Dokumentnr: 13444-2

Avtalemal for mottak av asfaltmasser
Sted og prosess FPU AS / Salg / Salg
Sist godkjent dato 24.02.2021 (Heidi Nordli Trå)
Dato endret
24.02.2021 (Heidi Nordli Trå)

Avtale om mottak av asfaltmasser
1. Formålet med avtalen
Formålet er å sikre, at kvalitet og renhet på asfalt som leveres på Franzefoss Pukks anlegg er i
henhold til anleggets bestemmelser og spesifikasjoner.
Avtalen inngås mellom leverandør av asfalt (heretter kalt Leverandøren) og anleggsledelsen ved
Franzefoss Pukks anlegg. Avtalen inngås ved første leveranse av asfalt, og kopi skal følge alle senere
leveranser og vises ved mottak på anlegget.

2. Ansvar i henhold til denne avtalen
Leverandøren er ansvarlig for at denne mottaksavtalen blir fulgt.
Leverandøren er også ansvarlig for at avtalen blir fulgt av de som står for transport og levering av
asfalt på vegne av Leverandøren. Det forventes at Leverandøren gjennomfører de tiltak som er
nødvendig for å sikre etterlevelse av avtalen.
Franzefoss Pukk vil utføre kontroll av lass. Asfalt som er levert som ikke har avtalt kvalitet
dokumenteres med bilder o.a.

3. Krav til kvalitet på asfalt som leveres
a) Asfaltmassene som leveres skal være av en slik kvalitet at den kan brukes som rene
asfaltprodukter.
b) All asfaltmasse skal være fri for stein større enn 90mm, jord, treverk, metall, betong og annet
byggavfall.
c) Asfaltmassene skal ikke inneholde tjærestoffer, oljegrus og annen lignende forurensning.
Lass som har synlige forurensninger eller hvor det er mistanke om forurensninger skal ikke under
noen omstendigheter tippes på anlegget.

4. Regler ved mottak, transport og tipping inne på anlegget
All asfalt skal kjøres inn i anleggets åpningstid (når anlegget er bemannet)
a) Åpningstid: Mandag til torsdag mellom kl. 07:00 - 16:00, fredag mellom kl. 07:00 -13:00
b) Eventuell levering utenfor dette tidsrom skal avtales for den aktuelle dagen
c) Kopi av denne avtalen skal følge transporten
d) Samtlige lass skal veies inn, og veieseddelen skal påføres stedet asfaltmassene kommer fra.
HMS-tiltak:
Leverandøren og alle som utfører tjenester på vegne av leverandøren plikter å sette seg inn i de HMSregler som gjelder på anlegget og følge disse.
Kjørebestemmelser på pukkverket skal respekteres. Det samme gjelder sikkerhetsforhold ved tippstedet.
Tipping:
a) Tipping skal kun skje på anvist sted.
b) Det skal tippes inne på tippen, og ikke utfor kanten.
c) Transportør skal følge med på lasset under tipping, og gi beskjed til anlegget dersom det
avdekkes forurensinger i massene.

24.02.2021 10:42:41
Dersom dokument er utskrevet kan det foreligge nyere versjon elektronisk.

1/2

Dokumentnr: 13444-2

Avtalemal for mottak av asfaltmasser
Sted og prosess FPU AS / Salg / Salg
Sist godkjent dato 24.02.2021 (Heidi Nordli Trå)
Dato endret
24.02.2021 (Heidi Nordli Trå)

5. Sanksjoner ved avtalebrudd
Dersom det avdekkes at Leverandøren har levert asfalt med forurensninger, ref pkt 3, vil forurenset
asfaltmasse bli fjernet for Leverandørens regning. Alternativt kan Leverandøren ta lasset i retur.
Returlass skal lastes opp av Franzefoss Pukk, etter nærmere avtale med anlegget, og etter gjeldende
nevnte takster.
Ved gjentatte leveranser av forurensede masser har Franzefoss Pukk rett til å heve avtalen.
Håndtering av avvik vil faktureres med følgende takster:
- Administrative kostnader:
2500,- per gang
- Opplasting:
200,- per tonn
- Rydding:
1500,- per time min 1 time
- Transport inkl. avgifter til deponi:
150,- per tonn min 13 tonn
- Deponiavgift udeklarerte varer:
1650,- per tonn
- Andre kostnader:
etter regning

6. Eventuelle øvrige betingelser:
____________________________________________________
7. Signering:
Undertegnede har forstått og akseptert vilkårene for asfaltleveransen:
Fra prosjekt (sted/prosjektnavn):

Forventet volum (1 m3 ≈ 1,7 tonn):

Avtalen gjelder leveranser av
bitumenbaserte asfaltmasser til
Franzefoss Pukk AS, Avdeling:
103 BONDKALL
Leveranse i perioden
fra ……..

For Leverandøren (firmanavn):

til ……..
For Franzefoss Pukk AS:

Dato:

Dato:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Mobil:

Mobil: 22219830

signatur

signatur

Kopi til begge parter. Transportør skal oppbevare kopi av denne avtalen i bilen!
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