Salgs- og leveringsbetingelser for gjødsel
1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelsene for gjødsel gjelder for all gjødsel levert fra Felleskjøpet
(”Selger”) til kunder (”Kjøper”) og gjelder i tillegg til Felleskjøpets «Generelle salgs- og
leveringsbetingelser». Ved motstrid mellom Felleskjøpets generelle salgs- og leveringsbetingelser
salgs- og leveringsbetingelsene for gjødsel og, har de førstnevnte forrang.

2. Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad som beskriver riktig behandling av produktet er tilgjengelig på
www.felleskjopet.no. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med, og følge den advarsels- og
sikkerhetsinformasjonen som gjelder for produktet.

3. Bestilling og priser
Ordredagens pris gjelder, forutsatt at Kjøper overholder sine forpliktelser mht. å ta imot, eller hente
varen (se pkt 4). Bestilling av gjødsel gjøres via Kundetjenesten, via e-handel, eller via salgsapparatet
(fagkonsulenter/butikker).

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. 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. Ordreklasser for direktedistribuert gjødsel
1) Sesongordre
Med sesongordre menes bestilling av gjødsel utenom vekstsesongen for leveranse før
vekstsesongens start.
Ordre med levering:
Sesongordre hvor Selger står for transport vil bli levert enten innen 31. desember eller innen 1.
april (avhengig av når ordren legges inn). Det forutsettes at varen tas imot innenfor det
tidsintervallet Felleskjøpet bestemmer. 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
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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 Selger har ansvaret for (f.eks.
manglende varetilgang) skal ikke prisen økes.

2) Normalordre
Normalordre vil bli levert (ev. må hentes) i løpet av 3 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).
3) Hasteordre
Hasteordre vil bli levert i løpet av 5 virkedager fra ordreregistrering. For å dekke merkostnader
knyttet til behandlingen og utkjøring av hasteordre vil Kjøper bli belastet et gebyr (pr august
2012 utgjør dette kr 500 pr ordre).

6. Begrensninger
Kjøper som videreselger gjødsel forplikter seg til å følge det til en hver 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.

7. Emballasje
Emballasjen skal etter bruk returneres til godkjent mottak for slikt avfall. Felleskjøpet er medlem av
Grønt Punkt Norge. For Felleskjøpets gjødselkunder er det gratis å levere tomemballasje til en
innsamler som har avtale med Grønt Punkt Norge. Se www.grontpunkt.no for nærmere info.

8. Håndtering
Bruk godkjent storsekkløft eller annen løfteinnretning med avrundet krok. Pallegaffel og andre
redskaper skal ikke benyttes, da de kan skade sekken og i ytterste konsekvens forårsake at løftehempe
ryker og sekken faller ned. Sett sekken pent ned og skyv ikke sekken mot underlaget. Opphold deg
ALDRI under hengende last. Gå aldri fra fritthengende last, men sett gjødselsekk eller pall ned på
bakken for å unngå at f.eks. barn kommer til skade.

9. 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 er tilstrekkelig for å bevare
varens kvalitet, kan ikke Selger gjøres ansvarlig for dette.
9.1 Sikkerhet:
Forhandlere:
Alle som driver salg av gjødsel som inneholder ≥16 % N fra AN skal oppbevare/lagre dette på en måte
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som sikrer at uvedkommende ikke får tilgang. Dette innebærer at produktet enten skal
oppbevares/lagres i avlåst bygning, eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område.
Utendørs lager bør plasseres på et sted der personer tilknyttet virksomheten 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 oppbevaring/lager, store deler av dagen.
Hvis oppbevaringen/lageret ikke ligger et sted med normalt oppsyn skal lageret i tillegg sikres med
elektroniske alarmsystemer.
Jordbrukere (sluttbrukere):
Av sikkerhetsgrunner skal gjødsel 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.
9.2 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.
Paller:
Ved lagring av pallevare anbefales det å dekke med presenning selv om de leveres med krympehette.
Husk å sjekke at krympehettene er hele og pass på å unngå grus på undersiden av pallene som skal
stables.
Det er viktig at pallene beskyttes mot fuglehakk. Kommer det fugler til, kan krympehette eller enkelte
sekker bli ødelagt, vann og fuktighet trenge inn, og ved store hull kan hele pallestabelen bli ustabil.
Legg et beskyttende lag, for eksempel paller, på toppen av pallestabelen.
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Sollys:
Vær oppmerksom på at gjødsel med høyt nitrogeninnhold, f. eks. OPTI-KAS™ 27-0-0 og OPTI-NS™
27-0-0 (4S) er følsomme for sollys og temperaturer over 32 °C. Gjødselkornene kan svelle og bli
ødelagt («popcorn-effekt»). Det er derfor spesielt viktig at disse gjødseltypene lagres på et skyggefullt
sted.

10.

Begrensninger i tilgang på ammoniumnitrat

I henhold til forordning EF (552/2009), implementert i REACH-forskriften er det forbud mot å
selge/overdra stoff eller stoffblanding som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra
ammoniumnitrat, unntatt til:
Jordbrukere til bruk ved jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid og ikke
nødvendigvis i forhold til landområdets areal.
Fysiske eller juridiske personer med ervervsmessig virksomhet innen hagebruk, plantedyrking
i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller lignende aktiviteter.
Begrensningen innebærer at det er forbudt å omsette gjødsel med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra
ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som nevnt over.
Kjøper som ikke er etablert gjødselkunde hos Selger, er ansvarlig for å fremlegge nødvendig
dokumentasjon på sin rett til å kjøpe gjødsel som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra
ammoniumnitrat, jfr. til enhver tid gjeldende regelverk.

11.

Melding om mistenkelige transaksjoner til politiet

For å hindre at gjødsel med AN ≥16%, eller andre gjødselprodukter med spesifikke restriksjoner i
kundekrets, kommer på avveie eller i urette hender, må alle ledd i omsetningskjeden, inkludert
sluttbruker, umiddelbart rapportere om mistenkelige transaksjoner, herunder om mulig kundens
identitet, samt om tyveri eller svinn. Mistenkelige transaksjoner bør meldes til politiet på telefon
02800. Dette gjelder når selger ikke er overbevist om at AN ≥16% er solgt til en mottaker som har
legitim rett til ammoniumnitrat, eller ved mistanke om at kjøper som har legitim rett kan komme til å
bruke ammoniumnitrat til skadelige handlinger.

12.

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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