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Salgs- og leveringsbetingelser Betongvarer 

         Versjon 1, 13. mars 2014 
 
 

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER  
 

FOR BETONGVARER 
 

ØLEN BETONG AS 
 

1 Innledning 
1.1 Avtalens parter og rekkevidde 
 Disse standardbetingelser gjelder for alt salg av betongvarer og tilhørende varer mellom Ølen 

Betong som leverandør (heretter «ØB») og bestilleren som kunde (heretter «Kunden»). 
 
(Kunden og ØB omtales heretter i fellesskap som «Partene» og hver for seg som en «Part».) 
 
Standardbetingelsene får anvendelse på alle kjøp mellom Partene så langt ikke annet er uttrykkelig 
og skriftlig avtalt. 
 

1.2 Standardbetingelsenes gyldighet  
 
Standardbetingelsene gjelder i den versjon som var tilgjengelig på [NETTADRESSE] på datoen for 
avtaleinngåelsen mellom Partene. 
 

1.3 Partenes avtale 
 Om særskilt kontrakt ikke er utarbeidet av Partene, utgjør ØBs ordrebekreftelse og de dokumenter 

denne viser til samt disse standardbetingelser samlet sett den gjeldende avtale mellom Partene. 
 
Alle tillegg til eller avvik fra partenes avtale må avtales skriftlig. 
 

1.4 Motstrid 
 
Ved eventuell motstrid mellom avtalen, Ølen Betongs standard salgs- og leveringsbetingelser, 
tilbudet eller anbudsdokumentene skal dokumentene ha forrang i nevnte rekkefølge.  
 
Bilagene skal forøvrig har slik forrang mellom seg slik de er nummerert i kontrakten.  
 

2 Tilbud, priser og ordrebekreftelse 
2.1 Tilbudets gyldighet 
 Avgitt tilbud fra ØB overfor Kunden er gyldig i 8 uker fra tilbudets dato. 

 

2.2 Priser 
 Alle priser oppgitt skal forstås levert EXW Ølen Betongs lageradresse og skal forstås eksklusiv 

merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er angitt. Pantegebyr for returnerbar emballasje 
tilkommer. 

 ØB har i løpet av perioden fra og med avsendt tilbud og frem til leveransetidspunktet uten 
forutgående varsel rett til å endre pris på leveransen som følge av dokumenterte økninger i 
råvarepris herunder også produksjons- og logistikkostnader, endringer i valutakurs, skatter og 
avgifter eller andre omstendigheter som ligger utenfor ØBs kontroll, uavhengig av hvorvidt slike 
endringer kunne vært tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller ikke. 
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2.3 Innsigelser  
 
Dersom Kunden har innsigelser til ordrebekreftelsens innhold må disse fremmes overfor ØB uten 
ugrunnet opphold. Innsigelser kan dog ikke under noen omstendighet fremmes etter 7 – syv – 
dager etter Kundens mottak av den aktuelle ordrebekreftelse. 
 

2.4 Endringer  
 
Med mindre gyldige innsigelser er fremmet rettidig i tråd med pkt. 2.3 over, har Kunden ikke rett til 
å kreve endring av ØBs leveranse etter at ordrebekreftelse er sendt fra ØB. Endringer skal 
eventuelt varsles ØB skriftlig og umiddelbart. ØB har i tilfelle hel- eller delvis avbestilling, rett til å få 
dekket sine dokumenterte utgifter og andre merkostnader som følge av avbestillingen. Prisene skal 
ved endringer justeres iht. ØB sine veiledede priser.  
 

3 Spesifikasjon og kvalitet 
3.1 Varenes kvalitet  
 Varene leveres i henhold til angjeldende produktblad for Basal og om dette mangler, etter Norsk 

Standard og om slik standard mangler, Kontrollrådets gjeldende bestemmelser, og om slike 
bestemmelser ikke eksisterer skal varene leveres i vanlig god kvalitet jf. kjøpslovens § 17 (1). For 
VA produkter som det ikke gjelder noen bestemt standard for, gjelder ØBs produktspesifikasjon og 
vanlig god kvalitet, som oppgis ved forespørsel. 
 
Utover det ovenstående innestår ikke ØB for varenes funksjonalitet eller spesifikke egnethet for 
Kundens bruk. Kalkutslag i betongvarer gir ikke grunnlag for å hevde at varen er mangelfull. 

 

3.2 Kundens informasjon 
 

Kunden innestår for at den skriftlige informasjon som Kunden har gitt til ØB forut for og i forbindelse 
med bestillingen er fullstendig, og således gir et uttømmende og korrekt bilde av de leveranser ØB 
skal gjøre til Kunden. 
 
Risikoen for endringer i Kundens prosjekt eller andre typer avvik mellom den informasjon som er 
gitt og den faktiske gjennomføringen av Kundens prosjekt bæres av Kunden selv, med mindre slike 
avvik skyldes ØB eller noen de svarer for. Kjøpslovens § 17 (2) litra b) får ikke anvendelse. 
 

