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1.1 Om regelverket 

Dette regelverket er utarbeidet i henhold til de endringer som er vedtatt av Standardiseringsutvalget. 

Regelverket er gyldig fra og med 31. mai 2011 med alle kontroller og funksjonalitet slik det er nedfelt i 

dette dokumentet  

I tillegg til dette regelverket foreligger det en brukerveiledning for NOBB vareeier, samt et 

eksempelhefte med eksempler på gode innlegg i NOBB. Eksempelheftet omhandler tekstmalene som 

er utarbeidet av NOBBs txt-gruppe. 

Tekstmalene beskriver hvordan vareteksten skal beskrives i NOBB-databasen. Det er viktig at alle 

vareeiere bruker samme måte å beskrive varene på. Alle varene skal begynne med hvilken type 

vare/produkt det er. Det er mulig å legge sterke merkenavn først i varetekst1, dette forutsetter at 

vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. 

Det gjelder unntak for gruppe 05 Trelast, hvor alle tekster skal begynne med tresort. 

Dimensjon skrives med tall, gangetegn uten mellomrom og type dimensjon, slik:  

TYKKELSEXBREDDEXLENGDE 

1.2 Nye prinsipper og nye felter i NOBB 

At alle varer skal ha F-pak definert som første pakning er gjeldende fra og med 31. mai 2011. Det er 

derfor viktig at arbeidet med å opprette F-pak som første pakning startes så snart som mulig. Mål, vekt, 

volum og GTIN-nr. er obligatoriske felter på alle pakninger med pakningsklasse. Det eneste unntaket 

for regelen om at F-pak skal være første pakning er om varen merkes som en spesialvare. Det er ikke 

mulig å slette en F-pak, men om pakningen ellers er identisk er det mulig å endre GTIN-nr. på F-pak. 

Se eksempel på korrekt utfylt F-pak.  

 

1  Regelverket 
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Det er tilrettelagt for å kunne sette utgår dato for D- og T-pak. Dette er nødvendig når innhold i en D- 

eller T-pak endres. Den «gamle» pakningen får en utgår dato, og den nye like pakningen må legges 

inn med fra dato og nytt GTIN-nummer. 

 

Følgende nye felter er tilrettelagt for i løsningen: 

- Statistikkenhet:   Låses til varegruppe, administreres av Byggtjeneste (ikke i bruke) 

- Lagervare på pakning: Default ikke utfylt eller Ja  

- Holdbarhetsdato:  Default ikke utfylt eller Ja  

- Tåler frost   Default ikke utfylt eller Nei  

- Tollkode:  Norsk Tollkode og EU Tollkode 

- Transportkoder:   ADR på vare: UN-nr, Varenavn, Fareklasse, Emballasjegruppe 

- Flere Miljømerker:  NAAF, FSC, PEFC 

 

Følgende nye felter er det tilrettelagt for i løsningen i november 2013, versjon 7: 

Varetyper:  

- Standard 

- Display  

- Sammensatt vare 

- Spesialvare 

PSE ikke relevant 

Vare under arbeid 

Nye prinsipper – Standardsortimentet og varegruppe 05 Trelast  

Standardsortimentet opprettholdes, Treindustrien er vareeier. Prisgiver legger inn priser og prisgivers 

GTIN-nr. på løpemeter. Treindustrien oppdaterer standardsortimentet med F-, og T-pak. for alle bestill-

bare enheter. Prisgiver fjerner egne GTIN-nr. på alle pakninger i standardsortimentet unntatt eget 

GTIN-nr. for F-pak. Treindustrien har lagt inn standard snittstørrelse målt i løpemeter (LM) på PAK og 

MPK. PAK og MPK er begge definert som T-pak Prisgiver må kunne ta imot bestillinger på 

treindustriens GTIN-nr. på F- og T-pak. 

Alle prisgivere skal legge inn egen dokumentasjon, Treindustriens dokumentasjon fjernes. 

Det er store avvik i standardsortimentet for listverk, her kan det forekomme avvik på mellom 150 - 200 

%-enheter på innhold i pakningen.  
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1.3 Implementering av endringene  

Byggtjeneste prioriterer å implementere database endringene først, deretter de viktigste nye prinsipielle 

endringene fra Standardiseringsutvalget. Dette er: 

- Innføre GTIN-nr, mål og vekt som obligatoriske felt for pakninger med pakningsklasse – er 

innført 

- Tilrettelegge for mulighet å merke en vare som spesialvare – er innført 

- Tilrettelegge for å sette utgår dato for D- og T-pak – er innført 

- Visning av prisgivers dokumentasjon, standardsortimentet på NOBB.no – er innført 

 

1.4 Regelverk for markedsrettet informasjon i NOBB 

Dette beskriver regler for hvordan markedsrettet informasjon skal etableres i NOBB, for bedre 

presentasjon av varer, og for bedre beskrivelse og informasjon om varer/produkt i nettløsninger. 

Handelen ønsker primært og hente informasjon til sine nettløsninger fra NOBB – under forutsetning av 

at denne informasjonen er av god nok kvalitet fra den enkelte leverandør. 

Lang varetekst  

Lang varetekst skal primært brukes i handelens nettløsninger for forbruker og proffsalg. Lang varetekst 

har maks. lengde 100 tegn, og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst). 

Bilder i NOBB 

Alle nye varer skal kobles ha produktbilde for å bli godkjent. 

Miljøkrav til valg av produkter 

Det er svært viktig at miljøklassefiseringer/miljøegenskaper legges inn i NOBB. Spesielt er dette viktig 

for valg av produkter til bygg med særlige miljøkrav eller offentlige krav. Eksempel på dette er 

Svanemerket, EU-Blomst og produktegenskaper rettet mot miljø. 
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2.1 Modulinformasjon 

* = Obligatorisk felt 

 Grønn bakgrunn = inngår i vareimport (Excel)  

 Gul bakgrunn = nye felter etter Standardiseringsutvalgets arbeid. 

 Orange bakgrunn = nye felter november 2013 

Gyldige tegn:  

- A-Å 

- a-å  

- 0-9  

- ! = " % & ´ ( ) * ? , - . < > ◦ + 

Feltbeskrivelse NOBB beskrivelse og kommentarer  Validering 

Varegruppenr* Varegruppenummer 7 siffer, hentes fra varegruppestruktur 

NOBB varegruppestruktur, vedlikeholdes av Byggtjeneste 

 

Varegruppe-

beskrivelse* 

Beskrivende tekst for varegruppen, hentes fra 

varegruppestruktur 

NOBB varegruppestruktur i 3 nivåer, vedlikeholdes av 

Byggtjeneste 

 

Deltagernr* Prisgivers deltagernummer 6 sifre, Byggtjenestes system.  

Vareieer* Vareeiers firmanavn hentes fra Byggtjenestes system. Maks 35 tegn           Kan 

ikke inneholde ugyldig 

tegn 

Produsent* Liste hentes fra Produsentregisteret. 

Vareeiers produsenter er gjort tilgjengelig av Byggtjeneste. 

 

NOBB 

modulnummer* 

Unikt løpenummer på 8 siffer  

Internt modulnr* Et  tall eller en bokstav som er unik per modul - per 

vareeier, maks 8 posisjoner 

Er kun for vareeiers interne bruk. 

Unik for vareeier    Maks 

8 tegn.             Må fylles 

ut                             Kan 

ikke inneholde ugyldig 

tegn 

2  Feltbeskrivelser 
Obligatoriske og valgfrie 
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Modultekst 1* 35 posisjoner, en fellestekst for de varer som tilhører en 

modul 

Maks 35 tegn            Må 

fylles ut               Kan 

ikke inneholde ugyldig 

tegn 

Modultekst 2 35 posisjoner , fortsettelse av modultekst 1. Kan være blank Maks 35 tegn           Kan 

ikke inneholde ugyldig 

tegn 

Merkenavn* Merkenavnet til de varene som tilhører en modul. Modulen 

kan kun ha ett merkenavn. 

 

Modul-

beskrivelse  

Felles beskrivelse for alle de varer som tilhører modulen. 

Informasjonen overføres ofte til butikkdatasystemer, 

nettbutikker og varekataloger etc. 

En  tekststreng uten spesialtegn, og bør ikke være mer enn 

400 tegn 

 

Stikkord* 

/Søkeord 

Liste hentes fra stikkordsregsiteret i NOBB. En modul må 

ha min ett stikkord pr. modul. Stikkord skal kun skrives i 

entall. 

 

Standard Kobles til godkjennings- og kontrollordninger, standarder 

etc. 

 

Godkjennings 

Status* 

Brukes for kommunikasjon av ulike versjoner av modulen 

mot vareieer. 

Nyopprettet, Kontrollert godkjent, Kontrollert underkjent. 
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2.2 Vareinformasjon  

Felt-beskrivelse NOBB beskrivelse og kommentarer  Validering 

Opprettet dato* Vises kun for Vareeier 

Dato for første gangs registrering av varen 

 

Endret dato* Dato for når varen sist var endret  

Godkjenning-

status* 

Brukes for kommunikasjon av ulike versjoner av 

varen til vareieer. Nyopprettet, Kontrollert 

godkjent, Kontrollert underkjent, Utgått. 

 

NOBB-nummer* NOBB-nummer er entydig identifikasjon på den 

enkelte vare i databasen. Dette nummeret er et 

tilfeldig valgt nummer som består av 8 siffer. 

NOBB-nummeret blir tildelt når Vareeier legger 

inn varene i NOBB første gang 

 

Leverandørs 

varenummer * 

Vareeiers varenummer. Det artikkelnummer 

vareeier har på denne varen, maks 20 posisjoner. 

Maks 20 tegn                              

Unik for vareeier (samme nr kan 

ikke eksistere som prisgivers 

varenummer på varen han er 

prisgiver på)                                

Kan ikke inneholde ugyldig tegn. 

