
Sjekkliste NSAB 2015 

Innledning:

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB)  har eksistert siden 1919 og har gjennom årene vært 
gjenstand for regelmessige endringer, siste gang i 2000. For fem år siden ble det anmodet om nye forhandlinger.

NSAB 2015 kjennetegnes av ønsket om en modernisering og en mer detaljert eksemplifisering i enkelte paragrafer, 
men også av ønske om konkrete avklaringer i forhold til bestemmelser hvor det etter hvert har oppstått uklarheter og 
uenighet. 

På enkelte punkter har det vært til dels krevende forhandlinger, med stor uenighet. Av den grunn er det viktig å være 
oppmerksom på at noen endringer kan ha sin begrunnelse i forhandlingskompromiss under veis. Det er derfor av 
betydning også å se sammenhengen mellom bestemmelsene, når disse i det følgende skal kommenteres enkeltvis og 
sammenlignes med tilsvarende bestemmelser i NSAB 2000.

Endringer i forhold til nåværende NSAB 2000 - med kommentarer:

§1: Anvendelse.
Opprinnelig var  speditørenes forslag å endre denne bestemmelsen innskrenkende til kun og eksklusivt  å gjelde for 
medlemmer av Nordisk Speditørforbund - og dermed ikke omfatte også «andre som har avtalt å anvende disse be-
stemmelser», slik det heter i NSAB 2000. 

Under forhandlingene påpekte brukersiden at bestemmelsene i NSAB 2000, bl. annet i  norsk rettspraksis, er  lagt 
til grunn som bransjepraksis og som «agreed document» . Kort betyr dette at dersom intet annet er avtalt mellom 
partene, så blir reglene i NSAB lagt til grunn - uavhengig av hvorvidt partene har vist til bestemmelsene eller ikke og 
uavhengig av medlemskap i Nordisk Speditørforbund eller tilsluttede organisasjoner. Dette er gjentatte ganger slått 
fast av norsk Høyesterett, senest igjen i Rt. 2013 s. 129.

Gjeldende rettspraksis har dermed skapt kontraktsrettslig forutsigbarhet også for transportbrukere uten inngått kon-
kret transportavtale. Dersom § 1 skulle innsnevres, så ville dette vært uheldig både for transportbrukerne og bransjen 
og det ville skapt en usikker rettstilstand rundt NSAB som bransjesedvane og dessuten medført en økning i antall 
tvistesaker.

På denne bakgrunn er teksten i NSAB 2015 endre, slik at det  allikevel åpnes for å gjøre unntak fra eksklusivitetsbe-
stemmelsen i det enkelte land. Som det fremgår av skriftlig tilføyelse til den norske oversettelsen av NSAB 2015, så 
er partene i Norge: NHO/Norsk Industri og NHO LT enighet om en slik særordning for Norge. Det betyr at § 1 i 
NSAB 2015 på samme måte som bestemmelsen i NSAB 2000, ikke kun og eksklusivt skal gjelde medlemmer, men 
også skal gjøres gjeldende for andre bedrifter, slik som tidligere. Dette vil også gjelde for Sverige og Finland.

§ 2 (tidligere § 23): Nettverksklausulen
Bestemmelsen er ikke endret i sitt innhold, men det er lovteknisk mer korrekt å foreta en forflytting til § 2, idet 
NSABs anvendelsesområde begrenses, slik at ansvarsbestemmelsene ikke kommer til anvendelse hvis avtale er truf-
fet om en bestemt transportmåte (f.eks. bil, båt eller fly) eller hvis det bevises at tap, manko, skade eller forsinkelse 
skjer mens godset transporteres med et bestemt transportmiddel. I slike tilfelle skal lovbestemmelser ( i Norge f.eks. 
vegfraktloven, sjøloven og luftfartsloven) og vanlig forekommende transportvilkår (f.eks. internasjonale konvensjoner 
eller bransjestandarder) for transportmåten gjelde i den grad disse avviker fra bestemmelsene i § 6, annet og tredje 
ledd (ansvarsbegrensningsreglene) eller §§ 15-21 (ansvarsreglene). Med unntak for nevnte avvik, vil alle øvrige NSAB 
bestemmelser, som ikke strider mot konvensjoner og ufravikelige lovbestemmelser, gjelde.



