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Byggsikkerhetsgarantier og andre garantistillelser 

Daglig leder i NESO garanti:  Reidar Meinstad 



Matrix Insurance As (Matrix) er en forsikrings- og 
garantiformidler med godkjennelse i 
Finanstilsynet. 

Matrix administrerer også NESO Forsikring’s 
medlemstilbud på personforsikringer. 

Matrix formidler alle garantier fra ett A-rated 
selskap som heter CBL Insurance limited. 

Matrix innehar ingen juridisk kompetanse, men 
dekker de garantibehov og -nivåer som 
fremkommer av kontrakt eller forespørsel. 

 

 

 



• Våre  garantier blir 
løpende 
kvalitetssikret via 
tett samarbeid med 
advokatfirmaet 
Wiersholm og deres 
spesialister innen 
vårt fagområde.  



 

 Byggsikkerhetsgarantier dekker krav til sikkerhet iht. 

Standardkontrakter/Næringskontrakter 
 NS8407:  Totalentrepriser 

 NS8417:  Totalunderentrepriser 

 NS8406:  Forenklet bygge- og  anleggskontrakt 

Bustadoppføringslova  
 Regulerer avtaler og garantiansvar mellom entreprenør/byggherre og 

forbruker på alle former for eiendom til bostedsformål, både vanlige boliger 
og fritidsboliger. Loven gjelder også dersom påbygging eller ombygging 
innehar karakter av full ombygging/oppussing. 



 

 I alle kontrakter mellom 2 profesjonelle parter kan partene 
forhandle seg vekk fra de normale standardkravene om å 
stille garanti.  

 Normalt ser vi at hovedentreprenør ofte forhandler seg 
vekk fra kravet om å stille garanti overfor 
underentreprenør. 

 
 

 



 

 Iht. NS kontrakter er det opp til 4 parter som stiller 
gjensidige garantier til hverandre. 

 
 Byggherre/utbygger fra/til Totalentreprenør 

 Totalentreprenør fra/til Totalunderentreprenør  

 Totalunderentreprenør fra/til underentreprenør 



 

  Det er 3 hovedtyper av byggsikkerhetsgarantier i NS 
kontrakter: 

 

Standard garanti 

Forskuddsgaranti 

On Demand Garanti 



 

Standard garanti iht NS (8407/8417) 
10% i byggetid og 3% i garantitid for entreprenør 

17,5% i byggeperioden for byggherre 

(NB: NS8406 har kun 10% for byggherre) 

Forskuddsgaranti iht NS 
Krav fra underentreprenør om ekstra garanti for å sikre 

betaling av spesialbestillinger. 

On Demand Garanti iht NS 
Lite brukt og vanskelig å få tak i. Denne garantien kan 

påkalles uten at det foreligger enighet om feil eller 
utsettelser. 

 



 

 Standard garanti iht. Bustadoppføringsloven (BOF) 

 Den som selger boligen skal stille følgende garanti: 
 Iht. BOF §12: 3% eller 10% av kontraktssum inkl. mva. i 

byggeperioden + 5% av kontraktsummen inkl. mva. i 5 år 
etter overtakelse av boenheten. Garantisummen skal 
inneholde både kontantvederlaget, personlige tilvalg og 
andel fellesgjeld. 

Denne garantien skal stilles umiddelbart etter 
kontraktsinngåelse. 

 Iht. BOF §47 skal det stilles sikkerhet for 
forskuddsbetalingen på 10% - senest når beløpet er 
innbetalt og til boenheten er overtatt. 

 



 

 Forslag til endringer i Bustadoppføringslova §12. 
Det er ikke foreslått vesentlige endringer i byggeperioden med ett 

unntak. 
 Entreprenører/Byggherrer som tar forbehold om innvilgelse av byggelån, salg av et 

visst antall boliger eller igangsettingstillatelse i salgsprospektet/salgskontrakten 
plikter først å stille garanti etter BOF etter at forbeholdene er bortfalt, på den 
betingelse at sikkerheten senest stilles før bygging igangsettes.   

 

 Forbruker kan imidlertid holde tilbake alt vederlag frem til garanti etter §12 er 
mottatt. 

