordland@vegvesen.no  

senest to dager før oppstart av arbeidet. 

 Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og 

ved veg. Loggbok returneres til apvnordland@vegvesen.no 

Loggbok og aktiveringsskjema må merkes med samme tekst som i overskriften på 

dette dokumentet 

 Loggbok og aktiveringsskjema ligger her: 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-

sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-

arbeidsvarsling  

 

 

Generelle betingelser 

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse og Håndbok N301 Arbeid på og 

ved veg.  

 

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for 

arbeidet.  

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet. 

 

  

  

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Hartviksen Knut Georg 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

A MARKUSSEN AS AVD NARVIK 

Anders Westrheim 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 1485, 8048 BODØ 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling
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NORDLAND POLITIDISTRIKT, Postboks 1023, 8001 BODØ 

STATNETT SF 

VTS-nord,  

 



Søknad om arbeidsvarsling APV20213109-S1 Bokmål ANDERS WESTRHEIM

Søknad om arbeidsvarsling APV20213109-S1 Bokmål Side 1 av 4

Søknad om arbeidsvarsling
454 Utvidelse vei Skjomen, Stiberg

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

454 Utvidelse vei Skjomen, Stiberg

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn Etternavn Telefonnummer E-postadresse

ANDERS WESTRHEIM 91158909 Anders@amarkussen.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted Punkt Vegreferanse Fartsgrenser Høyeste ÅDT

Arbeidssted 1 Fra FV7572 S1D1 M24573
(K)

80 592

Til FV7572 S1D1 M24713
(K)

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt Vegreferanse Fartsgrense ÅDT

Varslingspunkt 1 FV7572 S1D1 M24366 (K) 80 592
Varslingspunkt 2 FV7572 S1D1 M25012 (K) 60, 80 592



Søknad om arbeidsvarsling APV2021 31 09-S1 Bokmål ANDERS WESTRHEIM

Søknad om arbeidsvarsling APV2021 31 09-S1 Bokmål Side 2 av 4

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i tra kken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal
supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving



Søknad om arbeidsvarsling APV20213109-S1 Bokmål ANDERS WESTRHEIM

Søknad om arbeidsvarsling APV20213109-S1 Bokmål Side 3 av 4

Annet - Etablering av støttemur

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Bilister

Kollektivtransport

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Stengt veg - Helt

Fart - Midlertidig fartsgrense

Varsling - Varsling/infoskilt

Varsling - Hindermarkering

Rensk av fjell for etablering av støttemur, utskifting stikkrenne samt noe pigging av fjell

Det skal etableres støttemur mot elven for utvidelse av vei.

Grunnet borerigg tar hele veibredden på stedet.

Gjelder i arbeidstiden

80-Sone på stedet

Gjelder hele arbeidsperioden

For å informere trafikanter om når veien er stengt

Gjelder hele arbeidsperioden

For å sperre vei

Gjelder i arbeidstiden

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra Til Arbeidets varighet Arbeidsdager Arbeidstider

22.03 .2021 01.07 .2021 14 uker Alle dager Natt



Søknad om arbeidsvarsling APV20213109-S1 Bokmål ANDERS WESTRHEIM

Søknad om arbeidsvarsling APV20213109-S1 Bokmål Side 4 av 4

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift Kontaktperson Telefonnummer E-postadresse

STATNETT SF (962986633) Ina Mellem 98873583 Ina.Mellem@statnett.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør Ansvarlig for arbeidsvarsling E-postadresse til
varslingsansvarlig

A MARKUSSEN AS AVD NARVIK
(971921706)

A MARKUSSEN AS AVD NARVIK
(971921706)

Anders@amarkussen.no

Ansvarshavende

Navn Mobiltelefonnummer E-postadresse Kompetansebevis (gyldig til)

Anders Westrheim 91158909 Anders@Amarkussen.no kurs_Anders Westrheim_Anders
Westrheim_110226.jpg (11.02 .2026)

Stedsansvarlig

Navn Mobiltelefonnummer E-postadresse Kompetansebevis (gyldig til)

Roger Hilling 40610371 Roger@amarkussen.no kurs_Roger Hilling_Arbeidsvarsling.jpg
(01.10 .2022)



 

Narvik kommune
Postboks 64
8501 Narvik
Tlf: 76 91 20 00
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Godkjent gravesøknad

Sak nr.: 21/88

Entreprenør: 

A MARKUSSEN AS
Postboks 113
8502 NARVIK

Kontaktperson: Anders Westrheim
Tlf./Mob.: 91158909

Byggherre: 

