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1 Gyldighet
Disse vilkårene gjelder for alle avtaler om leveranser mellom Leverandøren
(LEV) og oppdragsgiver (Kunde). Ved eventuell konflikt/motstrid skal LEVs
standardvilkår ha forrang/prioritet i forhold til Kundens
innkjøpsbetingelser.
2.1 Tilbud og avtaledokumenter
LEVs forpliktelser fremgår av tilbudet og de dokumenter det er vist til i
tilbudet fra LEV, herunder disse standardvilkårene.
I den grad disse standardvilkårene ikke bestemmer noe annet gjelder NS
8409 ved kjøp av byggevarer, ved prosjektering og rådgivning gjelder NS
8402, og ved entrepriseoppdrag (utførelsen gjelder en vesentlig del av
ytelsen) NS 8417.
2.2 Design/dimensjonering eller prosjektering
Er ikke annet skriftlig avtalt så skal LEV utføre design og dimensjonering i
en begrenset del av fagområdet ‘konstruksjonssikkerhet’ i nødvendig grad
for den varen som leveransen omfatter, basert på Kundens underlag og
etter følgende norm og forutsetninger:
• Design og dimensjonering utføres kun lokalt i bygget for
enkeltelementene i leveransen. Enkelte detaljer kan ikke alltid
dimensjoneres ferdig i en tilbudsfase, og vil kunne gi behov for endringer
utfra hva senere detaljprosjektering viser. Slike uforutsette endringer er
ikke inkludert i tilbudet og vil kunne gi en priskonsekvens LEV har rett på å
få dekket.
• Det forutsettes preaksepterte ytelser og løsninger etter den til enhver tid
gjeldende TEK, anbefalte løsninger etter NBI eller tilsvarende.
• NS 3516;2017 ‘Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner’ gjelder som
supplement til beskrivelsen i den utstrekning den ikke strider mot
beskrivelsen og tegninger.
• For lokal dimensjonering i bygget av elementene i leveransen, mot
naturlaster (snø og vind) og egen-/nyttelaster, benytter LEV gjeldende
norske standarder.
• Design og dimensjonering for andre spesielle krav eller standarder er
ikke inkludert hvis ikke dette er særskilt avtalt. Herunder; øvrige
naturlaster, brannkonsept, branndimensjonering (herunder
branndimensjonering av bærekonstruksjoner og hulrom eller bruk av
brannimpregnert virke), global stabilitet, globale vindlastberegninger,
seismiske beregninger, energiberegninger, u-verdiberegninger,
kuldebroberegninger eller andre beregninger for laster fra tilliggende eller
andre konstruksjoner eller lastsystemer. Det forutsettes derfor at kunde
ivaretar brannkonsept og alle brannkrav for leveransen med platelag eller
andre løsninger.
• Innfestingsdetaljer, eller dimensjonering av slike, er ikke inkludert med
mindre annet uttrykkelig fremgår av tilbudet/avtalen.
• For spikerplateprodukter som inngår i leveransen, utføres disse alltid i
henhold til gjeldende krav etter LEVs CE-sertifisering for dette iht EN
14250:2010. Spikerplateprodukter har ingen brannmotstand uten at tiltak
blir gjort.
• Ansvarsrett i tiltaket etter Plan- og bygningsloven inngår ikke.
• Alle andre forhold ved prosjektet er uansett Kundens risiko og ansvar,
herunder saksbehandlingstider og -avgifter hos det offentlige.
2.3 Levering, transport, kranbistand og montasje:
Kunden skal oppgi riktig prosjekt-/leveringsadresse, og oppgi navn og
tlf.nr. til kontaktperson for varemottak på byggeplass med ansvar og
fullmakt til å gjøre avrop på leveringsdag eller avtale endringer om dette.
Kunden er selv ansvarlig for å gjøre avrop for hver leveranse/delleveranse
av byggevarene. Hvis ikke andre frister er avtalt skal avrop skje seinest 10
virkedager før ønsket leveringsdag i avtalt leveringsuke. Avrop seinere enn
dette vil kunne medføre utsatt levering, ekstrakostnader for transport eller
lagerleie som belastes Kunden. Avbestilling eller endring av avtalt/avropt
levering kan medføre at kostnader for dette belastes Kunden.
