
Generelle leveringsbetingelser for asfaltering 

1. Området må være ryddet og rengjort og fritt for parkerte kjøretøy før arbeidet startes, 

samt vi må ha tilgang til vann. Merkostnader i forbindelse med manglende klargjøring 

blir fakturert kunde. 

2. Underlaget / Grunnen må på forhånd være tilstrekkelig komprimert og med riktige 

massetyper. Vi garanterer for arbeidet som vi utfører fra avretting/oppretting til 

toppdekke med asfalt.   Dersom vi må legge asfalt inntil noe, slik som kledning, plater, 

mur etc så kan det forekomme at det blir noe olje/asfalt/striper/merker 

Oppdragsgiver må sørge for at ugress fjernes. BMT (Bergen Maskin & Asfalt AS) har ikke 

ansvar for gjennomvekst av vekster etter asfaltering. Bruk av ugressmiddel er 

hjelpsomme i prosessen til å forhindre dette. 

3. Priser er basert på dagsarbeid. Hvis oppdragsgiver ønsker arbeidet utført om 

kvelden/natten så må dette avtales før pristilbud blir gitt. 

Det tas værforbehold ved utførelse av arbeidet i form av regn, snø og is. 

4. BMT (Bergen Maskin & Asfalt AS) er ikke ansvarlig for uforutsette skader / setninger i 

asfaltdekke dersom årsaken er manglende bæreevne i underlaget, samt skader som 

skyldes uforsvarlig eller overbelastende bruk av dekket samt bruk av kjemikalier / olje 

oppløsende midler.  

5. Enhetsprisene forutsetter at arbeidsomfanget blir i den størrelsesorden tilbudet angir. 

Dette tilbudet er basert på oppmåling ved befaring. Dersom mer arbeid / større arealer 

ønskes utført tilkommer dette sluttsummen. Området blir oppmålt ved ferdigstilling av 

asfaltering. Det er dette som utgjør endelig pris.  

 



6. Hvis ikke annet er angitt så er det tilbudsdagens gjeldende priser og betingelser som 

gjelder. Tilbudet er gyldig i 14 dager og omberammet til å gjelde inneværende 

sesong/driftsår. Ved utførelse etter tilbudets gyldighet tas det forbehold om 

prisregulering etter SSBs prisindeks. 

 
 

7. Faktura skal betales innen 7 dager etter endt arbeid hvis ikke annet er avtalt på forhånd. 

Purregebyr debiteres med diskonto pluss renter etter gjeldende bestemmelser, pr. 

påbegynt måned. BMT (Bergen Maskin & Asfalt AS) kan på forhånd foreta en 

kredittvurdering av oppdragsgiver for å vurdere kredittverdigheten. 

 

8. Reklamasjoner tilknyttet mangler eller feil ved produktet skal varsles umiddelbart etter 

oppdagelse. Oppdragsgiver skal varsle om mangler eller feil og dokumentere dette godt 

nok for grunnlag til reklamasjon. Reklamasjon sendes til: post@bmt.no. 

 
 

9. Asfalt er en produkt som består av ca 94% - 95% stein og 5-6% bituminøst bindemiddel 

og blir produsert på ca 150-160 grader. Steinen i asfalten består av mindre 

fraksjoner/finstoff (filler) til største steinstørrelse i den typen asfalt som blir levert. 

Normalt sett 11mm i f.eks AGB 11 Dekke har derfor varierende struktur i toppen, noen 

plasser finere andre grovere. Spesielt ved partier som må håndlegges if med 

maskinlegging kan dette være mer synlig enn andre plasser. Dette er tilfelle stort sett på 

alle gårdstun, spesielt med varierende vinkler og kroker. Vi anbefaler minimum 1,5-2% 

fall hvor dette er mulig for å unngå ett vannansamlinger.  
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