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1 FORTALE 

Disse Generelle Leveringsbetingelsene skal gjelde i 

alle avtaler som Celsa Steel Service AS 

("Leverandøren") inngår, og utgjør en integrert del 

av avtaledokumentet, Leverandørens tilbud, 

ordrebekreftelse eller lignende. 

Gjenstandene som skal leveres etter disse Generelle 

Leveringsbetingelsene benevnes heretter 

"Produktene". 

Når ordet "skriftlig" anvendes i disse Generelle 

Leveringsbetingelsene, skal dette bety dokument 

undertegnet av partene, brev, faks, e-post eller 

andre former avtalt mellom partene. 

2 TEKNISKE KRAV 

2.1 Produktinformasjon 

All informasjon og alle opplysninger som inngår i 

generell produktdokumentasjon og prislister, enten 

dette fremkommer skriftlig eller på annen måte, 

skal kun være bindende i den utstrekning det er 

uttrykkelig henvist til informasjonen eller 

opplysningene i kontrakten. 

2.2 Tegninger og beskrivelser 

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende 

Produktene eller tilvirkningen av disse, som 

overleveres fra en part til den andre før eller etter 

avtalens inngåelse, forblir eiendommen til den 

parten som har overlevert dem. 

Tegninger, tekniske dokumenter eller annen teknisk 

informasjon mottatt av Kjøperen, skal ikke brukes til 

annet enn formålet med overleveringen uten 

samtykke fra Leverandøren. Slik informasjon skal 

ikke på annen måte bli brukt, kopiert, reprodusert, 

overført eller kommunisert til en tredjepart uten 

skriftlig samtykke fra Leverandøren på forhånd. 

2.3 Tekniske krav 

Med mindre noe annet blir avtalt, skal Produktene 

leveres innenfor følgende krav: 

NS 3576 – 3. KamstålB500NC, 8 – 32 mm. 

Lengdetoleranser kappet stål: +/- 25 mm 

Bøyd stål: 0-1000 mm +/- 5 mm 

 1000-2000 mm +/- 10 mm 

 2000 og over  +/- 15 mm 

Vinkeltoleranse bøyd stål: +/- 2 grader 

 

2.4 Nærmere opplysninger om produktet 

Stropper er ikke inkludert og vil bli fakturert separat 

ved levering. 

3 UNDERSØKELSESPLIKT 

Kjøperen skal undersøke Produktene ved levering. 

Kjøperen skal varsle Leverandøren uten ugrunnet 

opphold om enhver mangel som ble eller burde ha 

blitt oppdaget ved levering. 

4 LEVERING 

4.1 Levering, risiko og eierforhold 

Enhver avtalt leveringsform skal fortolkes i 

overensstemmelse med den versjonen av 

INCOTERMS som gjaldt på tidspunktet for 

avtaleinngåelsen. Med mindre en annen 

leveringsform er særskilt avtalt, skal levering skje 

"Ex works" (EXW) Leverandørens verksted. Dersom 

Leverandøren ved levering "Ex works" påtar seg å 

sende Produktene til dets destinasjon etter 

anmodning fra Kjøperen, skal risikoen ikke gå over 

senere enn ved overlevering til første transportør. 

Delvis forsendelse er tillatt med mindre annet er 

avtalt. 

Produktene forblir Leverandørens eiendom inntil de 

er betalt i sin helhet, i den utstrekning slikt 

eiendomsforbehold er gyldig etter gjeldende 

lovgivning. På Leverandørens anmodning skal 

Kjøperen bistå ved bruk av alle nødvendige tiltak for 

å beskytte Leverandørens eiendomsrett til 

Produktene i landet det måtte gjelde. 

Eiendomsforbehold har ingen betydning for 

risikoens overgang.  
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4.2 Tidspunkt for levering 

Med mindre annet er avtalt, skal Kjøperen gi 

Leverandøren armeringsspesifikasjoner innen 28 

dager før levering. 

Levering skal skje suksessivt i samsvar med den 

avtalte tidsplan. 

Dersom partene, i stedet for å angi en dato for 

levering, har angitt en tidsperiode som levering skal 

skje innen utløpet av, skal tidsperioden begynne så 

snart kontrakten er inngått, alle offisielle 

formaliteter har blitt utført, betalinger som forfalt 

på tidspunktet for kontraktsinngåelsen har blitt 

betalt, avtalt sikkerhet har blitt stilt og andre 

forhåndsbetingelser har blitt oppfylt.   

Dersom Leverandøren forstår at han ikke vil være i 

stand til å levere Produktene til avtalt leveringstid, 

skal han straks meddele dette skriftlig til Kjøperen. 