Nettverksbestemmelsen er komplisert og reiser flere spørsmål, spesielt ved transporter gjennom ulike land og konti-
nenter, der kontraherende fraktfører har overlatt transportene til to eller flere utførende fraktførere: Hvilke lovregler 
gjelder i slike tilfelle f.eks. i USA eller Kina? Finnes det «allment forekommende og godtatte transportvilkår» (sedva-
ne) som må legges til grunn mellom partene? Hvilke krav skal i så fall stilles til disse vilkårene for at de blir å akseptere 
som allment forekommende og godtatte transportvilkår? (greit i Europa som stort sett bygger på samme konvensjoner, 
men ikke utenfor Europa).Vil skade på gods under mellomlagring mellom transporter i en transportkjede reguleres av 
bestemmelsen? («..mens godset ble transportert…»).. osv.  

Det gode råd vil derfor alltid være å unngå slike kostbare tvilsspørsmål ved å få konkretisert i selve transportavtalen 
hvilke lover og bestemmelser som konkret skal gjelde for angjeldende internasjonale transport, i stedet for bare å måtte 
forholde seg til en henvisning til NSAB.

§ 3 (tidligere § 2): Speditøroppdraget
Bestemmelsen er betydelig endret i forhold til NSAB 2000,  men er atskillig klarere og mer konsis.

I punkt A er gjort en del nødvendig  tilføyelser av oppgaver en moderne speditøravtale kan inneholde, f.eks. stevedo-
ring, 3 og 4 parts logistikk og supply chain.

Bestemmelsen er ellers oppdelt i B (speditør som kontraktspart), C (speditør som formidler), D (lagring) og E (almin-
nelig praksis etc.), mens man i NSAB 2000 § 2 skilte mellom A (speditør som fraktfører), B (speditør som formidler), 
C (speditørs ansvar for kontraktsmedhjelpere) og D (lagringsoppdrag). Endringen var nødvendig (og mer juridisk 
korrekt), på grunn av de mange tilleggsoppgavene en speditør etter hvert har fått, - som ikke var naturlig å rubrisere 
som fraktføreroppgaver, men som ansvarsmessig må behandles på samme måte.   

Beskrivelsen av når en speditør må ansees som en formidler (pkt. C) gjør at skillet mellom speditøren som kon-
traktspart og formidler er blitt atskillig mer klargjørende enn tidligere - uten at nåværende rettstilstand endres. For 
transportbruker betyr dette, spesielt i forbindelse med flytransporter, at det heretter blir enklere å vurdere speditørens 
ansvar som transportmotpart. Dersom speditør kun skal bli å betrakte om formidler, kreves at han i avtale (muligens 
også i ordrebekreftelse og på faktura), må klargjøre sin formidlerrolle slik det fremgår av § 2. Som formidler er spedi-
tøren ikke ansvarlig for andre enn egne ansatte.

§ 4 (tidligere § 3): Oppdragsgiveren.
Bestemmelsen er uendret.

§ 5 (tidligere § 4): Generelle bestemmelser.
Det var formålstjenlig med et nytt tillegg i bestemmelsens fjerde ledd, som klargjør ansvaret for lasting og lossing/
stuing og sikring av gods i overenstemmelse med dagens forståelse av reglene.
Tillegget om elektroniske dokumenter i annet ledd er også nyttig og klargjørende. Utfordringen vil imidlertid som i 
dag være de tilfelle hvor det ikke finnes noen form for avtale overhodet. Slike situasjoner bør unngås.

§ 6 (tidligere § 5): Det er bra at nå også grov uaktsomhet fra speditør og ansatt hos speditør gir bortfall av speditørs 
rett til å påberope seg bestemmelser som utelukker eller reduserer hans ansvar. Dette betyr en betydelig styrkelse av 
transportkjøpers rettsstilling. Speditør og ansatte hos ham kan dermed ikke lenger handle grovt uaktsomt f.eks. ved 
truckkjøring på lageret - og slippe unna med et begrenset erstatningsansvar på skadet gods. 

Brukersiden var under forhandlingene sterkt imot innføring av tredje ledd som begrenser speditørs ansvar, dersom 
de nøyaktige omstendigheter som førte til tap, skade, manko eller forsinkelse ikke kan påvises. Dette vil f.eks. kunne 
frata bruker argumentet om at årsaker som mangelfulle systemer og manglende kontroll og sikkerhetsrutiner hos 
speditør kan bli å betrakte som grov uaktsomhet. Bestemmelsen er imidlertid etter lange forhandlinger blitt stående 
som et kompromiss. 

