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1. GENERELT 

Disse spesielle salgs- og 

leveringsbetingelsene utgjør et tillegg til de 

generelle salgs- og leveringsbetingelsene for 

Felleskjøpet Agri SA som er tilgjengelig på 

www.felleskjopet.no 

Ved motstrid mellom disse spesielle salgs- og 

leveringsbetingelsene og de generelle salgs- 

og leveringsbetingelsene har de spesielle 

forrang. 

2. TYPER ORDREKLASSER FOR  

DIREKTEDISTRIBUERT GJØDSEL 

NORMALORDRE 
Normalordre vil bli levert (ev. må hentes) i 

løpet av 2 uker fra ordreregistrering. Dersom 

senere leveringstidspunkt avtales, eller Kjøper 

ikke tar imot/henter varen på det tidspunkt 

Felleskjøpet bestemmer, vil prisen på varen bli 

oppdatert til leveringsdagens pris dersom 

prisen er økt i perioden fra ordreinnleggelse til 

levering (ev. henting).  

 

SESONGORDRE 
Med sesongordre menes bestilling av gjødsel 

for leveranse til neste/kommende 

vekstsesong.  

Ordre med levering: 

Sesongordre hvor Selger står for transport vil 

bli levert enten innen 31. desember eller innen 

våronnstart. Det forutsettes at varen tas imot 

når Felleskjøpet ønsker å levere. Dersom 

Kjøper ikke vil ta imot varen innenfor dette 

tidsintervallet, vil prisen på varen bli oppdatert 

til leveringsdagens pris dersom prisen er økt i 

perioden fra ordreinnleggelse til levering, og 

eventuelle bestillingsrabatter som er gitt vil bli 

tatt bort.  

Henteordre: 

Sesongordre hvor Kjøper står for transport 

(henteordre) må hentes innen 1 måned fra 

bestilling. Dersom henteordre ikke er hentet 

innen 1 måned fra bestilling, vil prisen på 

varen bli oppdatert til hentedagens pris 

dersom prisen er økt i perioden fra 

ordreinnleggelse til henting, og eventuelle 

bestillingsrabatter som er gitt vil bli tatt bort. 

Dersom årsaken til utsatt henting av vare 

skyldes forhold som Selger har ansvaret for 

(f.eks. manglende varetilgang) skal ikke prisen 

økes.  

KUNDEN LOSSER SELV 
I de tilfeller kunden har avtalt med selger å 

losse selv (sendes-per-kode 31), bærer 

kunden all risiko for skader som ev. oppstår 

under den operasjonen. 

 

3. PRISER  

Prisen på ordrebekreftelsen er kalkulert ut fra 

bestillingsdagens pris. Felleskjøpet har rett til 

å endre ordrebekreftet pris som er en følge av 

økninger i valutakurser, økninger i pris fra 

produsent/ leverandør, eller andre forhold 

utenfor Felleskjøpets kontroll i tiden mellom 

bestillingsdagen (dvs. avtaleinngåelsen) og 

leveringstidspunkt. Endringer som gir et 

pristillegg på mer enn 10% i forhold til 

ordrebekreftet pris gir kjøper rett til å heve 

avtalen. 

 

4. LEVERING / HENTING VED  

DIREKTEDISTRIBUSJON 
Med direktedistribusjon menes at varen ikke 

går via avdeling/butikk, men rett fra terminal. 

Ved levering av varer hos Kjøper vil 

fraktkostnader bli belastet med Felleskjøpets 

til enhver tid gjeldende fraktsatser. 

Fraktsatsene er tilpasset at gjødsel bestilt på 

en ordre har ett leveringssted. Dersom varene 

skal leveres flere steder, dvs. bil må flyttes, vil 

Kjøper bli belastet med de ekstra kostnader 

dette medfører.  

Kjøper vil bli kontaktet før leveranse, f.eks. ved 

SMS, minst 3 dager før leveransen. Kjøper 

forplikter seg til å klargjøre lagringsplass før 

varemottak. Ved henting, er prisen på varen 

fritt opplastet bil (FCA). Kjøper må avtale time 

for henting av varer hos utleveringsstedet 

innenfor det tidsintervallet Kjøper får oppgitt av 

Selger.  

