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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 

 
ASFALTARBEIDER    
      
1. Klargjøring og rydding 
Området som skal asfalteres må være ryddet og rengjort før forarbeid (se pkt 2), eller asfalteringen kan påbegynnes. Det 
forutsettes fri tilgang med utlegger og lastebiler, om annet så vil kunde bli belastet for alternativ utleggingsmåte. Kunden 
har ansvaret for at tilgangsveier er dimensjonert for denne typen utstyr. Fremdriften må skje uhindret. 
 
2. Forarbeid 
Dersom forarbeid ikke er avtalt på forhånd og medtatt i tilbudet, må området være tilstrekkelig komprimert og avrettet 
med jevnhet og fall (min 2 %). Dersom det viser seg å bli et merforbruk av masse som følge av mangelfull oppretting, vil 
dette medføre et tillegg i prisen. Garantiansvaret kan ved avvik her også bortfalle fra tilbyders side. 
 
3. Ugress 
Dersom det er nødvendig med ugressdrepende middel må dette i god tid være utført av entreprenør/byggherre. Vi tar intet 
ansvar for eventuelt gjennomslag av ugress. 
 
4. Værforbehold 
Vi tar ved asfalt- og dekkearbeid værforbehold ved sterk nedbør, sludd, snø, kulde (< +5°C), flomvarsel etc. Tilbyder skal 
opplyse kunde/byggherre/bestiller om eventuelle endringer og utsettelse på arbeider grunnet forbelholdene, og om 
priskonsekvenser hvor disse lar seg beregne på forhånd. I motsatt fall vil disse avregnes i etterkant. Alternativt kan kunde 
skriftlig påta seg garantiansvaret for arbeidene. 
 
5. Oppmåling og sluttoppgjør 
Dersom ikke annet er skriftlig angitt, er mengdene (vekt eller areal) i tilbudet anslåtte mengder.  
Det er de faktiske medgåtte mengdene (vekt eller areal) som er grunnlaget for sluttoppgjøret som kunden skal betale. 
Endelig oppmåling foretas av HMD etter at arbeidene er avsluttet. 
 
6. Priser og betingelser 
Tilbudet gis på tilbudsdatoens gjeldende priser på bitumen og fyringsolje. Prisendringene vil følge indeks på olje og råolje, 
og vil kunne medføre endringer i tilbudet. 
 
Endringer som skyldes at kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser under pkt. 1-3, eller som skyldes forhold beskrevet i pkt. 
4 vil bli fakturert etter medgått tid og medgåtte mengder. I tillegg vil eventuell merkostnad for bruk av maskiner og utstyr 
bli fakturert.   
 
7. Fakturering og betaling 
Sluttfaktura sendes senest en måned etter sluttbefaring med ansvarlig leder. Ved arbeid av lengre varighet vil det avregnes 
og sendes ukentlige avdragsfakturaer.  
 
8. Garanti 
Før arbeider med totalpris over NOK 100.000,- kan igangsettes skal byggherren/bestiller kunne stille med bankgaranti, eller 
annen tilsvarende sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. 
 
 
GENERELLE BETINGELSER 
 
9. Kredittsjekk 
Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke alle våre kunder og underentreprenører før kontraktsinngåelser. 
 
10. Utførelse 
Vi forbeholder oss retten til å benytte underentreprenører, det vil i så fall bli varslet. 
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11. Reklamasjon 
Kunden plikter å inspisere arbeidet i forkant av sluttbefaring og eventuelle mangler må reklameres senest ved 
sluttbefaringen. Kunden kan ikke påberope seg mangler som kunne vært oppdaget på sluttbefaring i etterkant.  
 
Reklamasjon rettet mot mangler ved arbeidet som ikke kunne oppdages på sluttbefaringen må fremsettes snarest mulig 
etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn 1 år etter sluttbefaring.  
 
For privatkunder gjelder reglene i håndverktjenestekjøpsloven. 
 
12. Vedståelsesfrist tilbud 
30 dager om ikke annet er angitt i tilbudet. 
 
13. Betalingsbetingelser 
Standard betalingsbetingelse er netto per 14 dager. Ved overskridelse påløper forsinkelsesrente. 
 
Ved manglende betaling av avdragsfaktura, jf. pkt. 8, har vi rett til å stanse arbeidet inntil betaling skjer. Kunden er da 
ansvarlig for merkostnadene ved forsinkelsen.  
 
14. Avbestilling 
Dersom kunden avbestiller ytelsen etter at det er inngått avtale om salg/levering, har HMD krav på full erstatning. Retten til 
å kreve erstatning omfatter alle direkte og indirekte kostnader, samt tapt fortjeneste.  
 
15. Ansvar 
Foreligger det mangel som enten avdekkes på sluttbefaring eller innen fristen i pkt.12, skal HMD kostnadsfritt utbedre 
denne. HMDs ansvar er begrenset til utbedringskostnadene dersom det konstateres en mangel ved arbeidet som HMD ikke 
selv utbedrer.  
  
HMD tar intet ansvar for skader eller setninger i konstruksjonen som skyldes utilstrekkelig bæredyktighet i underlag. Ei 
heller for skader som skyldes uforsvarlig eller overbelastende bruk av dekket. 
 
HMD har intet ansvar for indirekte tap som følge av mangel ved arbeidet. 