Når LEV tilbyr levering til avtalt tid ansees Kunden å ha overtatt varen uten
hensyn til om varen oppbevares hos LEV eller på Kundens eget lager jf. pkt.
2.8. Ved levering til Kundens mellomlager ansees transport gjennomført.

Leveransen bringes og leveres direkte til byggeplass forutsatt tilkomst for
LEVs transportør. Tilkomst for LEVs transportør er Kundens ansvar. Ved
levering av precut- eller spikerplateprodukt er lossing med kranbil
medtatt. Ved elementprosjekter må kunde besørge lossing av elementer
fra bil. Evt. ønsket bistand fra transportør/ kranbil ut over dette må avtales
seinest ved avrop av levering. Slik bistand, samt ventetid ved forsinket
lossing, faktureres som regningsarbeid etter LEVs gjeldende satser og
medgått tid.
Krybber/stativ som benyttes for transport/levering/innheising tilhører LEV
og kan etter avtale gjensettes hos kunde i inntil 1 uke uten leiekostnader.
Leietid av utstyr utover den inkluderte uken faktureres etter LEVs
gjeldende satser pr. krybbe/stativ. Transportkostnader for henting av
gjensatt utstyr er ikke inkludert og vil da påløpe. LEV har ikke ansvar for å
utføre noe arbeid på byggeplass/leveringssted uten etter skriftlig avtale.
Det er Kundens ansvar å utføre midlertidig sikring og avstivning av leverte
produkter, og ellers utføre montasjen etter anvisninger gitt i
arbeidsunderlag eller LEV’s monteringsanvisninger. Monteringsanvisninger
for produktene er tilgjengelig på www.aretreindustrier.no. Det er Kundens
ansvar og sørge for å ivareta prosjektering og utførelse av provisorisk og
permanent avstivningssystem for bygget ellers.
Dersom varen som leveres, skades eller på annen måte endres og må
utbedres, skal Kunden selv sørge for at løsningen for utbedring/endringen
dokumenteres ovenfor LEV eller andre ansvarlige prosjekterende.
Kostnadene for slike forhold bæres av Kunden. LEV har intet ansvar for
slike forhold som ikke er vurdert og godkjent av LEV. LEV forutsetter at
Kunde har satt seg inn i tilgjengeliggjort informasjon om spesielle krav til
varemottak, oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold (jf. NS
8409, pkt. 6.2.)
2.4 Risiko for skade
Risiko for skade, tyveri, brann etc på leveransen går over på Kunde, når
levering er utført iht avtale, eller etter forgjeves forsøk på dette.
2.5 Endrings-/tilleggsarbeider og regningsarbeid
Ved endringer hos kunde som avviker fra det avtalte, må dette meldes
skriftlig til LEV så raskt som mulig. LEV har rett til å kreve utsatt levering
samt rett til dekning av merkostnader som følge av tillegg eller endringer.
LEV skal på forespørsel spesifisere evt. ny leveringsuke og endringer av
vederlag som følge av endringen. Ved endringer som medfører at
fabrikkproduksjonen må stanses kan det påløpe betydelige merkostnader.
LEV forplikter seg ikke til å utføre endringer og tillegg som øker netto
vederlagsjustering med mer enn 15 % i forhold til opprinnelig avtalesum.
Hvis omfanget av avtalen reduseres mer enn 15% av Kunden, kan dette
regnes som en avbestilling.
Krav om endringer og tillegg som følge av endringer i lov/forskrift eller
andre myndighetskrav gir automatisk LEV rett på vederlagsjustering og
fristforlengelse for dette.
Om ikke annet avtales utføres regningsarbeid etter medgått tid og
material. Design / DAK / konsulenttjenester faktureres etter LEVs
gjeldende satser. Kostnader til UE/UL og materialer faktureres iht. selvkost
med påslag som dekker indirekte kostnader, risiko og fortjeneste etter
LEVs gjeldende satser. Kundens innsigelser til mottatte time- og
materiallister for regningsarbeider må skriftlig være fremmet innen 14
kalenderdager etter disse er mottatt. Reklamasjoner mottatt etter fristens
utløp kan kreves avvist (prekludert), og time- og materiallistene skal da
legges til grunn som uomtvistet.
2.6 Tidsfrister og ansvar ved forsinkelser
Leveringstider og frister som fremkommer i omforent fremdriftsplan eller
på annen måte, er å anse som veiledende om ikke annet er avtalt.
