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heretter kalt  

Entreprenøren 

og 

Telenor Norge AS 

heretter kalt 

TELENOR 

 

-har etter forhandling blitt enige om  

 vilkårene i denne kontrakt.  

 

-Enhver endring avtales skriftlig  

 

-Kontrakten trer istedenfor alle tidligere   

 dokumenter, som forespørsel, tilbud,   

 salgsvilkår, og annen skriftveksel. 

 

-Kontrakten består av denne underskrevne 

side og    

- vedheftede kontraktsvilkår 

- vedheftede 4 nummererte bilag     

 

 

 

 

 
 

 

 
Leverandør: Telenor Norge  AS Entreprenør:  

 

Dato og underskrift Dato og underskrift 

 

Navn og stilling 

 

Navn og stilling 
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1. Oppsummering 
 

Denne avtalen mellom Entreprenør og Telenor, er inngått for å regulere 

Entreprenørens adgang til å arbeide i Telenors tekniske lokasjoner på vegne av 

Telelosjikunden. Telelosjikunden er heretter kalt Kunden.   

 

Avtalen gir ingen rettigheter til arbeid på vegne av Telenor. 

  

2. Samarbeid og informasjon mellom partene. 
 

Samarbeidet mellom partene koordineres av kontaktpersoner som partene oppnevner, 

ref. vedlegg 2.  

 

Partene plikter straks å underrette hverandre om forhold de bør forstå kan ha betydning 

for avtaleforholdet. 

 

3. Avtalens varighet og opphør  
 

Avtalen trer i kraft fra den dato begge parter har skrevet under avtalen, som vist på 

avtalens første side, og gjelder frem til avtalen sies opp av en av partene med 3-tre- 

måneders skriftlig varsel. 

 

4. Produktbeskrivelse/Omfang 
 

Avtalen gir Entreprenøren rett til å montere utstyr i Telenors tekniske rom, master og 

tårn. 

 

Telenor innhenter informasjon for å sannsynliggjøre at Entreprenøren er kvalifisert for 

denne type arbeid og for å kontrollere at Entreprenøren har forstått hvilke 

forutsetninger som ligger til grunn for utførelse av oppdrag i Telenors tekniske rom, 

master og tårn.  

 

Telenor forbeholder seg retten til å kunne inspisere oppdrag til enhver tid for å 

kontrollere at arbeidet blir fagmessig og lovmessig utført og at Telenors 

sikkerhetsbestemmelser blir overholdt.   

Telenor har innsynsrett i Entreprenørens autorisasjoner, sertifikater, 

godkjenningsklasse iht. Plan- og bygningsloven og annen relevant dokumentasjon i 

forhold til denne avtale. 

 

 

5. Forhold til andre dokumenter/avtaler 
Avtalen forutsetter at Entreprenør er kjent med følgende dokumenter:  

 

 Standardavtale Telelosji mellom Kunden  og Telenor 

 Sikkerhetsavtale mellom Kunden  og Telenor 

 ”Generelle sikkerhetsbestemmelser for tekniske anlegg”(RN-101)  

 ”Retningslinjer for adgang til Telenors tekniske lokaler” (RN-100-2)  
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6. Vederlag 
 

Telenor krever dekning for det arbeid som blir uført i forbindelse med 

informasjonsinnhenting og kontroll for å få godkjent at Kunden gis rett til å montere 

utstyr i Telenors tekniske rom, master og tårn. Estimert tidsforbruk settes til 6 timers 

arbeid og belastes Kunden med veiledende spesialistpris, p.t. 1080 kroner/time.  

 

Dette gir en totalpris på NKR  6480, eksklusive moms, som skal betales ved inngåelse 

av denne avtalen. 

 

Faktura sendes til Kunden v/kontaktperson gjengitt i vedlegg 2. 

7. Forutsetninger 
 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for å kunne godta at  Entreprenøren monterer 

utstyr på  Telenereide stasjonspunkt på vegne av Kunden: 

 

 Kunden har inngått skriftlig avtale med Entreprenøren, ref. vedlegg 4 

 Kunden har gjennomført 1-dags kurs i telenors regi på arbeid ifm Elektro og 

Mast/tårn 

 Kunden er gjort godt kjent med innholdet i ”Avtale om egenmontasje” mellom 

Entreprenør og Telenor 

 Entreprenøren har forespurt/bestilt og fått returnert godkjent montasjeunderlag 

fra Telenor 

 Entreprenøren er på lik linje med  Kunden forpliktet av sikkerhetsavtale mellom 

Operatøren og Telenor 

 Entreprenøren kjenner til og aksepterer rutine RN-101, Generelle 

sikkerhetsbestemmelser for tekniske anlegg, og rutine RN-100-2, Retningslinjer 

for adgang til Telenor Norges tekniske lokaler 

 Den som arbeider på vegne av Kunden har signert Taushetsløfte 

 Alle ansatte hos Entreprenøren som skal ha tilgang på stasjoner i klasse 7 og 8 

skal være sikkerhetsklarert for HEMMELIG iht. Sikkerhetsloven 

 Det er Entreprenørens ansvar å inngå nødvendige avtaler med impliserte 

underleverandører for å tilfredsstille de samme krav som gjelder for 

Entreprenøren. 