§ 7 (tidligere § 6): Bestemmelsen har kun små justeringer for å presisere speditørens ansvar ved henting, transport og 
ankomst innen rimelig tid.Kodifisering av eksisterende rettstilstand.



§8 (tidligere § 7): Reglene om speditørens ansvar når han er nødt til å handle uten først å innhente instruksjon, er 
uendret i forhold til tidligere regler

§ 9 (tidligere § 8): Gjelder når speditøren opptrer som formidler - uten ansvar for tredjemanns handlinger. Speditø-
rens informasjons-, reklamasjons- og sikringsplikt mv. er uendret i forhold til tidligere regler, dog med nytt tillegg om 
at nevnte plikter bare gjelder dersom speditøren eller hans folk har, eller burde hatt, kjennskap til skaden, tapet eller 
forsinkelsen. 

§ 10 (tidligere § 9): De to siste setningene i bestemmelsen i NSAB 2000, som gjelder speditørens antakelser om 
godsets normale beskaffenhet og normalt forhold mellom mål og vekt, samt oppdragsgivers plikt til forskuttering av 
utlegg på anmodning - er tatt ut. Det skulle ikke være negativt for transportbruker. Oppdragsgivers plikt til forskut-
tering av utlegg, er for øvrig inntatt i § 11.

§ 11 (tidligere § 10): Denne bestemmelsen om speditørs rett til å få betalt vederlag, forskudd, refusjon av utlegg etc. 
tilsvarer § 10 i NSAB 2000, men med slikt tillegg:
«..og dersom oppdraget avbrytes og ikke kan utføres som avtalt på grunn av forhold utenfor speditørens eller hans 
undertransportørers kontroll osv..»

Tillegget er ment å erstatte nåværende § 13 som dermed er strøket. § 11 synes imidlertid å gå noe lenger i favør av spe-
ditør enn § 13, idet speditøren ikke bare er berettiget til godtgjørelse for utlegg og utført arbeide mot dokumentasjon, 
men får rett til avtalt fraktbeløp og annen godtgjørelse - med fratrekk for hva speditøren har spart eller med rimelighet 
kunne ha spart ved ikke å ha effektuert kontrakten. Bestemmelsen kan derfor føre til uklarheter. Brukersiden i Norge 
anbefalte i stedet at nåværende tekst i NSAB 2000 ble benyttet, uten at dette førte frem.

§ 12 (tidligere § 11): Bestemmelsen er tilnærmet lik den tidligere. Annet ledd om utlegg i NSAB 2000 § 11 er bygget 
inn i en noe justert tekst i § 12.
For øvrig er NSAB 2000 § 12 fjernet som overflødig, med utgangspunkt i endrede tekster i 
NSAB 2015 §§ 11-12.
 
§ 13 (ny): Konfidensialitet og informasjonssikkerhet.
Ny gjensidig forpliktende bestemmelse, som ikke er urimelig, men noe omstendelig og påvirket av amerikansk kon-
traktsrett. Vær oppmerksom på at i siste ledd gjøres konfidensialiteten  gjeldende også etter terminering av kontrakten 
mellom partene. 

§ 14: Tilbakeholdsrett og pant.
Gjelder speditørens tilbakeholdsrett og siste skanse. Godt innarbeidet gjennom norsk rettspraksis (jfr Rt. 1973 s. 967, 
Rt. 1985 s. 298, Rt. 2008 s. 920 og Rt. 2013 s. 129). 

Bestemmelsen her er uendret, bortsett fra at begrepet tilbakeholdsrett er tilføyet, som en konsekvens av en dansk 
rettsavgjørelse. Endringen vil neppe ha betydning for norsk rettspraksis. 

Det er dog viktig å være oppmerksom på at pga. innskrenkende fortolkning gjennom norsk rettspraksis gir ikke tek-
sten i § 14 uttrykk for den reelle rettstilstand i Norge. Når det gjelder speditørens tilbakeholdsrett  for «samtlige øvrige 
fordringer på oppdragsgiver»- altså det som betegnes som inkonnekse krav («koblet panterett»), så sikres speditørens 
krav i henhold til  rettspraksis bare overfor oppdragsgiver, oppdragsgivers konkursbo og tredjemenn uten tinglyst pant 
i godset eller sikkerhet i form av gyldig salgspant. Norsk rettspraksis avviker her fra rettstilstanden i de øvrige nordiske 
land, der speditøren gis en sterkere panterett i godset.

