
FABEKOs
ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

FOR UTFØRELSE AV BETONGPUMPEARBEIDER  

1. ANVENDELSESOMRÅDE
Bestemmelsene gjelder i kontraktsforholdet
mellom oppdragsgiver og pumpeutleier. Be-
stemmelsene gjelder med mindre endringer
eller tillegg til disse alminnelige salgs- og leve-
ringsbetingelser er skriftlig avtalt mellom par-
tene. 

Det henvises til FABEKOs alminnelige
salgs- og leveringsbetingelser for betongen.

2. PRIS 
Ved alle oppdrag der det ikke er inngått særskilt
avtale om fast pris, skal betaling beregnes pr.
time, pr. m3 pumpet betong eller en kombina-
sjon av disse. Betaling pr. time og/eller m3 be-
regnes etter pumpeutleierens til en hver tid gjel-
dende prisliste eller skriftlige tilbud. Dette in-
kluderer bestilt pumpe med standard utstyr og
operatør.

Det beregnes tillegg for kostnader ved sær-
skilt bestilt utstyr og transport av dette, eventu-
ell eskorte, overtidsbetaling og skifttillegg, kost
og losji-, kostnader for ekstramannskap, kostna-
der for nødvendige tillatelser og eventuelle be-
faringer. Dette belastes i tilfellet separat i hen-
hold til pumpeutleierens prisliste, etter regning,
eller ved annen beregningsmåte dersom slik an-
nen beregningsmåte er avtalt mellom partene.

Leietiden regnes fra det tidspunkt pumpen for-
later pumpeutleierens område eller annen avtalt
plass, og til pumpen er tilbake på samme sted
eller en annen avtalt plass ferdig vasket. Påbe-
gynt halvtime regnes fullt ut. Minste leietid er 
2 timer.

3. OPPDRAGSGIVERENS ANSVAR,
OPPLYSNINGSPLIKT M.V.
Oppdragsgiveren er ansvarlig for at de opplys-
ninger som meddeles pumpeutleieren og som
danner grunnlaget for kontrakten, enten det
dreier seg om anbuds- eller time-/kubikkmeter-
pris, er fullstendige og korrekte. 

Følgende spesifikasjoner må alltid angis av
oppdragsgiver: Om det foreligger spesielle hin-
dringer, risiki eller forhold som hindrer eller
vanskeliggjør oppdraget, om det kreves spesial-
utstyr, ekstraarbeid, omkjøring, hjelpemann,
om det er luftledninger, kabler, bommer, bruer,
trange passasjer eller øvrige hindringer eller
omstendigheter som vanskeliggjør adkomsten,
oppstillingen av pumpen, eller arbeidets utfø-
relse.

Videre må oppgis: lnformasjon om samord-
ningsansvarlig, HMS og ordensregler på
arbeidsplassen, samt anvisning av hvor på ar-
beidsplassen maskiner skal oppstilles. Opp-
dragsgiver innestår for at veier og oppstillings-
plasser som han anviser er fremkommelige, har
tilstrekkelig bæreevne, samt at de forøvrig er
tjenlig til utførelsen av arbeidet. Oppdragsgiver
innestår videre for at nødvendige tillatelser og
beregninger foreligger for å belaste bygnings-
deler, inngrep i bygninger eller anlegg. Pum-
peutleieren plikter på forespørsel å gi oppdrags-
giveren de nødvendige opplysninger om pum-
pens akseltrykk, støttebeinstrykk, totalvekt,
samt arbeidsradius. 

Enhver skade og alle meromkostninger som
måtte oppstå pga. manglende, uriktige, ufull-
stendige eller unøyaktige opplysninger fra opp-
dragsgivers side, kan pumpeutleieren kreve er-
stattet av oppdragsgiver. Ved vesentlige avvik

kan pumpeutleieren dertil heve kontrakten.
Oppdragsgiveren skal erstatte enhver skade på
pumpe eller utrustning som voldes av oppdrags-
giver, hans ansatte eller andre som handler på
hans vegne.

Alt utstyr som skal benyttes, og som stilles til
disposisjon av oppdragsgiveren, skal være i
samsvar med offentlige krav.

Dersom oppdraget tilsier bruk av hjelpe-
mann, assistanse til rørutlegg eller som signal-
mann, plikter oppdragsgiver å sørge for slikt
tilgjengelig personale, og at disse innehar de
nødvendige kvalifikasjoner for det arbeid de
skal utføre.

Finner pumpeutleieren etter en fagmessig
vurdering at oppdraget må gjennomføres med
en større pumpe eller annen pumpetype enn det
som er bestilt eller som de gitte opplysninger
har gitt grunnlag for, plikter oppdragsgiveren å
akseptere dette og godtgjøre pumpeutleieren for
alle ekstrakostnader, herunder også ventetid på
den bestilte pumpen. Pumpeutleieren plikter å
fullføre oppdraget dersom anvendelig pumpe
kan skaffes innen rimelig tid.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å påvise plass
for eventuell overskuddsbetong og vaskeplass.

4. PUMPEUTLEIEREN HAR ANSVARET
FOR:
a) at arbeidet utføres på fagmessig måte.
b) at pumpe med dertil hørende utrustning er i

god stand og i overensstemmelse med gjel-
dene sikkerhetskrav.

c) at pumpen håndteres av kompetent og utdan-
net personale.

d) at gyldige sertifikater foreligger.

