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Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag på 5,43 kr./ton
og papirfakturagebyr på 39,00 kr./stk.
Energitillæg – se det aktuelle tillæg på www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/
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Følg skiltenes anvisninger på pladsen og spørg en NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. 
Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster.

SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDSEL

Nye gæster henvender sig ved en NCC 
medarbejder for nærmere instruktion 
inden færden på NCC’s plads.

Adgang forbudt for uved-
kommende.

Alle bærer som minimum 
klasse 2 beklædning på 
pladsen, hvilket bl.a kan 
opfyldes ved brug af vest.

Vognmænd og håndværkere 
der arbejder for NCC skal 
bære lange bukser på plad-
ser hvor der arbejdes med 
asfalt.

Vognmænd skal have sikker-
hedsfodtøj på.

Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm 
med 3 eller 4 punkts hagerem samt sikker-
hedsbriller.

Bestræb dig på at minimere bakke manøvre 
på pladsen. På parkeringspladserne bakkes 
der ind så der er bedst muligt udsyn ved 
afgang.

Følg maksimal hastigheds-
grænse for pladsen. Vis hen-
syn og reducer hastigheden 
yderligere, når du passerer 
arbejdssteder.

Hold afstand til alle maskin-
anlæg, og gå aldrig ind under 
et bånd, der transporterer 
sten- eller klippematerialer.
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DRÆN-PRODUKTER

Da der falder mere og mere regn i Danmark med 
hyppige oversvømmelser og overbelastede kloakker 
til følge, har NCC  Industry udviklet DrænStabil®

og DrænAf ®  til belægninger på arealer og veje. NCC 
DrænStabil®  og DrænAf ®  har en høj vandgennem-
trængelighed der gør, at regn - og smeltevand hurtigt 
siver ned på stedet. Desuden kan det nyudviklede 
produkt på samme tid anvendes som både bærelag, 
drænlag og afretningslag. Vælg NCC DrænStabil ®  og 
DrænAf ®, så får du dine anlægsprojekter på det tørre.
Henvendelse til Steen Brok-Lauritsen 20 91 50 02.

KVALITETSKRAV

A DS/EN 13043 
B DS/EN 12620, DS/EN 206 DK NA,    

1073-CPR-G001
M DS/EN 13139 
V Stabilgrus og bundsikring til vejbygning opfylder 

gældende regler samt DS/EN 13285. 

www.tilslag.dk

SØMATERIALER

• Betontilslag
• Anlægsmaterialer
• Specialprodukter

GRUSGRAVSMATERIALER

• Asfalttilslag
• Betontilslag
• Anlægsmaterialer
• Specialprodukter

Vi kan også tilbyde

• Granit
• Fugegrus
• Strandsand til sandkasser
• Leret vejgrus
• Stigrus

SJÆLLAND – OMRÅDE ØST
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Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset



Mobil 23 68 02 60
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NOTATER
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BÆREDYGTIG ARBEJDSPLADS
NCC Råstoffer er en af NCC’s bæredygtige arbejds-
pladser. Det betyder, at vores arbejdsplads lever op til 
en lang række krav, som er fastsat i vores bæredygtig-
hedsramme, der omfatter arbejdsmiljø, social inklusion, 
materiale og affald, klima og energi, compliance og 
porteføljeeksekvering. Kravene, der skal opfyldes for at 
være en bæredygtig arbejdsplads, relaterer sig ikke kun 
til vores egne arbejdsfunktioner og medarbejdere, men 
også til vores underleverandører.

SUNDHED OG SIKKERHED
Vi sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som fremmer 
medarbejdernes trivsel.
Krav relateret til vores sikkerhedskultur er f.eks. arbejds-

og arbejdsmiljø til medarbejdere og besøgende samt 
rapportering af og opfølgning på ulykker, hændelser og 
nærved-ulykker.
Vi begrænser udslip til jord, vand og luft.
Eksempler på det er at undgå tomgang, at opbevare og 
håndtere kemikalier og brændstof på en sikker måde 
og at rense forurenet og mudret vand, før vi forlader 
byggepladsen.