Kan ikke være blank 

Produsents 

varenummer * 

Produsentens varenr. Det artikkelnr. produsenten 

har på denne varen. Er som oftest likt Vareeiers 

varenr, maks 20 posisjoner. 

Maks 20 tegn                            Unik 

for vareeier                      Kan ikke 

inneholde ugyldig tegn. Kan ikke 

være blank 

Varetekst 1* 35 posisjoner som skal beskrive den enkelte vare. 

NOBBs tekstmaler (se Eksempelhefte) skal brukes 

for å se hvordan teksten skal bygges opp. Kan 

begynne med merkenavn, dette forutsetter at 

vareteksten er beskrivende nok til entydig å 

identifisere varen. Teksten skal være norsk. 

Maks 35 tegn.            Unik for 

vareeier       Kan ikke være blank    

Kan ikke begynne med tall                               

Kan ikke inneholde ugyldig tegn 

Varetekst 2 35 posisjoner. Fortsettelse av varetekst 1, kan være 

blank. Kan brukes til forklaring av forkortelser i 

varetekst 1. 

Kan brukes til å angi antall i F-pak, eks blisterkort 

eller eske med skruer. 

Maks 35 tegn               Kan ikke 

inneholde ugyldig tegn  

Lang varetekst Varebeskrivelse på 100 posisjoner. Skal være 

forslag til Markedstekst fra vareeier. Det inngår 

som felt i NOBB-Vareeiers import-

/eksportfunksjon i Vareeierapplikasjonen. 

Bruksområder: e-handelsløsninger kataloger etc.  

Erstatter ikke Varetekst 1. 

Maks 100 tegn                       Unik 

for vareeier                     Kan ikke 

inneholde ugyldig tegn 
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Vare-beskrivelse Unik beskrivelse for den enkelte vare. Vil 

overstyre den felles modul beskrivelsen på den 

aktuelle varen. Informasjonen overføres ofte til 

butikkdatasystemer, nettbutikker og varekataloger 

etc. Bør ikke være mer enn 400 tegn. (Erstatter 

eksisterende modulbeskrivelse på den aktuelle 

varen). 

Kan ikke inneholde ugyldig tegn 

Prisenhet * Varens enhetsbetegnelse i forhold til pris. Kun 

tillatte enheter i NOBB kan brukes. 

Kan ikke være blank           Gyldig 

NOBB-enhet 

PSE Relevant* Ja/nei. Dersom enhet for prissammenligning ikke 

er relevant for denne varen settes dette feltet til 

"Nei" 

Ja/nei 

Spesialvare Angir om varen er en spesialvare som produseres 

på oppdrag fra kunde.  

Ja/nei 

Lagervare Ja/Nei . Om varen kan bestilles (lagervare), eller 

må produseres først. 

Ja/nei 

Under arbeid* Ja/nei. Ja dersom vareinformasjonen ikke er 

komplett. Aktuelt dersom man f.eks venter på mer 

informasjon fra produsenten. 

Ja/nei 

NRF-nr Artikkelens NRF-nr. (Norske Rørgrossisters 

Forening) dersom det finnes. Skal ellers IKKE 

brukes, 15 posisjoner. Kun synlig for VVP-kunder 

 

NRF 

varegruppenr 

Artikkelens tilhørende varegruppenummer i NRF 

databasen. Kun synlig for VVP-kunder 

 

NRF 

leverandørnr 

Vareeiers leverandørnummer i NRF databasen er 

knyttet til varen Kun synlig for VVP-kunder 

 

Varen erstattes 

av 

Påfør det nye NOBB-nr denne varen skal erstattes 

av 

Må være et gyldig NOBB-nummer 

eller blank 

Miljømerke Kan angi om varen har Svanemerke eller EU- 

blomst, NAAF, FSC eller PEFC. Kan settes av 

både vareeier og prisgiver.  

 

Avgift Kan angi om varen får en pålagt avgift som ikke 

inngår i NOBB-prisen.  

 

UN-nr, For transport ADR, UN-nummer for aktuellt 

kjemisk stoff  

 

Varenavn og 

beskrivelse 

For transport ADR, Kjemiskt navn på stoff eller 

gjenstand  

 

Fareklasse For transport ADR, 9 hovedklasser, men klassene 

undergrupper skal også fylles ut.. 

 

Emballasje-

gruppe 

Gruppe i samsvar med ADR bestemmelsene  
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PSE på 

varegruppe 

Viser hvilken Prissammenligningsenhet som er 

standard for denne varegruppen   

 

Statistikkenhet Kobles mot varegruppe, administreres av 

Byggtjeneste 

(Ikke i bruk) 

Vare utgår dato Skal varen slettes, settes en dato her. Datoen kan 

ikke være mindre enn en måned frem i tid. Om en 

erstatningsvare finnes må dette fylles ut med et 

NOBB.nr. Må fylles ut av både vareeier og 

prisgiver. 

Settes min. 1 mnd. frem i tid. 

Egendefinert Kun for Vareeiere Egendefinert sortering av varer  

Sorterings-ndeks Kun for Vareiere. Hvordan skal varene sorteres i 

modulen. 

 

Holdbarhets-dato Angir om varen har en holdbarhetsdato  Ikke utfylt eller Ja 

Tåler frost Angir om varen tåler å lagres utendørs i ikke 

oppvarmet lager.  

Ikke utfyllt eller Nei 

NO Tollkode Norsk Tollkode/Tolltariff  

EU Tollkode EU Tollkode for bruk innen EU  

TUN Kun for Bruker, TUN nr og produktbeskrivelse 

matchet på  

GTIN-nr, gjøres av Byggtjeneste 

 

FINFO Kun for Bruker FINFO nr og produktbeskrivelse 

matchet på GTIN-nr, gjøres av Byggtjeneste 

 

Dokumenta-

sjons Indikatorer 

Kun for Bruker.  

Mediatype og URL til dokumentasjon og bilde 

knyttet til varen. 
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2.3 Pakningsformasjon 

Feltbeskrivelse NOBB beskrivelse og kommentarer  Validering 

Pakningsnr* Definerer rekkefølgen på pakningene. 
Pakning 1 skal ha nr. 1 

Unik per vare, settes automatisk 

Pakningstype* Pakningsenhet for aktuell pakning. 
Pakningsnummer. 1 er F-pak.  

Unik per vare unntatt ved 
utgående pakning 
Gyldig NOBB enhet 

Består av* Hvilken enhet denne pakningen består av 
i forhold til F-pak, prisenheten eller annen 
eksisterende pakning på varen. 
Se avsnitt 18 pakninger 

Må være en pakningsenhet som 
allerede eksisterer på varen 
og/eller prisenhet 

Består av antall* Det antall enheter pakningen består av i 
forhold til tidligere opprettete pakninger 
eller prisenhet 

Kan ikke være 0,00 
Må være 1,00 når Består av enhet 
er lik Pakningstype 
Må være et tall 

Pakningsklasse Pakningsklasse F-, D-, eller T-pak. Kan 
kun benyttes når pakningen har et GTIN-
nr.  
Pakning 1 er F-pak. (GTIN-nr. og 
mål/vekt er obligatorisk) 
PSE-pak angir 
prissammenligningsenheten og kommer 
alltid til slutt i rekkefølge 

Unik per vare.  
Kan forekomme flere ganger for 
overgruppe 05 trelast.  
D- og T-pak kan forekomme flere 
ganger ved utgående pakning 

GTIN-nr.   
(Tidligere EAN-
nr.) 

Obligatorisk for alle standard varer. 
GTIN-nr. for denne pakningen 
* Obligatorisk for F, D og T-pak og 
bestillbare enheter 

Gyldig kontrollsiffer 
Gyldig lengde (8, 12, 13 eller 14 
siffer). Unik i hele basen MÅ fylles 
ut dersom Pakningsklasse er 
definert 

Bestillbar* Ja/nei. Angir om kunden kan bestille 
denne pakningen 
Alle bestillbare enheter skal ha GTIN nr 

Alle varer må ha minimum 1 
bestillbar pakning 

Bruttohøyde Pakningens høyde i meter. * Obligatorisk 
for F, D og T-pak 

Numerisk 

Bruttobredde 
(dybde) 

Pakningens bredde (dybde) i meter. * 
Obligatorisk for F, D og T-pak 

Numerisk 

Bruttolengde Pakningens lengde i meter. * Obligatorisk 
for F, D og T-pak 

Numerisk lengde kan være 0 om 
bruttovolum er fylt ut på produkter 
som ikke har høyde Typisk 
sylinder 

Bruttovolum Pakningens Volum i kubikkmeter. * 
Obligatorisk for F, D og T-pak. Blir 
automatisk beregnet når 
høyde/lengde/bredde(dybde) er 
registrert. 

Numerisk. Inntastet volum 
overskriver beregnet volum 

Bruttovekt Pakningens vekt i kilo * Obligatorisk for F, 
D og T-pak 

Numerisk 
 

Lagerført* Ja/Nei. Angir om pakningen normalt 
lagerføres 

 

Pakning utgår 
dato 

Skal pakningen utgå, settes en dato her.  
Gjelder for D- og T-pak 

Datoen kan ikke være mindre enn 
en måned frem i tid. 
Samme regel som for utgår vare 
 

Antall D-pak pr. 
lag 

Spesial for T-pak: Antall D-pak per lag på 
pallen 

 

Maks stablevekt 
(kg) 

Spesial for T-pak: Maks stablevekt på 
toppen av pallen i kg 
Teoretisk stablevekt på lager 

 

Deltagernummer Kun for Bruker: Hjelpeinformasjon for å 
skille Vareeiers og prisgiver pakning 

 

GTIN Type Kun for Bruker: GTIN-type (GTIN 8,12,13 
eller 14) 
Hjelpeinformasjon for enklere å kunne 
håndtere ledene nuller i GTIN-nr.) 
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2.4 Prisinformasjon 

Feltbeskrivelse NOBB beskrivelse og 
kommentarer  

Validering 

NOBB-nummer* NOBB-nummer er entydig 
identifikasjon på den enkelte vare 
i databasen, men ikke forpakning. 
NOBB varenummer blir tildelt av 
NOBB når Vareeier legger inn 
varen i NOBB 

 

Deltagernr* Prisgivers deltagernummer 6 sifre, 
hentes fra deltagerregisteret 

 

Valutakode* Valutakode, er som oftest NOK   

Prisgivers varenr Prisgivers varenummer  

Pris-indeks* NOBB prisindeks på artikkelen. 
Det kan finnes flere gyldige 
framtidige priser  

Kan ikke være 0,00 eller blank 

Må være tall, 4 desimaler 

Pris Fra Dato* Den dato aktuell pris er gyldig fra. Kjøreplan 

Pris Til Dato Er bare utfyllt om det settes en 
sluttdato for aktuell pris, eller om 
en ny gyldig pris legges inn. 