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423OSLO

Kontaktperson: Ina Mellem
Tlf./Mob.: 98873583

Berørt(e) adresse(r): Arbeidet gjelder:
Annet

Søkt arbeidsperiode: 17.03.2021 - 14.05.2021

Godkjent arbeidsperiode: 17.03.2021 - 14.05.2021

1. Entreprenør er ansvarlig for å få undersøkt graveområdet med hensyn til VA-ledninger, fjernvarme, gatevarme, kabler og private anlegg
etc., og evt. påvisning av disse. For opplysninger/påvisning av kommunale kabler benyttes Geomatikks kundeportal.

2. Alle pålegg gitt under utfyllingen av gravesøknaden skal overholdes.
3. Ferdigmelding skal leveres via Geomatikks kundeportal snarest, senest 14 dager, etter arbeidets slutt. Unnlatelse kan medføre at senere

gravesøknader ikke vil bli innvilget.
4. Dersom graveområdet ikke blir istandgjort kan dette bli utført på søkerens regning.
5. Betingelsene er gjeldende også dersom gravearbeidene er påbegynt. (Meldeplikt i etterkant.)

Merknad fra saksbehandler: 
Godkjenning fra aktuell vegmyndighet må innhentes.

Narvik 17.03.2021 Kurt Warem, Narvik kommune - Vei
Dokumentet er elektronisk signert av saksbehandler

Vedleggsliste

Vedleggsnummer Navn Opprinnelig journalpostnummer
V1 Høringsuttalelse.pdf 21/88-3
V2 Stibergveien.pdf 21/88-3
V3 Kartutsnitt graveområde-349384_v1.pdf 21/88-1

Narvik kommune - Vei Side 1 av 1

GeoSak 21/88-4 H 1/1



 

Høringsuttalelse
Narvik Vann KF - Vann og avløp

Sak nr.: 21/88

Entreprenør: 

A MARKUSSEN AS
Postboks 113
8502 NARVIK

Kontaktperson: Anders Westrheim
Tlf./Mob.: 91158909

Byggherre: 

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423OSLO

Kontaktperson: Ina Mellem
Tlf./Mob.: 98873583

Berørt(e) adresse(r): Arbeidet gjelder:
Annet

Arbeidsperiode: 17.03.2021 - 14.05.2021

Narvik Vann KF har følgende bemerkninger:

Ledningskartverket viser ingen ledninger i grunnen i/i nærheten av graveområdet, se vedlagte kartutsnitt. Videre presiseres at ledningskartet er av
varierende kvalitet, spesielt for private stikkledninger, se "Merknad til det kommunale kartverket" påført vedlagte kartutsnitt.

Narvik 16.03.2021 Torunn Eide, Narvik Kommune - VA
Dokumentet er elektronisk signert av saksbehandler

Vedleggsliste

Vedleggsnummer Navn Opprinnelig journalpostnummer
V1 Stibergveien.pdf

Narvik kommune - Vei Side 1 av 1

GeoSak 21/88-3 H 1/1



GeoSak 21/88-3 V1 1/1



Kartutsnitt graveområde

Side 1 av 1

GeoSak 21/88-1 V1 1/1
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Gjennomføringsavtale

Saksnr. (Nfk):21/13038 Prosjektnr. (Statnett): Avtaledato: 24.03.2021

Prosjektnavn: Utvidelse av fylkesveg 7572 Skjomenveien

Gjennomføringsavtale mellom Nordland fylkeskommune
organisasjonsnr. 964 982 953

(heretter benevnt Nfk)

og

Statnett SF, PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo
Organisasjonsnr. 962 986 633
(heretter benevnt Utbygger)

1. Virkeområde, definisjon og rammer:
Gjennomføringsavtalens formål er å regulere forholdet mellom Nfk og Utbygger der
Utbygger ønsker å gjennomføre tiltak på fylkesveg 7572 (Skjomenveien), slik at Utbygger
kan få realisert en justering av bredden samt forsterkning på veien slik at Utbygger kan
frakte Strømtrafoer ut/inn mellom Sandvik og Trafostasjonen i Skjomen (Se kart).

Med tiltaket menes byggearbeid/konstruksjon/anlegg som denne avtalen gjelder, jf.
nærmere beskrivelse i pkt. 2.

Gjennomføringsavtalen har som forutsetning at alle kostnader og arbeider med tiltaket
påhviler Utbygger dersom ikke annet klart framgår av avtalen. Nfk's eventuelle kontroll
og oppfølgning etter avtalen endrer ikke dette ansvaret for Utbygger.

