FABEKO Norsk
Fabrikkbetongforenings

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for fabrikkblandet betong
1. OMFANG.
prøvelegemer av samme form og dimensjoner som de
De alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder
betongfabrikken bruker i sin interne kontroll.
kjøp av fabrikkblandet betong når kjøpet ikke er
Kontroll av om kravet til prøvefasthet er oppfylt
forbrukerkjøp, jf. kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27
kan utføres på grunnlag av prøvefasthetens
§4.
middelverdi og spredning og/eller på grunnlag av
I tillegg til nærværende alminnelige betingelser
tillatt antall undermålere. Dersom kravet oppfylles på
gjelder leverandørens prisliste og eventuell særskilt
ett av disse grunnlag, anses fastheten for
avtale mellom partene.
tilfredsstillende.
I kontrollen skal inngå minst 27 prøver.
2. BESTILLING.
Bestilling med oppgave over betongmengde
(toleranse ± 5%), tidspunkt for leveransens begynnelse, leveringstakt og tekniske data for betongen
skal være mottatt senest kl. 12.00 siste virkedag før
levering skal påbegynne.
Avtalen er bindende også når det gjelder
leveringsprogram dersom bestillingen (tilbudet) ikke
annulleres før kl. 12.00 dagen før levering skal
påbegynne. Ved bestillinger på mer enn 100 m3
betong må eventuelt annulering skje senest 3 dager
før levering skal påbegynne.
3. PRIS. BETALINGSREGLER.
Betongprisene fremgår av betongleverandørens til
enhver tid gjeldende prisliste eller skriftlige tilbud.
For betong med spesiell sammensetning eller med
spesielle sementtyper, tilslag og/eller tilsetningsstoffer e. l. avtales prisen i hvert enkelt tilfelle.
Har kjøper krav som følge av leverandørens
kontraktsbrudd, kan kjøper holde tilbake så mye av
betalingen som er tilstrekkelig for å få sikkerhet for
dekning av et spesifisert krav. Uomtvistet krav skal
betales innen fastsatt betalingsfrist.
Ved forsinket betaling skal kjøper betale
forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember
1976 nr.100.
4. LEVERING. FORSINKELSE. RISIKO.
Levering
skjer
ved
lossing
på
oppgitt
mottakeradresse og anvist losseplass hos kjøper.
Dersom betongleverandøren ikke har påtatt seg
ansvaret for pumping, anses levering å finne sted når
betongen er kommet frem og klargjort for pumping.
Kjøper skal sørge for atkomstvei fra offentlig vei til
leveringsstedet.
Finner leverandøren at levering ikke kan finne
sted til oppgitt tidspunkt, skal kjøperen straks varsles.
Dersom forhold som leverandøren ikke svarer for
hindrer levering, og betongen av denne grunn må
kasseres, belastes kjøperen som om leveransen hadde
skjedd
normalt,
men
med
tillegg
for
ekstraomkostninger.
5. BETONGKVALITET.
Betongen skal på leveringstidspunktet ha den
konsistens og eventuelt det luftinnhold som er
oppført på følgeseddelen. Når betongen er bestilt
med et bestemt konsistensmål, anses avvik på ± 2, 5
cm synkemål i konsistensområdene P - TF - F som
kontraktsmessig leveranse. Når betongen er bestilt
med bestemt luftinnhold, anses avvik med ± 1, 5
prosentpoeng som kontraktsmessig leveranse.
Finsats kan inneholde noen få steiner med
komstørrelse tilsvarende største steinstørrelse for
betong i leverandørens leveringsprogram.
Stiller kjøper kvalitetskrav til betongen ut over det
sedvanlige,
må
spesifikasjonene
meddeles
leverandøren i god tid før levering. Leverandøren gir,
dersom ikke annet er avtalt, ingen garanti for
kvaliteten av betong sammensatt etter kjøperens
anvisning.
Hvis ikke annet er spesielt avtalt, skjer leveransen
etter bestemmelsene i NS 3420 med følgende tillegg:
Prøvefastheten bestemmes alltid ved den
prøvingsalder som leverandøren legger til grunn for
Kontrollrådets kontroll, eventuelt i tillegg til andre
prøvingsaldre. Ved fasthetsprøvingen brukes