Vær også oppmerksom på at for at speditøren skal kunne benytte seg av tilbakeholdsrett, så må i tillegg følgende 
forhold være oppfylt:
Skyldneren må være speditørens oppdragsgiver og godset må tilhøre ham, godset må være under speditørens kontroll, 
oppdragsgiver må varsles, det må være forholdsmessighet mellom speditørens krav og verdien av det som holdes til-



bake og speditøren må ikke ha opptrådt utilbørlig. Speditøren må i tillegg utvise forsiktighet ved salg av tilbakeholdt 
gods. NSABs nokså uforbeholdne regler for salg, synes, i hvert fall i teorien, å være omtvistet.  

Særskilte bestemmelser
Speditørens ansvar som kontraktspart.
§ 15: Speditørens fritakelse for ansvar etter 15 dager er tatt ut, men  omsorgsansvaret for godset etter § 6 (tidligere § 
5) opprettholdes, dersom det pga. omstendigheter utenfor speditørens kontroll blir umulig å gjennomføre kontrakten 
eller blir umulig å levere godset etter ankomst leveringssted. 

Ny tekst kan synes å utgjøre en innsnevring i speditørs ansvar, men 15 dagers transportansvar for speditør virker 
unaturlig og ikke i overenstemmelse med alminnelig obligasjonsrettslige og transportrettslige prinsipper. Det synes 
derfor mer korrekt å knytte ansvaret til den faktiske varetekstperiode, men slik at det konverteres til en omsorgsrett 
hvis det foreligger mora fra mottakers side. 

§ 16: Gjelder bortfall av speditørens ansvar i situasjoner som nevnt i dagens NSAB 2000. 
I tillegg til en modernisering ved at også sikring er nevnt i punkt b), så fikk speditørene inn nytt tillegg i g) som gir 
bortfall av ansvar ved bruk av åpen transportenhet når dette er vanlig eller avtalt. Dette er for øvrig til en viss grad 
korresponderende med  reglene i vegfraktloven av 1974 § 29 punkt a).

Opprinnelig foreslo speditørene også bortfall av ansvar ved transport av farlig gods og levende dyr. Dette ble tatt ut 
under forhandlingene. 

Videre har man fjernet nåværende begrensning i speditørens ansvarsfritak, slik den formuleres i NSAB 2000 § 16 
(annet ledd) om at ansvar allikevel ikke bortfaller når feilen eller forsømmelsen skyldes speditøren selv eller noen han 
svarer for - og regler om bedømmelse av speditørens ansvar etter b), d) og e) ved kjennskap eller unnlatelse (NSAB 
2000 tredje ledd).
.  
Slik § 16 er utformet vil uansett ikke speditøren gå fri for ansvar, dersom feil eller forsømmelser skyldes ham eller noen 
han svarer for eller han på noe vis (også stilltiende) kan ansees for å ha akseptert forholdet 

§ 17: Bestemmelsen er lik dagens, med tillegg av bisetning om at det er kunden som må bevise at godset ikke har en 
restverdi. Tillegget kan være vanskelig å forstå og syners feilplassert i forhold til erstatning for tap eller manko. Bru-
kersiden anbefalte derfor bisetningen tatt ut. 

Under sluttforhandlingene viste det seg at tillegget om bevis for restverdi var det kompromisset som skulle til for at 
speditørene kunne akseptere at § 19 i nåværende NSAB 2000 utgikk. For brukersiden, spesielt innen næringsmid-
delindustrien og i forbindelse med merkevarer, har det lenge vært sterk motstand mot at eiendomsretten til gods som 
speditøren har erstattet fullt ut, forbeholdsløst tilfaller ham. 

Partene i Norge: NHO/Norsk Industri og NHO LT har diskutert saken og blitt enige om slik fellesuttalelse for å 
klargjøre bestemmelsen:

«Under de nordiske forhandlingene om ny NSAB 2015, ble partene enige om at overgang av eiendomsrett til 
gods som blir erstattet fullt ut, er problematisk for transportkjøperne da de ikke ønsker at ødelagte varer skal 
komme ut for salg. Partene var også enige om at speditørens erstatningsansvar skulle begrenses, hvis det forelå 
en restverdi på godset. På den bakgrunn ble paragraf 19 i NSAB 2000, som hjemlet rett for speditøren til å 
overta eiendomsrett til gods ved full erstatningsutbetaling, fjernet - samtidig som  NSAB 2015, paragraf 17 
ble tillagt en bisetning om at oppdragsgiver må dokumentere at godset ikke har noen restverdi.
Restverdi kan en vare ha etter NSAB, paragraf 18, som omhandler skade på gods. Ved uenighet om restver-
dien har oppdragsgiver bevisbyrden. I slike situasjoner anbefales bruk av uavhengig takstmann som begge 
parter kan gi kommentarer til. En slik takst binder dog ingen av partene.

