
 

 

 

1.desember 2021 

NOBB BRUKERAVTALE (uten pris) 
 

1. Formål 

Norsk Byggevarebase (NOBB) er en tilpasset vareinformasjonsdatabase som har som 
formål å distribuere korrekt og oppdatert vareinformasjon effektivt til vareeiers kunder og 
forbindelser i byggenæringen. 

Ved inngåelsen av denne avtalen får brukeren på de vilkår som fremgår av avtalen 
kostnadsfri tilgang til informasjon tilgjengelig i NOBB, bortsett fra prisinformasjon og 
informasjon i tilleggstjenester slik som NOBB Kontrakt, ByggDok, Byggtjeneste Frakt, og 
andre fremtidige tjenester som defineres som tilleggstjenester. 

Norsk Byggtjeneste AS (Byggtjeneste) markedsfører og opererer NOBB i Norge. 
Byggtjeneste disponerer nødvendig datamaskinutrustning og programvare for å drifte NOBB, 
og legger til rette for kommunikasjon og handel mellom vareeier og kundene. 

Vareeier leverer vareinformasjon i henhold til avtale mellom vareeier og Byggtjeneste, og 
legger denne inn i databasen ved hjelp av programvare som blir levert fra Byggtjeneste. 

Byggtjeneste vil videreutvikle innholdet i NOBB for å tilfredsstille brukernes krav til økt 
innhold og kvalitet. 

 

2. Bruk av NOBB informasjon 

Brukeren gis, så lenge denne avtalen løper, en begrenset, ikke-overdragelig lisens til å 
benytte informasjon tilgjengelig i NOBB til enhver tid, bortsett fra indekspris, via nobb.no. 
NOBB skal alltid oppgis som kilde for informasjonen. 

Alle brukere må registreres med mailadresse som brukernavn og får tildelt eget passord for 
tilgang til NOBB. 

Brukeren registreres som: Arkitekt, Rådgiver, Entreprenør, Håndverker, Offentlig 
saksbehandler, Handel, Vareeier, 3. parts applikasjonsleverandør eller Annet. 

 

3. Eierskap til informasjonen, priser og betalingsbetingelser 

Den enkelte vareeier eier egen vareinformasjon i NOBB -databasen. Byggtjeneste eier 
NOBB-nr., varetekst, det strukturelle innhold, herunder varegrupper og moduler, og 
databaserettigheter i medhold av åndsverkloven § 24 og, samt rettighetene til formidling av 
informasjon og dokumentasjon i databasen til registrerte brukere. 

Brukeren av ÅPEN NOBB kan benytte innholdet i NOBB kostnadsfritt. 

Eventuell rådgivning, kurs og utdanning, support og spesialtilpassede IT løsninger ved 
kobling av NOBB til brukerens IT-plattform faktureres etter avtale. 

 



 

 

 

4. Ansvar 

Ansvar som følge av teknisk svikt er begrenset til omlevering av tapt ytelse. Byggtjeneste er 
ikke ansvarlig for at registrerte data er korrekte eller oppdaterte, men vil tilstrebe dette. 

Under enhver omstendighet er Byggtjeneste uten ansvar for tap eller følgetap. 

Eventuelle ansvarskrav fra tredjepart kan ikke gjøres gjeldende overfor Byggtjeneste. 
Brukeren plikter å holde Byggtjeneste skadesløs for det tilfelle at Byggtjeneste skulle bli holdt 
ansvarlig for skade som påføres tredjepart som følge av brukerens bruk av NOBB- 
databasen. 

 

5. Avtalens varighet/oppsigelse 

Avtalen løper inntil den skriftlig sies opp av en av partene. 

Ved vesentlige eller gjentatte brudd på bruksbetingelsene vil Byggtjeneste kunne si opp 
avtalen med umiddelbar virkning. 

 

6. Tvist 

Konflikter mellom partene vedrørende avtalens gjennomføring og innhold skal først søkes 
løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver av partene kreve 
tvisten avgjort med endelig virkning ved de alminnelige domstoler. 

 

7. Undertegning 

Brukeren bekrefter godkjennelse av foreliggende avtale for bruk av Norsk Byggevarebase før 
tildeling av brukernavn og passord. 

 

8. Ta i bruk API 

For å hente ut større datamengder, kreves det at du har et abonnement på NOBB og et API-
abonnement. Dette er betalbare tjenester som gir tilgang til alt av produktdata og tilhørende 
dokumentasjon basert på deres behov. Ta kontakt med salg@byggtjeneste.no.      