SOCIAL INKLUSION
Vi interagerer med lokale interessenter.
Social inklusion indebærer dialog med vores naboer og 
rimelige arbejdsforhold.
Vi holder naboer og lokale interessenter informeret om 
vores aktiviteter og giver dem mulighed for at gå i dialog 
med arbejdspladsens ledelse.
Vi tilbyder og fremmer rimelige arbejdsforhold.
Dette omfatter nultolerance over for diskrimination, risi-
kovurderinger, herunder af det psykosociale arbejdsmil-
jø, og de tiltag, der er nødvendige for at undgå, at der 
sker ulykker og hændelser på grund af sprogbarrierer.

MATERIALER OG SPILD
Vi minimerer og genbruger affald.
Ved at fremme effektiv udnyttelse af materialer og kemi-
kalier i et livscyklusbaseret perspektiv stræber vi efter at 
reducere affald og, hvis det produceres, at sikre, at det 
håndteres på en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig 
måde.

KLIMA OG ENERGI
Vi reducerer vores CO2-fodaftryk.
For eksempel ved at beregne vores energiforbrug på ar-

COMPLIANCE
Vi følger reglerne og de etiske retningslinjer for god 
forretningsskik.
NCC’s adfærdskodeks for leverandører er en del af alle 
aftaler og kontrakter med leverandører og underleveran-
dører. Også vores underleverandørers underleverandører 
godkendes, før arbejdet påbegyndes. NCC tager såle-
des ansvar hele vejen ned igennem leverandørkæden.

PORTEFØLJEEKSEKVERING
Det er vores mål at levere bæredygtige løsninger til 
samfundet.

mulighedsanalyser i spørgsmål om bæredygtighed 

mest bæredygtige metode eller den mest bæredygtige 
service i den enkelte situation.

MERVÆRDI TIL SAMFUND, KUNDER OG 
INTERESSENTER
Sammen med kunder og interessenter ønsker vi at 
bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Hver dag.
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SJÆLLAND – OMRÅDE ØST

Christina Hansen

e-mail: cih@ncc.dk 

mobil: 61 96 81 01

SØMATERIALER:

Laboratorieleder

Else Ilsø Larsen

e-mail: eil@ncc.dk 

mobil: 20 68 05 00

GRUSGRAV:

Johnna Müller

e-mail: jom@ncc.dk 

mobil: 23 33 27 02

Area Sales Manager

Ste n Gregersen

e-mail: stegre@ncc.dk

mobil: 23 68 02 60

Driftsleder

Niclas Hansen

e-mail: nichan@ncc.dk

mobil: 25 72 76 01

Skibsinspektør

Torben Kyhn Pedersen

e-mail: torped@ncc.dk 

mobil: 23 63 19 18

Rederichef

Michael Sørensen

e-mail: micsor@ncc.dk

mobil: 41 70 41 01

Driftsleder

Gert Knudsen

e-mail: gtk@ncc.dk 

mobil: 24 79 13 28

Områdechef

Søren Evald Jensen

e-mail: sej@ncc.dk 

mobil: 20 61 05 00

LEDELSE

TEKNISK AFDELING – REDERI

LABORATORIE

Salgskonsulent

Steen Brok-Lauridsen

e-mail: stebro@ncc.dk

mobil: 20 91 50 02

SALG

Salgschef

Lars Holde Olsen

e-mail: larols@ncc.dk

mobil: 91 37 39 96

GRUSGRAV

DRYSAND / Dantonit

SØPLADSER
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not/.rK*edlyftgæVvark.vK.lKRELAIRETAMEKKAB

57,1VII.lavk,surgtlibatS23/0 112,00

TJÆREBY GRUSGRAV

* Vægtfylde er vejledende.
** Kontakt Steen Brok-Lauridsen tlf. 20 91 50 02 eller Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96 

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton, energitillæg
og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

