
BP1 pr. 01.01.22* (erstatter 01.01.21)

Prisliste for betong
SJURSØYA, ALNABRU, GJELLERÅSEN, BÆRUM OG LIERSKOGEN

*Erstattes senest 01.01.2023 / Transport- og leveringsbetingelser - se side 2

B20 M90 1550 1600

B25 M90 1625 1675

B30 M60 1650 1700

B35 M60 1725 1775

B35 M45 1750 1800

B45 M40 1850 1900

PRISLISTE PR. M3 AB FABRIKK UTEN MERVERDIAVGIFT

Fasthets- og
bestandighetsklasse
i følge NS-EN 206

Betong med Standardsement FA - synk 180 mm, i konsistensområde S4.
Kloridklasse Cl 0.1.

LLaavvkkaarrbboonnbbeettoonngg  kkllaassssee  BB  iihhtt  PPuubblliikkaassjjoonn  NNBB  3377

D 22 mm D 16 mm

ANDRE YTELSER OG TILLEGG

Miljøtillegg kr. 55,- pr. m3. 

Lavkarbonbetong klasse A   kr. PPF
Anleggssement FA kr. 65,- pr. m3

Med 25% steinreduksjon kr. 50,- pr. m3

Med 50% steinreduksjon kr. 100,- pr. m3

Finsats D8 kr. 165,- pr.m3

Med økt luftinnhold (MF) kr. 55,- pr. m3

Synkmål 190 - 200 mm kr. 25,- pr. m3

Synkmål 210 - 220 mm kr. 50,- pr. m3

Synkmål 230 - 240 mm kr. 75,- pr. m3

SKB Utbredelse 500-600 kr. 140,- pr. m3

SKB Utbredelse 600-700 kr. 170,- pr. m3

Tillegg for SP etterdosert kr. 30,- pr. ltr. 
Akselerator størkning   kr: 55,- pr m3

Akselerator størkning etterdosert kr: 20,- pr. ltr.
Akselerator herdning   kr: 30,- pr kg
Retarder 1-2 t kr. 50,- pr. m3

Retarder 3-4 t kr. 75,- pr. m3

Retarder 5-6 t kr. 100,- pr. m3

Fiberbetong kr. PPF 

Oppvarmet betong 
15.10-15.04 ≤ 200 C kr. 55,- pr. m3
Ved best. 16.04 - 14.10 ≤ 200 C kr. 60,- pr. m3
Ved bestilt temp. over 20 grader, 
tilkommer kr. 60,- pr m3

Overtid 15.30 – 21.00:
Bil (inntil 30 km fra fabrikk)       kr. 525,- pr. lass
Fabrikk kr. 560,- pr. time

Beredskap/Utsettelse/Mobilisering
Beredskapsventing bil           kr. 420,- pr. time pr. bil
Beredskapsventing fabrikk    kr. 570,- pr. time pr. fabr.
Mobiliseringstillegg                 kr. 2100,- pr. gang 

Overtid/beredskap 21.00-07.00 + lør og søndag
Bil (inntil 30 km fra fabrikk)         kr. 1050,- pr. lass
Fabrikk                                   kr. 1120,- pr. time
Beredskapsventing bil            kr. 840,- pr. time pr. bil
Beredskapsventing fabrikk  kr. 1140,- pr. time pr. fabr.
Miljøgebyr på returbetong 
pr. m3 ≥ 0,5 m3 kr. 1175,- pr. m3

For levering utover 30 km fra fabrikk kr. PPF

 

NorBetong er ledende i utvikling, produksjon og leveranse
av betonger med redusert karbonavtrykk. Alle våre miljø-
vennlige betonger produseres iht. Norsk Betong- forenings
publikasjon nr. 37 utgave november 2019.  NorBetong er
miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001.

Bygg- og anleggsbransjens mest brukte miljøklassifisering
er BREEAM og CEEQUAL. Når miljøtiltak skal planlegges
og dokumenteres, er dette ofte i samspill mellom bygg-
herre, entreprenør og NorBetong som leverandør.