§ 18: Bestemmelsen er lik dagens bestemmelse.



Forsinkelse
§ 19 (tidligere § 20): Bestemmelsen er i innhold lik dagens bestemmelse, med tillegg av ordene: hentes og transporte-
res i første ledd. Siste ledd i NSAB 2000 § 20 er ansett som overflødig og fjernet.

Totaltap ved forsinkelse
§ 20 (tidligere § 21): Bestemmelsen har fått et nytt tillegg B som regulerer og begrenser speditørens ansvar ved feil-
merking eller levering til feil bestemmelsessted.

Plikt til ny fremsendelse ved feillevering, er isolert sett en utvidet forpliktelse for speditøren, som ikke finnes i NSAB 
2000, men forpliktelsen finnes i særlovgivningen. Etter norsk transportrettspraksis vil speditøren bli ansvarlig for 
feillevering og feilmerking som skyldes ham. Ny fremsendelse er i den sammenheng en naturlig avhjelp, dersom man 
vil unngå erstatning (jfr. §§ 17 og 18).  Slik bestemmelsens siste bisetning er utformet, griper denne også inn i det 
utvidede erstatningsansvar ved grov uaktsomhet.  Dette er en svekkelse av transportkjøpers rettigheter til fordel for 
speditør. Brukersiden i Norge argumenterte derfor for å fjerne punkt B - uten å lykkes. 
  
§ 21 (tidligere 22): Den beløpsmessige ansvarsbegrensning i pkt. A på SDR 8.33 per kilo bruttovekt for tap, manko 
og skade er lik nåværende bestemmelse i NSAB 2000.
Punktene. B, C, D og E er nye. 
Punkt. B (forsinkelse) er kun en gjentakelse av dagens regler, slik de fremkommer i NSAB 2015 § 19 A - og er i og 
for seg overflødig.
I punkt C (for alle andre tjenester), f.eks. i forbindelse med fortollingstjenester, rådgivning, bistand med forsikring 
og import/eksport dokumenter osv, jfr. § 3A, er beløpsbegrensningen satt til SDR 100 000 for hver oppdrag. Under 
forhandlingene diskuterte partene en økning i ansvarsbegrensning til SDR 250 000, men endte på SDR 100.000, som 
er i overenstemmelse med standard speditøransvar i en rekke andre land som f.eks. Tyskland, England og Nederland. 
Punkt D (avtale om spesiell levering)
Punkt E (beregningsregler som viser til prinsippene i §§ 17-20). 

For ordens skyld minnes om at nevnte beløpsbegrensninger ikke gjelder ved forsett eller grov uaktsomhet jfr. § 6, 2 
ledd.

Speditørens ansvar som formidler
§ 22 (tidligere § 24): Bestemmelsen er lik tidligere regel, men setningene om speditørs bevisbyrde i forhold til om-
sorgsfull ivaretakelse av oppdragsgivers interesse og tilbørlig omsorg ved valg av tredjeperson jfr. NSAB 2000 § 24, 
første ledd og annet ledd, er tatt ut - og erstattet med ny setning som legger føringer for hvilke momenter som skal 
legges til grunn for å avgjøre hvorvidt speditøren har utvist tilbørlig omsorg i slike tilfeller.

§ 23 (tidligere § 25): Bestemmelsen er lik tilsvarende bestemmelse i  NSAB 2000, dog med tillegg om at prinsippene 
i ansvarsreglene §§ 17- 21 også legges til grunn for  ”alt annet tap”. 

§ 24 (tidligere § 26): I bestemmelsens første ledd er tatt inn nytt tillegg som begrenser formidlerens totalansvar til 
SDR 500.000 for en og samme hendelse.

Ved forsinkelse, tap, manko eller skade på gods skal kompensasjon dog ikke overstige de vanlige ansvarsbegrensninger 
(a og b) - og for alle andre tap (c) gjelder det en begrensning på 5 ganger avtalt betaling for oppdraget.

Bestemmelsen - herunder begrensningsreglene - får neppe større betydning, fordi området for rene formidlingsopp-
gaver er sterkt begrenset. 