Kjøreplan 

Prisgivers GTIN-nr Der prisgivers GTIN-nr. fraviker 
Vareeierses GTIN-nr.  

Gyldig kontrollsiffer 

Gyldig lengde  

(8, 12, 13 eller 14 siffer) 

Unik i hele basen  

 

2.5 Skjematisk framstilling 
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NOBB-databasen er et system som formidler informasjon om varer fra den enkelte vareeier til 

grossister og forhandlere (selgere) av disse varene. Målsettingen er at den informasjon som blir 

registrert av Vareeier blir benyttet uten endringer i hele verdikjeden og i sluttbrukerens datasystemer.  

3.1 Følgende hensyn skal vektlegges: 

• Varetekst1 er unik per Vareeier, og defineres i NOBB til maks 35 tegn. Det er også 35 tegn som 

er definert som NeB-(Nordic eBuilding) EDI-standard. Følg NOBBs tekstmaler beskrevet i 

dokumentet NOBB Eksempler. Annen/utfyllende informasjon utfylles i feltet varetekst 2. I tillegg 

til varetekst1 og varetekst2 er det i NOBB lagt opp til Lang varetekst, denne teksten har 

maksimalt 100 tegn. Dette er forslag til markedstekst på varen fra vareeier. Teksten må være 

unik for vareeier. Lang varetekst erstatter ikke Varetekst 1 men blir benyttet til ulike områder. 

• Hvert produkt må ha et varegruppenummer. Da dette varegruppenummeret tildeles på 

modulnivå, må alle varer som naturlig hører sammen, registreres i samme modul. Der hvor det 

ikke er klart hvilket varegruppenummer som skal benyttes, kan NOBB-support kontaktes for 

avklaring 

• Merkenavn, stikkord, modulbeskrivelse, modultekst, produktdokumentasjon, 

monteringsanvisninger og bilder, fungerer på samme måte som nevnt i punktet over. Det er 

derfor viktig å samle produktene i moduler som identifiserer egenskapene til varene. 

• Det MÅ legges inn fornuftige Stikkord (søkeord) og disse skal være i entallsform. Stikkord 

benyttes av sluttbrukeren for å søke frem den aktuelle vare. Det er derfor viktig for vareeier å 

gjøre dette skikkelig med tanke på profileringen av produktene. 

• Prisenhet er den enhet som varen prises i. Denne enheten må være lik den vareeier selv 

benytter i egne systemer og ved fakturering.  

• NOBB-prisindeks skal registreres i forhold til prisenheten. Denne prisen skal være den pris som 

vareeier vil benytte som grunnlag for de avtaler han har med sine kunder. Når innlegg er utført, 

må vareeier sende beskjed til sine kunder om hvordan denne prisen er definert i NOBB. Denne 

prisen blir også kalt dårligste-pris, fabrikk-pris, kalkulasjonspris eller grunnpris. 

• GTIN-nr. (EAN-nr.) skal registreres på F-, D- og T-pak, samt på alle salgbare/bestillbare 

pakninger. I tillegg til GTIN-nr, er mål og vekt obligatoriske felter på pakninger med 

pakningsklasse. Det er mulig å endre mål og vekt i de tilfeller der det ikke er mulig å ha 

nøyaktige nok verdier ved første registering i NOBB. 

• Fullstendig deltakerinformasjon som brukernavn, adresse, e-post adresser, ulike telefonnr. skal 

registreres da dette vil fremkomme i sluttbrukers datasystem. 

 

3  Organisering av data 
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1. NOBB-nummer er entydig identifikasjon på den enkelte vare i databasen (ikke forpakning). 

Nummeret blir tildelt når Vareeier legger inn varene i NOBB-databasen. Det forekommer ikke at 

ett produkt har flere NOBB-varenummer. 

2. NOBB modulnummer blir tildelt ved innleggelse av modul i databasen. Dette nummeret benyttes 

til å klassifisere varer som logisk har en tilknytting inn under samme modul. Dette gjør det mulig å 

samle alle varer som kan beskrives med en felles tekst, beskrivelse, et bilde og et 

varegruppenummer.  

3. Varegruppenummer er et 7-sifret begrep og må velges før opprettelse av moduler. Dette 

nummeret hentes fra NOBB-varegruppestruktur og vil være et av de overordnede kriteriene for 

presentasjon av vareinformasjon i databasen. 

4. Internt modulnr består av tall eller bokstaver som vareeier tildeler modulen. Kan være vareeiers 

interne gruppenr. og bør være tilgjengelig i vareeiers eget system. Det er kun vareeier som 

ser/benytter det interne modulnr. 

5. Modul er en fellesbeskrivelse av et sett med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme 

varegruppe, og har samme produsent og merkenavn og inneholder stikkord, standard og 

beskrivelse på varene i denne modulen. 

6. Modultekst1 og Modultekst2: 35 posisjoner, dette er en felles tekst for de varer som tilhører den 

enkelte modul.  

7. Merkenavn: merkenavnet (brand) til de varene som tilhører en modul. Modulen kan kun ha ett 

merkenavn. 

8. Stikkord/Søkeord: faguttrykk eller søkebegreper som det vil være naturlig for kunden å søke etter 

for å finne varen. 

 Skal utformes i entall. 

9. Standard: dersom en vare i en modul er klassifisert som godkjent standard, NS, brannklasse, 

DIN, ISO etc., kobles dette her.  

10. Varetekst1: det er viktig å forstå at denne teksten vil bli brukt av Vareeiers (din) kunde blant annet 

til faktureringsformål og hylleforkanter. Derfor må denne teksten legges inn etter NOBBs tekstmal. 

Det er svært viktig at alle vareeiere bruker samme måte å beskrive varene på. Varetekst 1 skal 

alltid inneholde hvilken type vare/produkt det er. Det er mulig å legge sterke merkenavn først i 

varetekst 1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. 

Vareteksten må være unik for vareeier. 

11. Vareeiers varenummer: vareeiers artikkelnummer. Vareeiers varenummer og produsentens 

varenummer kan være det samme nummer. 

4  NOBB begreper 
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12. Produsentens varenummer: produsentens artikkelnummer. 

13. GTIN-nr. (tidligere EAN-nr) er et strekkodenummer som legges inn på pakninger. Identifiserer 

unik varens pakning. Må registreres. 

14. Enhetsbetegnelser er faste definerte begreper for prisenhet og pakning. Kort betegnelse på 

maksimalt 3 tegn som angir pakningstype for den spesifikke pris og pakningen (f.eks. 

"PAK","STK" etc.).  

15. Pakninger: det kan eksistere flere pakningstyper på en vare. Pakninger skal ha enhetsbetegnelse 

i h.h.t. NOBBs enhetsbetegnelser. Fysiske mål for den enkelte pakning skal angis i de respektive 

felter, da dette er meget nyttig informasjon for brukerne av databasen. Antallet i den første 

pakningen er alltid relatert til prisenheten slik at pris på en pakning er: Antall vareenheter X 

prisenheten 

- Dimensjoner i pakningsblanketten 

- Høyde - pakningens brutto høyde i meter. 

- Bredde (dybde) - pakningens brutto bredde (dybde) i meter. 

- Lengde - pakningens brutto lengde i meter, 

- Lengde kan være 0 om bruttovolum er fylt ut på produkter som ikke har lengde, typisk 

sylinder 

- Vekt - pakningens brutto vekt i kilo. 

- Volum - pakningens brutto volum i m3. 

16. Pakningsklasser: F-pak (forbrukerpakning), D-pak (detaljistforpakning) og T-pak 

(transportpakning). Alle fysiske pakninger skal inneholde hvilken pakningsklasse denne enheten 

tilhører. Pakningsklasse kan kun benyttes på de pakninger som har GTIN-nr. samt mål og vekt 

registrert. 

17. PSE/Prissammenligningsenhet: NOBB har i møter med bransjen satt opp hvilken enhet som skal 

gjelde som prissammenligningsenhet for de enkelte NOBB varegrupper. Der hvor PSE ikke 

stemmer for varens pris- eller pakningsenhet, må det opprettes en pakning med pakningsklasse 

PSE.  

18. Modulbeskrivelse er et tekstfelt med produktinformasjon: Her skal det skrives inn 

produktinformasjon som er felles for alle varene i en modul. 

19. Varebeskrivelse: Produktinformasjon som kun brukes der hvor beskrivelsen avviker fra 

Modulbeskrivelse. Varebeskrivelse overstyrer det som er registrert under Modulbeskrivelse. 

20. Prisgiver/alternativ leverandør: De vareeiere som selger en annen produsents varer (som ligger i 

NOBB) og vil gi NOBB-pris på disse, må være prisgiver på den aktuelle varen. 