Vår teknologiavdeling er representert i alle regioner og
bistår våre kunder med utvikling og dokumentasjon av
miljøvennlige betonger. 

Som en del av dette utsteder vi EPD dokumentasjon og
ECO produktrapport. Ta gjerne kontakt med vår tekno-
logiavdeling om dere ønsker råd og bistand til akkurat
deres prosjekt.

NorBetong har en stor flåte av biler og pumper i Euro 6
klassen, og vi kan tilby leveranser hvor fossilt drivstoff
erstattes av sertifisert Bio-Drivstoff. Ta gjerne kontakt for
opplysninger om tilgjengelighet og pris i våre regioner. 

Vi har introdusert betongbiler med EL «plug-in» funksjon
for levering til utslippsfrie byggeplasser. Denne løsningen
er i 2021 tilgjengelig i Oslo regionen.  

BETONG OG MILJØ –  TA ET BEVISST VALG FOR MILJØET!



Prisene beregnes minimum for hele lass med 6 m3.
For større lass beregnes priser etter lassets størrelse.
Slik beregning gjelder også ved aksellastrestriksjoner 
under B k 10.  
Alle transportsatser er eksklusiv ferje, bompenger og
nødvendig omkjøring. Dersom veiforholdene på 
byggeplassen forårsaker at bilene kjører seg fast, må 
redningsbil og andre utgifter dekkes av kunden.
Miljø, - rush og bomavgift kr. 12,- pr m3, med for-
behold om endringer i struktur og offentlig avgiftsnivå.

TRANSPORTPRISER

KVALITETSBETONG TIL  RETT STED OG TID.  MEDLEM AV FABEKO. EGNE BETONGSPESIALISTER.

INFORMASJON OG BESTILLING:   Tlf.: 815 11 300
NorBetong - Sjursøya  Skur 79 Sjursøya, 0193 Oslo
NorBetong - Alnabru  Verkseier Furulunds vei 7/9, 0668 Oslo ordre.oslo@norbetong.no
NorBetong - Gjelleråsen  Trondheimsveien 640, 0964 Oslo
NorBetong - Bærum  Gamle Ringeriksvei 219, 1353 Bærums Verk
NorBetong - Lierskogen  Gml. Drammensveien 1, 3420 Lierskogen

Over 6 km tillegg kr. 6,00 pr. km pr. m3

1-6 165,00

SJURSØYA, ALNABRU, GJELLERÅSEN, BÆRUM OG LIERSKOGEN 

BP1 pr. 01.01.22* (erstatter 01.01.21)

*Erstattes senest 01.01.2023

Kjøre lengde km Pris pr. m3

LEVERINGSBETINGELSER

BETALINGSBETINGELSER
BIL MED TRANSPORTBÅND

Betong utlagt med bånd kr. 200,- pr. m3. Min. kr. 1200,-
pr. lass inkl. vask av bånd.
For leveringstid - se transportpriser.

Ordinær ekspedisjonstid er mandag – fredag kl. 07.00 -
15.00. Ferie avvikles normalt i henhold til bygningsferien. 

For feilbestilling belastes både betong og transport som
vanlig levering. 

Ekspedisjonsgebyr når kunden selv transporterer betong
kr. 100,- pr. påbegynt m3.

All betong leveres iht. FABEKO Norsk Fabrikkbetongs-
forenings "Alminnelige Salgs- og leveringsbetingelser" 
av 2020 se side 3 og 4.

Betaling pr. 10 dager fra fakturadato. Det vil bli fortatt 
normal kredittkontroll ved bestilling av betong. Etter forfall be-
lastes gjeldende satser for morarenter. 
Administrasjonsgebyr kr. 50,-. Vi tilbyr også betaling med Vipps.

Fri leveringstid pr. lass på byggeplass er 30 min. – med
tillegg 5 min. pr. m3 utover 6 m3. Maks fri leveringstid er
55 min. Leveringstid utover dette belastes med kr. 250,-
pr. påbegynt 15 min. Ved leveringstid over 60 min. 
faktureres fra ankomst. 

