
RÅSTOFFER - BORNHOLMS BETONVÆRK

Prisliste 1. januar 2021

NCC er én af Nordeuropas førende bygge-
og anlægsvirksomheder.
NCC Industri tilbyder produkter og 
ydelser på vejområdet, som spænder fra 
indvinding af råstoffer, asfaltproduktion
og udlægning til vejservice. Vi udvikler
løbende produkter og metoder, så virksom- 
hedens miljøpåvirkning reduceres – eksem- 
pelvis energireduktion ved fremstillings-
processerne, genanvendelse af asfalt- og 
byggematerialer samt biologisk nedbryde- 
lig ukrudtsbekæmpelse. NCC ønsker gen-
nem flere initiativer at bidrage til udvik-
lingen af et mere bæredygtigt samfund.
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9. MODTAGEKONTROL
Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at 
følgesedlens angivelser er i overensstemmelse 
med bestillingen samt under læsningen/aflæs-
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
All dokumentation for materialers kvantum, 
konsistens og lignende dokumenterer leve-
rancen ved færdiglæsning på sælgers værk. 
Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumen-
tationsgrundlag.

11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER
Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. 
NCC Råstoffers 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.
Det er et krav at køber i forbindelse med afle-
vering af beton- og asfaltbrokker underskriver 
en forhåndsanmeldelse om, at der kun afleveres 
beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er 
godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise 
sig, at køber har afleveret beton- og asfaltbrok-
ker, der ikke er i overensstemmelse med NCC 
Råstoffers 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 leverandøransvar 
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 kø-
ber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme 
ret, som behandler kravet mod sælger.

14. OPSIGELSE
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 miljø, der gør råstofindvinding umulig  
 eller efter sælgers vurdering urentabel.
• Forekomsten viser sig ikke at indeholde de for- 
 udsatte 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 op-
sigelsen kan gives i forhold til karakteren af den 
aktuelle saglige grund

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

CORONA TILLÆG TIL LEVERINGSBETINGELSER
Da nærværende tilbud afgives under den ver-
serende coronaepidemi i Danmark og resten af 
verden, ser NCC Industry, Råstoffer sig desværre 
nødsaget til at tage forbehold herfor.
Nærværende tilbud afgives således under forud-
sætning af, at enhver forsinkelse med leverancen, 
der skyldes eller kan henføres til coronavirussen, 
giver NCC Industry, Råstoffer ret til at udsætte 
levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter 
hindringens ophør. I sådanne tilfælde giver NCC 
Industry, Råstoffer køber meddelelse om hindrin-
gens opståen og nyt leveringstidspunkt.



Varenavn Styrke/Miljø- EN 206-1/ Andet Dmax mm Kr./m3
 klasse/V/C DS 2426   

C 8/10-08-S 8-Special  X 8 1017,00

C 8/10-16-S 16-Special  X 16 1017,00

C 12/15-08-S 12-Special  X 8 1102,00

C 12/15-16-P 12-Passiv X  16 1092,00

C 16/20-08-S 16-Special  X 8 1232,00

C 16/20-08-S-Kants. 16-Special  X 8 1232,00

C 16/20-16-P 16-Passiv X  16 1218,00

C 16/20-16-S-Kants. 16-Special  X 16 1218,00

C 20/25-08-S 20-Special  X 8 1322,00

C 20/25-16-P 20-Passiv X  16 1304,00

C 25/30-08-S 25-Special  X 8 1434,00

C 25/30-16-P 25-Passiv X  16 1414,00

C 25/30-16-P-Vib 25-Passiv X  16 1469,00

C 30/37-08-M-S 30-Special-0,55  X 8 1573,00

C 30/37-08-M-S-Vib 30-Special-0,55  X 8 1612,00

C 30/37-16-M 30-Moderat-0,55 X  16 1553,00

C 30/37-16-M-Vib 30-Moderat-0,55 X  16 1598,00

C 35/45-08-A-S 35-Special-0,45  X 8 1845,00

C 35/45-08-A-S-Vib 35-Aggressiv-045  X 8 1868,00

C 35/45-16-A 35-Aggressiv-045 X  16 1795,00

C 35/45-16-A-Vib 35-Aggressiv-045 X  16 1892,00

C 40/50-16-E * 40-Ekstra aggres.-0,40 X  16 1919,00

Cementmørtel 1:5 Special  X 2 1318,00

Cementmørtel 1:4 Special  X 2 1416,00

Cementmørtel 1:3 Special  X 2 1595,00

Cementmørtel 1:21/2 Special  X 2 1676,00

BORNHOLMS BETONVÆRK

EKSPEDITIONSTID / BESTILLING KONTAKT

Mandag–torsdag  kl. 06.30–14.00 
Fredag  kl. 06.30–13.00

Lukkedage: 1. maj, Grundlovsdag og fredag 
efter Kr. Himmelfart, samt alle dage mellem 
jul og nytår.