21. PSE ikke Relevant – Gir informasjon om produktet skal ha pris-sammenligningsenhet eller ikke. 

Valget benyttes på varer som ligger i en varegruppe som har en definert PSE, men der det ikke er 

relevant med enhet for prissammenligning. 
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Modul er en felles beskrivelse av et sett med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme 

varegruppe, og har samme produsent og merkenavn 

Til modulen skal følgende legges inn: 

1. Varegruppe 

2. Internt modulnummer 

3. Modultekst 

4. Merkenavn 

5. Produsent 

6. Stikkord (Søkeord), skal skrives i entall 

7. Standarder 

8. Modulbeskrivelse 

 

5.1 Modultekst 1 og 2 

Modultekst 1 (35 tegn) skal inneholde en felles forklarende tekst som beskriver varene i modulen. En 

modul skal inneholde varer som hører naturlig sammen, og som har samme dokumentasjon og 

beskrivelser (f.eks. en produktserie). Modultekst 1 og modultekt 2 har 35 tegn, er en felles tekst for de 

varer som tilhører en modul. Modultekst 2 brukes i de tilfeller det er behov for ytterligere beskrivelse av 

innholdet i modulen, men det er ikke et krav til utfylling av innhold. 

- Eksempler på modultekst: 

- Decra takplater 

- Tilbehør til Decra takplater 

- Ytterdører Exclusive  

- Terrasseskruer torx rustfrie  

- Terrassebord Royalimpregnert 

5.2 Merkenavn 

Merkenavn er et obligatorisk felt i NOBB, og fylles ut på modulnivå. Her skal varens «brand» 

registreres, dvs. det merkenavnet varen er kjent som. Modulen kan kun ha ett merkenavn. Merkenavn 

skal inneholde produktets naturlige merkenavn. 

Eks: Freia, SAS, Maarud, Coca-Cola, BMW, Glava, Hitachi, Dewalt, Beckers, Leca, Ryobi, Gardena, 

Ironside. 

 

5.3 Varegruppe 

Varegruppenummer er et 7-sifret begrep og skal alltid legges inn ved opprettelse av moduler. Dette 

nummeret hentes fra NOBB-varegruppestruktur og vil være et av de overordnede kriteriene for 

presentasjon av vareinformasjon i databasen. 

5  Modul og vare 
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Obs: 

Varegruppene kan kun endres av NOBB. Hvis dere ønsker tillegg eller endringer i struktur må dere 

kontakte NOBBs administrasjon. Endringer av strukturen vil bli sendt til høring hos alle abonnenter før 

endringen kan gjennomføres.  

Bruker man programmet NOBB Kontrakt (som er et verktøy for behandling av avtaleinformasjon) er 

varegruppestrukturen spesielt viktig når innkjøpsavtaler med leverandøren skal inngås. Det kan spares 

mye jobb ved at rabattbetingelsene legges høyest mulig i varegruppestrukturen.  

Vareguppene består av 3 deler: 

- Overgruppe:  2 første siffer 

- Hovedgruppe:  4 første siffer  

- Varegruppe alle:  7 siffer 

 

5.4 Stikkord (Søkeord) 

Stikkord eller søkeord er ord og uttrykk som en bruker/kunde vil bruke for å finne den aktuelle varen.  

STIKKORD SKAL ALLTID SKRIVES I ENTALL! 

Eksempelvis har en isolasjonsplate følgende stikkord: 

- Bygningsisolasjon 

- Isolasjonsplate 

- Mineralull 

- Plate isolasjon 

 

5.5 Modulbeskrivelse 

Feltene «Modulbeskrivelse» benyttes som selgende markedsstekst i nettløsningene. Informasjon som 

legges i Modulbeskrivelse blir gjeldende for alle varer i modulen.  

Her skal det skrives inn beskrivelse som er felles for alle varene i en modul. Teksten skal være best 

mulig tilpasset og egnet for sitt bruksområdet. Beskrivelsestekster bør ikke være mer enn 400 tegn. 

Varebeskrivelse overstyrer Modulbeskrivelsen på den aktuelle varen.  

Ved å registrere modulbeskrivelse, reduseres vedlikeholdet på artiklene fordi alle varene i en modul 

arver modulbeskrivelsen. 

Regel for utfylling (gjelder både modul- og varebeskrivelse):  

- Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder. 

- Hold teksten lettfattelig, kort og presis 

- Unngå for tekniske og kompliserte beskrivelser, husk at det skal være en selgende tekst 

- Maks lengde er 400 tegn 

- Spesialtegn er ikke tillatt 

Det er viktig at vareeier leser korrektur på det som registres da dette vises direkte i nettløsningene. 
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5.6 Standard 

Dersom en vare i en modul er klassifisert som godkjent standard, NS, brannklasse, DIN, ISO etc., 

kobles dette her. Dette skal også skrives i tekstinformasjonen under Standard 

5.7 Prissammenligningsenhet (PSE) 

Pakningsstørrelser er ikke alltid direkte sammenlignbare. Prissammenligninger med andre produkter 

blir derfor foretatt på enhet for mengde. Dette innebærer at man sammenligner pris per m2, løpemeter, 

kilo, liter, etc. Der det er relevant, er det opprettet en PSE for varegruppen i NOBB. Denne settes og 

administreres av Byggtjeneste. Hvis varen har en annen NOBB-prisenhet enn PSE, skal en egen 

pakning med pakningsklasse PSE opprettes. Se avsnitt 19 – pakninger. 

PSE Relevant: Alle varer som ligger i en varegruppe som har definert PSE, skal ha en pakning 

som har samme enhet som varegruppens PSE med omregningsfaktor til varens prisenhet. 

 

5.8 Varetekster 

Det er anbefalt at teksten blir registrert i henhold til NOBBs tekstmaler (se NOBB Eksempelhefte). 

Varetekstene skal beskrives på norsk 

Varetekst1 og varetekst2 

- Bare store bokstaver er tillatt maksimalt 35 tegn. Varetekst1 skal unikt beskrive og identifisere 

varen (på norsk). Vareteksten skal begynne med beskrivelse av varen. Ved førstegangs 

registrering sjekk NOBBs tekstmaler før registreringen begynner. Da vareteksten skal leses og 

forstås av en rekke personer med forskjellige funksjoner i systemet og i tillegg også brukes som 

opplysning til sluttbruker (hylleforkanter i butikk, prisbøker, e-handelsløsning), er det viktig at det 

legges flid og omtanke i oppbyggingen av disse. Se for øvrig under Generelle forkortelser og 

Eksempelhefte slik at alle bruker samme forkortelser i NOBB. 

 

Varetekst 1 skal legges inn på følgende måte:  

- Skal begynne med betegnelsen på varen, for eksempel Ytterdør begynner med DØR YD. 

Det er mulig å legge merkenavn først i varetekst1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok 

til entydig å identifisere varen. Modulen og merkevarens merkenavn må være like. For eksempel: 

FLEXI A-PLATE 70X410X1200 TRD 

- Etter betegnelsen legges det så inn spesifikasjon på varen, for eksempel 20x70 (enheten 

trenger ikke oppgis) 

- Deretter andre spesifikasjoner for eksempel farge, typenummer etc.  

- Varetekst1 er unik per vareeier, det er ikke mulig å lagre like varetekster. 

Varetekst 2 kan benyttes til videre utdypninger av varen. For eksempel til å angi antall skruer (eller 

annet) i en blisterpakke eller eske når dette er minste salgsenhet. 
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Lang Varetekst 

Lang varetekst skal primært brukes i handelens nettløsninger for forbruker og proffsalg. Lang varetekst 

har maks. lengde 100 tegn, og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst). 

En varetekst for bruk i nettløsninger må være logisk oppbygd og ha søkemotor-optimaliserte tekster. 

Forkortelser skal unngås. Varetekst 1 og varetekst 2 benyttes primært i handelens butikkdata-

systemer, mens netthandelsløsningene har behov for mer markedsrettet informasjon (lang varetekst). 

Lang varetekst må være logisk oppbygd og ha søkemotor-optimaliserte tekster.  

GULVPL SPON eller GIPSPL STD for eksempel er ikke gode varenavn/produktnavn på nettet.  

 

Hovedregel for oppbygging av lang varetekst:  

Merkenavn (dersom naturlig) – produkt – serie (dersom naturlig) – versjon/type – materiale – farge – 

mål/størrelse  

Lang varetekst må være unik for varen, og skal skrives med store og små bokstaver (ref. grammatiske 

regler). 

Eksempel på lang varetekst: 

- Bosch batteridrill GSR1800 18V  

- Jøtul ovn F373 støpejern sort lakk  

- Jabo redskapsbod Alta 15m2 

- Swedoor innerdør Unique formpresset hvit 90X210 

- Terrassebord impregnert furu 28x120  

- Møre Royal terrassebord Uno 45 furu 28x120 

- Ryobi batteridrill One+ RCD18022L 18V  

Varebeskrivelse 

Feltet «Varebeskrivelse» benyttes som selgende markedstekst i nettløsningene. Informasjon som 

legges i Varebeskrivelse blir gjeldende kun for den enkelte vare, og vil overstyre det som er registrert 

på modulnivå. 

NB! Ved å registrere modulbeskrivelse, reduseres vedlikeholdet på artiklene fordi alle varene i 

en modul arver modulbeskrivelsen. 

Miljøbilde  

Miljøbilde bør legges inn, dette gir bedre innsalg av produktet i nettløsninger, og viser varen i «praktisk 

bruk». Eksempel på miljøbilde kan være et vindu montert i et bygg, takstein ferdig lagt på et tak, 

terrassebord på en ferdig bygget terrasse, maling vist ferdigmalt på vegg m.m. 