Meddelelsen skal angi årsaken til forsinkelsen og, 

hvis mulig, angi når levering til Kjøperen kan 

forventes. 

Dersom leveransen er vesentlig forsinket kan 

Kjøperen, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren, 

kreve levering innen en siste rimelig frist. Denne 

siste fristen skal ikke være kortere enn én uke. 

Dersom Leverandøren heller ikke leverer innen den 

siste fristen og dette skyldes omstendigheter som 

Leverandøren svarer for, kan Kjøperen ved skriftlig 

meddelelse til Leverandøren heve avtalen for så 

vidt gjelder den delen av Produktene som ikke kan 

tas i bruk som forutsatt på grunn av forsinkelsen.  

Leverandøren tar ikke på seg noe ansvar for tap 

eller dagmulkt på grunn av forsinkelse, uavhengig 

av årsak til forsinkelsen. 

4.3 Kjøperens mottakelse av Produktene 

Dersom Kjøperen forutser at han ikke er i stand til å 

motta Produktene til avtalt leveringstid, skal han 

straks meddele dette skriftlig til Leverandøren. 

Meddelelsen skal angi årsaken til at leveringen ikke 

kan mottas til avtalt tid, og, hvis mulig, når han er i 

stand til å motta leveringen. Dersom Kjøperen 

unnlater å motta leveringen til avtalt tid, skal han 

likevel betale den delen av kjøpesummen som 

forfaller ved levering som om levering hadde 

skjedd. Leverandøren skal i rimelig utstrekning 

besørge lagring av Produktene for Kjøperens 

regning og risiko. Dersom Kjøperen krever det, skal 

Leverandøren forsikre Produktene for Kjøperens 

regning. 

5 ENDRINGER 

Kjøperen kan ved endringsordre begjære endringer 

av Produktene. Slike endringer kan innebære en 

økning eller reduksjon av den totale 

kontraktsforpliktelsen med inntil 10 % av 

kontraktssummen, dersom det finnes rimelig. 

Endringsordre eller andre omstendigheter som 

Kjøperen svarer for, inkludert, men ikke begrenset 

til forsinkelse og produksjonsstopp, gir 

Leverandøren rett til justering av kontraktsprisen, 

tidsplanen og andre relevante 

kontraktbestemmelser basert på kontraktens 

enhetspriser eller timerater etc. 

Leverandøren skal gjennomføre en endring uten 

ugrunnet opphold etter at partene er enige om 

justeringen av kontraktssummen, tidsplanen og 

andre relevante kontraktbestemmelser. 

6 BETALING 

Leverandøren skal fakturere kontraktssummen ved 

forsendelsen av Produktene. 

Fakturaene forfaller til betaling 14 dager etter 

fakturadatoen. 

Uansett hvilken betalingsmetode som benyttes skal 

betaling ikke anses å ha skjedd før Leverandørens 

konto har blitt fullstendig og ugjenkallelig kreditert.  

Dersom Kjøperen unnlater å betale til fastsatt tid, 

har Leverandøren krav på forsinkelsesrenter fra 

forfallstidspunktet i samsvar med 

forsinkelsesrenteloven. Ved forsinket betaling kan 

Leverandøren, etter skriftlig varsel til Kjøperen, 

holde tilbake sin ytelse etter kontrakten frem til han 

mottar betaling. Dersom betaling av en faktura er 

forsinket med mer enn 30 dager, har Leverandøren 

rett til å heve kontrakten og kreve erstatning etter 

alminnelige erstatningsregler. 

Leverandøren forbeholder seg retten til å regulere 

alle priser månedlig i samsvar med relevante 

indekser, verkspriser og øvrig markedsutvikling.  
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7 ANSVAR FOR MANGLER 

Leverandøren skal utbedre alle mangler eller avvik 

(heretter kalt mangel/mangler) som skyldes feil i 

materialer eller utførelse. Med mindre annet er 

skriftlig avtalt, er Kjøperen ansvarlig for mangler 

eller avvik som skyldes feil i valgt design eller 

løsning. Leverandørens ansvar er begrenset til 

mangler som viser seg innen fem år etter levering.   

Når en mangelfull del av Produktene har blitt 

utbedret, er Leverandøren ansvarlig for mangler 

ved den reparerte eller utskiftede delen etter de 

samme betingelser som gjelder for de opprinnelige 

Produktene i en periode på fem år. 

Kjøperen skal uten ugrunnet opphold gi 

Leverandøren skriftlig melding om mangler som 

viser seg ved Produktene. Slik melding kan ikke 

under noen omstendighet fremsettes senere enn to 

uker etter utløpet av ansvarsperioden angitt 

ovenfor. 

