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AVTALE OM ARKITEKT OG INTERIØRARKITEKTOPPDRAG 

 

OPPDRAGSGIVER: INTERIØRARKITEKT: 
 
Navn:  
 
Adresse:  
 
Telefon:  
 
E-post:  
 
 

 
 
Paradis Interiørarkitekter AS 
Org.nr: 926.424.440 
Adresse: Nye Torvgården, 4.etg. Torvveien 1, 
1383 Asker. 
Telefon: 648 08 033 
E-post: post@paradisinterior.no 

  
 

 

Oppdraget utføres i henhold til kontraktbetingelsene inntatt som Vedlegg 1.  

Oppdragsgivers eventuelle standardbetingelser skal ikke gjelde med mindre annet er skriftlig 
akseptert av Interiørarkitekt. 

Generelle kontraktbetingelser for interiøroppdrag må leses av oppdragsgiver og finnes på nettsiden 
vår. https://www.paradisinterior.no/priser 

Oppdragsgiver og Interiørarkitekt har avtalt at Oppdraget skal faktureres ihht. Vederlag og 
betalingsbetingelser inntatt som på side 4 (Bilag 2). 

Kommentar fra oppdragsgiver: 

 

 

 

 

 

 

 

Signert avtale: 

Sted/Dato: ____________     Sted/Dato:  

Oppdragsgiver:      Interiørarkitekt: 

 

____________________________    _________________________             
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BILAG 1 
 

OPPDRAGSBESKRIVELSE 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oppdragsgiver er informert om at Interiørarkitekt ikke har ansvarsrett. Oppdragsgiver har derfor selv 
ansvaret for å ha ansvarlig søker dersom det er behov for dette, samt undersøke samtlige krav 
vedrørende eget tiltak med mindre PI har fått dette i oppdrag.  

Oppdragsgiver har ansvar for å kontrollere alle tegninger, herunder mål etc. som utarbeides av 
Interiørarkitekt. 

Konstruksjonsmessige endringer må vurderes og beregnes av utførende håndverker. Dette omfattes 
ikke av Oppdraget, og Interiørarkitekt er ikke ansvarlig for dette. 

Fysiske møbler, belysning, tapet etc. som er omtalt eller vist i bekrivelser/tegninger fra Interiørarkitekt 
er ikke inkludert, og må bestilles separat. 
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BILAG 2 

 
VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 

 
(A) OPPDRAG SOM FAKTURERES ETTER MEDGÅTT TID  

Interiørarkitekt utfører Oppdraget etter følgende timepriser: 

Hverdager mellom kl 08:00 – 16:00:  NOK 1400 inkl. mva 

Hverdager etter kl. 1600:   NOK 2150 inkl. mva. 

Lørdag og søndag:    NOK 2800 inkl. mva.  

Paradis Interiørarkitekter fakturerer kjøring med NOK 25 inkl. mva pr. km, samt. utlegg til parkering og 
bompenger i forbindelse med møter andre steder enn i våre lokaler.  

Vederlaget faktureres hver 14 dag.  

Betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato. 

ANSLÅTT TID ARKITEKTURPROSJEKTERING: 
1. Forundersøkelser: Ca. 3 timer. 
2. Befaring og oppmåling: 1-3 timer pluss reisetid. 
3. Opptegning av eksisterende: Ca. 2 timer pr. etasje og 1 time pr. fasade. 
4. Skisseutkast: Se (B). 
5. Møte med oppdragsgiver: 1-2 timer. 
6. Endelige søknadstegninger: Ca. 2 timer pr. plan. Ca. 6 timer alle fasader. Ca. 2 timer pr. snitt. 2-3 timer for 
situasjonskart og 3 timer for utomhusplan. Ca. 20 timer for 2 etasjer, alle fasader, 2 snitt, situasjonskart og 
utomhusplan. 
 