 Dersom Telenor utfører eget arbeid på stasjonene samtidig som Entreprenøren, 

plikter Entreprenøren å rette seg etter Telenors retningslinjer for bl.a. 

samordning av HMS. 

Kundens ansvar: 

 

 Kunden er forpliktet til å varsle Telenor  på telefonnr.: 08300 

ved utreise før arbeidet på stasjonen startes opp. Arbeidssted, arbeidets varighet og 

art, samt ansvarlig kontaktperson og dennes mobiltelefonnummer skal oppgis. 

Kunden vil få oppgitt et referansenummer som skal ”kvitteres ut” mot samme 

telefonnummer etter endt oppdrag. 

 Kunden plikter å innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er 

nødvendige for å utføre oppdraget, herunder egen godkjenning fra Telenor, 

Stasjonsanlegg enheten for arbeid i mast. 

 Entreprenøren er ansvarlig for å overholde alle lover, forskrifter og offentlige krav 

som gjelder for utførelse av oppdraget 

 Entreprenøren er ansvarlig for at alt personell han har ansvaret er kjent med denne 

avtalen og innehar kompetanse, autorisasjoner og sertifikater for å utføre oppdraget 

fagmessig og i henhold til offentlige pålegg 
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 Entreprenøren kan bli gjort  økonomisk ansvarlig for eventuelle direkte kostnader 

og tap og Telenor måtte få som følge av situasjoner som er forårsaket av 

Entreprenøren, som f.eks. brann, sambandsbrudd, støy, istermodulasjon etc. 

 Entreprenøren skal være fullgodt forsikret mot tings og personskade, både hos seg 

selv, TELENOR og evet. 3. part for oppdraget 

 Entreprenøren forplikter seg til å følge alle de pålegg som går fram fra Telenors 

svarbrev og montasjeunderlag i forbindelse med  Kunden ”Bestilling av Telelosji” 

 Alle avvik i forhold til montasjeunderlaget skal avklares med Telenors 

prosjektansvarlig. Maisadresse til prosjektansvarlig hos Telenor skal fremgå av 

underlaget sendt til Kunden.. 

 Entreprenøren skal klart og tydelig merke Kunden sitt tekniske utstyr, signal- 

kraft- og antennekabler, termineringsplinter inkl. DX-bøyler, antenner og 

sikringskurser i termineringsskap med selskapets navn og hvilket utstyr det gjelder.  

 Entreprenøren skal sørge for at alt overskuddsmateriell fjernes, og at 

stasjonsanlegget forlates i ryddet og rengjort stand etter at montasjearbeidet er 

avsluttet.  

 Entreprenøren skal ha gjenomgått ”kjentmannsprøve” i de lokaler dette er påkrevd 

 

8. Informasjons og dokumentsikkerhet 
 

All informasjon stilt til Entreprenørens disposisjon , eller som Entreprenøren får 

innsikt i skal behandles og oppbevares slik at den kun være tilgjengelig for det personell 

som har behov for det.  

 

Entreprenøren forplikter seg ved et eventuelt opphør av denne avtalen til å makulere 

eller avlevere til Telenor alt materiale Entreprenøren har mottatt fra Telenor og 

Kunden (som f. eks. bygningstegninger m.m.), samt materiale de har utarbeidet på 

basis av dette og som kan gi opplysninger om Telenors egne og Telenors kunders 

anlegg.  Entreprenøren  har ikke anledning til å distribuere slik informasjon til 3. part 

uten Telenors samtykke. 

9. Mislighold 

Dersom Entreprenøren vesentlig misligholder de betingelser som er beskrevet i avtalen 

kan Telenor med øyeblikkelig virkning heve avtalen.  

10. Tvister 
 

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkningen av avtalen eller de 

økonomiske forhold som måtte oppstå mellom partene, skal dette forsøkes løst ved 

forhandling mellom partene.  

 

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Tvister skal behandles av de ordinære domstoler, 

med Asker og Bærum tingsrett som avtalt verneting. 