54,1surgekkaB4/0 119,00

54,1surgekkaB8/0 126,00

8/16 Ærtesten 1,40 138,00

54,1netseddøN23/61 138,00
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TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.00–16.00 
Fredag 06.00–15.30
Lukkedage: 27. maj

Tjærebyvej 125, Tjæreby
4000 Roskilde 
Tlf. 46 56 00 21
Læssemaskine tlf. 21 41 06 28
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PEDERSEJE STENVÆRK OG GENBRUG

.lKSURGSGNIRKISDNUBGO-TLIBATS Kv.krav V ægtfylde* Kr./ton

07,1VII.lavk,surgtlibatS23/0 128,00

06,1VII.lavk,surgsgnirkisdnuB8/0 88,00

TØRHARPEDE MATERIALER

07,1s (tilkørt)urgjevtereL8/0 188,00

32/63 Singels 1,50 133,00

MULDJORD

05,1teprah,drojdluM 100,00

SØMATERIALER

04,1d (tilkørt)nasdnartS2/0 334,00

VASKEDE MATERIALER

05,1AsurgteksaV4/0 99,00

54,1netselreP8/4 163,00

04,1netsetrÆ61/8 189,00

05,1netseddøN23/61 161,00

07,1ximebøtS61/0 155,00

GENBRUGSMATERIALER

05,1tlafsatsunK61/0 100,00

05,1tlafsatsunK23/0 100,00

06,1notebtsunK23/0 100,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

** Asfaltbrokker, uanset størrelse 62,00

** Betonbrokker, 60 x 60 cm 19,00

** Betonbrokker, stor/armering (Kun efter aftale)

* Vægtfylde er vejledende.
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TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.30–15.30 

Fredag 06.30–15.00

Lukkedage: 27. maj

Nr. Vedbyvej 13 A, 4840 Nr. Alslev 

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine – mobil 40 34 78 11

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton, energitillæg
og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl 
om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.

EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger.
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MUNKE BJERGBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved større projekter.)

ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Åbent efter aftale Munke Bjergbyvej 42 A, 
4190 Munke Bjergby
Tlf. 46 56 00 21
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NYRAND GRUSGRAV OG GENBRUG

vK.lKSURGSGNIRKISDNUBGO-TLIBATS .krav Vægtfylde* Kr./ton

57,1VI, maks. 15% kalkI.lavk,surgtlibatS23/0 96,00

56,1VI, maks. 15% kalkI.lavk,surgsgnirkisdnuB02/0 67,00

57,1VII.lavk,surgsgnirkisdnuB36/0 82,00

TØRHARPEDE MATERIALER

54,1surgnoteB8/0 84,00

06,1surgjevtereL8/0 103,00

DIVERSE MATERIALER

05,1revræksdemsurgitS8/0 140,00

05,1IIGLSsurgsgaldilS8/0 150,00

0/16 1,75 150,00

06,1surgtabaR61/0 107,00

07,1008>netsepmaK 276,00

VASKEDE MATERIALER

05,1AsurgteksaV4/0 87,00

05,1A, maks. 15% kalkepytDBsurgretliF***4/0 128,00

54,1netselreP8/4 126,00

04,1netsetrÆ61/8 126,00

54,1netseddøN23/61 129,00

56,1ximebøtS61/0 113,00

KNUSTE MATERIALER

54,1AlemnetS2/0 113,00

0/6 Stenmel 1,45 141,00

04,1ArevrækS8/4 173,00

04,1ArevrækS11/8 173,00

04,1ArevrækS61/8 173,00

04,1ArevrækS22/8 173,00
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TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.00–15.30 

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj

Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle 

Tlf. 46 56 00 21

Peter – Læssemaskine tlf. 30 54 46 87

Martin – Læssemaskine tlf. 20 87 44 78

Vvark.vK.lKDROJDLUM ægtfylde* Kr./ton

04,1teprah,drojdluM 169,00

GENBRUGSMATERIALER

05,1tlafsatsunK61/0 100,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

**Asfaltbrokker, uanset størrelse 62,00

* Vægtfylde er vejledende.
**   Kontakt salgsafdeling inden indlevering. 