Tiltaket, med nødvendig grunn og rettigheter jf. pkt. 6, overleveres NFK vederlagsfritt.

Dersom de fysiske arbeider med tiltaket ikke er igangsatt innen 12 måneder fra
avtalen er underskrevet bortfaller Nfk’s aksept til gjennomføring av tiltaket. Tiltaket
kan da ikke gjennomføres med mindre Nfk gir skriftlig godkjenning til det.
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2. Nærmere beskrivelse av tiltaket:
Gjennomføringsavtalen gjelder utvidelse/forsterkning av en gitt strekning av fylkesvei
7572 (Skjomenveien) som vist på Vedlegg 1.

Arbeidene som denne avtalen omhandler er beskrevet i Bok 0 (Vedlegg 2) i
anbudsgrunnlaget. Tiltaket er detaljert vist på tegninger og beskrivelser.

3. Finansiering og kostnadsansvar:
Alle kostnader ved tiltaket herunder grunnerverv, utarbeidelse av plangrunnlag,
prosjektering, tillatelser, sikkerhetsstillelse og selve tiltaksgjennomføringen med
arbeider og materialer m.v, finansieres og bekostes av Utbygger.

4. Partenes representanter og samhandling. Utbyggers byggemøter

4.1 Partenes representanter og samhandling
Prosjektansvarlig for Utbygger er: Tore Jostein Jakobsen som har nødvendige fullmakter
til å opptre på vegne av Utbygger i forbindelse med gjennomføring av denne avtalen.
Lokalt i Narvik er det Thomas B. Nystad fra Multiconsult som er daglig kontaktperson i
prosjekterings- og gjennomføringsfasen.

Kontaktperson hos Nfk er Torgeir Johansen tlf 46843446, epost torjoh4@Nfk.no

Henvendelser vedrørende gjennomføring av avtalen skjer til partenes representanter
nevnt ovenfor og besvares av den annen part uten ugrunnet opphold. Utbygger og
Nfk har en gjensidig plikt til å informere hverandre om forhold av betydning for den
annen part.

Nfk kan be om å motta kopi av korrespondanse mellom Utbygger og Utbyggers
rådgiver(e) / entreprenør(er) i anledning tiltaket. Er Utbyggers utførelse i strid med det
som følger av denne avtalen kan det likevel ikke påberopes at utførelsen er gjort under
Nfk’s kontroll.

4.2 Møter mellom Utbygger og Utbyggers rådgiver(e) og entreprenør(er).
Nfk er ikke part i avtale(r) mellom Utbygger og Utbyggers rådgiver(e) eller entreprenør(er).

Utbygger avholder regelmessige møter med rådgiver(e) i prosjektfase og byggemøter
med entreprenør(er) i byggefasen. Nfk har rett til å være tilstede og fremføre synspunkter
av betydning for denne avtalen. Utbygger varsler Nfk’s representant om tid og sted minst
en uke i forkant av møte. Utbygger leder møtene og lager referat med kopi til Nfk.

5. Plan- og prosjekteringsgrunnlag - offentlige tillatelser/godkjenninger.
Byggeplan skal utarbeides i samsvar med Nfk’s krav etter gjeldende normaler,
retningslinjer og standarder.

Utbygger skal før byggestart dokumentere ovenfor Nfk at grunnforhold og tekniske
løsninger som berører fylkesvegen (vegfyllinger, murløsninger, m.m.) oppfyller krav
til stabilitet.
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Utbygger har ansvar for og skal dokumentere at det foreligger nødvendige tillatelser fra
offentlige myndigheter for utførelse av tiltaket. Tilsvarende gjelder annen nødvendig
kontakt med og nødvendige tillatelser fra/avtaler med offentlige eller private aktører som
f.eks elektrisitetsleverandør, teleleverandør, andre ledningseiere, grunneiere, naboer
m.v.

Ingen arbeider må igangsettes før det foreligger godkjent arbeidsvarslings- og
sikringsplan i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbok N301 . Utbygger
v/valgt entreprenør utarbeider arbeids- og sikringsplan som oversendes Statens
vegvesen for godkjenning.

