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Standardbetingelser 
 

§ 1 Disse Standardbetingelser gælder for 
enhver opgave som udføres af Ole Larsen 

Transport A/S, (herefter benævnt OLT) og skal 
ses som en integreret del af den Aftale, som er 
indgået mellem OLT og Kunden. Enhver 

fravigelse af nærværende Standardbetingelser, 
kræver en skriftlig aftale mellem Kunden og 

OLT.   
 
Generel prisinformation:  

Alle priser er opgivet i DKK og ekskl. moms. 
Priserne er baseret pr. leveringsadresse og dag-

til-dag-levering i Danmark. Ved andre palle-
typer end de i prisen angivne, foretages en 
forholdsmæssig omregning. F.eks. store 

engangspaller (120x100 cm) tillægges 25 % 
ved omregning til EUR palle priser. 
Samtaksering foretages kun i det tilfælde der er 

tale om samme afhentningssted, samme 
temperaturzone, samme leveringstidspunkt og 

samme leveringssted (samme port). 
Transporter der ikke er omfattet af Aftalen 
afregnes til OLT`s til enhver tid gældende 

timesats jf. § 2. Priserne er baseret på én samlet  
daglig afhentning. Ekstra afhentning, der 

bestilles af Kunden, afregnes til gældende 
timesats. OLT har ret til at fordele Opgaven på 
flere lastbiler. Udnyttes denne mulighed af 

OLT pålægges Kunden ingen 
ekstraomkostninger til ekstra afhentninger. 

Stigninger i offentlige afgifter og i eksterne 
omkostninger, der ikke er under OLTs kontrol, 
kan opkræves uden varsel for alle transporter 

omfattet af stigningerne. Derudover kan OLT 
varsle ændringer i priserne med 2 måneders 

varsel, som følge af ændringer i 
markedssituationen, som ikke var kendte på 
tidspunktet for indgåelse af Aftalen. 

Samarbejdet forudsætter en elektronisk 
bookingform. Brug af OLT’s kundeportal 

”FastTrack” er ligeledes en forudsætning for 
samarbejdet.  
 

§ 2 Satser:  
Alle satser og gebyrer kan til en hver tid ses på 

kundeportalen FastTrack. 

 

§ 3 Tidsgaranteret transport:  

Ønskes levering til godsmodtager garanteret til 

et bestemt tidspunkt, skal dette fremgå af 
Kundens booking. Tidsgaranterede leveringer 

tillægges et gebyr i henhold til § 2. Leveringer 
til terminaler og større grossister indenfor 
angivne tidsintervaller, er ikke omfattet heraf, 

og der afregnes ikke tillæg for tidsgaranteret 
transport hertil. 

 
§ 4 Forvognslevering:   

Alle opgaver der ikke kan løses med standard 

materiel, som består af sættevognstrækker og 
en 13,6 meter trailer, afregnes efter medgået 

tid og/eller faktiske omkostninger.   
 
§ 5 Pallegebyr:  

Alle paller tillægges det til enhver tid gældende 
pallegebyr pr. afsendt byttepalle. 

 

§ 6 Brændstoftillæg:  

Alle palle- og turpriser tillægges et variabelt  

olietillæg jf. nedenstående tabel. Olietillægget 
kan aldrig blive negativt og reguleres hver 

måned med effekt fra den 1. i en ny måned på 
baggrund af den forrige måneds vægtede 
gennemsnitspris. IDS’ officielle listepris på Go 

Easy IDS Truck Diesel er offentligt 
tilgængelig på: 

https://www.q8.dk/erhverv/priser/  
 

Prisinterval, ekskl. 

moms – IDS 

listepris 

Olietillæg 

5,40 - 5,69 = 6,00% 

5,70 - 5,99 = 6,50% 

6,00 - 6,29 = 7,00% 

6,30 - 6,59 = 7,50% 

6,60 - 6,89 = 8,00% 

6,90 - 7,19 = 8,50% 

7,20 - 7,49 = 9,00% 

7,50 - 7,79 = 9,50% 

7,80 - 8,09 = 10,00% 

8,10 - 8,24 = 10,50% 

8,25 - 8,39 = 11,00% 
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8,40 - 8,54 = 11,50% 