På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med a

EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger.

*** Bane Danmark Type A

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com 
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LØNG STENINDUSTRI OG GENBRUG

.lKSURGSGNIRKISDNUBGO-TLIBATS Kv.krav V ægtfylde* Kr./ton

57,1V%51klak.skam,II.lavk,surgtlibatS23/0 119,00

05,1VII.lavk,surgsgnirkisdnuB02/0 69,00

TØRHARPEDE MATERIALER

54,1BPdnasnoteB4/0 87,00

54,1surgnoteB8/0 85,00

05,1teprahu,dlyfdnaS 54,00

05,1teprah,dlyfdnaS 67,00

56,1ximebøtS61/0 169,00

DIVERSE MATERIALER

06,1surgtabaR61/0 109,00

VASKEDE MATERIALER

05,1surgteksaV2/0 91,00

05,1AsurgteksaV4/0 87,00

54,1netselreP8/4 174,00

04,1netsetrÆ61/8 174,00

54,1netseddøN23/61 174,00

MULDJORD

04,1teprah,drojdluM 127,00

* Vægtfylde er vejledende.
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TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.00–16.00 

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj

Kalundborgvej 94, 4180 Sorø

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine tlf. 41 70 40 38

Indkørsel fra Kalundborgvej

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com 

not/.rKedlyftgæVvark.vK.lKRELAIRETAMSGURBNEG

05,1tlafsatsunK61/0 100,00

06,1notebtsunK23/0 100,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

62,00

19,00

* Vægtfylde er vejledende.
** Kontakt salgsafdelingen inden levering. 
På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med a
EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger.
*** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende sto er som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling, lak,
kultjære og Epoksy.

**Asfaltbrokker, uanset størrelse ***

Betonbrokker, max 60x60cm***

**Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)***
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VOR-FRUE GRUSGRAV (Åbner i 2022)

TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.00–16.00 

Fredag 06.00–15.30

Lukkedage: 27. maj

Øde Hastrup Vej 130

4000 Roskilde 

Tlf. 46 56 00 21

not/.rK*edlyftgæVvark.vK.lKRELAIRETAMEKKAB

57,1VII.lavk,surgtlibatS23/0 112,00

MULDJORD

05,1teprah,drojdluM 188,00

54,1surgekkaB4/0 119,00

54,1surgekkaB8/0 126,00

8/16 Ærtesten 1,40 138,00

54,1netseddøN23/61 138,00
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NCC – AVEDØRE

Vvark.vK.lKGALSLITNOTEB ægtfylde* Kr./ton

05,1BPdnasnoteB4/0 201,00

04,1BEdnasnoteB4/0 247,00

04,1surgesdup/-eruM4/0 228,00

07,1ximebøtS61/0 223,00

07,1ximebøtS52/0 223,00

05,1BMnetselreP8/2 310,00

05,1BMnetsetrÆ61/8 310,00

05,1netselreP8/2 301,00

05,1netsetrÆ61/8 301,00

05,1BPnetseddøN52/61 301,00

ØVRIGE MATERIALER

0/2 Sand 1,40 236,00

05,1surgnoteB8/0 216,00

**DrænStabil ® 1,60

0/4 Stenmel 1,50 122,00

ANLÆGSMATERIALER

04,1surgerøftalG4/0 228,00

04,1dlyfdnastepraH8/0 90,00

0/4 Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W 1,50 224,00

0/20 VII.lavk)øs(surgsgnirkisdnuB 1,50 74,00

05,1VI.lavk)øs(surgsgnirkisdnuB8/0 90,00
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TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.00–16.00 

Fredag 06.00–14.00

Lukkedage: 27. maj

Stamholmen 225, 2650 Hvidovre

Tlf. 46 56 00 21

Vvark.vK.lKREVRÆKSTINARG ægtfylde* Kr./ton

05,1ennøRålBlemnetS2/0 228,00

05,1etrossabaid,revrækstinarG61/11 511,00

05,1etrossabaid,revrækstinarG22/61 511,00

Mindste salg pr. ekspedition
Sand: 325,00 kr.
Sten: 435,00 kr.
Skærver: 600,00 kr.
Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton alt. 9,05 kr./
m3, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com 