6.Grunnerverv
Utbygger erverver og bekoster nødvendig grunn og rettigheter for tiltaket inkludert
oppgjør. Hvor utvidelsene er utenfor veiens eiendomsgrense må grensene reguleres
og Nfk vederlagsfritt får disse nye arealene overført. Nfk blir eier av arealer og
rettigheter som del av vegen og dens eiendomsområde. Areal og rettigheter
overføres vederlagsfritt til Nfk med inngått kontrakter og rettighetsavtaler i original.
Nfk må før anleggsstart minimum få oversendt kopi av signert avtaler med berørte
grunneiere/rettighetshavere.

Nfk skal godkjenne ny grense før oppmålingsforretning avholdes. Utbygger besørger og
bekoster rekvirering og at det avholdes forretning for nye grenser for denne vegen.
Ferdig vegkart eller målebrev utarbeides etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
oppmåling og kartlegging for Nfk.

7.Utbyggers sikkerhetsstillelse og plikt til å påse at det foreligger forsikring

7.1 Utbyggers sikkerhetsstillelse
Utbygger er et statsforetak, og partene er enige om at egen garantistillelse ikke er
påkrevet.

Dersom tiltaket ikke fullføres i samsvar med denne avtale står Nfk fritt til å fullføre tiltaket
for Utbygger sin regning etter at skriftlig varsel er gitt Utbygger. Utbygger skal straks
utbetale et beløp som dekker kostanden med å fullføre tiltaket. Utbetalingen av beløp
fastsatt i dette punktet kan gjøres gjeldende for forhold Nfk påberoper seg senest på
tidspunkt for (akseptert) overlevering av tiltaket til Nfk, jf. pkt. 8.4.

7.2 Sikkerhetsstillelse i reklamasjonsperioden
I reklamasjonsperioden jf. pkt 8.5 gjelder tilsvarende som under pkt 7.1 for mangler som
måtte vise seg etter overlevering.

7.3 Forsikring av tiltaket og ansvarsforsikring
Utbygger skal påse at det til enhver tid foreligger forsikring som dekker det som er utført
av tiltaket. Forsikringen skal omfatte skade, herunder brann, vannskade, hærverk og
tyveri. Forsikringsplikten gjelder til hele tiltaket er overlevert til Nfk.
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Nfk skal holdes skadesløs for krav mot Nfk fra naboer og andre tredjemenn. Utbygger skal
påse at det til enhver tid foreligger ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikring skal
dekke erstatningsansvar for Utbygger, hans entreprenør og evt. underentreprenør for
skade på person og ting i forbindelse med utførelsen av tiltaket. Forsikringssummen skal
ikke være mindre enn 150 G (Grunnbeløpet i folketrygden).

8. Gjennomføring av det fysiske tiltaket frister, overlevering, mangler og
reklamasjon

8.1 Gjennomføring av arbeidene
Utbygger skal før oppstart fremlegge tidsplan for gjennomføring av tiltaket (vedlegg 3).
Ved endret fremdrift skal denne oppdateres slik at den til enhver tid er relevant og viser
aktuell fremdrift.
Utbygger kan igangsette fysiske arbeider når det foreligger nødvendig tillatelse(r) og
avtale(r) jf. pkt. 5/6 og godkjenninger ellers etter denne avtalen. Tiltaket gjennomføres og
dokumenteres i henhold til Statens vegvesens gjeldende normaler og retningslinjer evt.
supplert med norsk standard som er vanlig for tilsvarende arbeider. Nfk har rett til å foreta
kontroll på anleggsstedet. Nfk’s kontroll fritar ikke Utbygger fra ansvar og forpliktelser
etter denne avtalen. Eventuelle skader som måtte oppstå på vegeiers eiendom som følge
av tiltaket plikter Utbygger å utbedre uten ugrunnet opphold.

Utbygger påser at lover og forskrifter av betydning for gjennomføring av tiltaket
oppfylles, herunder f.eks verne- (HMS) og miljøbestemmelser og forholdet til trafikanter
og naboer. Arbeidet gjennomføres uten unødig hindring av trafikk, herunder gående og
syklende. Er det nødvendig med vegstenging eller trafikkomlegging må dette før
iverksetting skriftlig avtales med Nfk.

Nfk kan stoppe arbeidet dersom Utbygger misligholder sine avtaleforpliktelser, f.eks hva
gjelder teknisk kvalitet på utførte arbeider. Tilsvarende stopprett gjelde ved mangler
knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og trafikksikkerhet. Nfk’s representant kan gi
stoppordre på stedet. Er denne muntlig skal den senere bekreftes skriftlig med
begrunnelse.