Meldingen skal inneholde en beskrivelse av 

mangelen. Kjøperen mister sin rett til å kreve 

mangelen utbedret dersom han unnlater å gi 

Leverandøren skriftlig melding om mangelen 

innenfor tidsfristene angitt ovenfor. Dersom 

mangelen er av en slik art at den kan medføre 

skade, skal Leverandøren varsles skriftlig 

umiddelbart. Kjøperen bærer risikoen for skade som 

skyldes at han har unnlatt å varsle Leverandøren. 

Etter å ha mottatt melding om en mangel skal 

Leverandøren uten ugrunnet opphold utbedre 

mangelen for egen regning. Mangelfulle deler skal 

returneres til Leverandøren for utskiftning. 

Leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med 

hensyn til mangelen når han leverer en tilbørlig 

utskiftet del til Kjøperen EXW Leverandørens 

verksted. 

Dersom Kjøperen har gitt melding om en mangel og 

det viser seg ikke å foreligge en mangel som 

Leverandøren er ansvarlig for, har Leverandøren 

krav på kompensasjon for de kostnader som 

meldingen har påført ham. 

Kjøperen skal for egen regning sørge for eventuell 

demontering og sammensetning av annet utstyr 

enn Produktene i den grad dette er nødvendig for å 

utbedre mangelen. 

Nødvendig transport av Produktene og/eller 

tilknyttede deler til og fra Leverandøren i 

forbindelse med utbedring av mangler som 

Leverandøren er ansvarlig for, skal skje for 

Leverandørens regning og risiko med mindre annet 

er avtalt. Kjøperen skal følge Leverandørens 

instruksjoner angående slik transport.  

Med mindre annet er avtalt, skal Kjøperen bære de 

merkostnader for Leverandøren ved utbedring av 

mangelen som forårsakes av at Produktene 

befinner seg på et annet sted enn det i avtalen 

angitte bestemmelsessted eller – dersom det ikke 

er angitt – leveringsstedet. 

Mangelfulle deler som har blitt utskiftet skal stilles 

til Leverandørens disposisjon og blir hans eiendom. 

Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid 

oppfyller sine forpliktelser etter punkt 7, kan 

Kjøperen gi Leverandøren en siste frist for 

oppfyllelse. Dersom Leverandøren unnlater å 

oppfylle sine forpliktelser innen en slik siste frist, 

kan Kjøperen selv foreta eller engasjere en 

tredjepart til å foreta nødvendig utbedringsarbeid 

for Leverandørens regning. 

Ved vellykket utbedring foretatt av Kjøperen selv 

eller en tredjepart, skal Leverandørens refusjon av 

Kjøperens rimelige, pådratte kostnader utgjøre fullt 

oppgjør av Leverandørens ansvar for mangelen. 

Dersom mangelen ikke har blitt utbedret, 

a) har Kjøperen krav på et rimelig prisavslag som 

står i forhold til den reduserte verdien av 

Produktene, likevel slik at avslaget ikke under 

noen omstendighet skal overstige 15 % av 

kontraktssummen, eller  

b) i de tilfeller mangelen er så betydelig at den 

vesentlig fratar Kjøperen hans nytte av 

kontrakten, kan Kjøperen heve kontrakten ved 

skriftlig melding til Leverandøren. Ved heving 

kan Kjøperen kreve erstatning for det tap han 

har lidt, oppad begrenset til 15 % av 

kontraktssummen.  

Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler som 

skyldes materialer levert av, eller løsninger valgt 

eller spesifisert av Kjøperen. Leverandøren er bare 

ansvarlig for mangler som oppstår under de 

arbeidsforhold beskrevet i kontrakten og ved 

korrekt bruk av Produktene.  
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Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler som 

skyldes mangelfullt vedlikehold, uriktig installasjon, 

montering, eller feilaktig utført reparasjon av 

Kjøperen, eller av endringer foretatt uten 

Leverandørens skriftlige samtykke. Leverandørens 

ansvar omfatter heller ikke normal slitasje og 

forringelse.  

Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler ved 

noen deler av Produktene i lenger enn seks år fra 

begynnelsen av den tidsperioden fastsatt i punkt 8. 

Leverandøren har intet ansvar for mangler utover 

det som er foreskrevet i avtalen mellom partene. 

Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte 

forårsake, for eksempel driftstap, tapt fortjeneste 

og andre indirekte tap. Denne begrensningen i 

Leverandørens ansvar gjelder ikke dersom han har 

gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.  