NB! Innkjøp av reguleringsplan, underlag terreng, situasjonskart og nabovarsel kommer i tillegg.  
Prisene er ca. som følger: 
Reguleringsplan og situasjonskart: Ca. 750 kr inkl. mva. 
Situasjonskart: Ca. 2000 kr. 
Nabovarsel: Ca. 1000-2000 kr. inkl. mva og evt. porto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paradis Interiørarkitekter AS. Nye Torvgården, 4.etg. Torvveien 1, 1383 Asker. Tel:(+47) 648 08 033.  
E-post: post@paradisinterior.no   www.paradisinterior.no    Org.nr: 926.424.440    Bank: 1506.55.09498 

 

4 

 

(B) OPPDRAG SOM UTFØRES ETTER FASTPRIS  

Avtalt fastpris for Oppdraget er: NOK                                    inkl. mva. 
Utregning: 
 
Rom Planløsning Overflater Belysning Møblering El-plan 
Stue 3,5 4,5 3,5 5,5 4 
Kjøkken 4,5 4,5 3,5 4,5 4 
Åpen stue/kjøkken 7 6,5 5,5 9 6 
Liten entré 2 2 1 1,5 1 
Entré/hall 2 2 3 3 2 
Garderoberom 3 2 1 2 1 
Gjesterom 3 2 1,5 2 1 
Bad 4 3 2 5 2 
WC 2 2 1 1,5 1 
Arbeidsrom 3 2 2 2 2 
Soverom 3 2 1,5 2 1 
Barnerom 3 3 2,5 3 2 
Vaskerom 2 1 2 3 2 
Trapperom 1 2 2 2 2 
SUM TIMER:      
Timepris (inkl.mva): 1400 kr  1400 kr 1400 kr 1400 kr 1400 kr 
Sum faser NOK (inkl.mva):      
Sum alle faser NOK (inkl.mva)  
Mengderabatt:   
SUM INKL. RABATT  

 
-10% mengderabatt på fastpris over 25.000 kr. inkl. mva. 
-20% mengderabatt på fastpris over 60.000 kr. inkl. mva. 
 
Minste fastpris er 10.000 kr. inkl. mva. 
 
 
Dette er en pakke ihht. beskrivelsen over. Vi leverer også tegninger med beskrivelse til håndverkere og 
henter inn priser på det vi forhandler av møbler, belysning, tepper, tapet, tekstiler mm. Revisjoner/ 
endringer på tilbud etter første tilbud er sendt faktureres på timer. Møter på kontoret innenfor 
kontortiden er også inkludert.  
Avtalen varer til prosjektet er ferdigstilt, senest 6 måneder fra dato for inngåelse av avtalen. Tid brukt 
etter dette vil faktureres på timer. 
 
I fastpris forutsettes det at oppdragsgiver har målsatte tegninger som kan brukes som underlag på prosjektet. 
Om dette ikke finnes, og/eller det er behov for befaring vil PI fakturere medgått tid og kjøring for 
oppmåling/befaring pr. time etter satsene over i (A). 

Oppmåling til solskjerming er ikke medregnet i fastpris og vil faktureres etter medgått tid og kjøring og i henhold 
til satsene over i (A). 

Tegning av møbler for møbelsnekker/ snekker er ikke medregnet i fastpris og vil faktureres etter medgått tid og 
evt. kjøring og i henhold til satsene over i (A). 

Fasadetegninger er ikke medregnet i fastpris. Dersom fasadetegninger inngår i Oppdraget, vil fasadetegninger 
faktureres etter medgått tid og evt. kjøring og i henhold til satsene angitt over i (A). 
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Prosjektledelse er ikke inkludert i fastpris. Dersom prosjektledelse inngår i Oppdraget, vil prosjektledelse 
faktureres etter medgått tid og evt. kjøring og i henhold til satsene angitt over i (A).  

Møter utenfor arbeidstid hverdager mellom kl. 08:00 – 16:00 er ikke inkludert i fastpris og faktureres etter 
medgått tid og evt. kjøring i henhold til satsene angitt over i (A). 

Ved justering av timepriser vil PI fakturere etter ny timepris fra 3 mnd etter signert avtale (fastpris berøres ikke av 
dette). 

Paradis Interiørarkitekter fakturerer kjøring med NOK 25 kr inkl. mva pr. km, samt. utlegg til parkering og 
bompenger i forbindelse med møter andre steder enn i våre lokaler. 

Ved fastpris faktureres hele oppdraget etter første utkast er sendt fra interiørarkitekt ved fastpris under NOK 
60.000 inkl. mva. For fastpris over NOK 60.000 inkl. mva vil 50% faktureres etter første utkast er sendt fra 
interiørarkitekt og de resterende 50% faktureres de 1. måneden etter. 

Betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato. 

Dette tilbudet er gyldig en mnd fra. dd. 

 

 

 

 