* Vægtfylde er vejledende.
** Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96 eller Steen Brok-Lauridsen tlf. 20 91 50 02
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KØGE – STEN OG GRUS OG GENBRUG

Vvark.vK.lKRELAIRETAMØS ægtfylde* Kr./ton

04,1MdnasletrøM2/0 226,00

0/2 Sand 1,40 223,00

04,1dnasstlæberotS2/0 324,00

04,1BEdnasnoteB4/0 260,00

04,1surgesdup/-eruM4/0 223,00

04,1surgerøftalG4/0 223,00

04,1dlyfdnastepraH8/0 87,00

05,1surgnoteB8/0 120,00

07,1ximebøtS61/0 164,00

05,1VI.lavk)øs(surgsgnirkisdnuB8/0 90,00

05,1t max. 0,8 Km/Wetivitsiserksimret,dnaslebaK4/0 224,00

05,1netselreP8/2 301,00

05,1netsetrÆ61/8 301,00

05,1netseddøN52/61 301,00

06,1)netssgningæleblit-801SPB(dnaseguF4/0 242,00

GRANITSKÆRVER

05,1ennøRålB,lemnetS2/0 195,00

05,1ennøRålBrevrækstinarG61/11 424,00

05,1tirepyhrevrækstinarG61/11 515,00

05,1tirepyhrevrækstinarG52/61 515,00

05,1etrossabaid,revrækstinarG61/11 536,00

05,1etrossabaid,revrækstinarG22/61 536,00

07,1tros,tirepyH61/0 203,00

57,1tros,tirepyH23/0 203,00

ØVRIGE MATERIALER

*** DrænAf ® 1,40

04,17711NE/SDtdnekdog,galrednudlaF4/1 431,00

not/.rK*edlyftgæVvark.vK.lKELAIRETAMEKKAB

57,1VII.lavk,surgtlibatS23/0 182,00

04,1surgreggælorB8/0 154,00
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TKATNOKREDITSGNINBÅ

Mandag–torsdag 06.00–15.30 

Fredag 06.00–14.30

Lukkedage: 27. maj

Nordhavnsvej 22, 4600 Køge

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine – mobil 56 65 36 10 

GENBRUGSMATERIALER

05,1tlafsatsunK61/0 97,00

06,1notebtsunK23/0 97,00

Mindste salg pr. ekspedition
.rk00,523:dnaS
.rk00,534:netS

Sten (granitprodukter): 600,00  kr.
Priserne ved mindste salg er ved kontantsalg, inkl. moms.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton, energitillæg
og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

* Vægtfylde er vejledende.
** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende sto r som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling, lak,
kultjære og epoksy.
På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med a aldskoden/EAK
17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger
*** Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96 eller Steen Brok-Lauridsen tlf. 20 91 50 02