 

 Utvalget foreslår imidlertid at det innføres en ny bestemmelse i avhendingslova om 
plikt til å stille sikkerhet i tråd med bustadoppføringslova § 12 ved salg av ny-
oppført bolig. Slik likebehandling vil hindre at det gjøres samfunnsøkonomisk 
uheldige tilpasninger for å unngå kravet om sikkerhetsstillelse. Fordi formålet er å 
forhindre omgåelse av bustadoppføringslovas regler, skal imidlertid plikten til å 
stille sikkerhet etter avhendingslova bare gjelde i ett år etter ferdigstillelse så sant 
selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.  



 

 Forslag til endringer i Bustadoppføringslova §12 
  I garantiperioden: 

 Forslaget innebærer at garantiperioden reduseres fra 5 til 2 år. 

 Forslaget innebærer at garanti nivåene opprettholdes på samme 
nivå som i dag 

 (men et mindretall mener at garantisummen i garantiperioden 
skal opprettholdes på 10% når bygningen er foretatt på eiers 
tomt) 

 Hvordan påvirker dette prisen på garantiene ? 

Hvordan kan dette påvirke prisen på NS garantiene, om 
Utbygger/Entreprenør er den/de eneste som har en garanti 
som dekker det 3de året etter overtakelse ? 



 

  Byggherrer må/kan stille følgende garantier: 

 Iht BOF §12 og §47. 

Garanti til totalentreprenør 

 Entreprenører 

Garanti til utbygger/byggherre 

Garanti til totalunderentreprenør/underentreprenører 

 Til forbrukere iht. BOF §12 om det lages 
direktekontrakt om oppføring/ombygging av boenhet 
som omfattes av loven. 

 

 



 

 Totalunderentreprenører og/eller 
underentreprenører må/kan stille garanti mot 
totalentreprenøren eller direkte til 
byggherre/utbygger om det ikke foreligger 
totalentreprenør. 

 

Alle normale garantier mellom Byggherre -  
Entreprenør og underentreprenør kalles kontrakts-

garantier, og er ikke forskuddsgaranti eller On-
Demand garantier. 

 

 



 

Et garantiansvar kan dekkes på tre måter: 
 

- Depositumskonto 

- Bank garanti 

- NESO Garanti (eller tilsvarende) 
- Likviditet  

- Balanseføring 

- Pris 

- Effektivitet 



 

Andre garanti-stillelser som NESO garanti kan tilby: 

 

  Husleiegarantier 
 Som alternativ til bankgaranti eller depositumskonto kan NESO garanti utstede 

en husleiedepositumsgaranti til utleier av næringslokaler. 
 Begrenses til 6 måneders husleie (inkl. felleskostnader) 

 Betales årlig 

 Frigjør likviditet og tilgjengelig lånefasilitet hos bankforbindelsen 

 Skal ikke balanseføres eller noteføres som garantiforpliktelse (på lik linje med alle andre 

       garantier som utstedes av NESO garanti, fordi garantisten ikke har anledning til å ta pant i verdier. 

   



 
Andre garanti-stillelser som NESO garanti kan tilby: 
 
  Skattetrekks konto garanti 

 Som alternativ til å betale skattetrekket til de ansatte direkte inn på en sperret 
skattetrekkskonto i påvente av at disse skal betales videre til kemneren kan vi utstede 
en garanti til kemnerkontoret. 

 Garantisummen settes til det beløp som betales til kemneren hver annen måned + en margin for å sikre at 
garantien ikke må endres flere ganger i året. 

 Betales årlig eller halvårlig 
 Frigjør likviditet om dette er sikret via bankgaranti i dag, og det frigjorte beløpet kan benyttes fritt frem til det 

skal betales til kemnerkontoret. 
 Skal ikke balanseføres eller noteføres som garantiforpliktelse (på lik linje med alle andre 
       garantier som utstedes av NESO garanti, fordi garantisten ikke har anledning til å ta pant i verdier. 
 
Kostnad:  
Samme rate som for bygg sikkerhets garanti. En skattetrekks garanti på kr. 1.000.000,- vil da ha en årskostnad på 
10.000,- om dere har en rate på 1% på byggsikkerhetsgaranti. 
 (Om en bedrift må trekke på kassekreditten for å sette skattetrekket inn på en sperret konto 
  med 0,1% rente.. Da bør dette regnestykket være veldig enkelt) 

   



 

En bankgaranti prises på følgende måte: 

 

 Garantien har ofte et utstedelsesgebyr/etableringsgebyr 

 Garantien håndteres som et lån, og man blir belastet med en 
månedlig «rente»  
 Påstand/mulighet? 

 når en garanti skal løpe i 6 år, og om rentenivået i Norge endrer seg i 2019-2020. Er det en mulighet 
for at banken krever «mer» betalt for alle løpende garantier om normal-rente nivået øker med 2-
3%.. eller har alle som benytter bankgarantier «sikret seg» ved å: 

 Betale hele garantien up-front (slik som gjøres med NESO Garantiene) 

 Fått bekreftelse på at rentesatsen/betalingen er fast i hele garantiperioden 

 Ny bankgaranti krever ofte ny pant eller tas med i tidligere tinglyste   
pantebeløp, og må derfor regnskaps- og noteføres. 

