
 PROPER CONSULT AS – GENERELLE VILKÅR 

BESTILLING OG AVBESTILLING 

Bestilling og avbestilling gjøres skriftlig. Begge parter kan til enhver tid si opp/avbestille et oppdrag. Ved avbestilling fra klient blir ikke evt. forskuddshonorar 

refundert. Fakturamottaker er den person eller det firma som bestilte tjenesten, med mindre annet spesifiseres innen rimelig tid etter bestilling, og opprinnelig 

fakturamottaker skriftlig samtykker til dette.  

UNDERSØKELSESPLIKT OG OPPDRAGETS OMFANG 

Før arbeidet påbegynnes vil klient motta et dokument med beskrivelse av oppdraget og oppgaveforståelse fra Proper Consult AS (oppdragsbekreftelse). Klient plikter 

å lese gjennom dokumentet og informere om eventuelle feil, misforståelser eller utydelighet. Klient informeres herved om at oppdragets omfang og natur kan endre 

seg underveis. Videre gjør klient seg forstått med at eiendomsforhold, planer og regelverk stadig forandrer seg, og at innhentet informasjon og leverte tjenester kan bli 

utdatert ved endrede forhold og over tid.  

BRUK OG RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALER 

Klient aksepterer at alt arbeid produsert av Proper Consult ikke kan videreselges, brukes i andre prosjekter eller brukes av tredjeparter uten Proper Consult sitt 

samtykke. Klient har rett til å bruke materialet til gjennomføring av det aktuelle prosjektet, senere drift, og vedlikehold. Skulle Proper Consult bli avviklet, kan klient få 

tilgang til- og disponere utarbeidet materiale i sin helhet. Klient har rett til å få papirkopier eller tilsvarende elektronisk lagret materiale (for eksempel pdf). Klient kan 

ikke kreve kopi av aktivt programvarebasert materiale (for eksempel dwg, pln, eller tilsvarende formater). Dette må det i så fall gjøres egen avtale om. Av praktiske 

årsaker vil likevel slike filer kunne oversendes andre under forutsetning at disse benyttes internt som underlag og ikke videreformidles. Dersom aktive filer misbrukes 

ved overlatelse til utenforstående uten Proper Consult sitt samtykke vedtas en godtgjørelse minimum kr. 30 000. Proper Consult AS har alle rettigheter til sine ideer 

og det materialet de har utarbeidet. Utarbeidet materiale kan ikke benyttes på en annen måte, eller i annen sammenheng enn forutsatt, uten vårt skriftlig samtykke.  

LEVERING 

Levering av dokumenter skjer ved e-post med mindre dokumentene må være originale, i så fall leveres de per post eller direkte av Proper Consult.  

PRISER OG BETALING 

Alle priser oppgitt i oppdragsbekreftelse, på hjemmeside, i korrespondanse eller i prisliste med mer inkluderer ikke eventuelle offentlige gebyrer, avgifter eller 

dokumentavgift. Eventuelle direkte utlegg for oppdraget som f. eks situasjonskart, nabovarsling og bestilling av tinglyste servitutter blir viderefakturert til kunde og er 

ikke inkludert i timepris eller fast pris. Minste fakturerbare tid er 15 min, f. eks ved møter, telefonsamtaler, e-post eller andre henvendelser.  

Avklaringer med kommune, klient eller tredjepart er tidsbruk som det ikke er tilfredsstillende mulig å estimere på forhånd, og er derfor ikke medregnet i de estimerte 

timene for arbeidene. Fakturering skjer fortløpende. Faktura sendes via e-post, og betalingsfrist er 7 dager fra fakturadato. Det tilkommer et påslag ved hver faktura,  

5 %, for å dekke administrative kostnader. Ved manglende betaling sendes betalingspåminnelse, og det vil påløpe purregebyr og renter. Ved forsinket eller manglende 

betaling stilles arbeidet i bero inntil forholdet er brakt i orden. Hvis ikke annet er særskilt avtalt gjelder følgende ved fast pris:  

Halvparten av avtalt honorar faktureres ved oppstart. Resterende faktureres når oppdrag er gjennomført. Med gjennomført menes det at søknad eller annet 

arbeid/andre dokumenter blir levert til kommune eller annen part(er) som skal motta søknad eller andre dokumenter som oppdraget gjelder.   