 

11. Vedlegg:  

Vedlegg 1: Endringsprotokoll 

Vedlegg 2: Kontaktpersoner 

Vedlegg 3: HMS 
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Vedlegg 4: Bekreftelser 
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Vedlegg 1 
 
 Endringsprotokoll    

 

 
 Partene er enige om følgende endringer/tillegg i avtalen, som spesifisert i dette vedlegg : 
  

Dato for 
endring 

Avtalens 
punkt/bilagsnr. 

Type endring, evet. tillegg 
til avtalen 

Gjelder 
fra dato 

Sign. 
Entreprenør 

Sign. 
Telenor 
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Vedlegg 2 
 

  

1. Kontaktpersoner hos KUNDEN 

 

Kontaktperson:   

Mob.: +47      , Fax.: +47       

 

Fakturaadresse: 

 

2. Kontaktpersoner hos TELENOR 

 

Kontaktperson:  Trond Hugo Næss  mailto: trond-hugo.nass@telenor.com  

Mob.: +47 91510761       

 

Avtaleansvarlig:  Stein Vidar Hansen   mailto:stein-vidar.hansen@telenor.com  

Mob.: +47 91339387   

  

       

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trond-hugo.nass@telenor.com
mailto:stein-vidar.hansen@telenor.com
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Vedlegg 3 

HMS 
 
Kunden skal ha et systematisk opplegg for helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, IK-HMS, 

ref. internkontroll-forskriften fastsatt i Kgl. Resolusjon 6. desember 

1996/arbeidsmiljølovens § 16a. Internkontroll-forskriftens § 6 om Samordning vises det 

spesielt til. Videre vises til arbeidsmiljølovens byggherreforskrifter og derunder forskrifter 

om bruk av arbeidsutstyr, særlig §§ 18, 19, 25 og 26. 

 

Etter forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggplasser 

(byggherreforskriften) har partene følgende arbeidsfordeling: 

 

 Kunden er byggherre for oppdrag utført av Entreprenøren 

 Kunden er prosjektleder. 

 Kunden har ansvaret for å oppnevne koordinator, sørge for plan for sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø. 

 Kunden skal sende forhåndsmeldinger. 

 Kunden skal sørge for å kontrollere at underleverandører følger lover og forskrifter 

       Alt i henhold til §§ 7, 8 og 9. 

 

Kunden skal sørge for forskriftsmessig orden og opprydding etter eget arbeid på det 

enkelte arbeidssted. Videre skal Kunden ivareta kravene til beskyttelse av statisk 

følsomt utstyr (Ed-sikring). 
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Vedlegg 4 

Bekreftelse på inngåelse av avtale mellom Telelosjikunde og Entreprenør 

 

1. Entreprenøren har inngått skriftlig avtale om montasje med Kunden 

2. Kunden bekrefter at det er gjort kjent for Entreprenøren alle aktuelle forhold fra 

Telelosjiavtalen med tilhørende avtaler, herunder bl.a.: 

 At Sikkerhetsavtalen inngått mellom Kunden og Leverandøren (Telenor) er 

gjennomgått med Entreprenøren og at Kunden tar ansvar for 

Entreprenørens ferdsel og arbeid i Telenors tekniske rom når denne opptrer 

på vegne av Kunden 

 At ”Generelle sikkerhetsbestemmelser for tekniske anlegg” er gjennomgått 

med Entreprenøren og akseptert av denne. (RN-101)  

 At ”Retningslinjer for adgang til Telenor Norges tekniske lokaler” (RN-100-2) 

er gjennomgått med Entreprenøren og akseptert av denne. 

 At ”Avtale om egenmontasje” er gjennomgått med Entreprenøren 

3. Kunden bekrefter at han skaffer adgang til Leverandørens (Telenors) tekniske 

rom  

  



Avtale om Telelosji 

Vedlegg: Avtale om prekvalifisering for montasje i Telenors lokasjoner 

 

Utgave 01.05.11  Side 11 av 11 

4. Entreprenøren er prekvalefisert for. 

 
Bygg – og /eller gravearbeide                                        

 

Teletekniske arbeider                                                      

 

Installasjonsarbeide (innendørs)        

 

Godkjenning for arbeid i Telenors master og tårn      

 

Elektro                                                                          

 

Innføring av telekabler i Telenors bygg                    

 

 

Entreprenøren 

Firmanavn:       

Foretaksnummer: 

Adresse: 

Kontaktperson:       Telefonnr.:       

Mail-adresse: 

  

Kunden 

Firmanavn:       

Foretaksnummer: 

Adresse: 

Kontaktperson:       Telefonnr.:       

Mail-adresse: 

  

 

Entreprenøren:  Kunden:  

 
 

 
 

Dato og underskrift Dato og underskrift 

 
Navn og stilling 

 
Navn og stilling 

 
 

 

Denne bekreftelse på inngåelse av avtale sendes elektronisk til: 

trond-hugo.nass@telenor.com 
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