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Anlegg:

Dato for mottak:

Mottatt leveranse består av: 
Betongvarer (rør, rørdeler, kumdeler)  
Plastvarer (rør, rørdeler, kumdeler) 
Duktile støpejernsvarer (rør, rørdeler)
Annet: 

Hele leveransen er kontrollert med følgende resultat: (se kontrollpunkter neste side) 

Godkjent: 
Mottatte varer er i god stand og hele leveransen er godkjent. 

Delvis godkjent, skader kan repareres ved anlegg: 
Flere varer har overflateskader, men kan repareres. Leveransen kan brukes, men 
leverandør må utbedre, eller dekke kostnader til utbedring av, skader. 

Delvis godkjent, skader kan ikke repareres ved anlegg: 
Flere varer er i dårlig stand eller ødelagt og kan ikke enkelt repareres. Disse varene 
sendes i retur ved neste anledning. Ev. også noen feil som kan repareres. 

Ikke godkjent: 
Alle leverte varer er i dårlig stand eller ødelagt og leveransen i sin helhet kan ikke 
aksepteres. 

Alle varer er lagret iht. leverandørens anvisninger. 

Materiell/varer som er skadet eller ikke godkjent skal fjernes fra 
anleggsområdet så fort som mulig. 

Anmerkninger til leveransen  

(beskriv hva som ev. skal utbedres, av hvem og hvordan): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Entreprenør sign: Transportør/leverandør sign: Tiltakshaver sign:

Kontrollpunkter for de 

ulike varegruppene 

finner du på neste side. 

Dato: Dato:Dato:
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 Betongvarer 

Skader 
Merking 
Pakninger  
Reparasjoner 
Løfteanker 
Porer 
Riss 

Duktile støpejernsvarer 

Skader 
Merking 
Pakninger 
Reparasjoner 
Innvendig fôring 
Ytre belegg 

Plastvarer 

Skader 
Merking 
Pakninger 
Bleking 
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