KOMMUNIKASJON 

Funksjonen ansvarlig søker forutsetter at all kommunikasjon med det offentlige i byggesaken går via ansvarlig søker. Klient bekrefter med dette at ingen 

kommunikasjon med det offentlige skal gjennomføres uten å avklare dette med Proper Consult i forkant. 

REKLAMASJON OG ANSVAR 

For å kreve reklamasjon, erstatning, retting eller etterlevering skal klage/påstand om at en tjeneste er mangelfullt utført meddeles skriftlig per e-post. En 

klage/påstand skal leveres innen rimelig tid. Mangelbrev eller avslag fra kommune, tredjepart eller annen offentlig instans i forbindelse med søknad eller annet arbeid 

er ikke å anse som at en tjeneste er mangelfullt utført. Dersom manglene nevnt i et mangelbrev ikke lar seg rette opp innen rimelig tid grunnet eksterne faktorer eller 

aktører skal ikke Proper Consult holdes til ansvar. Dersom kommune (eller andre) avdekker eksisterende ulovlige forhold og/eller ulovlige tiltak utført av andre enn 

Proper Consult, kan ikke Proper Consult holdes ansvarlig for dette. Klient plikter alltid å informere Proper Consult om forhold som er, eller kan være, ikke godkjent eller 

ulovlige. Både klient og Proper Consult kan kreve retting gjennom etterlevering. Proper Consult er ikke ansvarlig for eksisterende tinglyste dokumenter, avtaler, 

forpliktelser og/eller rettigheter. Ved søknader eller annet arbeid der eksisterende tinglyste dokumenter, avtaler, forpliktelser og/eller rettigheter blir berørt, er klient 

selv ansvarlig for å følge opp og ordne alle forhold knyttet til dette. Proper Consult er ikke ansvarlige dersom nødvendige tredjeparter og/eller klient ikke kan levere 

nødvendig informasjon og/eller dokumentasjon innen rimelig tid for å levere et komplett produkt. Proper Consult påberoper seg retten til å avbestille oppdraget i slike 

tilfeller uten at klient kan kreve erstatning. Proper Consult AS har tegnet ansvarsforsikring til dekning for eventuelle feil og/eller mangler. Forsikringssum er begrenset 

til 150 G for hvert skadetilfelle når det er en klar årsakssammenheng mellom rådgivning og økonomisk tap hos tredjepart.  

Proper Consult AS har ikke ansvar for avvik på anslåtte mengder eller kostnadsoverslag med mindre annet uttrykkelig er avtalt. Ansvaret er under enhver 

omstendighet begrenset til den dekning ansvarsforsikringen gir. Det kan ikke kreves ytterligere erstatning for direkte eller indirekte tap. Som direkte og indirekte tap 

anses blant annet: tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tapt fortjeneste og krav fra tredjeparter. 

OPPLYSNINGSPLIKT 

Klient skal fortløpende underrette Proper Consult om alle forhold av betydning for prosjektering og gjennomføring av prosjektet, ved kopi av referater, korrespondanse 

og annen informasjon som kan eller bør nedsettes skriftlig. 

AVBRUDD 

Dersom klient ikke overholder forutsatt kommunikasjon og informasjon overfor Proper Consult, eller ved manglende betaling, eller ved gjentatt betalingsforsinkelse, 

eller når klient handler i strid med bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen eller andre lovverk, kan Proper Consult avslutte samarbeidet og trekke alle 

ansvarsretter i forbindelse med prosjektet eller arbeidet.  

TELEFONTID 

Proper Consult sin telefontid er mellom 09.00 og 15.30.  

 