I gjennomføringsfasen vil det pågå ordinær drift avvegen gjennom Nfk sin driftskontrakt
med entreprenør. Avhengig av årstid er det ulike oppgaver som gjennomføres løpende.
I barmarksesongen er dette typisk dreneringsjobber, renhold og grøntskjøtsel. Vinterstid
består arbeidene i hovedsak av brøyting/strøing samt bortleding av vann. For arbeider
som skal pågå i barmarksesongen skal Utbygger besørge renhold på anleggsstedet.
Dersom vegnettet utenom de stedene det arbeides blir tilgriset som følge av
massetransport skal Utbygger løpende og uten opphold besørge renhold i form av
spyling og feiing. Dersom det skal utføres arbeider vinterstid skal det avtales med Nfk
om hvordan vinterdriften skal løses. Alle eventuelle ekstra kostnader knyttet til vinterdrift
i området for tiltaket dekkes av Utbygger.

Ved valg av entreprenør skal Utbygger følge Nfk’s seriøsitetskrav som vedlegges denne
avtalen (vedlegg 4).
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8.2 Frister
Tiltaket med nødvendig grunn, rettigheter og dokumentasjon jf. pkt. 6 og 9, skal
overleveres Nordland fylkeskommune ferdigstilt i avtalt stand senest: 01 .10.2020.

8.3 Forsinkelse
Det foreligger forsinkelse dersom Utbygger ikke overholder frist fastsatt under pkt. 8.2.
Dersom tiltaket ikke kan overleveres som avtalt innen frist fastsatt i pkt. 8.2 kan NFK fullføre
tiltaket for Utbyggers regning og herunder benytte seg av sikkerhetsstillelse jf. pkt. 7.

8.4 Overlevering fra Utbygger til Nfk.
Utbygger melder i rimelig tid skriftlig fra om når tiltaket er klart for overlevering, dvs når
alle arbeider vil være ferdigstilt i avtalt stand med dokumentasjon slik beskrevet i pkt. 9.

Partene avtaler deretter dato for gjennomføring av fellesbesiktigelse på bar mark.
Det utformes protokoll fra fellesbesiktigelsen som undertegnes av begge parter. I
protokollen gis hvem som er til stede, evt. påviste mangler, frist for utbedring av
mangler og tidspunkt for evt. ny besiktigelse etter utbedring av påviste mangler.

I protokollen inntas hvorvidt Nfk aksepterer overlevering av tiltaket eller ikke. Aksepteres
overlevering anses overlevering skjedd ved undertegning av protokollen.

Dersom Nfk mener at tiltaket eller dokumentasjon av dette har slike mangler at det ikke
kan aksepteres overlevert skal dette begrunnes og inntas i protokollen. Tiltaket er ikke
overlevert dersom Nfk nekter å få overlevert det som er meldt klar for overlevering fordi
tiltaket ikke er ferdigstilt i avtalt stand eller det ikke foreligger tilfredsstillende
dokumentasjon. Det fastsettes dersom aktuelt evt. ny dato for fellesbesiktigelse.

8.5 Mangler og reklamasjon.
Det foreligger mangel dersom tiltaket ikke er i henhold til det som er avtalt i og i medhold
av denne avtalen. Slik mangel plikter Utbygger å utbedre for egen kostnad. Det samme
gjelder utbedring av skade på andre deler av vegeiers eiendom som følge av mangel.

Utbygger forplikter seg til i en periode på 5 år (reklamasjonsperioden) etter at
overlevering til Nfk har funnet sted, uten omkostninger for Nfk, å rette mangler som viser
seg etter overleveringen. Innen utløp av reklamasjonsperioden kan hver av partene kreve
at det holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse avtiltaket.

Nfk setter en rimelig frist for utbedring av mangel. Dersom mangel ikke blir utbedret innen
fastsatt frist kan Nfk få nødvendige utbedringer utført av andre for Utbyggers kostnad og
herunder benytte seg av påkravsgarantien jf. pkt. 7.

9. Dokumentasjon
I forbindelse med overlevering jf. avtalens pkt. 8.4 leverer og bekoster Utbygger
dokumentasjon av det ferdige tiltaket, innmålt med ferdigvegstegninger i henhold til Nfk’s
håndbok HB R700 – Tegningsgrunnlag og digitalt i henhold til « Objektliste for
ferdigvegdata til kart og Nasjonal VegDataBank».
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Dette avtaledokumentet med vedlegg er i to eksemplarer. Partene beholder hvert sitt.

………………………………………… Bodø, den ………………………

Tore J. Jakobsen ……………………………………

Signatur Utbygger (med prokura) Signatur Nfk
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