BIL MED TELESKOPISK RENNE

Betong utlagt med teleskopisk renne kr. 140,- pr. m3.
Minimum kr. 840,- pr. lass inkl. vask av renne.
For leveringstid - se transportpriser.

Virksomheten sertifiseres av Kontrollrådet etter: 

• NS-EN 206 Betong – Spesifikasjon, egenskaper,        
framstilling og ansvar.

• NS-EN ISO 14001 Miljøsertifisering
• NS-ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøsertifisering 

Dette innebærer kvalitet i forbindelse med produksjon og
leveranse. Våre aktiviteter gjennomføres på en sikker måte
slik at mennesker og miljø ikke påføres skade.

SERTIFISERINGER

NorBetong leverer ferdigbetong til byggeplass. Fabrik-
kene benytter systemer for produksjonsplanlegging og
GPS-styring av bilene.
Betong må bestilles innen kl. 12.00 min. 2 virkedager
før støp. Ved volum over 30 m3 må betongen bestilles
innen kl. 12.00 minimum 3 virkedager før støp. Bestil-
ling etter frist kan medføre hastegebyr. 
Avbestilling/endring kan skje inntil kl.12.00 virkedagen
før avtalt levering.

Beredskaps- eller avbestillingsgebyr kan faktureres ved
utsettelse eller avbestilling av leveranse. 

Bestillingsrutiner kan variere, i forhold til sesong, 
aktivitet og produksjonskapasitet.

Informasjon om NorBetong   www.norbetong.no
Ideer og egenskaper              www.byggutengrenser.no 
Detaljutførelser                      www.betonginfo.no

BESTILLING OG INFORMASJON



1. ANVENDELSESOMRÅDE
Disse Alminnelige salgs- og
leveringsbetingelser (” Beting-
elsene”) og Leverandørens til
enhver tid gjeldende prisliste
(”Prislisten”) gjelder ved ethvert
kjøp av fabrikkblandet betong
mellom Leverandøren og Kjøp-
eren med mindre kjøpet regu-
leres av ufravikelige bestem-
melser i kjøpsloven (lov nr.
27/1988) eller forbrukerkjøps-
loven (lov nr. 34/2002). Ved
konflikt mellom bestemmelser i
Betingelsene og/eller Prislisten
og bestemmelser i særskilt av-
tale mellom partene skal be-
stemmelsene i den særskilte
avtalen ha forrang. Ved konflikt
mellom Betingelsene og Prislis-
ten skal bestemmelsene i Pris-
listen ha forrang. Bestemmelser
i NS 8409 gjelder ikke med min-
dre de er inntatt i og får rang
som særskilt avtale mellom par-
tene.
For betongpumpetjenester gjel-
der de særskilte salgs- og leve-
ringsbetingelser selv om tje-
nesten har sammenheng med
et kjøp av fabrikkblandet be-
tong.
2. BESTILLING/AVBE-
STILLING
Kjøperens bestilling, (”Bestil-
ling”) skal inneholde oppgave
over total mengde, leverings-
dag(er), ønsket tidspunkt for
leveringens begynnelse, leve-
ringstakt og tekniske data for
betongen. Kjøperen er selv
ansvarlig for at den bestilte
betongen svarer til formålet
med kjøpet, jf. pkt. 8 samt at
volumet som er bestilt er kor-
rekt. Kjøper kan før avrop av
siste leveranser justere volumet
i bestilling ± 10 % uten at avta-
len må reforhandles. Kjøperen
må kontakte Leverandør før
siste leveranser for å tilpasse
dagsleveranse til be- hovet.
Bestilling er bindende når den
er bekreftet av Leverandøren.
Krav til bestillingstid, bekreftelse
av bestilling og avbestillingstid
framgår av Prislisten.
Avbestiller Kjøperen utenfor den
avtalte avbestillingstiden, kan
Leverandøren kreve dekning av
ekstra utgifter.
3. PRIS. BETALINGSBETING-
ELSER.
Med mindre betongprisen frem-
går av særskilt avtale eller av
akseptert skriftlig tilbud, fast-
setter Leverandøren prisen iht.
Prislisten. Det samme gjelder
vederlag for andre ytelser, så
som transport, overtid, venting,
håndtering av restbetong o.l.
Leverandøren har rett til å regu-
lere avtalt pris når prisen på en
eller flere innsatsfaktorer som
skal brukes til produksjonen av
leveransen, er økt vesentlig i