8,55 - 8,69 = 12,00% 

8,70 - 8,84 = 12,50% 

8,85 - 8,99 = 13,00% 

9,00 - 9,14 = 13,50% 

9,15 - 9,29 = 14,00% 

9,30 - 9,44 = 14,50% 

9,45 - 9,59 = 15,00% 

9,60 - 9,74 = 15,50% 

9,75 - 9,89 = 16,00% 

9,90 - 10,04 = 16,50% 

10,05 - 10,19 = 17,00% 

10,20 - 10,34 = 17,50% 

10,35 - 10,49 = 18,00% 

10,50 - 10,64 = 18,50% 

10,65 - 10,79 = 19,00% 

10,80 - 10,94 = 19,50% 

10,95 - 11,09 = 20,00% 

 
Det til enhver tid gældende variable olietillæg, 
tillægges et miljøtillæg for tilsætnings-

brændstoffer (Adblue). Miljøtillægget kan 
aldrig blive negativt og reguleres hver måned 

med effekt fra den 1. i en ny måned på 
baggrund af den forrige måneds vægtede 
gennemsnitspris. IDS’ officielle listepris på 

IDS ADBLUE er offentligt tilgængelig på: 
https://www.q8.dk/erhverv/priser/  

 

Prisinterval, ekskl. 

moms – IDS listepris 

ADBLUE 

Miljøtillæg 

0,00 - 4,99 = 0,00% 

5,00 - 5,24 = 0,25% 

5,25 - 5,49 = 0,50% 

5,50 - 5,74 = 0,75% 

5,75 - 5,99 = 1,00% 

6,00 - 6,24 = 1,25% 

 
Olietillæg og miljøtillæg fremgår samlet på 

fakturaen som et brændstoftillæg.  
 
 

§ 7 Booking:  
Al booking skal foregå elektronisk via 
FastTrack eller OLT EDI. Sker der rettelser 

efter deadline for tilmelding, eller foretages 
booking telefonisk, skal sådanne bookinger 

eller rettelser, altid efterfølgende bekræftes 
skriftligt af Kunden. OLT garanterer ikke 
tilstrækkelig transportkapacitet til 

opjusteringer, der foretages efter kl. 17.00 
dagen inden levering. 

 
§ 8 Fragtbreve: 

Alene fragtbreve udstedt af OLT må benyttes 

som transportdokument.  
 

§ 9 Afvigelse fra booking:  
I tilfælde, hvor det transporterede antal paller, 
er mindre end booket af Kunden, afregnes den 

bookede mængde til aftalt pallepris. 
(”Tomfragt”). I tilfælde hvor der er flere paller 

til afgang end tilmeldt, er OLT kun forpligtet 
til at løse de tilmeldte paller.   
 

§ 10 Godshåndtering:  
OLT håndterer kun pallegods. Ønskes 

temperaturreguleret transport skal dette vælges 
ved booking. OLT tilbyder 
temperaturregulerede transporter i 

temperaturintervallerne: 

• Ingen krav  

• Sval (6-12 grader celsius) 

• Køl (2-5 grader celsius) 

• Frost (-25/-18 grader celsius) 
OLT fralægger sig ethvert ansvar for skader på 

gods, som skyldes for høj eller for lav 
temperatur, såfremt Kunden ikke har angivet et 

temperaturinterval ved booking. Medmindre 
andet er skriftligt aftalt accepterer Kunden at 
gods tilmeldt i temperaturintervallerne ”Ingen 

krav” og ”Sval” kan transporteres i 
temperaturintervallet ”Køl”. Alle bookinger 

med krav om temperaturregulering forudsætter 
at Kunden har sikret sig at: 

• godset (kernetemperaturen) er nedkølet 
til det angivne temperaturinterval ved 
OLTs overtagelse af godset 

• godset er muligt at afhente hos afsender 
uden afbrydelse af kølekæden  
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• godset er emballageret forsvarligt i en 
egnet emballage, der sikrer 

fastholdelse af den ønskede temperatur 
 

Kunden accepterer at OLT ikke kan gøres 

ansvarlig for udsving på +/- 1 grad celsius målt  
ved levering af godset i forhold til 

temperaturen målt på godset ved overtagelse. 
Den af OLT målte temperatur er den til enhver 
tid gældende temperaturmåling. OLT har kun 

mulighed for at måle temperaturen på den 
udvendige emballage af godset og kan derfor 

ikke gøres ansvarlig for for høj eller for lav 
kernetemperatur på godset. Alle 
temperaturskader opgøres i henhold til 