 



 

En «Byggsikkerhetsgaranti» prises på følgende måte: 

 

 Garantien utstedes for hele garantiperioden, og betaling for hele 
perioden skjer på etableringstidspunktet 
 Ikke gjenstand for fremtidig renteøkning 

 Hele kostnaden utgiftsføres i prosjektregnskapet – og bedriften har ingen 
fremtidige kostnadsbelastninger eller kapasitetsbelastninger på dette. 

 Garantien krever ingen pant og har derfor en høyere risiko enn en 
bankgaranti (for garantisten) 

 

 Pris = rate x garantisum x garantitiden. 

 

Og hvordan beregnes raten  ? 

 

 



 
Krav under garantien. 
 Det må foreligge en konkret feil eller kontraktsbrudd 
 Det må foreligge en uvilje eller manglende evne til å rette opp feilen, og det skal 

gis tilstrekkelig anledning til å rette opp i forholdet  
 (man kan ikke starte utbedringsarbeider ved uenighet, og forvente at garantisten 
 betaler denne kostnaden ukritisk) 

 Det må foreligge et reelt og konkret økonomisk tap, og dette tapet må være 
dokumenterbart. 

 Det er kravstiller (byggherre, entreprenør, underentreprenør eller forbruker) 
som må melde et mulig krav til kontraktsmotpart og gi denne tilstrekkelig tid til å 
utbedre skaden/gjøre opp. 

 Er det uvilje eller manglede evne til å rette opp i forholdet skal det sendes 
betalingskrav og purring. Saken meldes til NESO Garanti, og CBL (Garantisten) vil 
da overta «kravet» til bedrift (eller konkursboet) om/når garantien utbetales. 
 NB: Garantiutbetaling krever altså BÅDE at det er skjedd en skade/mangel/kontraktsbrudd 

som er dokumenterbart OG at dette ender opp i insolvens/konkurs. 

      
 

 

 



 

Krav under garantien. 

 Garantien bortfaller automatisk når garantiperioden er utløpt. 

 Garantien dekker fortsatt krav som følge av et forhold som allerede 
er påpekt av en av kontraktspartene, men dekker ikke forhold som 
blir påpekt etter at garantiperioden er utløpt. 

 

Er det forhold som er påpekt av en av partene før garantitiden er 
utløpt, og som ikke er/blir utbedret må det mulige kravet varslet til 
garantist (via NESO Garanti) senest 6 måneder etter at garantiperioden 
er utløpt. 

 

 



 

Bortfall og nedtrapping av beløp 

 Garantien følger nedtrappingen som står beskrevet i kontrakten 
eller i BOF §47 og §12. 

 NESO Garanti skal ikke ha informasjon om overtakelse og/eller 
nedtrapping underveis i et prosjekt/garantiperiode 

 NESO Garanti MÅ få informasjon i de tilfeller der: 
 Prosjektet blir vesentlig forsinket – enten ved oppstart eller ved overtakelse 

 Prosjektkostnaden ender seg (personlige tilvalg eller kontrakts utvidelser) som 
krever endring i garantisummene. 

 

 

 



 

Bestillingsrutiner for NESO Garanti (alle typer) 

 

 Alle forespørsler, tilbud og garantibevis/faktura formidles via NESO 
administrasjonen i Svolvær. 

 

Send kopi av kontrakt til NESO  

Garanti@neso.no      Kontaktperson:  Karl-Fredrik Danielsen 

    Mobil 928 96222 

    Epost: karl-fredrik@neso.no 

 

Da skal vi sørge for at tilbud eller garantibestillinger blir effektuert så fort som mulig, og 
at garantidokumentene eller forhåndsbekreftelser blir formidlet tilbake til 

bestiller i løpet av ett par arbeidsdager. 

 

NB: Noter HASTER på garantibestillingen de ganger dette er krevende nødvendig, så skal 
vi sørge for å prioritere disse spesielt.   

 

mailto:Garanti@neso.no