6. BETONGPRØVING.
Prøver av fabrikkblandet betong som uttas på
byggeplassen for å undersøke om betongen oppfyller
de spesifikasjoner som er angitt på følge-seddelen,
skal uttas i henhold til NS 3420 ved levering, jf. pkt.4,
dvs. normalt idet bilen tømmer, eller ved uttak ved
fabrikken. Dersom betongleverandøren ikke har påtatt
seg ansvaret for pumping, skal prøver tas ut før
pumping fra bilen tar til. Prøvestykker støpes, lagres
og trykkprøves etter bestemmelsene i NS 3658, 3667,
3668 og 3669.
Prøvingsresultater for betong med forskjellige
sementtyper behandles adskilt. I prøvingsrapporten
angis i tillegg til de nødvendige tekniske data,
følgeseddelnummer, bilens nummer, tidspunktet for
uttak av prøve og for avslutningen av utstøpingen av
prøvestykkene. Gjenpart av prøvingsrapporten skal så
snart den foreligger sendes leverandøren.
7.MOTTAKSKONTROLL.REKLAMASJONSPLIKT. FRISTER.
Kjøpers mottakskontroll ved levering skal omfatte
kontroll av at de angitte spesifikasjoner i følgeseddelen er i overensstemmelse med bestillingen, og
at betongen har de egenskaper som kreves etter
kontrakten, så langt dette kan bedømmes på
leveringstidspunktet.
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at betongen er
levert for sent eller at det foreligger mangel som
angitt i første ledd, må han reklamere straks.
Reklamasjon må anmerkes på samtlige eksemplarer
av følgeseddelen. Fabrikken må straks varsles slik at
retting eller omlevering kan foretas.
For andre mangler enn nevnt i annet ledd, taper
kjøper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom
han ikke senest innen 14 dager etter at han oppdaget
eller burde ha oppdaget mangelen, gir leverandøren
skriftlig melding som angir hva slags mangel det
gjelder. Bygger reklamasjonen på resultatet av
trykkfasthetsprøver, skal vedkommende prøvestykke
oppbevares og stilles til disposisjon før alle
interesserte parter.
Kvittering på følgeseddel uten forbehold, eller
unnlatt melding innen frister som nevnt i annet eller
tredje ledd, medfører at kjøper taper sin rett til senere
å gjøre gjeldende krav mot leverandøren. Dette
gjelder likevel ikke dersom leverandøren har opptrådt
grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.
8. ERSTATNINGSANSVAR OG HEVING VED
FORSINKELSE.
Kjøper kan kreve erstatning for det tap han lider som
følge av forsinkelse fra leverandørens side, jf. pkt. 10.
Dette gjelder likevel ikke så langt leverandøren
godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans
kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å
ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller
overvinne følgene av; så som arbeidsstans,
trafikkhindring,
svikt
i
drivstoffeller
materialtilførsel, strømstans, uforutsett svikt i utstyr,
maskineri m.v.
Er forsinkelsen vesentlig, og har levering ikke
funnet sted, kan kjøper heve kjøpet dersom krav om
dette blir fremsatt innen rimelig tid. Gir
kontraktbruddet grunn til å tro at det vil inntre
vesentlig kontraktsbrudd i fremtiden, kan han

heve for slike leveringer dersom det skjer innen
rimelig tid.
9. MANGEL. RETTING ELLER OMLEVERING.
ERSTATNINGSANSVAR M.V.
Mangel foreligger dersom betongen ved levering ikke
oppfyller de krav til art, mengde, kvalitet og andre
egenskaper som følger av avtalen, og dette skyldes
forhold leverandøren svarer for. Spørsmålet om hva
som er avtalt avgjøres på grunnlag av
spesifikasjonene på følgeseddelen sammenholdt med
leveringsbetingelsene, med mindre kjøper godtgjør at
annet er avtalt.
Ved mangel som er påberopt i rett tid, kan kjøper
gjøre gjeldende krav som angitt i tredje og fjerde
ledd.
Foreligger mangel, plikter leverandøren vederlagsfritt å foreta retting ved bruk av demper,
tilsettingsstoffer e.l. Er mangelen vesentlig, kan
kjøper alternativt kreve omlevering. Heving kan skje
etter tilsvarende vilkår som angitt i pkt. 8 annet ledd.
Blir retting eller omlevering ikke foretatt innen
rimelig tid, eller foreligger mangel som kan gjøres
gjeldende etter pkt. 7 tredje ledd, kan kjøper kreve
erstatning, jf. pkt. 10. Dette gjelder likevel ikke så
langt leverandøren godtgjør at mangelen skyldes
hindring som angitt i pkt. 8 første ledd annet
punktum eller egenskaper ved de anvendte råvarer,
og hvor leverandøren ikke kan videreføre
erstatningskravet til råvareprodusenten.
10. OMFANGET AV EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR ETTER AVTALEN.
Erstatning ved forsinkelse (pkt. 8) eller mangel (pkt.
9) omfatter utlegg, og eventuell prisdifferanse ved
retting eller levering fra andre, samt tap som følge av
direkte tingsskade forårsaket ved kontraktsbruddet på
gjenstander forutsatt brukt i nær tilknytning til
betongen, herunder omkostninger til nedriving,
ombygging eller forsterkninger. Dette gjelder likevel
bare når de nevnte tap og utgifter med rimelighet
kunne vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.
Leverandørens ansvar omfatter ikke tap som følge
av driftsavbrudd, at kjøper ikke kan nyttiggjøre seg
betongen som forutsatt (avsavnstap), annet
fortjenestetap enn nevnt i første ledd, eller tap som
følge av at kjøper må betale dagmulkt til
medkontrahent e.l. Disse unntak gjelder likevel ikke
dersom kjøper godtgjør at kontraktsbruddet har sin
årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos
leverandøren eller noen han hefter for.
Samlet erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til kr. 3 millioner pr.
kontraktsforhold. Flere kontrakter om leveranser til
samme prosjekt anses som samme kontraktsforhold
etter denne bestemmelse.
11. TAUSHETSPLIKT M.V.
Kjøper forplikter seg til ikke å overlate til andre
opplysninger om leverandørens resepter, blandingsforhold m.v. som han måtte bli kjent med ved
kontraktsinngåelsen eller gjennomføringen av
kontraktsforholdet. Kjøper forplikter seg videre til
ikke selv å benytte slike opplysninger til annet enn det
som var formålet med meddelelsen av opplysningene.
12. TVISTER.
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet
avgjøres ved ordinær rettergang med mindre partene
blir enige om å la tvisten avgjøre ved voldgift.
Partene vedtar leveringsstedets verneting som
verneting for alle søksmål som måtte utspringe av
kontrakten, jfr. tvistemålsloven av 13. august 1915 nr.
6 §36.
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