Tilbud kan inneholde estimert fremdrift og leveringsuke, men antatt
leveringsuke kan stadfestes tidligst ved bestilling og baseres alltid på ledig
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produksjonskapasitet på tidspunktet. Forpliktende leveringstidspunkt må
alltid være særskilt avtalt.

gjelder alt som er beskrevet og levert iht. avtale med vedlegg – og inntil
hele kjøpesummen er betalt.

Ved oversittelse av forpliktende leveringstidspunkt ytes det dagmulkt
tilsvarende 1 o/oo per hverdag av den forsinkede leveranse begrenset
oppad til 10 % av den forsinkede leveransens kontraktsverdi. Utover det
har LEV intet ansvar med mindre det foreligger grov uaktsomhet.
Oversittelse av veiledende leveringstid gir ikke Kunden noen rett til noen
form for økonomisk kompensasjon fra LEV.

5 Mangler, reklamasjon og ansvarsbegrensning
Mangler eller feil ved leveransen skal reklameres skriftlig. Spesifisert krav
om retting, omlevering eller heving skal fremsettes samtidig med
reklamasjon.

Ved manglende godkjennelse av produksjonsunderlag innen avtalt frist
kan ikke LEV starte produksjonen i fabrikk som planlagt. Produksjonen vil
da bli lagt til nærmeste ledige produksjonskapasitet. En slik utsettelse kan
medføre betydelige merkostnader som Kunden kan gjøres ansvarlig for.
Ved endringer hos kunde som avviker fra det avtalte, må dette meldes
skriftlig til LEV så raskt som mulig. LEV har rett til å kreve utsatt levering
samt rett til dekning av merkostnader som følge av tillegg eller endringer.
LEV skal på forespørsel spesifisere evt. ny leveringsuke og endringer av
vederlag som følge av endringen. For øvrig gjelder pkt 2.5 over.
2.7 Tilbud/pris/prisregulering
LEVs tilbud er bindende i 30 dager regnet fra tilbudsdato. Våre produkter
leveres uten rettigheter til karbonlagring dersom ikke annet er avtalt.
Oppgitt pris i tilbud, varsler, møtereferater mv. er ikke inkludert
merverdiavgift, med mindre dette tydelig framgår skriftlig.
Priser er basert på kostnadsnivå ved tilbudsdato og reguleres ved
fakturering iht NS 3405 – SSB tab. Einebustader av tre, materialer. Ved
større endringer på kostpris for trelast og stål fra tilbudstidspunktet kan
prisøkningen kreves kompensert.
2.8 Lagring / oppbevaring av produserte produkter
Lagring av produserte varer på LEVs lager er kun inkludert ut avtalt
leveringsuke. Hvis Kunden ikke kan ta imot leveransen eller deler av denne
til avtalt sted og tid, belastes Kunden lagerleie med 1% av produsert verdi
avregnet pr. virkedag lagring ut over avtalt leveringsuke. LEVs
utstyr(krybber/stativ) er da inkludert i leien.
Kunde overtar ved forsinket levering som denne har ansvaret for, all risiko
for varen og merkostnader som kan påløpe som følge av forsinkelsen.
Herunder må Kunden i de tilfeller LEV ikke kan tilby videre lagerplass mot
leie, selv administrere og bekoste eget mellomlager. Leiekostnader for
LEVs utstyr(krybber/stativ) vil da kunne påløpe. Se pkt 2.3.
3.1 Offentligrettslige forhold
Kunden har ansvar og risiko for alle forhold rundt behandlingstider og
oppfølgning av prosjektet/byggesaken/tiltaket, inkludert ansvarsretter iht.
Plan- og bygningsloven og andre relevante lover.
3.2 Produksjonsunderlag
Om ikke annet avtales skal underlag for LEVs prosjektering fra kunde
foreligge innen avtalt oppstart for prosjektering og inneholde alle
relevante hovedsnitt og -plan, være målsatt og foreligge i .dwg format. Det
er Kundens ansvar og risiko å fremskaffe nødvendige avklaringer og
korrekt underlag for LEVs arbeider med produksjonsunderlag innen avtalte
frister. LEV oversender produksjonsunderlag for fabrikk som Kunden skal
kontrollere og godkjenne innen avtalt frist før produksjonsstart. Kunden
må godkjenne produksjonsunderlaget før produksjon kan påstartes.