forhold til prisen på avtaletids-
punktet. Prisen kan ikke økes
mer enn nødvendig for å kom-
pensere for kostnadsøkningen
på innsatsfaktoren(e). For leve-
ring av betong med spesiell
sammensetning (”Spesialbe-
tong”) kan Leverandøren kreve
pristillegg, spesialpriser eller
særlige vilkår for leveransen
med mindre det er avtalt noe
annet. Gjelder bestillingen
Spesialbetong med ikke lager-
førte innsatsfaktorer, kan Leve-
randøren fakturere disse
innsatsfaktorer i sin helhet selv
om de ikke eller bare delvis
medgår i den endelige produk-
sjon.
Dersom leveranse iht. en bestil-
ling forutsetter at Leverandø-
rens personell må gjennomføre
pålagt sikkerhetskurs eller
annen opplæring for å få ad-
gang til Losseplassen, jf. pkt. 4,
skal Leverandøren varsle Kjø-
peren om de kostnadene dette
innebærer, og Partene skal av-
tale nærmere den godtgjørelse
Leverandøren kan kreve for
dette.
Kjøperen skal betale mottatte
fakturaer senest på forfallsda-
gen. Kjøperen kan bare holde
tilbake betalingen eller deler av
betalingen dersom han innen
forfallsdagen skriftlig har gjort
gjeldende at Leverandøren har
misligholdt avtalen og innen
samme frist har fremsatt skriftlig
krav overfor Leverandøren. Kjø-
peren kan bare holde tilbake så
meget av fakturabeløpet som er
nødvendig for å dekke det frem-
satte kravet.
Ved forsinket betaling skal Kjø-
per betale for- sinkelsesrente
iht. forsinkelsesrenteloven (lov
17.12.76 nr. 100). Uberettiget
tilbakeholdt beløp anses som
forsinket betaling.
4. LEVERINGSSTED - OG
TIDSPUNKT. OVERFØRING
AV RISIKO FOR BETONGEN.
ANSVAR FOR SKADER VED
LEVERINGEN.
Ved levering ab verk anses le-
vering foretatt når betongen er
produsert og klar for henting på
betongstasjonen.
Dersom annet ikke er avtalt,
skal i alle andre tilfeller Leve-
randøren levere betongen på
anvist losseplass på oppgitt le-
veringsadresse, byggeplass
("Losseplassen"). Levering
anses foretatt når betongen er
kommet frem til Losseplassen
og er klar for lossing selv om
lossing ikke er påbegynt.
Kjøperen har risikoen for at
Losseplassen og adkomsten til
Losseplassen fra nærmeste vei
som er åpen for alminnelig ferd-
sel ("Adkomsten"), er tilfredsstil-
lende.