3.3 Produktinformasjon mv. 
 

ØBs produktinformasjon som tegninger, vareprøver, brosjyrer, opplysninger om tekniske data, 
volumoppgaver etc. må kun anses som veiledende og Kunden er således selv ansvarlig for egne 
forutsetninger tilknyttet bestillingen og bruken av de aktuelle varer. Kjøpslovens  
§ 17 (2) litra c) og § 18 får ikke anvendelse 

 

4 Betaling mv. 
4.1 Kundens betaling 

 
Betaling skal skje senest 15 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling tilkommer lovens 
forsinkelsesrente. 
 
Hvis levering av varene ikke kan skje pga. forhold på Kunden side har ØB rett på full betaling fra 
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det tidligste tidspunkt ØB kunne ha stilt varene til disposisjon. 
 

4.2 Tilbakeholdsrett 
 Kunden har ikke tilbakeholdsrett i noen del av kontraktssummen med mindre ØB skriftlig og på 

forhånd erkjenner at Kunden har rett til å holde tilbake hele eller deler av beløpet.  
 
Kunden har i alle tilfelle ikke rett til å holde tilbake mer enn det omtvistede beløp. 
 
Kjøpslovens § 42 får ikke anvendelse. 
 

4.3 Sikkerhet 
 Som sikkerhet for rett oppfyllelse av sine betalingsforpliktelser skal Kunden stille bankgaranti 

utstedt av anerkjent norsk finansinstitusjon eller for ØB annen tilfredsstillende sikkerhet.  
 

 Sikkerheten skal uoppfordret dokumenteres av Kunden senest 7 dager før første leveransedag.  

 
Om Kunden ikke har stilt sikkerhet innen denne frist, har ØB rett til å utsette leveransen for 
Kundens regning og risiko. 

 

4.4 Salgspant 
 I de tilfeller hvor det er ytt kreditt fra ØB til Kunden og varene er levert, forbeholder ØB seg 

eiendomsretten i varene (salgspant) inntil disse er betalt fullt ut, jf. bestemmelsene pantelovens § 
3-15 følgende. 
 
Kunden plikter å oppbevare varene på separat sted adskilt fra øvrige tilsvarende varer og 
tilfredsstillende avmerket med ØBs navn inntil varene er betalt fullt ut. 
 
Varene kan ikke avhendes videre uten skriftlig og forutgående samtykke fra ØB. 
 
Dersom varene avhendes i strid med ovennevnte eller uten skriftlig samtykke fra ØB er handlingen 
å anse som brudd på pantelovens § 3-16. ØB har rett til umiddelbart å hente alle leveranser som 
ikke er fullt ut betalt og samtidig kreve at Kunden dekker kostnadene ved det merarbeid som ØB da 
påføres.  
 

4.5 Annet 
 Kunden har ansvar for at varen blir montert iht ØB sin skriftlige leggeanvisning utarbeidet av Basal. 

 

5 Transport og levering 
5.1 Transportvilkår 
 Med mindre annet er uttrykkelig angitt skal ØBs transportansvar og risikoens overgang pr. 

leveringstidspunktet forstås på samme måte som etter de relevante bestemmelser i Incoterms 
2010 slik angitt i Partenes avtale.  
 
Om ikke annet er angitt, skal levering skje Ex Works (EXW) ØBs lageradresse. 
 
Lossing og transport skjer etter dette for Kundens regning og risiko, uavhengig om det utføres av 
Kunden, ØB eller noen av Partenes representanter. 
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5.2 Kundens medvirkning 
 Kunden skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at ØB skal kunne oppfylle 

kjøpet, og overta varen ved å hente eller motta den.  
 
Ved transport av varene er det Kundens risiko at den forutsatte transportvei er normalt kjørbar og 
at transport med slikt akseltrykk som gjelder for den aktuelle leveranse er tillatt. Videre plikter 
Kunden å besørge at mottaksplassen er tilfredsstillende klargjort for leveransen.  
 
Om Kunden ikke har oppfylt disse forpliktelser senest pr. det avtalte leveringstidspunkt kan ØB 
kreve utsettelse av leveringstidspunktet samt dekning av sine nødvendige og dokumenterte 
merutgifter som utsettelsen medfører.  
 
Eventuell transport av leveransen pr. båt medfører tillegg i prisen og må avtales særskilt mellom 
Kunden og ØB. 
 
Følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, medfølger varen og skal signeres av kunden. 
Dersom følgeseddelen ikke er signert kan det uansett ikke kreves betalingsutsettelse. 
 

5.3 Partielle leveranser  
 Dersom leveransen skal skje etter hvert, skal ØBs oppfyllelse av Partenes avtale betraktes som én 

kontinuerlig leveranse og ikke som delleveranser. Kjøpslovens § 44 skal ikke gjelde. 

 

5.4 ØBs omsorgsplikt ved manglende mottak 
 Dersom Kunden ikke kan hente eller motta varen til avtalt tid, skal Kunden uten ugrunnet opphold 

varsle ØB skriftlig, med instruks om hvordan ØB skal forholde seg.  
 