5.9 Spesialvarer  

Spesialvarer i NOBB defineres som varer som produseres på oppdrag fra kunde, eller varer som er 

spesialtilpasset for bestillingen. Disse varene skal markers som spesialvarer i NOBB, og skal ha 

forkortningen SPS i varetekst1. Spesialvarer behøver ikke ha F-pak som første pakning, og skal ikke 

ha pris knyttet til seg. Alle varer også spesialvarer skal ha minst en bestillbar enhet. 
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6.1 NOBB-prisindeks  

NOBB-prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal 

beregnes. Nettopris bør ikke brukes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den prisenheten som 

ligger i NOBB. Oppdatering av priser skal skje etter NOBBs kjøreplan. Kjøreplanen har en fast dato for 

siste frist som er den 20. i hver måned. 

(NOBB-prisindeks som oppgis på en vare, skal være et entydig prisgrunnlag som skal være den 

enkelte vareeiers pris til markedet. Denne prisen er f.eks. en fabrikk-pris, som er pris-utgangspunkt for 

avtaleverket mellom partene.) 

I NOBB skal det ligge en NOBB-pris pr. vare pr. vareeier eller prisgiver. Regionale og konkurrerende 

betingelser som påvirker prisen skal reguleres i avtalen mellom kjøper og selger. 

6.2 NOBB-prisenhet 

Varens prisenhet som defineres på varen, er den enheten som prisen uttrykkes i. Første pakning, F-

pak, skal bestå av prisenheten. Det er kun NOBBs gyldige enhetsbetegnelser som kan brukes. Der et 

viktig å bruke samme prisenhet som benyttes i eget system for fakturering. Prisenheten kan ikke 

endres. 

6.3 NOBB-prisindeks i forhold til dekningsmål 

For de produkter der det er relevant med dekningsmål for eksempel panel, skal pris alltid oppgis i 

forhold til dekningsmål. Se mer under punktet «Dekningsmål og pris» i avsnitt om Pakninger. 

6.4 Alternativ leverandør – Prisgiver 

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. 

Hvis en vare er registrert i NOBB med GTIN-nr. som produsenten har tildelt varen og en annen 

vareeier prøver å gjøre det samme, vil varen bli avvist av den som prøver å registrere varen sist. Dette 

er en sjekk som blir gjort i systemet fordi en vare kun skal eie ett NOBB-nr. De vareeiere som selger en 

annen produsents varer (som ligger i NOBB) og vil gi NOBB-prisindeks på disse, må være prisgiver på 

den aktuelle produsents varer. For å bli dette må vareeier kontakte Byggtjeneste slik at de kan gi 

prisgivertilgang for vareeier på den aktuelle produsents varer. Vareeier får da tilgang til å legge inn sin 

NOBB-prisindeks på de aktuelle varene. 

Prisgiver må påføre varen en utgår dato (på samme måte som vareeier gjør) når den skal utgå. 

  

6  Pris 
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7.1 Bilder 

Alle nye varer som opprettes i NOBB må ha produktbilde for at de skal bli godkjent og tilgjengelige via 

NOBB.no (gjelder fra april 2016). Varer uten produktbilder kan ikke selges gjennom handelens 

nettløsninger. 

NB! Kravet gjelder ikke for spesialvarer (som produseres etter mål). 

Regelverk for bilder (oppløsning, størrelse osv.) må følges. Se dokumentet «Krav til produktbilder i 

NOBB» på http://www.nobb.no/Hjelp . 

Miljøbilde bør legges inn, dette gir bedre innsalg av produktet i nettløsninger, og viser varen i «praktisk 

bruk». Eksempel på miljøbilde kan være et vindu montert i et bygg, takstein ferdig lagt på et tak, 

terrassebord på en ferdig bygget terrasse, maling vist ferdigmalt på vegg m.m. 

  

7  Bilder 
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8.1 Pakninger 

Med pakninger menes alle tenkelige enheter som varen selges og lagerføres i, både fra produsent og 

forhandler. Prisenheten legges på varen – pakningstypene legges på pakning. 

Alle pakningstyper som varen selges i skal registreres, også pakningstyper som videreselges ute hos 

kundene. Alle varer må minst ha en pakning, denne skal være F-pak, med unntak for spesialvarer. En 

pakningsenhet som vareeier ikke selger/ikke tar imot bestillinger på, kan settes som ikke bestillbar i 

NOBB. Det er svært viktig at alle pakningsalternativene blir registrert, da dette er informasjon som skal 

være tilpasset alle ledd, fra produsent til butikk. I butikken benyttes de minste pakningene som STK, 

PAK etc., mens de som handler med større kvanta gjerne benytter PAL eller PAK, MPK. Antall/består 

av faktor på hver pakning relaterer seg til varens F-pak prisenhet eller i forhold til forrige pakning. 

Kalkulert innhold er faktor i forhold til prisenhet. Enheten på pakningene kan ikke endres. 

Bransjens definisjon av F-pak 

F-pak er minste elektroniske identifiserbare forpakning, og den naturlige minste salgsenhet til 

sluttkunden. Det er entydig produsentens ansvar i samspill med markedskreftene å definere sin F-pak. 

Det finnes tilfeller der minste salgbare enhet tydelig framgår, men ulike hensyn tilsier at varen ikke kan 

merkes med GTIN-nr. Der slike problemstillinger oppstår skal vareeier opprette en fullstendig F-pak for 

varen, men definere pakningen som ikke bestillbar fra vareeier/prisgiver. Om handelen velger å splitte 

en minste salgbar enhet i butikk, er det butikkens ansvar å håndtere dette. 

Mål og vekt 

Mål og vekt på pakninger skal oppgis som brutto, og med fokus på logistikk og lagerplanlegging. Med 

bruttomål og bruttovekt menes mål og vekt av produktene, inklusive emballasje og lastbærer.  

Grunnenhet på NOBBs pakninger er meter og kilo. Det er tilrettelagt for 5 posisjoner før og 6 

posisjoner etter komma. 

Bruttovekt 

Vekt må alltid registreres korrekt på alle pakninger. Nøyaktighet her er viktig da vekten brukes til 

fraktberegning, transportplanlegging og lagringsvalg. Vekten må angis for alle pakningsenhetene. 

Bruttomål 

Det er viktig at pallehøyden tas med i registreringen for pakningsenheten pall. Høyden skal oppgis 

inklusive pallen. Denne opplysningen brukes ved lagerplassvalg og ved lasteplanlegging. 

8  Pakninger 
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Bruttovolum 

Volum brukes til lasteberegning for definisjon av plassbehov, fraktberegninger og til interne 

kostnadsberegninger. 

Om høyde, lenge og bredde (dybde) oppgis, auto utregnes volumet, men verdien kan overskrives av 

vareeier. 

Lengde kan være 0,0 om bruttovolum er fylt ut på produkter som ikke har lengde, typisk sylinder, rør 

etc. 

Dekningsmål– og pris 

For de produkter der det er relevant med dekningsmål, skal pris og består av faktor oppgis i forhold til 

dekningsmål.  

Varen i eksempelet under har prisenhet m2. F-pak har ”Består av” faktor 3,15 m2, dette er varens 

dekningsmål/nettomål. Dette målet må ikke forveksles med pakningens bruttohøyde, bruttobredde 

(dybde) og bruttolengde. 

 

Bestillbar pakning 

Alle varer må ha minimum en bestillbar pakning. 

PSE-pakning  

Hvis varens prisenhet ikke er den samme som PSE (prissammenligningsenhet) for varegruppen, må 

det opprettes en PSE-pakning. Denne pakningen skal ha pakningsklasse PSE. Pakningen skal ligge 

som siste pakning i pakningsrekkefølgen.  

I eksempelet under er prisenhet SEK og PSE for varegruppen KG. SEK består av 25 KG, og 

pakningsklasse PSE defineres med en faktor 1/25=0,040 

 

Om prisenheten er den samme som PSE (prissammenligningsenheten), skal det ikke opprettes en 

PSE-pakning. 

Faktor mellom prisenhet og PSE er da definert til 1,0. (Det skal for de produkter der det er relevant 

med dekningsmål, oppgis en «Består av» faktor på F-pak i forhold til dekningsmål, se Dekningsmål- og 

pris) 
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Der det for enkelte varer i en modul ikke er relevant å forholde seg til varegruppens PSE, skal det ikke 

opprettes en PSE-pakning. 

Prinsipper rundt registering av F-, D- og T-pak 

 

F-pak, (Forbrukerpakning): Det er denne enheten vi kjøper i butikken. 

D-pak, (Detaljistpakning): Denne enheten inneholder et heltall av antall F-pak, og er  

    ofte bestillbar pakning i butikk 

T-pak, (Transportpakning): Denne enheten inneholder et fast heltall av antall D- eller F-pak, og 

    brukes for distribusjon 

 Regler for pakninger med pakningsklasse: 

- F-pak må bestå av prisenhet.  

- D-pak må bestå av F-pak. 

- T-pak skal bestå av D-pak om den finnes, ellers skal den bestå av F-pak. 

- En vare kan bare ha en pakning av hver pakningsklasse 

- Det er ikke mulig å endre eller slette en F-pak 

- Om pakningen ellers er identisk er det mulig å endre GTIN-nr. på F-pak 

 

Foretrukket pakningsrekkefølge der det er ytterligere pakninger etter F-, D- og T-pak 

Der det forekommer flere pakninger enn F-, D- og T-pak skal disse legges sist i pakningsrekkefølgen. 