Losseplassen/Adkomsten skal
ikke anses tilfredsstillende hvis
akseltrykktoleransen på Losse-
plassen/Adkomsten er lavere
enn akseltrykket på det kjøret-
øyet betongen transporters
med. Det samme gjelder hvis
Losseplassen/Adkomsten ikke
gir tilstrekkelig manøvrerings-
muligheter for kjøretøyet eller
det foreligger forhold på eller
ved Losseplassen/Adkomsten
som vanskeliggjør, hindrer eller
gjør risikofull framkjøringen
og/eller oppstillingen av kjøret-
øyet eller lossingen av be-
tongen, så som forekomst av
luftledninger, kabler eller andre
instalsjoner, bommer, bruer,
trange passasjer, porter/portaler
og lignende. Hvis leveringen
ikke kan gjennomføres på
grunn av forhold som nevnt
ovenfor, skal levering likevel
anses skjedd.
Dersom Kjøperen senest ved
bestillingen har gitt Leverandø-
ren korrekte opplysninger om
Losseplassen/Adkomsten, jf.
forrige avsnitt, overtar Leveran-
døren risikoen for Losseplas-
sens/ Adkomstens egnethet
med mindre Leverandøren har
reservert seg mot dette i bekref-
telsen av bestillingen.
Hvis framkjøring, oppstilling
eller lossing av betongen til/på
Losseplassen/Adkomsten ikke
kan gjennomføres uten bruk av
spesialutstyr, omkjøringer, eks-
traarbeid, hjelpemann eller lig-
nende, skal levering likevel
anses foretatt med mindre Kjø-
peren har underrettet Leveran-
døren om disse forhold så tidlig
at Leveran- døren kunne innret-
tet seg etter dem og senest 24
timer før avtalt leveringstids-
punkt. Merkostnadene kan Le-
verandøren fakturere til
Kjøperen.
Det er i alle tilfeller Kjøperen
som har ansvaret for å frem-
skaffe alle faktiske opplysninger
for vurderingen av forhold som
kan påvirke gjennomføringen av
leveringen.
Risikoen for betongen går over
på Kjøperen når levering er
foretatt, jf. 1. og 2. avsnitt oven-
for. Leverandøren har ansvaret
for lossing av betongen fra
trommel og til matekasse, tobb
e. l. Dersom Kjøperen ønsker at
Leverandøren skal sørge for at
betongen kan pumpes eller los-
ses med transportbånd eller hy-
draulisk renne, skal det avtales
særskilt og i god tid. Leveran-
døren har i så fall ansvaret for
lossingen og transporten frem til
betongens brukssted.
Med bakgrunn i sikkerhet ved
lossing av bil skal Leveran-
dørens personell ikke benyttes
til arbeid som Kjøperen er an-

svarlig for herunder mottak og
plassering av tobb i kran.
Kjøperen er ansvarlig for over-
skuddsbetong og skal påvise
forskriftsmessig plass for plas-
sering av denne. Partene kan
avtale at Leverandøren mot ve-
derlag iht. prislisten overtar an-
svaret for restbetongen.
Kjøperen er også ansvarlig for
forskriftmessig vaskeplass for
transportbånd, renne og be-
tongpumpe.
Leverandøren skal straks varsle
Kjøperen om avvik av betydning
i forhold til avtalt leveringstids-
punkt.
Kjøperen er ansvarlig for en-
hver skade eller ethvert tap som
oppstår i forbindelse med leve-
ring, herunder kostnader til re-
turtransport, berging
av/tømming av betong fra kjø-
retøy, når skaden eller tapet har
sammenheng med at Losse-
plassen/Adkomsten ikke har
vært tilfredsstillende, jf. ovenfor,
og skaden eller tapet ikke kan
bebreides Transportøren av be-
tongen som grovt uaktsomt.
5. KJØPERS KONTROLL -
BETONGVOLUM – BETONG-
KVALITET
Kjøperens mottakskontroll skal
være i overensstemmelse med
gjeldende Norsk Standard på
leveringstidspunktet og skal bl.
a. omfatte kontroll av at de an-
gitte spesifikasjoner i følgesed-
delen er i overensstemmelse
med Bestilling, og at betongen
har egenskaper i henhold til
Bestilling, så langt dette kan
bedømmes på leveringstids-
punktet.
Kjøperen skal på byggeplassen
gjennomføre identitetsprøving
av betongen. Identitetsprø-
vingen skal være i overens-
stemmelse med gjeldende
Norsk Standard på leverings-
tidspunktet. Kjøperen oppfor-
dres til prøvetagning av
betongen før utlegging.
Betongvolum beregnes ut fra
innveide delmaterialer. Veieut-
styrets nøyaktighet skal være i
henhold til gjeldende Norsk
Standard på leveringstids-
punktet.
Betongen skal på leveringstids-
punktet ha den konsistens og
eventuelt det luftinnhold som er
oppført på følgeseddelen. Når
betongen er bestilt med et
bestemt konsistensmål eller i en
bestemt konsistensklasse,
anses avvik i henhold til gjel-
dende Norsk Standard på leve-
ringstidspunktet som
avtalemessig leveranse. Det
samme gjelder når betongen er
bestilt med bestemt luftinnhold.
Dersom leveranse av betong
med bestemt temperatur er av-
talt, anses avvik på +5/-3 OC