ØB plikter å dra omsorg for varen frem til levering kan finne sted mot at Kunden dekker de 
nødvendige og dokumenterte merutgifter dette medfører. 

 

6 Reklamasjoner og retur 
 Reklamasjoner, herunder avvik mellom leveranse og følgeseddel, må fremsettes overfor ØB, 

straks Kunden kjente eller burde kjenne til kontraktsbruddet, og senest innen 3 dager fra det 
tidspunkt Kunden oppdaget eller burde oppdaget det, og i alle tilfeller før varene tas i bruk. 
 
Alle reklamasjoner skal sendes skriftlig. Kunden må i tilfelle reklamasjon tillate ØB å undersøke de 
leverte varene på Kundens lokasjon for å avgjøre hvorvidt det foreligge en mangel eller ikke. Slike 
undersøkelser og annen dialog i tilknytning til slike undersøkelser fratar ikke ØB retten til å senere 
påberope seg at Kunden har reklamert for sent.  
 
Kunden skal betale for kostnader forbundet med reise, befaring og nødvendige undersøkelser ifm 
fremsatte reklamasjoner. Slike kostnader skal refunderes av ØB i den grad det er klart at produktet 
er mangelfullt.   
 
Bruk av produkter som Kunden visste eller burde ha visst var mangelfulle skjer for Kundens egen 
regning og risiko. 
 
Retur av varer kan ikke skje uten at dette er avtalt særskilt.  
 
Ved retur av varer skal kunden kontakte ØB i forkant for utlevering av returskjema. Retur er kun 
gyldig ved forhåndsutfylt returskjema. Skadede varer som ikke er forårsaket av ØB tas ikke i retur. 
 
Spesialbestilt og ikke lagerført materiell tas kun i retur når underleverandørens skriftlige 
forhåndsaksept for slik retur foreligger. Underleverandørens returomkostninger vil i slike tilfelle bli 
belastet Kunden. 
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7 Ansvarsbegrensning 
 ØB er i tilfeller av forsinkelser eller mangler kun ansvarlig for omlevering av de aktuelle varer samt 

Kundens eventuelle direkte tap. I tilfeller av forsinkelse er ØB kun ansvarlig dersom forsinkelsen er 
vesentlig. 
 
ØB kan ikke gjøres ansvarlig for driftstap, fortjenestetap, avsavnstap eller annen type indirekte tap 
med mindre ØB har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 
 
For mangler eller forsinkelser som skyldes ØBs underleverandører, skal ansvaret være begrenset 
til 10 % av den kontraktsverdi som er avtalt mellom Partene. 
 
I tilfeller der det er utvist grov uaktsomhet eller forsett er ØBs ansvar uansett begrenset oppad til 2 
ganger den kontraktsverdi som er avtalt mellom Partene. 
 
I mangelstilfeller er ØBs ansvar i alle tilfeller begrenset oppad til 5 millioner norske kroner for skade 
på eiendom, produkter, løsøre samt hvor leveransen inngår som delprodukt med mindre annet 
følger av Lov om produktansvar av 23. desember 1988 nr. 104. 
 
Dette begrensede ansvaret kan kun gjøres gjeldende mot ØB innen 1 – ett – år regnet fra og med 
leveringsdatoen. Etter dette tidspunkt kan det ikke fremsettes krav mot ØB. Dette fratar dog ikke 
Kunden den rett han har til å gjøre krav gjeldende direkte mot underleverandør etter kjøpslovens § 
84 (1).   
 
Dette punktet gir uttømmende regulering av Kundens krav ved mangler og forsinkelser. 
 

8 Force Majeure 
 ØB er ikke ansvarlig for hendelser og situasjoner som ligger utenfor ØBs kontroll og som ØB ikke 

med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller burde unngått eller 
overvunnet følgene av (heretter «Force Majeure»). Som Force Majeure skal også regnes tilfeller 
hvor Ølen Betongs forutsetninger tilknyttet rettidig levering endres, så som stengte hovedveier, 
værforhold som vanskeliggjør fremkommelighet etc. 
 
I tilfeller av Force Majeure vil ØBs plikt til kontraktsoppfyllelse suspenderes så lenge hindringen 
foreligger, dog kan Kunden etter 90 dager med sammenhengende Force Majeure og med 15 
dagers forutgående varsel kreve seg løst fra avtalen uten at ØB kan gjøre gjeldende krav mot 
Kunden. 
 

9 Lovvalg og verneting 
 Avtalen mellom partene reguleres av norsk rett.  

 
Ved tvist om avtalen eller om disse standardbetingelsenes rekkevidde, forståelse eller rettsvirkning 
for øvrig, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke lykkes innen 60 
dager fra det tidspunkt tvist ble konstatert, kan hver av Partene anlegge søksmål ved de ordinære 
domstoler. Haugaland tingrett skal i så tilfelle anses å være rett verneting. 
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