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

** Asfaltbrokker, uanset størrelse 62,00

** Betonbrokker, max 60x60 cm 19,00

** Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)

DIVERSE MATERIALER

54,1)trøklit(dnasnoteB4/0 171,00

05,1)trøklit(revræksdemsurgitS8/0 216,00

06,1)trøklit(surgjevtereL8/0 188,00

06,1)trøklit(surgtabaR16/0 190,00

54,1)trøklit(edeksav,netselreP4/8 227,00

09,1)8/6C(B-BBHsurgteresilibatstnemeC***42/0

09,1)01/8C(B-BBHsurgteresilibatstnemeC***42/0

09,1)61/21C(B-BBHsurgteresilibatstnemeC***42/0

323,00

326,00

329,00



1. Nyrand Grusgrav & Genbrug
Gammelrand 10, 4470 Svebølle

2. Løng Stenindustri & Genbrug
Kalundborgvej 94, 4180 Sorø

3. Tjæreby Grusgrav
Tjærebyvej 125, 4000 Roskilde

4. Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225, 2650 Hvidovree

5. NCC DrySand
Junckersvej 1, 4600 Køge

6. Køge Sten, Grus & Genbrug
Nordhavnsvej 22, 4600 Køge

7. Pederseje Stenværk & Genbrug
Nr. Vedbyvej 13A, 4840 Nørre-Alslev

8. Gammelrand Asfaltfabrik
Gammelrand 10, 4470 Svebølle

9. Ejby Asfaltfabrik
Ejby Industrivej 8, 2600 Glostrup

10. Maribo Asfaltfabrik
C. E. Christiansensvej 17, 4930 Maribo

Grusgrave Asfaltfabrikker

Grusgrave og asfaltfabrikker 
på Sjælland og Lolland/Falster
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1. ANVENDELSE
Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende 
ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne 
er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

2. TILBUD
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets 
datering. Sælger forbeholder sig ret til mellem-
salg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af 
sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers 
accept har solgt til anden side, og opfyldelse af 
tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

3. ORDRER
Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først 
bindende for sælger, når køber har modtaget 
sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

4. PRISER
Prisen er i henhold til gældende prisliste på 
tidspunktet for afhentning. De anførte priser 
er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag og 
moms. Der forbeholdes ret til uden varsel at 

udgave på sælgers hjemmeside på adressen 
www.raastoffer.dk.
Aftale om fast pris er gældende indenfor de 
aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder 
sælger sig ret til uden varsel at regulere den 
faste pris, hvis sælger har merudgifter som føl-
ge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede 
oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye 
og/eller ændrede regler, herunder men ikke 
begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring 
af reglerne om refusion i sømandsbeskatnings-
loven, ændring af reglerne om fradragsret for 
energiafgift offentligt påbud om nabokompen-
sationer ved indvindingslokationer m.v.

5. BETALINGSBETINGELSER
Uanset om køber eller sælger forestår trans-
porten er kvantum baseret på vejning eller 
opmåling på sælgers værk. Betalingsfristen 
er 30 dage netto fra fakturadato. Sælger er 
dog berettiget til at kræve kontant betaling. 
Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i 
henhold til rentelovens rentesats.
Der tillægges et faktura-gebyr på alle papir-

fakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget 
opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. 
Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. 
mail, kan dette meddeles til: nbs@ncc.com.
Energitillæg - se det aktuelle tillæg på www.
ncc.dk/vi-tilbyder/raastoffer/energitillag/

6. MODREGNING
NCC forbeholder sig ret til at modregne krav 
mod køberen, uanset om kravet vedrører andre 
aftaler, herunder også krav som andre selska-
ber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB 
(NCC lndustry A/S’ svenske moderselskab), 
måtte have mod køberen.

7. LEVERING
Levering sker frit læsset på købers lastvogn på 
sælgers værk.
Er der truffet aftale om sælgers forsendelse 

brugsstedet som kørselstorholdene, efter 
chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber 
anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er 
alle eventuelle følgeskader for købers regning, 
herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved for-
sendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for 

8. ANSVAR OG FORSINKELSE
Sælger er uden ansvar for forsinket levering, 
der skyldes købers forhold, herunder spærrede 
eller ikke bæredygtige adgangsveje til leve-
ringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at 
fakturere køber for merudgifter påført sælger 
som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse 
kan aldrig overstige fakturaværdien af den 
forsinkede vare.
Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsin-
kelse som følge af force majeure (f.eks. strejke 
eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion 
eller transport umulig eller uforholdsmæssigt 
bekostelig. Det er ikke et krav for, at sælger 
kan påberåbe sig force majeure, at der forelig-
ger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, 
at der foreligger subjektiv umulighed for sæl-
ger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering 
til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindrin-
gens ophør. Sælger giver køber meddelelse om 
hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.