1. F-pak STK 1 

2. D-pak ESK 48 

3. T-pak PAL 480 

 POS 12 

 ESK 24 
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Programmet styrer rekkefølgen på pakningen, først etter pakningsklasse og så etter størrelse. PSE 

kommer alltid til slutt i pakningsrekkefølgen 

Strekkoder  

Bruk av strekkoder er avgjørende i butikker og i nye plukk og håndteringssystemer internt i bedriftene 

og ved effektivisering av varemottak og bruk av elektronisk pakkseddel. Alle varer i NOBB skal ha 

GTIN-nr. (tidligere EAN-nr./strekkode) på alle salgbare pakninger. GTIN-nr. (Global Trade Item 

Number). GTIN-nr. er et globalt nummersystem som sikrer unik identifikasjon av produkter. GTIN-nr. 

kan ha inntil 14 siffer 

Alle pakningsnivåer F-pak, D-pak og T-pak skal ha unike GTIN-nr. For GTIN-nr. finnes følgende 

varianter: 

- GTIN 8 Benyttes på små produkter (F-pak) 

- GTIN 12 Benyttes i USA og Canada (F-pak, D-pak og T-pak) 

- GTIN 13 Benyttes på F-pak, D-pak T-pak og bestillbar enhet, anbefales brukt i  

  byggevarebransjen  

- GTIN 14 Benyttes på D-pak og T-pak. Ikke på F-pak 

Spesialprinsipper for pakninger med pakningsklasse 

Om en vare bare har en fysisk pakning og denne defineres som F-pak, vil pakningen på NOBB-XML-

formatet ut til brukerne bli merket både som F-, D- og T-pak.  

Om en vare bare har to fysiske pakninger F- og T-pak, vil T-pakken på NOBB-XML-formatet ut til 

brukerne bli merket som D- og T-pak. 

Innenfor varegruppe 05 Trelast er det mulig å ha flere registrerte T-pakker. Her skal det ikke registreres 

D-pak.  

Strekkodemerking av produkter 

Rent generelt kan man benytte følgende tre strekkodesymboler for strekkodemerking av GTIN-nr.: 

EAN/UPC-symbolet  

ITF 14-symbolet 

GS1-128-symbolet 

For mer informasjon, henviser vi til GS1 Ytteremballasjeguiden og GS1 Transportguiden. 
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EAN/UPC symbolet 

EAN-13 symbolet med GTIN-13 

 

EAN/UPC-symbolet består av symbolene EAN-8, EAN-12 og EAN-13. 

For produkter som passerer butikkassen (POS), må EAN/UPC symbolet benyttes. For GTIN-13 

benyttes EAN-13-symbolet. Veldig små produkter nummereres med GTIN-8 og strekkodemerkes med 

EAN 8. EAN/UPC symbolet kan også benyttes på D-pak og T-pak (ytteremballasje). 

ITF-14 symbolet 

ITF-symbolet kan ikke benyttes på F-pak som passerer butikkassen. På D-pak og T-pak 

(ytteremballasje) kan ITF symbolet med fordel benyttes dersom overflaten er ujevn (for eksempel 

bølgepapp). Alle typer GTIN kan strekkodemerkes med ITF-symbolet. Legg merke til at ITF-symbolet 

inneholder 14 siffer. For et GTIN-13 må man derfor legge til en 0 (null eller et tall) innledningsvis i 

nummeret når det skal strekkodemerkes med et ITF-14-symbol. 

 

 ITF strekkode med 14 siffer 

GS1-128-symbolet  

GS1 -128-symbolet kan ikke benyttes for F-pak, men kun for D-pak og T-pak. Unntaket er for trelast. 

GS1-128-symbolet gir muligheter for å strekkodemerke flere opplysninger i en og samme strekkode. 

Dette oppnås ved hjelp av såkalte Applikasjonsidentifikatorer (AI-er). GS1-128-symbolet benyttes 

derfor vanligvis dersom man skal strekkodemerke flere opplysninger enn GTIN-nr. som for eksempel 

for trelast hvor man strekkodemerkes både GTIN og lengde. Alle typer GTIN kan strekkodemerkes 

med GS1-128-symbolet. Legg merke til at for GTIN er det avsatt en fast lengde på 14 siffer i GS1-128-

symbolet. For et GTIN-13 må man derfor legge til en 0 innledningsvis i nummeret når det skal 

strekkodemerkes med et GS1-128-symbol. GTIN-13 settes inn i GS1-128 strekkodesymbolet på 

følgende måte. 

 

   GS1-128   
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8.2 Pakningseksempler 

Det er svært viktig at alle salgsforpakninger blir registrert både med antall og dimensjon. Under vises et 

eksempel der både kvadratmeter og pakke er oppgitt. Varens prisenhet er i kvadratmeter. Det er så 

registrert en stykk med GTIN-nr. Så er det registrert en pakke som består av 8 stykk og til slutt en pall 

som består av 30 pakker. 

Slik kan en pakningsliste se ut  

Eksempel Takshingel 

  

 

 

 Eksempel Tørrmørtel 

  

 

  

Eksempel Gipsplate 

Platen har en kvadratmeterpris Varens prisenhet er M2 KVADRATMETER 

Platen selges ikke i 1 M2, det må bestilles en 
hel plate 

F-pak blir i NOBB er her PLA PLATE  
og Antall prisenheter i pakningen 3,00 M2 
Dette forteller:  
F-pak som er PLA består av 3,00 M2 (1200x2500) 

Platene selges i pakker som består av 40 plater  Denne pakningstypen (2) er PAK PAKKE 
og den inneholder 40 PLA Plater  
Dette forteller:  
Pak. 2 som er PAK består av 40 PLA som er 120 M2 
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Eksempel skrue 

  

Skruen har en pakkepris Varens prisenhet er ESK ESKE 

Fra produsenten selges skruene kun i 
pakker, men forhandlerne selger den i 
esker og ønsker å få registrert en ikke 
bestill bar F-pak. 

F-pak blir i NOBB er her ESK  
og Antall prisenheter i pakningen er 1 
Dette forteller:  
F-pak som er ESK består av 1 ESK 

Fra produsenten selges skruene kun i 
pakker som består av 5 esker 

D-pak blir i NOBB er her PAK PAKKE  
og Antall pakker i enheter i pakningen er 5 
Dette forteller:  
Pakning 2 som er D-pak PAK består av 5 ESK 

Eskene kan også selges i pall som 
inneholder 200 pakker 

T-pak blir i NOBB er her PAL PALL 
og den inneholder 200 PAK KRT  
Dette forteller: 
Pakning 3 som er T-pak består av 200 PAK, som er 1000 ESK 

 

 

 

Eksempel slagbormaskin  

 

Slagbormaskinen har en stykkpris Varens prisenhet blir STK STYKK 

Borremaskinen selges kun i stykk og 
det finnes ikke flere pakningstyper 

F-pak blir i NOBB er her STK STYKK og Antall prisenheter i pakningen 
1 
Dette forteller:  
F-pak som er STK består av 1 STK 
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9.1 Når skal en vare utgår fra NOBB (datosetting)  

- En vare skal utgå fra NOBB når den sluttes å produseres og ikke skal selges mer fra 

vareeier. 

- Må settes minimum en måned frem i tid.  

- Prisgiver må velge utgår dato på samme måte som vareeier (gjøres på varedetaljer) 

 

9.2 Utgår dato på D- og T-pak 

- Antall enheter av F-pak skal ikke endres i D- eller T-pak. 

- Antall enheter av D-pak i T-pak kan ikke endres 

- Om dette skjer skal ny D- og/eller T-pak må opprettes. 

- Den gamle pakningen må påføres utgår dato. Datoen kan minimum settes en måned 

fram i tid. 

- Varsling om dette følger generell varslingsrutine  

Konsekvens er at en vare kan ha to like pakninger, med samme pakningsklasse og pakningstype for 

eksempel pall, i en periode.  

 

  

9  Regler, utgår dato 
[Undertekst] 9  Utgående varer 
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10.1 Kriterier for nytt NOBB-nr. 

- Den fysiske beskaffenheten er endret. (Varens utseende har endret seg for eksempel 

Teknisk egenskap, farge, mål, HMS osv) 

- Prisenheten endres. Det er ikke mulig å endre prisenheten til varen.  

Når skal varen ha et nytt NOBB-nummer Nytt 
NOBB-nr. 

Ikke nytt 
NOBB-nr. 

Endret vare-innhold i salgsenhet (F-pak) X  

Endring av varen i form av nye egenskaper 
(som medfører at dokumentasjonen endres) 

X  

Varens artikkelnummer/internt varenummer endres  X 

Endring av varens prisenhet  X  

Endring av innhold i større pakninger D-pak eller T-pak  
Nei, utgår dato på gammel pakning, ny pakning opprettes, nytt 
GTIN-nr, det er viktig at alle brukere informeres.  
Se Regler for varsling.  

 X 

Produksjonen flyttes til et annet land  X 

Utseende eller farge på salgsenheten endres (endring på 
pakningens farge) 

 X 

Vesentlige endringer i emballasjens egenskaper  X 

Varen får en ny pakning med innhold større enn T-pak (største 
pakning) 

 X 

Varen får en ny pakning med mindre innhold enn D- eller T-pak X  

F-pak får nytt GTIN-nr (ingen andre endringer på forpakningen)  X 

 

10.2 Regler for endring av varer og GTIN-nr. i NOBB 

Når må GTIN-nummer endres? 

Generelt gjelder at dersom en pakning endrer innhold (som nettovekt eller antall enheter som 

pakningen inneholder), skal pakningen tildeles et nytt GTIN-nr.  

Når skal det tildeles nytt GTIN-nummer Nytt 
GTIN-nr. 

Ikke nytt 
GTIN-nr. 

Antall F-pak endres i D- eller T-pak 
Opprett ny pakning, den gamle får utgårdato 

X  

Antall D-pak endres i T-pak 
Opprett ny pakning, den gamle får utgårdato 

X  

Varens artikkelnummer/internt varenummer endres  X 

Endring av varens prisenhet (må også ha ny NOBB-vare) X  

Endring av pakningens mål og vekt 
Er tillatt endring innenfor +/-20 %  

 X 

Utseende eller farge på salgsenheten endres  X 

Varen får en ny pakning X  

  

10  Nye varenummer 
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11.1 Generelle forkortelser for NOBB 

Komma i varetekst for å skille ord skal IKKE brukes – bruk minst mulig spesialtegn. Når antall tas med i 

tekst 1 eller 2 skal den skrives med AXXX, hvor A ikke skrives med apostrof. 