Snorrebakken 28
3700 Rønne
Tlf. 56 95 28 11
Vejerbod 61 93 70 17

Beton leveret efter EN 206-1 / DS/EN 206 DK NA og 
certificeret af Dancert: Læs større end = 1.01 m3

Passiv miljøklasse sætmål 30-180 Dmax 16
Moderat og aggressiv sætmål 60-150 Dmax 16
Vibreringsfrie betoner (som oplyst i prisliste)
*E 40 ved bestilling senest 3 uger før levering

Styrke 8 -Skærvemørtel Dmax 8 mm - cementmørtel-
kantstensbeton og setmål ud over ovennænte leveres
ikke efter EN 206-1/DS 2426 og er ikke omfattet af
Dancert´s certificering.
Beton tilsat stål og plastfibre – ring om nærmere
information.
Alle priser er excl. moms.

TILLÆG PR. M3
Vintertillæg 15°  37,00 kr./m3

Varm beton incl. vintertillæg 23°  80,00 kr./m3

Pumpbar beton  18,00 kr./m3

Læs mindre end 4m3  230,00 kr./m3

Aflæsning med bånd 150,00 kr./m3 
 dog min. 575,00 kr./læs

AFLÆSNINGSTIDER
Aflæsning op til 7 m3 max. 20 min.
Aflæsning op til 10 m3 max. 30 min.
Aflæsning bånd op til 7 m3 max. 40 min.
Aflæsning bånd op til 10 m3 max. 55 min.
Ventetid pr. minut  17,00 kr./min.
Alle andre ydelser efter nærmere aftale.

Der gøres opmærksom på at der kan forekomme
kulpartikler i det sand der bruges som tilslag.

Efterbehandling: Udtørring af beton kan give
svindrevner, forringet styrke og holdbarhed. Det er
derfor MEGET VIGTIGT at beskytte betonen mod
udtørring umiddlebart efter udlægning.

	 Bornholms	Betonværk	er	certificeret
 for beton leveret efter
 EN 206-1 / DS/EN 206 DK 
NA  
 
	 Miljøcertificeret	efter	ISO14001

Betonen skal bestilles senest dagen før kl 14.00 af hensyn til tilrettelæggelse af kørsel.
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BORNHOLMS BETONVÆRK
AFLÆSNINGSTIDER
Aflæsning 25 min.
Aflæsning bånd 40 min.
Ventetid pr. minut 15,00 kr./min.
Aflæsning bånd 131,00 kr./m3

Aflæsning med bånd minimum 523,00 kr./læs
Alle andre ydelser efter nærmere aftale.

Der gøres opmærksom på at der kan forekomme  
kulpartikler i det sand der bruges som tilslag.

Efterbehandling: Udtørring af beton kan give 
svindrevner, forringet styrke og holdbarhed. Det er 
derfor MEGET VIGTIGT at beskytte betonen mod 
udtørring umiddlebart efter udlægning.

Beton leveret efter EN 206-1/DS 2426 og certificeret  
af Dancert: Læs større end = 1.01 m3

Passiv miljøklasse sætmål 30-180 Dmax 16
Moderat og aggressiv sætmål 60-150 Dmax 16
Vibreringsfrie betoner (som oplyst i prisliste)
*E 40 ved bestilling senest 3 uger før levering

Styrke 8 -Skærvemørtel Dmax 8 mm - cementmørtel-
kantstensbeton og setmål ud over ovennænte leveres 
ikke efter EN 206-1/DS 2426 og er ikke omfattet af 
Dancert´s certificering.  
Beton tilsat stål og plastfibre – ring om nærmere 
information.
Alle priser er excl. moms.  
Denne prisliste afløser priser af 1. januar 2014.

TILLÆG PR. M3
Vintertillæg 15 33,00 kr./m3

Varm beton incl. vintertillæg 23° 71,00 kr./m3

Pumpbar beton 15,00 kr./m3

Læs mindre end 4m3 208,00 kr./m3

Bornholms Betonværk er  certificeret 
for beton leveret efter  
EN 206-1/DS 2426 af Dancert