30

NCC RÅSTOFFERS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER PR. 22. april 2021



9. MODTAGEKONTROL

følgesedlens angivelser er i overensstemmelse 
-

ningen foretage visuel kontrol af det leverede. 
Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks 
efter, at køber er eller burde være blevet op-
mærksom på en mangel. I modsat fald har køber 
fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

10. DOKUMENTATION
Al dokumentation for materialers kvantum, 
konsistens og lignende dokumenterer leverancen 
ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers 
interne kvalitetskontrol er dokumentations-
grundlag.

11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER
Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. 
NCC Råstofters til enhver tid gældende miljø-
godkendelse.
Betonbrokker: De modtagne materialer må ikke 
indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, 
tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved 
modtagelsen observeres tegn på forurening af 
materialerne eller der på anden måde opstår 
tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC 
Råstoffer sig ret til at afvise materialerne.
Asfaltbrokker: Der modtages kun asfaltbrokker 
med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt 
bitumenholdige blandinger.

-
vering af beton- og asfaltbrokker underskriver 

beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er 
godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise 

-
ker, der ikke er i overensstemmelse med NCC 
Råstofters miljøgodkendelse, er køber forpligtet 
til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke 
er muligt skal køber erstatte NCC Råstoffer det 
eventuelle tab, som NCC Råstoffer måtte lide i 
den anledning.

12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR
Leverancen leveres med 5 års leverandør-
ansvar for mangler i overensstemmelse med 
reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.
Ved mangelfuld leverance foretager sælger hur-
tigst muligt omlevering. Køber kan derudover 

ikke rejse noget krav mod sælger, der således 
bl.a. ikke dækker købers tab ved direkte og 
indirekte følgeskader.

13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR
Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 
2 mio. Sælger erstatter dog ikke tidstab, drift-
stab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis 
sælger bliver pålagt et produktansvar overfor 
tredjemand, er køber forpligtet til at friholde 
sælger for de erstatningskrav, der overstiger 
kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forplig-
tet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som 
behandler kravet mod sælger.

14. 0PSIGELSE 
Sælger er berettiget til at opsige indgåede 
aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en 
saglig grund for, at sælger er forhindret i at 
opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet ufor-
holdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan 
saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset 
til, være: 
•En grave- eller sugetilladelse udløber/ inddra-
ges eller der opstår forhold, herunder myndig 
hedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning 

eller efter sælgers vurdering urentabel.
•Forekomsten viser sig ikke at indeholde de 
forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig 
at være mere omkostningstung end forudset.
•Sælger nedlægger en indvindingslokation, 
hvorved transportudgiften bliver væsentligt 
forøget.
Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, 
men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist 
opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af 
den aktuelle saglige grund.

15. NCC’s adfærdskodeks
I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sæl-
ger accepterer Køber at overholde og efterleve 
NCC’s adfærdskodeks og NCC’s deri beskrevne 
forretningsprincipper. NCC’s adfærdskodeks 

16. TVISTER
Eventuelle tvister parterne imellem afgøres 
efter dansk ret af Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed.



NCC KORT FORTALT
NCC Industry er en del af NCC koncernen, som 
er en af de førende bygge- og ejendomsudvik-
lingsvirksomheder i Nordeuropa. Med Norden 
som hjemmemarked dækker vi hele værdikæden. 
Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendom-
me, industribygninger og offentlige bygninger, 
veje og anlæg samt anden infrastruktur. Vi 
tilbyder også råstoffer og materialer til byggeri 
og udfører belægnings- og vejservice. 

Vores vision er at forny vores branche og levere 
ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det gør 
vi ved bl.a. ved at gå forrest med udviklingen 
af klimaveje og ved at sætte effektiv energian-
vendelse og genvinding øverst på dagsordenen 
i vores produktion. På den måde skaber vi nye 
fremtidssikrede løsninger, sparer på energien og 
mindsker vores afhængighed af de begrænsede 
naturressourcer.

ncc.dk/raastoffer

NCC Industry A/S
Stamholmen 225
2650 Hvidovre
Tlf. 46 56 00 21

Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde
Tlf. 46 56 00 21

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 1003