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforenings ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for fabrikkblandet betong



som avtalemessig leveranse.
Finsats kan inneholde noen få
steiner med kornstørrelse til-
svarende største steinstørrelse
for betong i leverandørens leve-
ringsprogram. Leverandøren er
opptatt av å ta miljøhensyn ved
produksjon av betongen. Be-
tongen kan derfor inneholde
resirkulerte materialer når dette
ikke går ut over betongens spe-
sifiserte egenskaper. Stiller Kjø-
peren kvalitetskrav til betongen
ut over det sedvanlige, må
spesifikasjonene meddeles
Leverandøren i god tid før leve-
ring. Leverandøren gir ingen
garanti for kvaliteten av betong
sammensatt etter Kjøperens
anvisning. For øvrig skjer leve-
ransen av betongen med kva-
litet etter gjeldende Norsk Stan-
dard på leveringstidspunktet
med mindre annet er avtalt.
6. REKLAMASJON
Dersom Kjøperen vil gjøre gjel-
dende at betongen er levert til
uriktig tid eller at det foreligger
mangel, må han reklamere
straks. Reklamasjon skal an-
merkes på samtlige eksempla-
rer av følgeseddelen, og
Kjøperen må i tillegg straks
varsle den ansvarlige hos Leve-
randøren slik at retting eller om-
levering kan vurderes. Ved
vesentlige avvik fra det avtalte,
skal reklamasjon også straks
meddeles skriftlig til den an-
svarlige hos Leverandøren.
Innen rimelig tid etter reklama-
sjonen, må Kjøperen varsle Le-
verandøren om han gjør
gjeldende krav på retting, om-
levering eller heving. Gjør han
ikke det, vil hans krav falle bort.
For mangler som ikke kunne
eller burde oppdages ved leve-
ring, skal Kjøperen reklamere
skriftlig og uten ugrunnet opp-
hold, og senest 14 dager etter
at han oppdaget eller burde ha
oppdaget mangelen. Reklama-
sjonen skal angi hva slags
mangel det gjelder. Bygger re-
klamasjonen på resultatet av
trykkfasthetsprøver, skal det
opplyses. Vedkommende prø-
vestykke skal oppbevares og på
anmodning straks stilles til dis-
posisjon for Leverandøren.
Kjøperen kan ikke gjøre krav
gjeldende mot Leverandøren
når det er gått mer enn tre år
siden leveringen.
Kjøperen taper sin rett til senere
å gjøre gjeldende krav mot Le-
verandøren dersom han har
kvittert uten forbehold på følge-
seddelen og forsinkelsen eller
mangelen kunne eller burde blitt
oppdaget på leveringstidspunk-
tet. Det samme gjelder reklama-
sjon etter reklamasjonsfristene
ovenfor. Det samme gjelder
også hvis Kjøperen uten Leve-
randørens forutgående god-
kjenning foretar tilsetninger til
betongen.