8 AVBESTILLING 

Kjøperen kan avbestille kontrakten ved meddelelse 

til Leverandøren. Ved slik avbestilling skal Kjøperen 

betale Leverandøren det beløp han har krav på for 

arbeid som er utført, nødvendige direkte kostnader 

og økonomisk tap pådratt som følge av 

avbestillingen. Dersom Leverandøren har anskaffet 

maskiner særskilt for tilvirkningen av Produktene, 

og Leverandøren anmoder om det, skal Kjøperen 

refundere Leverandørens betalinger, kostnader og 

utgifter i denne forbindelse, og eiendomsretten til 

maskinene skal overføres til Kjøperen. 

9 ERSTATNING 

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på 

eiendom voldt av produktet etter at det har blitt 

levert og mens det er i Kjøperen besittelse. 

Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skader på 

produkter produsert av Kjøperen, eller på produkter 

som Kjøperens produkter utgjør en del av. 

I den utstrekning Leverandøren pålegges ansvar 

ovenfor tredjemann for slik skade som foreskrevet i 

foregående avsnitt skal Kjøperen forsvare 

Leverandøren og holde ham skadesløs.  

Dersom en tredjemann fremmer krav om erstatning 

for skade beskrevet i punkt 9 mot en av partene, 

skal denne parten straks informere den andre 

parten skriftlig. Leverandøren og Kjøperen er 

gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den 

domstol eller voldgiftsrett som behandler 

erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en 

skade eller et tap angivelig forårsaket av 

Produktene.  

Leverandørens ansvarsbegrensning i punkt 9 første 

avsnitt gjelder ikke i de tilfeller hvor Leverandøren 

har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.  

10 FORCE MAJEURE 

Begge parter har rett til å suspendere oppfyllelsen 

av sine forpliktelser i henhold til kontrakten i den 

utstrekning oppfyllelsen er hindret eller gjort 

urimelig tyngende av en av følgende 

omstendigheter: Arbeidskonflikter eller andre 

omstendigheter utenfor partenes kontroll slik som 

brann, krig, omfattende militær mobilisering, 

opprør, rekvisisjon, beslag, embargo, restriksjoner i 

bruk av strøm og mangler ved eller forsinkelse av 

leveranser fra underleverandører som følge av en 

slik omstendighet som nevnt i denne 

bestemmelsen.   

En omstendighet som det refereres til i dette punkt 

10, uavhengig av om den inntrer før eller etter 

avtaleinngåelsen, gir bare rett til å suspendere 

ytelsen dersom virkningen på oppfyllelsen av 

avtalen ikke kunne forutses ved avtaleinngåelsen. 

Den parten som hevder å være påvirket av Force 

Majeure skal skriftlig og uten opphold underrette 

den andre parten, både om hindringens inntredelse 

og om dens opphør. Dersom Force Majeure hindrer 

Kjøperen fra å oppfylle sine forpliktelser skal han 

refundere Leverandøren for hans pådratte utgifter i 

forbindelse med sikring og beskyttelse av 

Produktene.  

Uansett hva som ellers måtte følge av disse 

Generelle Leveringsbetingelsene, kan begge parter 

heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen 

part, dersom avtalens oppfyllelse blir suspendert i 

mer enn tre måneder i medhold av punkt 10. 

11 ANTESIPERT MISLIGHOLD 

Uten hensyn til hva som ellers måtte være bestemt i 

disse Generelle Leveringsbetingelsene om 

suspensjon, skal hver av partene ha rett til å 

suspendere oppfyllelsen av sine forpliktelser etter 
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kontrakten dersom det etter omstendighetene er 

klart at den andre parten ikke er i stand til å 

oppfylle sine forpliktelser. En part som suspenderer 

sin oppfyllelse av kontrakten skal straks gi skriftlig 

melding om dette til den andre parten.       

12 KONSEKVENSTAP 

Med mindre noe annet fremgår av disse Generelle 

Leveringsbetingelser skal ingen av partene være 

ansvarlig for den andre partens driftstap, tapt 

fortjeneste, avsavnstap, tapt kontrakt eller andre 

konsekvenstap eller indirekte tap. 

13 IPR 

Kommersiell og teknisk informasjon, inkludert 

tegninger, dokumenter og dataprogrammer 

uavhengig av lagringsmetode og kopier derav, gitt 

av Leverandøren til Kjøperen, skal forbli 

Leverandørens eiendom.  

Oppfinnelser gjort av Leverandøren i løpet av 

utførelsen av kontrakten skal være Leverandørens 

eiendom. 

14 TVISTER OG LOVVALG 

Alle tvister som springer ut av eller står i 

sammenheng med avtalen mellom partene skal 

avgjøres av de ordinære domstolene i Norge, med 

Oslo tingrett som verneting. Avtalen skal reguleres 

av norsk rett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