4 Betaling, motregning og salgspant
Er ikke annet avtalt faktureres leveransen fortløpende, med 14 dagers
betalingsfrist på faktura. Ved forsinket betaling belastes renter etter
forsinkelsesrenteloven. Enhver betalingsforsinkelse ut over 14 dager
innebærer vesentlig mislighold av avtalen. Det gir LEV rett til å heve
avtalen, all kreditt vil automatisk bortfalle, ikke betalte fakturaer må
betales før ytterligere leveranse gjennomføres, og senere leveranser skjer
pr. oppkrav eller mot kontant betaling. Kunden kan ikke motregne verken
erkjente eller omtvistede motkrav uten etter skriftlig samtykke fra LEV.
LEV har salgspant i henhold til pantelovens § 3-14, flg, og panteretten

Kunde skal ved varemottak kontrollere varene, herunder emballasje, med
tanke på kvalitet og mengde, samt signere for varemottaket. Dersom
varemottak gjennomføres uten skriftlige anmerkninger om synlige feil og
mangler bortfaller Kundes reklamasjonsrett for dette.
Ved skjulte feil og mangler skal Kunde reklamere uten ugrunnet opphold
regnet fra tidspunktet mangelen ble eller burde blitt oppdaget.
Komponenter som utsettes for mekanisk belastning eller vær og vind, vil
alltid påføres en viss slitasje/erosjon over tid. Det må derfor kunne
påregnes reparasjoner og utskifting av komponenter innenfor garanti/reklamasjonstid som må regnes som vedlikehold av produktene. Slikt
vedlikehold gir ikke grunnlag for mangelskrav mot LEV.
LEV har rett til å foreta retting av feil og mangler, eller omlevering, dersom
dette ikke er til vesentlig ulempe for Kunde. LEV har rett til innen en frist
på 10 virkedager å befare leveransen for å ta stilling til reklamasjonen, før
eventuell retting må igangsettes. Ansvaret for utbedringskostnader er
begrenset til avtalens opprinnelige verdi og uansett begrenset til 50G.
Eventuelle følgeskader og indirekte tap som følge av feil og mangler
erstattes ikke.
6 Retur
Eventuell retur av varer skal på forhånd avtales med LEV og belastes med
15 % returgebyr - minimum 750,- NOK. LEV forbeholder seg retten til å
avslå returen uten nærmere begrunnelse. Returskjema skal følge varen(e)
som følgeseddel og sendes direkte til vår fabrikk. Returer som ikke fyller
disse krav, returneres tilbake til avsender.
7 Avbestilling
Kunden kan avbestille alle deler av leveransen som ikke er produsert, mot
å dekke alle kostnader og tap av beregnet dekningsbidrag som LEV blir
påført som følge av avbestillingen. Det som alt er produsert ved
avbestilling vil bli levert og fakturert iht. avtalen. Levering som utsettes av
kunde med mer enn 6 mnd kan håndteres som en avbestilling.
8 Partenes avtalesansvarlig/representanter og prosjektledere
Dersom partene ikke har utpekt sine
avtalesansvarlige/partsrepresentanter eller prosjektledere på tidspunktet
for avtaleinngåelse skal partene ettersende nødvendig informasjon hvem
som skal ha de ulike rollene/oppgavene snarest, og senest før arbeidet
med leveransen påbegynnes. LEV kan legge til grunn at Kundes
avtalesansvarlig/representant/prosjektleder har nødvendige fullmakter til
å binde Kunde i alle henseender i relasjonen til avtalen.
9 Krav om skriftlig avtale, avtaleinngåelse og kredittverdighet
LEV er ikke bundet av annet enn det som fremgår av skriftlig avtale.
Avtalen forutsetter at LEVs kredittrating av kunde før avtaleinngåelse blir
opprettholdt av Kunden i avtaleperioden. Ved nedsatt kredittrating i
avtaleperioden kan LEV kreve bankgaranti for tilleggsbestillinger.
10 Tvister
Tvist angående forståelsen eller praktiseringen av denne avtalen, eller
rettsforholdet forøvrig, skal primært søkes løst ved forhandlinger partene
mellom. Med mindre annet avtales er Moss Tingrett rette verneting for
tvist mellom partene.
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