7. FORSINKELSE
Forsinkelse foreligger når be-
tongen ikke blir levert til avtalt
tid. Kjøperen kan kreve erstat-
ning dersom forsinkelsen er ve-
sentlig. Kjøperen kan bare heve
avtalen ved gjentatte, vesent-
lige forsinkelser fra Leverandø-
rens side og i så fall bare med
virkning for fremtidige dagsbe-
stillinger.
Dersom Kjøperen endrer Bestil-
lingen og endringen medfører
risiko for at opprinnelig avtalt
leveringstidspunkt ikke kan hol-
des, er dette ikke å anse som
forsinkelse.
Dersom Leverandøren lider tap
som følge av at Kjøperen ikke
kan eller vil ta imot betongen til
avtalt tid og tidsavviket er
vesentlig, kan Leverandøren
kreve erstatning av Kjøperen.
Kjøperens krav på erstatning for
forsinkelse eller mangel faller
bort dersom Leverandøren
godtgjør at forsinkelsen respek-
tive mangelen skyldes hindring
utenfor Leverandørens kontroll
som han med rimelighet ikke
kunne forventes å ha tatt i be-
traktning på avtaletiden eller
unngå eller overvinne følgene
av. Forrige setning skal vurde-
res på samme måte som hin-
dring etter kjøpsloven § 27, 1.
ledd. Som hindring etter første
setning skal også regnes ar-
beidsstans, manglende eller for-
sinket leveranse fra
underleverandør, trafikkhin-
dring, svikt i drivstoff- eller
materialtilførsel, strømstans og
uforutsett svikt i utstyr, maski-
neri m.v. Det samme gjelder
enhver hindring som følger av
beslutning truffet av offentlig
myndighet eller tilråding gitt av
offentlig myndighet og som ram-
mer Leverandøren eller hans
ansatte eller underleverandører.
Eksemplifiseringen av hin-
dringer i dette punktet skal ikke
anses uttømmende. Hindringer
som inntrer etter avtaletids-
punktet, men før leverings- tids-
punktet, og som for øvrig
tilfredsstiller kriteriene ovenfor,
kan etter omstendighetene
medføre at Kjøperens krav på
erstatning faller bort. Like med
beslutning eller tilråding fra
offentlig myndighet gjelder av-
tale inngått mellom eller beslut-
ning truffet av partene i
arbeidslivet og som medfører
hindring som beskrevet ovenfor.
8. MANGEL.
Mangel foreligger dersom be-
tongen ved leveringen ikke opp-
fyller de krav til, mengde,
kvalitet og andre egenskaper
som følger av avtalen.
Uten hensyn til om Leveran-
døren da kjøpet ble inngått, var
kjent eller burde vært kjent med
Kjøperens formål, har Kjøperen
alene ansvaret for den bestilte
betongens egnethet for formå-

let. Kjøperen kan heller ikke på-
berope seg Leverandørens sak-
kunnskap eller vurderinger eller
påberope seg at Leverandøren
har akseptert Kjøperens formål.
Eventuelle kommunikasjon
mellom Partene forut for Leve-
randørens bekreftelse av Bestil-
lingen om betongens
egnethet for formålet, kan ver-
ken helt eller delvis anses å
inneholde noe råd eller anbefa-
ling fra Leverandøren til Kjøpe-
ren med hensyn til Kjøperens
valg av betongkvalitet, mengde
eller andre egenskaper. Forelig-
ger det en mangel på leverings-
tidspunktet, har Leverandøren
rett til å foreta retting ved bruk
av tilsetningsstoffer e.l. eller
foreta omlevering. Blir retting
eller omlevering foretatt innen
rimelig tid, kan Kjøperen ikke
kreve erstatning eller heve avta-
len. I motsatt fall kan Kjøperen
kreve erstatning etter bestem-
melsen i pkt. 9, eller - hvis
mangelen er vesentlig – i tillegg
heve avtalen med virkning for
fremtidige dagsbestillinger.
Dette gjelder likevel ikke hvis
mangelen skyldes egenskaper
ved de anvendte råvarer og Le-
verandøren ikke kan videreføre
erstatnings- eller hevingskravet
til råvareprodusenten.
9. OMFANGET AV EVENTU-
ELT ERSTATNINGSANSVAR
ETTER AVTALEN.
Kjøperens krav på erstatning
ved forsinkelse (pkt. 7) og/eller
mangel (pkt. 8) er begrenset til
det direkte tap som Kjøperen
har lidt, så som direkte utlegg,
eventuell prisdifferanse ved ret-
ting eller levering fra andre,
tingskade på gjenstander, her-
under armering, forutsatt brukt i
nær tilknytning til betongen. Le-
verandøren er likevel bare an-
svarlig for tap som Kjøperen
kan dokumentere og som med
rimelighet kunne forutses som
en påregnelig og adekvat følge
av forsinkelsen eller mangelen.
Erstatningen skal reduseres
dersom Kjøperen ikke har fore-
tatt rimelige tiltak for å redusere
kostnadene ved forsinkelse
eller mangel.
Leverandørens ansvar omfatter
ikke indirekte tap, herunder tap
som følge av driftsavbrudd, at
Kjøperen ikke kan nyttiggjøre
seg betongen som forutsatt (av-
savnstap), fortjenestetap eller
tap som følge av at Kjøperen
må betale dagmulkt eller erstat-
ning til medkontrahent, her-
under kostnader ved
forseringsarbeid for å unngå
slike forpliktelser overfor med-
kontrahent, e.l. Det som er be-
stemt om Leverandørens
ansvar for indirekte tap etter be-
stemmelsene i dette pkt. 9, gjel-
der også i forhold til Kjøpere
som etter forbrukerkjøps loven
skal anses som forbrukerkjø-