Varetekst 1 kan IKKE begynne med tall, tegn. 

Når forkortelser blir brukt, er det viktig at varetekstene forkortes på samme måte fra vareeier. Se også 

tilleggsdokumentasjon «NOBB Eksempler – Eksempelhefte på registrering av vareinformasjon». 

MED M/  

UTEN U/  

INNVENDIG INNV  

UTVENDIG UTV  

HØYRE H  

VENSTRE V  

KLASSE KL.  (ta med punktum) 

DOBBEL DOB 

PLATE PL f.eks. SPONPL – HYLLEPL 

NOT OG FJÆR N/F 

UBEHANDLET UBH 

METER M 

LITER L 

GRAM G 

GRADER GR 

Antall varer A  

Farger 

 

HVIT HV 

SORT/SVART SOR 

BLÅ BLÅ 

MØRK BLÅ MBL 

RØD RØD 

MØRK RØD MRØ 

GRØNN GRØ 

MØRKE GRØNN MGRØ 

GRÅ GRÅ 

BRUN BR 

11  Generelle forkortelser 
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Spesielt for varegruppe 17 Festemidler 

Selvvalg: skal IKKE brukes, sett inn antall i varetekst 1, antallet skrives f.eks. A100 

Form/hode Forkortelse 

SYLINDER HODE SYLH 

PANHODE PAN 

SENKHODE SENK 

LINSEHODE LINSE 

SEKSKANTHODE 6KT/12KT/4KT 

RUNDHODE RUND 

LINSESENKHODE LINSES 

FLENSHODE FLENSH 

Kvalitet  

KVALITET 8.8 08.08 

STÅL ST 

MESSING MS 

BRONSE BRONSE 

PLAST/POLYAMID/NYLON SKRIVES HELT UT 

KOBBER KOBBER 

ALUMINIUM ALU 

KOBBER NIKKEL CUNI 

SINK SINK 

 
 

Overflatebehandling/Belegg  

ELEKTROLYTISK FORSINKET ELF 

GALVANISERT  

VARMFORSINKET VF 

GULKROMATISERT ELFGUL / ELFSORT 

FORKROMMET FKR 

FORMESSIGET FMS 

FORNIKLET FNI 

RUSTFRITT A2 

SYREFAST A4 

FOSFATERT FOS 

EPOXY EPOXY 

MESSING FORNIKLET MSFNI 
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Dersom belegg ikke er nevnt i vareteksten er produktet ubehandlet 

Spor  

RETTSPOR RETTSPOR 

POZIDRIVE PZ1, PZ2, PZ3 osv. 

PHILLIPS PH1, PH2, PH3 osv. 

TORX TX1, TX2 osv. 

INNVENDIG SEKSKANT IN6KT 

Gjenger  

HELGJENGET HELGJ 

DELGJENGET DELGJ 

BORSPISS BORSP 

FIBERKUTT FIBERKUTT 

DOBBELTGJENGET DOBBELT GJ 

Spesielt for varegruppe 30 VVS 

 

ACTUATOR ACT 

ANBORING ANBOR 

ANBORINGSKLAMMER ANBOR.KLAM 

AVSTENGNING AVSTEGN 

AVSTIKKER AVST 

BAKKEKRAN B.KRAN 

BLINDFLENS  BL.FL 

BOLTESKJØT B.SKJØT 

BRANNVENTIL BR.VENT 

BRANNVENTILAVSTIKKER BRV.AVST 

BUNNVENTIL BUNNVENT 

BUTTERFLYVENTIL B.F.VENT 

DOBBELTMUFFE  DOB.MUF el. (MMI-MMA-MMB osv) 

ELEKTRISK …. EL 

EXSENTRISK EKS.SENTR.AVST 

FLENSEAVSTIKKER FL.AVST 

FLENSEBEND  11-22-30-45 FL.BEND  

FLENSEBEND  90 GR FL.BEND 

FLENSEKRYSS  FL.KRYSS  

FLENSEMUFFE FL.MUF 

FLENSEOVERGANG  FL.OVERG 

FLENSER FL. (ta med punktum) 

FLENSERØR FL.RØR  

FLENSERØR M/MURFLENS FL.RØR M/MURFL. 

FLENSESPISS FL.SPISS 

FLENSET-RØR  FL.TRØR 

FLOTTØRVENTIL FLOT.VENT 

GJENGEAVSTIKKER GJ.AVST. 

GJENGER GJ 

GLATTLØP GL.LØP 
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HYDRAULISK HYD 

HYLSE HYL 

KAVITASJON KAVIT 

KOBLING KOBL 

KOMPRESJON KOMPR 

KONTROLLVENTIL KONTR.VENT 

KRAN KRAN 

KULEVENTIL KUL.VENT 

KUPLING KPL 

LENGDE LGD 

LØPEMUFFE LØP.MUF 

LØPENDE MUTTER LØP MUT 

MANIFOLD M.FOLD 

MANUELT BETJENT MAN.BETJ 

MELLOMRINGER MELL.RING 

MENGDEKONTROLLVENTIL MENG.KONTR.VENT 

METALLTETTENDE MET.TETN 

MODULERENDE MODUL. 

MUFFE MUF 

MUFFEBEND 11-22-30 45 GR MUF.BEND + grad 

MUFFEBEND 90' MUF.BEND  

MUFFEOVERGANG   MUF.OVERG 

MUFFESPISS MUF.SPI 

MUFFESPISSBEND MUF.SPI.BEND 

MYKTETTENDE MYKTETN 

NIPPEL NIP 

NÅLEVENTIL NÅL.VENT 

OVERGANG OVERG 

OVERGANG OV.G. 

OVERGANGSNIPPEL OVG.NIP 

PAKNING PAKN 

PNEUMATISK PNEU 

PREISOLERT ISOL 

REDUKSJON RED 

REDUKSJONSFLENS RED.FL 

REDUKSJONSVENTIL RED.VENT 

REGULERINGSVENTIL REG.VENT 

REPARASJONSMUFFE REPR.MUF 

RØR I RØR RIR 

RØRGJENGER R.GJ 

SERVICEVENTIL SVENT 

SIKKERHETSVENTIL SIKK.VENT 

SIKRING SIKR 

SKJEVRING SKJEVR 

SKJØTEMUFFE  SKJ.MUF 

SKRUSKJØT SKR-SKJØT 

SLAMSAMLER SLAMSAML 

SLETTENDE SL.ENDE 
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SLUSEVENTIL SL.VENT 

SPAREFLENS SP.FL. 

SPINDELFORLENGER SPIND.FORL 

SPISSENDE SPI.END 

SPJELDVENTIL SPJ.VENT 

STANDARD STD 

STØPEJERN STPJ 

STØTTEHYLSE S.HYLSE 

STØTTEHYLSE STØT.HYL 

SVEISEFLENS SV.FL 

TANGERNSIELL AVSTIKKER TANG.AVST 

TILBAKESLAGSSIKRING TBS 

TILBAKESLAGSVENTIL TILB.SLAG 

TILBAKESLAGSVENTIL TIL.B.SL.VENT 

TRYKKØKNING TRYKK.ØK 

UTTØMMING UTTØM. 

VEGGJENNOMGANG VEGG.GJ.G 

VENTIL VENT 

VENTIL KRYSS VENT.X  

VENTIL T-RØR VENT.T 

VERKTØY V.TØY 

 

 

11.2 Tekstmaler fra NOBBs TXT-gruppe 

I tilhørende eksempelhefte er det beskrevet hvordan vareteksten skal beskrives i basen. Det er svært 

viktig at alle vareeiere bruker samme måte å beskrive alle sine varer på.  
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Det er opprettet 4 ulike varetyper i NOBB. 

 Standard 

 Display 

 Sammensatt 

 Spesial 

12.1 Standard varer 

Alle varer er i utgangspunktet en Standard vare. Dersom man registrerer varer hvor man mangler 

informasjon (mål, vekt eller GTIN-nr.) skal man velge varetype Standard samt sette hake for «varer 

under arbeid» 

12.2 Spesialvarer  

Spesialvarer i NOBB defineres som varer som produseres på oppdrag fra kunde, eller varer som er 

spesialtilpasset for bestillingen. Disse varene skal markers som spesialvarer i NOBB, og skal ha 

forkortningen SPS i varetekst1. Spesialvarer behøver ikke ha F-pak som første pakning, og skal ikke 

ha pris knyttet til seg. Produsenter som skal ta i bruk EDI må ha NOBB-nr og GTIN-nr på alle 

bestillbare artikler. Dette medfører at spesialvarer både må ha GTIN-nr/ NOBB-nr når 

ordre/ordrebekreftelse/faktura skal sendes elektronisk. Alle varer, også spesialvarer, skal ha minst en 

bestillbar enhet. Spesialvarer skal ha GTIN-nr på alle bestillbare enheter. 

 

  

12  Varetyper 
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Varetekst 1 

Forkortningen SPS skal stå til slutt i varetekst1. Spesialvarene bør beskrives på følgende måte: 

PRODUKT SPS MERKE- eller FIRMANAVN 

Eksempel 05 Trelast           

FURU/GRAN FORSKALING SPS TS (TS betyr her Trysil Skog) 

Eksempel 1040 Bygningsplater                 

GIPSPL SPS NORGIPS 

Produkt = hva slags produkt er dette 
SPS antyder at dette ikke er en «vanlig» artikkel 
MERKENAVN sier hvor/hvem som produserer varen. 
SPS skal kun benyttes på spesialvarer. 

 

12.3 Display 

Display er en type vare som består av et gitt antall av flere andre varer. For eksempel et display med 

tape-ruller av forskjellige bredder. Denne type vare skal IKKE ha F-PAK. Varer/pakninger som inngår i 

et display må være godkjent (tilgjengelig på NOBB.no) og må ha F -PAK.  