5. KONTRAKT
Kontrakt om et arbeid anses inngått når pum-
peutleieren har meddelt oppdragsgiveren munt-
lig eller skriftlig at arbeidet kan utføres. Tilbudt
pris, herunder anbud, er bindende i 30 dager om
intet annet særskilt avtales.

6. AVBESTILLING
Avbestilling skal skje senest kl. 12.00 siste ar-
beidsdag før pumping skal påbegynne.

Dersom oppdragsgiveren avbestiller oppdra-
get etter denne fristen, har pumpeutleieren rett
til en godtgjørelse på 10 % av oppdragets an-
tatte størrelse dog minst 2 timers timeleie. Alle
forberedelsesarbeider skal godtgjøres fullt ut
etter gjeldende timepris. 

Dersom oppdraget avbestilles, men deretter
likevel gjennomføres av en annen pumpeutleier
eller av oppdragsgiveren selv, har pumpeutleie-
ren rett til full erstatning, herunder også erstat-
ning for tapt fortjeneste. 

7. FORSINKELSE – FORCE MAJEURE
Erstatning ved forsinkelse kan kun kreves der-
som forsinkelsen er vesentlig. Ved grovt uakt-
somme eller forsettlige forhold hos en av par-
tene kan den andre parten kreve erstatning uhin-
dret av bestemmelsen foran. 

Forsinkelse gir likevel ikke grunnlag for er-
statning eller heving så langt det kan godtgjøres
at forsinkelsen skyldes hindring utenfor den an-
dre partens kontroll som han ikke med rimelig-
het kunne ventes å ta i betraktning på avtaletids-
punktet eller å unngå eller overvinne følgene
av, så som arbeidsstans, trafikkhindring, svikt 
i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans,
uforutsett svikt i utstyr, maskineri m.v.

8. HEVING AV AVTALE
Oppdragsgiver skal oppfylle sin opplysnings-
plikt etter pkt. 3 senest 24 timer før arbeidets
oppstart hvis ikke annet er avtalt. Oversittes
fristen gir dette pumpeutleieren rett til umiddel-
bart å heve avtalen. Tilsvarende gjelder om de
oppgitte opplysninger er feilaktige.

Dersom oppdragsgiver under det pågående
arbeid unnlater i rett tid å oppfylle sine beta-
lingsforpliktelser, innstiller sine betalinger eller
forøvrig har betalingsproblemer, begjærer
gjeldsforhandling, blir begjært konkurs, eller på
annen måte tilsidesetter sine forpliktelser etter
denne avtale, kan utleier med umiddelbar virk-
ning heve avtalen om ikke oppdragsgiver straks
stiller betryggende sikkerhet for sin betalings-
forpliktelse etter kontrakten.

Dersom oppdragsgiveren grovt misligholder
sine plikter etter disse bestemmelser, bryter
sikkerhetsregler eller på annen måte foretar el-
ler unnlater å foreta handlinger som medfører
risiko på personell eller utstyr, kan utleieren
straks heve kontrakten.

Ved heving grunnet oppdragsgiverens for-
hold kan utleieren kreve full erstatning, herun-
der også erstatning for uteblitt fortjeneste.

For heving grunnet forhold utenfor opp-
dragsgiverens kontroll, og som ikke skyldes
pumpeutleieren, kan utleieren kreve full erstat-
ning for alle påløpte kostnader i anledning opp-
draget. Utført oppdragstid skal godtgjøres til
avtalt pris.

9. ØVRIGE ANSVARSBESTEMMELSER
Pumpeutleieren kan ikke holdes erstatningsan-
svarlig med mindre han eller noen som handler
for ham, har utvist forsett eller grov uaktsomhet
og dette er årsaken til skaden eller tapet. Erstat-
ningsansvaret er begrenset til det direkte tapet,
slik at indirekte tap ikke dekkes. Som indirekte
tap regnes for eksempel tap som følge av drifts-
avbrudd, avsavn, dagmulkter, erstatning til an-
nen medkontrahent, m.m. Erstatningsansvaret
er begrenset oppad til kr 500.000,- pr. skadegjø-
rende handling. Hvor flere skadetilfeller kan
henføres til samme skadeårsak, regnes dette
som en skade. 

10. FORSIKRINGER
Utleieren er pliktig til på egen bekostning å
sørge for slik forsikring som er pålagt i lov eller
offentlig forskrift.

Dersom oppdragsgiveren ønsker spesiell for-
sikring tegnet av utleieren, må dette avtales sær-
skilt. Utgifter forbundet med slike forsikrings-
dekninger betales av oppdragsgiver. 

11. BETALINGSVILKÅR
Er oppdraget gitt av flere oppdragsgivere, er
disse solidarisk ansvarlig for betaling overfor
utleieren.

Ved forsinket betaling svares forsinkelses-
renter i henhold til morarenteloven.

12. TVISTER
Eventuelle tvister som gjelder disse kontrakts-
bestemmelser skal løses for de alminnelige
domstoler med mindre begge parter skriftlig
aksepterer voldgiftsbehandling.

Tvister løses etter gjeldende rett i det land
pumpeutleieren har sitt hovedkontor og utleie-
rens verneting vedtas som behandlingssted.

Oslo, 24. november 2004 


