
 
 

 
Side 1 av 2 

Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien 
Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien 
 

E-post: atpost@atskog.no  
Fra utland: +47 35 58 82 00 

Org. Nr. NO 989 086 642 
Bankgiro: 8150.05.00166 

 
 

AT Skogs standardvilkår for vare- og tjenesteleveranser 
 
 

1 ALMINNELIGE VILKÅR 
Standardvilkår for vare- og tjenestekjøp («Standard-
vilkårene») gjelder for all levering av varer og eller 
tjenester («Leveransen») fra eksterne leverandører 
(«Leverandøren») som en del av AT Skog SA («Kjøper») 
avtale om kjøp av varer og eller tjenester («Avtalen»), med 
mindre annet er skriftlig avtalt.  
Standardvilkårene gjelder også for Leveranser til Kjøpers  
datterselskaper. 
 
Standardvilkårene anses akseptert ved Leverandørens 
Leveranse, eventuelt ordrebekreftelse. 
 
Kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 gjelder så langt den 
passer med de suppleringer og endringer som følger av 
Standardvilkårene og en eventuell Kontrakt / Avtale. 
 
1.1 Tilbud / Anbud / Forespørsel om Leveranse 
Avvik fra Kjøpers forespørsel om levering av varer og eller 
tjenester skal meldes av Leverandør. Kjøper har rett til å 
akseptere ethvert tilbud eller forkaste samtlige uten 
begrunnelse. 
 
1.2 Bestilling 
Kun skriftlige eller elektroniske bestillinger er bindende for 
Kjøper. Enhver bindende Avtale skal som et minimum 
spesifisere omfang av vare og eller tjeneste, pris, og 
henvise til herværende standardvilkår.  
 
2 LEVERING, GARANTI OG FØLGER AV 
FORSINKELSE. 
 
2.1 Levering av varen 
Mottakelsessted skal avtales i hvert enkelt tilfelle. 
Leveransen skal være forsvarlig pakket og forsikret mot 
skade frem til mottakelsessted. Leveransen er fritt levert 
Kjøper. 
 
2.2 Utførelse av arbeid 
Leverandøren skal utføre arbeidet på en sikker og 
fagmessig måte.  
Leverandøren er ansvarlig for at hans personell har og kan 
dokumentere nødvendige fagbrev, maskinførerbevis, kurs, 
sertifikater og offentlig godkjenninger mv. som er 
nødvendig for å utføre arbeidet.  
Dersom Leverandøren engasjerer underleverandører, 
konsulenter mv. for å utføre deler eller hele arbeidet 
under Avtalen, er Leverandøren fullt ut ansvarlig for 
utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om 
han selv stod for utførelsen. 
 

2.3 Garantier 
Hvis ikke annet er avtalt gjelder en garanti på tre (3) år for 
alt materiell. Garantien gjelder fra leveringsdag. Leveres 
materiellet som del av en Leveranse gjelder garantien fra 
Leveransen er fullført. 
 
2.4 Forsinkelse 
Forsinkelser, som definert i kjøpsloven, regnes som 
mislighold. Ved forsinkelse kan Kjøper gjøre kjøpslovens 
sanksjoner gjeldende, herunder kreve oppfyllelse, heving, 
erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake. 
 
3 PRISER 
Prisene skal være faste i avtaleperioden, og angitt i norske 
kroner.  
Prisene skal angis eksklusive merverdiavgift, men inklusive 
nødvendig emballasje, faktureringskostnader, skatter og 
andre avgifter og forstås fritt levert mottakelsesstedet. 
 
Kjøper betaler ikke for ytelser og kvanta utover det 
bestillingen omfatter uten at disse, og prisen for dem, er 
skriftlig avtalt mellom Leverandøren og Kjøper. 
 
4 FAKTURERING 
Leverandør skal sende faktura til Kjøper så snart som 
mulig, og seneste innen tre (3) måneder etter fullført 
Leveranse. 
 
Fakturaen skal være utformet i tråd med bokføringsloven. 
Fakturering av medgått tid skal dokumenteres med 
godkjente timelister. Timelistene skal primært godkjennes 
av Kjøper. 
 
Alle fakturaer skal være påført kontaktperson hos Kjøper 
og prosjektnummer eller annen avtalt referanse. 
 
Fakturaen skal sende på en av følgende måter: 

1. Faktura på EHF-format 
2. Faktura på pdf-format til faktura@atskog.no 
3. Faktura på papirformat til AT Skog SA, Postboks 

116 Sentrum, 3701 Skien 
 
5 BETALINGSBETINGELSER 
Forfallstidspunktet er 30 dager etter at levering har funnet 
sted og korrekt faktura er mottatt, jf. punkt 4. 
 
Leverandører som overdrar faktura til tredjemann for 
innkreving, står fortsatt ansvarlig overfor Kjøper ved 
eventuelle reklamasjoner eller regresskrav. 
 
6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Leverandøren forplikter seg til å følge gjeldende 
myndighetskrav for ivaretakelse av helse, miljø og 
sikkerhet. 
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7 SKATTE- OG AVGIFTSREGLER.   
Leverandøren garanterer at virksomheten ikke benytter 
arbeidskraft i strid med norske skatte- og avgiftsregler, 
allmenngjøringsloven eller norsk lov forøvrig. 
Leverandøren aksepterer at Kunden kan heve Avtalen med 
umiddelbar virkning dersom dette ikke overholdes, uten å 
ha krav på noen form for kompensasjon.  
 
8 FORSIKRING 
Leverandør plikter til enhver tid å ha nødvendige 
forsikringer som dekker Leveransen. 
 
 
 

9 TAUSHETSPLIKT 
Leverandøren og Leverandørens personell har 
taushetsplikt om Kunden og Leveransen, opplysninger om 
tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og 
forretningsforhold. Taushetsplikten gjelder også etter at 
avtaleforholdet er opphørt. 
 
10 TVISTER 
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver 
av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning 
ved norsk domstol. Avtalen reguleres av norsk rett, med 
Nedre Telemark Tingrett som avtalt verneting. At en tvist 
er brakt inn for tvistebehandling eller rettslig avgjørelse, 
fritar i seg selv ikke partene for deres forpliktelser i 
henhold til Avtalen. 
 
 

 
Standardvilkår for vare- og tjenestekjøp omfatter ikke AT Skogs omsetning av tømmer. 