Miljøcertificeret efter 
ISO14001

Varenavn Styrke/Miljø- 
klasse/V/C

EN 206-1/ 
DS 2426 Andet Dmax mm Kr./m3

C 8/10-08-S 8-Special X 8 982,00

C 8/10-16-S 16-Special X 16 982,00

C 12/15-08-S 12-Special X 8 1064,00

C 12/15-16-P 12-Passiv X 16 1054,00

C 16/20-08-S 16-Special X 8 1190,00

C 16/20-08-S-Kants. 16-Special X 8 1190,00

C 16/20-16-P 16-Passiv X 16 1176,00

C 16/20-16-S-Kants. 16-Special X 16 1176,00

C 20/25-08-S 20-Special X 8 1277,00

C 20/25-08-S-Vib 20-Special X 8 1314,00
C 20/25-16-P 20-Passiv X 16 1259,00
C 20/25-16-P-Vib 20-Passiv X 16 1323,00
C 25/30-08-S 25-Special X 8 1385,00
C 25/30-08-S-Vib 25-Special X 8 1410,00
C 25/30-16-P 25-Passiv X 16 1365,00
C 25/30-16-P-Vib 25-Passiv X 16 1420,00
C 30/37-08-M-S 30-Special-0,55 X 8 1520,00
C 30/37-08-M-S-Vib 30-Special-0,55 X 8 1557,00
C 30/37-16-M 30-Moderat-0,55 X 16 1501,00
C 30/37-16-M-Vib 30-Moderat-0,55 X 16 1544,00
C 35/45-08-A-S 35-Special-0,45 X 8 1782,00
C 35/45-08-A-S-Vib 35-Aggressiv-0,45 X 8 1805,00
C 35/45-16-A 35-Aggressiv-0,45 X 16 1734,00
C 35/45-16-A-Vib 35-Aggressiv-0,45 X 16 1829,00
C 40/50-16-E * 40-Ekstra Aggres.-0,40 X 16 1853,00
Cementmørtel 1:5 Special X 2 1273,00
Cementmørtel 1:4 Special X 2 1368,00
Cementmørtel 1:3 Special X 2 1541,00
Cementmørtel 1:2½ Special X 2 1620,00

Max. vand/cement tal Miljøklasse Styrke Anvendelsesområder

Passiv 8
12

Renselag 
Parcelhusfundament

Passiv 16
16
20
20
25
25
30
30

Udstøbning af fundablokke
Fundamenter i større byggerier
Gulve for lettere færdsel
Kældertrapper
Industrigulve for lettere færdsel
Kraftige fundamenter
Husbygningskonstruktioner
Støttemure uden vandtryk

0,55 Moderat 30
30
30
30

Vandtæt beton
Indendørs beton i stalde
Udvendige lodrette flader
Bunde i gylletanke m.m.

0,45 Aggressiv 35
35
35
35
35
35
35
35

Havvandskonstruktioner
Tunnelkonstruktioner
Broer og altaner
Udendørs betondæk
Ensilage siloer
Ajlebeholdere
Funderingspæle
Vægge udsat for vandtryk

0,40 Ekstra aggressiv 40
40

Konstruktioner udsat for saltning
Kørebaner og udendørs belægninger

EKSPEDITIONTID / BESTILLING 

Mandag–torsdag kl. 06.30 –14.00
Fredag  kl. 06.30 –13.00

Lukkedage: 2. januar, 1. maj, 15. maj,  
5. juni samt alle dage mellem jul og nytår.

Betonen skal bestilles senest dagen før kl 14.00 af hensyn til tilrettelæggelse af kørsel. 

KONTAKT

Snorrebakken 28 
3700 Rønne
Tlf. 56 94 30 17

 Max. vand/cement tal Miljøklasse Styrke Anvendelsesområder

  Passiv 8 Renselag
   12 Parcelhusfundament

  Passiv 16 Udstøbning af fundablokke
   16 Fundamenter i større byggerier
   20 Gulve for lettere færdsel
   20 Kældertrapper
   25 Industrigulve for lettere færdsel
   25 Kraftige fundamenter
   30 Husbygningskonstruktioner
   30 Støttemure under vandtryk

 0,55 Moderat 30 Vandtæt beton
   30 Indendørs beton i stalde
	 	 	 30	 Udvendige	lodrette	flader
   30 Bunde i gylletanke m.m.

 0,45 Aggressiv 35 Havvandskonstruktioner
   35 Tunnelkonstruktioner
   35 Broer og altaner
   35 Udendørs betondæk
   35 Ensilage siloer
   35 Ajlebeholdere
   35 Funderingspæle
   35 Vægge udsat for vandtryk

 0,40 Ekstra aggressiv 40 Konstruktioner udsat for saltning
   40 Kørebaner og udendørs belægniner

 

RÅSTOFFER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

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 
ændre prislisten, der altid findes i opdateret 
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 
følge 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 nabokompensa-
tioner 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 hen-
hold 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: servicecenterdk@ncc.dk 

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 Industry 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 
af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær 
brugsstedet som kørselsforholdene, 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 
leveret, når varen er aflæsset.

8. ANSVAR OG FORSINKELSE
Sælger er uden ansvar for forsinket levering, 
dælger er uden ansvar for forsinket levering, der 
skyldes købers forhold, herunder spærrede eller 
ikke bæredygtige adgangsveje til leveringsstedet. 
Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber 
for merudgifter påført sælger som følge heraf. 
Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig oversti-
ge 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 foreligger 
objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der 
foreligger subjektiv umulighed for sælger. Ved en 
sådan forsinkelse udsættes levering til et tids-
punkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. 
Sælger giver køber meddelelse om hindringens 
opståen og nyt leveringstidspunkt. 