Displayvare vil få en fane «Display» der man ser og legger til varer som inngår i displayet.     

12.4 Sammensatt vare 

En sammensatt vare er en vare som består av flere forskjellige varer, der varene som inngår i den 

sammensatte varen kan selges separat. Eksempler på denne varetypen kan være garasje, 

dusjkabinett etc.  

Sammensatt vare har nesten identisk struktur og grensesnitt som display. Forskjellen ligger på 

validering av varen. En sammensatt vare har samme krav som en standard vare (F-PAK, med GTIN, 

mål, vekt osv.), i tillegg til at man kan koble varer som skal inngå i den sammensatt varen på samme 

måte som display.  

NB! Man kan IKKE endre sammensetningen i en sammensatt vare. Det betyr at når en sammensatt 

vare er godkjent kan man ikke:  

- Legge til en ny vare  

- Fjerne en vare  

- Endre antall av en vare  

 

 

 

12.5 Reservedeler 

Når en reservedel registreres i NOBB skal modulen med reservedelsvarene ligge i varegruppen for 

reservedeler, der det finnes. Med reservedeler menes: U-pakket innsatsvare til selve produktet!  

Når en reservedel registreres i NOBB skal modulen med reservedelsvarene ligge i varegruppen for 

reservedeler. 
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13.1 Regler for markedsrettet informasjon i NOBB 

Dette kapittelet gir en sammenfatning av hva som menes med markedsrettet informasjon i NOBB. De 

enkelte områdene er også beskrevet under de kapitlene de tilhører. 

Data fra NOBB brukes i stadig større omfang, og er også blitt en viktig informasjonskanal til 

handelsløsninger på nett. Nettløsninger har andre målgrupper og bruksområder, og kan være 

tilgjengelig både for proff- og forbrukermarkedet. Disse løsningene har behov for flere typer 

informasjon enn tradisjonelle butikkdata-systemer. 

Dette kapitlet beskriver regler for hvordan markedsrettet informasjon skal etableres i NOBB, for bedre 

presentasjon av varer, og for bedre beskrivelse og informasjon om varer/produkt i nettløsninger. 

Handelen ønsker primært og hente informasjon til sine nettløsninger fra NOBB – under forutsetning av 

at denne informasjonen er av god nok kvalitet fra den enkelte leverandør. 

 

13.2 Lang varetekst  

Lang varetekst skal primært brukes i handelens nettløsninger for forbruker og proffsalg. Lang varetekst 

har maks. lengde 100 tegn, og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst). 

En varetekst for bruk i nettløsninger må være logisk oppbygd og ha søkemotor-optimaliserte tekster.  

Forkortelser bør unngås. 

Varetekst 1 og varetekst 2 benyttes primært i handelens butikkdata-systemer, mens 

netthandelsløsningene har behov for mer markedsrettet informasjon (lang varetekst). 

Lang varetekst må være logisk oppbygd og ha søkemotor-optimaliserte tekster.  

GULVPL SPON eller GIPSPL STD for eksempel er ikke gode varenavn/produktnavn på nettet.  

 

13.3 Hovedregel for oppbygging av lang varetekst:  

Merkenavn (dersom naturlig) – produkt – serie (dersom naturlig) – versjon/type – materiale – farge – 

mål/størrelse. Det er tillatt å starte teksten med merkenavn, dersom varen har et kjent «brand». 

Lang varetekst må være unik for varen pr vareeier, og skal skrives med store og små bokstaver (ref. 

grammatiske regler). 

 

13  Markedsrettet info 
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Eksempel på lang varetekst: 

- Bosch batteridrill GSR1800 18V  

- Jøtul ovn F373 støpejern sort lakk  

- Jabo redskapsbod Alta 15m2 

- Swedoor innerdør Unique formpresset hvit 90X210 

- Terrassebord impregnert furu 28x120  

- Møre Royal terrassebord Uno 45 furu 28x120 

- Ryobi batteridrill One+ RCD18022L 18V  

 

13.4 Merkenavn 

Merkenavn er et obligatorisk felt i NOBB, og fylles ut på modulnivå. Her skal varens «brand» 

registreres, dvs. det merkenavnet varen er kjent som. Modulen kan kun ha ett merkenavn. Merkenavn 

skal inneholde produktets naturlige merkenavn. 

Eks: Freia, SAS, Maarud, Coca-Cola, BMW, Glava, Hitachi, Dewalt, Beckers, Leca, Ryobi, Gardena, 

Ironside. 

 

13.5 Modultekst  

Modultekst 1 (35 tegn) skal inneholde en felles forklarende tekst som beskriver varene i modulen. En 

modul skal inneholde varer som hører naturlig sammen, og som har samme dokumentasjon og 

beskrivelser (f.eks. en produktserie). 

Eksempler på modultekst: 

- Decra takplater 

- Tilbehør til Decra takplater 

- Glava Proff 35 

- Ytterdører Exclusive 

- Terrasseskruer torx rustfrie  

- Terrassebord Royalimpregnert 

Modultekst 2 brukes i de tilfeller det er behov for ytterligere beskrivelse av innholdet i modulen, men 

det er ikke et krav til utfylling av innhold. 

 

13.6 Modul-/varebeskrivelse 

Feltene «Modulbeskrivelse» og «Varebeskrivelse» benyttes som selgende markedsstekst i 

nettløsningene. Informasjon som legges i Modulbeskrivelse blir gjeldende for alle varer i modulen. 

Informasjon som legges i Varebeskrivelse blir gjeldende kun for den enkelte vare, og vil overstyre det 

som er registrert på modulnivå. 

Regel for utfylling av beskrivelsesfeltet:  

- Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder. 

- Hold teksten lettfattelig, kort og presis 

- Unngå for tekniske og kompliserte beskrivelser, husk at det skal være en selgende tekst 

- Maks lengde er 400 tegn 

- Spesialtegn er ikke tillatt 

Det er viktig at vareeier leser korrektur på det som registres da dette vises direkte i nettløsningene. 
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13.7 Bilder 

Alle nye varer som opprettes i NOBB må ha produktbilde for at de skal bli godkjent og tilgjengelige via 

NOBB.no. Varer uten produktbilder kan ikke selges gjennom handelens nettløsninger. 

Kravet gjelder ikke for spesialvarer (varer som produseres etter mål). 

Regelverk for bilder (oppløsning, størrelse osv.) må følges. Se dokumentet «Krav til produktbilder i 

NOBB» på http://www.NOBB.no/Hjelp. 

 Miljøbilde bør også legges inn, dette gir bedre innsalg av produktet i nettløsninger, og viser varen i 

«praktisk bruk». Eksempel på miljøbilde kan være et vindu montert i et bygg, takstein ferdig lagt på et 

tak, terrassebord på en ferdig bygget terrasse, maling vist ferdigmalt på vegg m.m. 

 

13.8 Miljøkrav til valg av produkter 

Det er svært viktig at miljøklassefiseringer/miljøegenskaper legges inn i NOBB. Spesielt er dette viktig 

for valg av produkter til bygg med særlige miljøkrav eller offentlige krav.  

Eksempel på dette er Svanemerket, EU-Blomst og produktegenskaper rettet mot miljø.  
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14.1 Enhetsbetegnelser 

Enhetsbetegnelser er faste definerte begreper for prisenhet og pakning. Kort betegnelse på maksimalt 

3 tegn som angir pakningstype for den spesifikke pris og pakningen. (f.eks. "PAK","STK" etc.).  

Prisenhet er den enhet varen selges i. Det er viktig at enheten er lik den vareeier selv benytter i egne 

systemer og ved fakturering. 

Pakninger: det kan eksistere flere pakningstyper på en vare. Pakninger må benytte NOBBs 

enhetsbetegnelser.  

NOBB har i møter med bransjen satt opp hvilken enhet som skal gjelde som prissammenligningsenhet 

for de enkelte NOBB varegrupper. 

Se neste side for komplett oversikt. 

 

  

14  Enhetsregister 
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14.2 Tilgjengelige enheter på prisindeks og pakninger i NOBB 

Beskrivelse Enhetskode Prisenhet F-PAK D-PAK T-PAK 

ARK ARK x x   

BLISTERKORT BK x x   

BLOKK BLO       

BOKS BOX x x x  

BULK BUL     

BUNT BNT x x x x 

BØTTE BØT x x x  

CENTIMETER  CM x    

CONTAINER CON    x 

DESIMETER  DM     

DISPLAY DSP   x  

DUSIN  DUS x    

ESKE ESK x x x  

FAT  FAT x x   

FLASKE FL x x   

GRAM  G x    

HALV-PALL HPL    x 

HEKTOLITER HL     

HUNDRE STK CEN x    

KANNE  KAN x x   

KARTONG KRT   x x 

KASSE KAS   x x 

KILOGRAM  KG x    

KOLLI  KOL     

KUBIKKMETER M3 x x   

KVADRATMETER  M2 x    

KVEIL  KVL x x   

LASS  LAS     

LENGDE LGD x x   

LITER  LTR x    

LØPEMETER LM x x     

METER  M x x   

MILLIMETER MM x    

MULTIPAKKE  MPK    x x 

NOMINELL KUBIKK NM3     

PAKKE PAK x x x x 

PALL  PAL x x  x 

PAR PAR x x   

PATRON  PAT x x   

PLASTPAKKE PP x x x  

PLATE PLA x x   

POSE  POS x x   

RULL RUL x x x  

RØR RØR x x   

SEKK  SEK x x x  

SETT SET x x   

SNELLE SNL x x   

SPANN  SPA x x x  

STORPALL SPL   x x 

STYKK STK x x   

TIME T x x   

TONN  TON x       

TROMMEL TRM x x x  

TUBE  TUB x x   

TUSEN STK  MIL x    
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