Lagring.
§ 25 (tidligere § 27):  Bestemmelsen er forenklet og bygget opp litt annerledes. I tillegg er punkt A knyttet opp mot 
speditør som kontraktspartner, jfr. § 3 B  - uten at dette medfører reelle endringer utover at ansvaret ikke lenger er 
begrenset til 15 dager. I tillegg er tatt inn en setning om speditørens rett til å vurdere godsets verdi, når slik verdi 
ikke er gitt av oppdragsgiver. Når det gjelder nevnte verdivurdering bør transportkjøper ta inn i lagringsavtaler eller 



som tillegg i transportavtalen at i tilfelle der speditør skal foreta et verdianslag av hensyn til lagringsforsikring, så må 
vedkommende varsle vareeier skriftlig med mulighet for å oppgi korrekt verdi.  
Bestemmelsen har fått tillagt et punkt C, som sier at denne ikke gjelder for § 16, 2 ledd -tilfeller - altså ikke for penger, 
verdipapirer og andre verdisaker. 

Oppdragsgiverens ansvar.
§ 26 (tidligere § 28): Bestemmelsen pålegger oppdragsgiver å holde speditør skadesløs ved skade, tap og ansvar som 
kan oppstå i konkrete situasjoner. I punkt a) er tilføyet også informasjon og dokumenter tilknyttet oppdraget. Punkt 
e (godset er ulovlig, defekt, mangelfullt eller ikke forenlig med gjeldende regler og forskrifter osv.) og punkt f (spedi-
tøren lider et direkte økonomisk tap, ilegges bøter eller straff mv.), er nye i NSAB 2015 og kan  påføre oppdragsgiver 
ytterligere erstatningsutbetalinger, men punktene er i og for seg ikke urimelige. Så vidt vites, har det imidlertid vært 
få (om noen) erstatningssaker etter denne bestemmelsen.  

Reklamasjoner, foreldelse og  tvisteløsning.
Reklamasjon.
§ 27 (tidligere § 29): Bestemmelsen er i sitt innhold i det store og hele nærmest identisk med dagens regel, men  gjelder 
også tap av gods. 

Foreldelse
§ 28 (tidligere § 30): Bestemmelsen gjelder ikke Norge. Hos oss gjelder foreldelsesloven av 1979 med en foreldelses-
frist på 3 år. Det betyr at man må være oppmerksom på fristproblematikken ved regresskrav mot nordiske under-
transportører, som i henhold til NSAB § 28 har en foreldelsesfrist for søksmål på bare 1 år.

Tvisteløsning
§ 29 (tidligere § 31): At hovedsporet heretter blir å avgjøre tvistesaker for retten, i stedet for ved voldgift, gir en bedre 
sikkerhet for et riktig resultat gjennom ankeadgangen. Erfaringen er uansett at de fleste saker i forkant blir avgjort 
etter forhandlinger mellom partene utenfor rettsapparatet.

Annet:
NSAB har ingen overgangsbestemmelser. 
I tvilstilfelle om det er gamle eller nye NSAB regler som skal gjelde, må derfor vanlige kontraktsrettslige prinsipper 
legges til grunn. Det betyr at dersom en transportavtale inngås før NSAB 2015 trer i kraft og det henvises til NSAB 
2000, så vil det være de gamle bestemmelsene som gjelder ut kontraktsperioden, selv om perioden løper utover i 
2016/2017. Dersom man imidlertid i samme situasjon kun henviser til NSAB, så vil dette bli fortolket til å gjelde den 
gjeldende NSAB til enhver tid. Med andre ord vil da NSAB 2000 gjelde ut 2015, mens NSAB 2015 vil gjelde fra 1. 
januar 2016.

Vi har under § 1 foran orientert om at NSAB gjennom rettspraksis er akseptert som sedvane og ”agreed document” i 
bransjen. Dette betyr altså at dersom intet annet er avtalt mellom partene, så  legges NSAB til grunn for avtaleforhol-
det, selv om det verken skriftlig eller muntlig er henvist til den.
Det er ikke uvanlig (og fullt lovlig) å prøve å avtale seg vekk fra  bestemmelser i NSAB, som en part ikke vil kunne 
godta. Dette krever imidlertid skriftlig enighet og bør gjøres senest i forbindelse med transportavtalen. Det bør derfor 
være en avsluttende oppfordring til transportkjøperne at de setter seg nøye inn i NSAB’s bestemmelser og konsekvenser.

Oslo, 24. november 2015  