pere, jf. kjøpsloven § 67,
4. ledd.
Leverandørens samlede
erstatningsansvar er beløps-
messig begrenset oppad til
kontraktsummen for den forsin-
kede eller mangelfulle leveran-
sen med mindre Leverandøren
er forsikret for et høyere an-
svarsbeløp og ansvaret er dek-
ket ved utbetaling fra denne
forsikringen. Leverandørens to-
tale erstatningsansvar i forbin-
delse med ett og samme
avtaleforhold er under enhver
omstendighet begrenset oppad
til kr. 3 000 000. Dersom leve-
ranser er knyttet til flere avtale-
forhold, men gjelder samme
byggeprosjekt, skal beløpsbe-
grensningen ovenfor knyttes til
byggeprosjektet.
Leverandørens krav på erstat-
ning for forsinkelse (pkt. 7) er
begrenset til påregnelig tap av
fortjeneste på salg av betong
som er falt bort som følge av at
Leverandøren ikke har kunnet
utnytte de(t) kjøretøy(ene) som
er blitt forsinket i lossingen
og/eller det påregnelige tap
som Leverandøren har lidt ved
å leie inn reservekjøretøy. Er-
statningen skal reduseres der-
som Leverandøren ikke har
foretatt rimelige tiltak for å redu-
sere kostnadene ved forsin-
kelsen. Leverandørens krav på
erstatning for forsinkelse faller
bort dersom Kjøperen godtgjør
at forsinkelsen skyldes hindring
utenfor Kjøperens kontroll som
han ikke med rimelighet kunne
forventes å ha tatt i betraktning
på av- taletiden eller unngå eller
overvinne følgene av.
10. TAUSHETSPLIKT M.V.
Kjøperen forplikter seg til ikke å
overlate til andre opplysninger
om Leverandørens resepter,
priser, betingelser, blandingsfor-
hold mv. som han måtte bli kjent
med ved avtaleinngåelsen eller
gjennomføringen av avtalefor-
holdet. Kjøperen forplikter seg
videre til ikke selv å benytte
slike opplysninger til annet enn
det som var formålet med med-
delelsen av opplysningene.
11. TVISTER.
Enhver tvist mellom partene om
avtaleforholdet avgjøres ved or-
dinær rettergang med mindre
partene blir enige om å la tvis-
ten avgjøres ved voldgift.
Partene vedtar leveringsstedets
verneting som verneting for alle
tvister som måtte utspringe av
avtalen. Alle tvister skal avgjø-
res i henhold til norsk rett.
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