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STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR FERDIGBETONG 

 
Følgende betingelser gjelder for levering av ferdigbetong fra Johan Kjellmark as: 
1. Betongpris og transportkostnader. 

Betong leveres i samsvar med  standarden NS-EN 206, og priser for betong i henhold til gjeldende 
prislister.  Unntak fra gjeldende priser kan  gjøres ved avtale på forhånd og ved avgitte  tilbud.  Det 
beregnes også tillegg for oppvarming utenfor sommersesongen og tillegg for tilsetningsstoffer til 
betong.  Leverandøren har ansvar for å avgjøre riktig type og mengde av tilsetningsstoff ut fra 
betongens anvendelse, transporttid og forhold ved levering på byggeplass.  Kunden må også betale for 
transport fra blandeverk til byggeplass etter kjørte kilometer.  Minste pris for transport gjelder 5 km og 
minste mengde 4 m

3
.  Ved tilleggslevering ut over bestilt mengde som fører til ekstra tur, regnes 

transportkostnader for minst 4 m
3
.   Kunden er ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger 

om veiens beskaffenhet og grunnforhold på byggeplass.   Normale prisliser er uten merverdiavgift, og 
merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg til prisen.   

 
2. Betaling for bruk av tid på byggeplass 

Fraktkostnader gjelder for transport fra verk helt fram til byggeplass og inkluderer leverings- og 
tømmetid med 15 minutter pr bil pr levering. I transporten som leverandøren er ansvarlig for inngår 
også tid for innblanding av tilsetningsstoffer i betongen og ekstra blandetid som er nødvendig.   
Kunden betaler for leveringstiden på byggeplassen  som overstiger 15 minutter. 

 
3. Betaling for overtid 

Ved levering  ut over ordinær arbeidstid faktureres for tillegg for overtid for  produksjon og transport. 
Ordinær arbeidstid regnes fra kl 0700 til 1500  mandag til fredag.  Levering som krever arbeid ut over 
disse tidsrom gir pristillegg for tidligere oppstart og senere avslutning.  Det beregnes 30 minutter til 
opplasting før betongbilen forlater vårt lagerområde og 30 minutter til vask, parkering og avslutning 
av arbeidet etter at betongbilen har kommet tilbake til vårt lager. 
Overtidssatsen er gjengitt i prislister i egen  sats for arbeid mellom kl 1500 og  2100 og  høyeste sats 
fra 2100 til kl 0700 neste morgen.   Det beregnes ikke overtidstillegg  for forsinkelser som skyldes 
leverandøren. 

 
4. Vei, grunn- og mottakingsforhold på byggeplassen 

Kunden har ansvar for å gi riktige opplysninger om atkomsten til og forholdene på byggeplassen.   
Kunden blir belastet for tid og  kostnader for berging eller annen assistanse for bilene dersom bilene 
kjører seg fast eller havarerer og kunden har gitt gale eller mangelfulle opplysninger om forholdene. 

 
5. Andre forhold 

Ved eventuelle tvister og voldgift, avgjøres dette i henhold til NS 8405, pkt. 43.  Ut over det som er 
nevnt her, gjelder Norsk Fabrikkbetongforenings alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for 
fabrikkblandet betong av juni 2000.   

 
 
Med vennlig hilsen 
Johan Kjellmark AS 
 
Andreas Garnes Bergh 