 

5. BEGRENSNINGER 

Kjøper som videreselger gjødsel forplikter seg 

til å følge det til enhver tid gjeldende regelverk 

og er selv ansvarlig for å inneha de 

nødvendige tillatelser etc. gjeldende regelverk 

krever, samt tilfredsstille de krav Selger er 

pålagt å stille til forhandlere av gjødsel.  

Gjødsel tas ikke i retur. 

 

6. LAGRING 

Det er Kjøpers ansvar å lagre varen slik at 

varens kvalitet ikke forringes, og i samsvar 

med det til enhver tid gjeldende lovverk. 

Dersom varen er lagret på en måte som ikke 
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er tilstrekkelig for å bevare varens kvalitet, kan 

ikke Selger gjøres ansvarlig for dette.  

SIKKERHET  
Av sikkerhetsgrunner skal gjødsel som 

inneholder ≥16 % N fra AN lagres/ 

oppbevares på et sted der man har det under 

normalt oppsyn. Normalt oppsyn vil her si at 

personer tilknyttet virksomheten oppholder 

seg i nærheten av oppbevaringen/lageret, og 

har visuelt oppsyn med oppbevaringen/ 

lageret, store deler av dagen.  

Hvis lageret ikke ligger på et sted med normalt 

oppsyn skal gjødselen oppbevares/lagres i 

avlåst bygning, eller utendørs på et inngjerdet 

og avlåst område.  

Gjødsel som inneholder mellom 16 % og 28 % 

N fra AN kan i kortere perioder, dvs. noen 

dager, lagres på steder som ikke er under 

normalt oppsyn. Dette gjelder eksempelvis i 

påvente av spredning på jordene. Gjødselen 

må da oppbevares/lagres på et sted som gjør 

at denne ikke er lett synlig eller tilgjengelig for 

uvedkommende.  

 

KVALITET 
Det er viktig at Kjøper finner og setter i stand 

en god lagerplass til gjødsla – enten det er ute 

eller inne. Både ute og inne bør bakken eller 

gulvet være godt drenert og fritt for skarpe 

stein og gjenstander. Urent underlag kan fort 

gi skader i bunn av sekkene, og dermed kan 

fuktighet trekke inn og gi klumpete gjødsel. 

Grus som fester seg på paller kan gi skade på 

andre paller når disse settes oppå hverandre.  

Lagring ute 
Skal gjødsla lagres ute, er det viktig med en 

lun og skyggefull plass. Det forutsettes at 

gjødsla alltid dekkes til med presenning som 

festes godt. Lettpresenning er ikke tilstrekkelig 

tett og frarådes brukt.  

Storsekk 
Storsekken må stå fritt opp fra bakken, for 

eksempel på et underlag av paller.  

For å sikre stabil lagring med minimal 

veltefare, anbefales det ikke å lagre mer enn 

to i høyden. Presenningen skal dekke stabelen 

og strammes godt slik at den ikke gnager mot 

sekkene ved vind og snø.  

 

7. SIKKERHETSDATABLAD 

Sikkerhetsdatablad som beskriver riktig 

behandling av produkt, er tilgjengelig på 

www.felleskjopet.no og i «Min Gård». Kjøper 

plikter å gjøre seg kjent med, og følge den 

advarsels- og sikkerhetsinformasjonen som 

gjelder for produktet.  

8. REKLAMASJONSHÅNDTERING 

Ut over punkt 11 i Felleskjøpets generelle 

salgs- og leveringsbetingelser gjelder følgende 

for gjødsel: For gjødsel som er innkjøpt for 

bruk den påfølgende vår/forsommer har 

Kjøper reklamasjonsrett til og med 14.07. 

første vekstsesong etter at varen er innkjøpt. 

For gjødsel som er innkjøpt for bruk 

sommer/høst har Kjøper reklamasjonsrett til 

og med 30.09. samme vekstsesong varen er 

innkjøpt. For reklamasjon på gjødsel skal 

Selger under enhver omstendighet varsles 

straks avviket er oppdaget slik at det gis 

mulighet for inspeksjon. 
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