Fødevarestyrelsens retningslinjer i forhold til 
korrekt temperaturinterval for forskellige 

fødevaregrupper, dog kan OLT aldrig blive 
gjort ansvarlig for temperaturskader grundet 
Kundens valg af temperaturinterval. OLT 

garanterer en ubrudt kølekæde for 
temperaturregulerede transporter. Alle OLT 

transportenheder og terminaler har elektronisk 
temperaturlog og godsets temperaturforløb kan 
fremsendes som dokumentation på 

forlangende. En palle må maksimalt udgøre 
dimensionerne 2,50 meter høj og 2,40 meter 

bred. En palle må samtidig maksimalt veje 400 
kg ved manuel håndtering på plan overflade. 
Overstiger vægten 400 kg eller overfladen ikke 

er plan ved både af- og pålæsningssted, skal 
der være mulighed for brug af en elektrisk 
løftevogn. Er brug af en elektrisk løftevogn 

ikke muligt ved en pallevægt på mere end 400 
kg, overfladen ikke er jævn eller pallerne 

overstiger de angivne dimensioner, og dette 
ikke er adviseret af Kunden ved booking, kan 
OLT, uden ansvar, afvise transport af pallerne. 

Afregning ved forgæves kørsel vil blive pålagt 
Kunden og afregnes i henhold til § 9. OLT 

tilbyder ikke transport af farligt gods, og 
afviser enhver transport heraf. Booker Kunden 
farligt gods, eller er der indeholdt farligt gods 

i den bookede transport, er Kunden ansvarlig 
for enhver omkostning, som pålægges OLT i 

anledning heraf, herunder men ikke begrænset 
til bøder og udgifter til bortskaffelse heraf. 

Ildelugtende eller tilsmudset gods modtages 
ikke til transport 
 

§ 11 Opmærkning af gods:  

Det er Kundens ansvar, at alle paller er tydeligt 

opmærket og at alle paller er påført OLT 
pallelabel. Pallelabel kan printes via 
FastTrack. 

 

§ 12 Følgesedler:  

OLT er ikke ansvarlig for håndtering af 

følgesedler. Såfremt følgesedlerne placeres på 
pallerne, skal de sidde på godset i en 

plasticlomme der påsættes pallen. OLT opfordrer 

Kunden i videst muligt omfang til at fremsende 
følgesedlen elektronisk til modtageren af godset. 
 

§ 13 Leveringsbetingelser:  
Ved levering til ikke-brofaste øer, afregnes der 

i henhold til faktiske udlæg for færger. 
Ventetid afregnes Kunden til gældende 
Timesats. Det er Kundens ansvar, at sikre at 

OLT har mulighed for af- og pålæsning ved de 
angivne afhentnings- og leveringsadresser. 

Såfremt dette ikke er muligt, pålægges et tillæg 
for forgæves kørsel pålydende den gældende 
Timesats. Det er Kundens ansvar, at private 

veje til og fra af- og pålæsningssted er i 
tilstrækkelig god stand til at modtage OLTs 

lastbiler, og er ryddede og fremkommelige. 
Såfremt dette ikke er tilfældet, påregnes tillæg 
for forgæves kørsel eller ventetid til forholdene 

er bragt i orden. Det er op til OLTs chauffør at 
bedømme fremkommeligheden af private veje, 

indkørsler mv. Ønsker Kunden at af- og 
pålæsning skal forsøges til trods for forholdene 
og OLTs chaufførs advisering om 

utilstrækkelig rydning eller lignende, er OLT 
ikke ansvarlig for tab og skade, der måtte opstå 

herved. Det er endvidere Kundens ansvar at 
dække enhver omkostning som følger af 
fastkørsel, herunder men ikke begrænset til, 

skade på Kundens og/eller OLTs materiel og 
ejendom og udgifter til fritrækning af OLTs 

lastbil. Ved fastkørsel beregnes ventetid efter 
gældende Timesats i perioden fra ekstern 
assistance er tilkaldt til OLTs lastbil igen er fri, 

og kan fortsætte ved egen kraft. 
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§ 14 Ventetid:   
Ventetid generelt afregnes til OLTs til enhver 
tid gældende Timesats. Ved aflæsning og 

pålæsning af mere end 30 paller, er 1 time 
inkluderet, herefter afregnes til OLTs enhver 

tid gældende Timesats, afregnet pr. påbegyndt 
15. minut. Ved aflæsning og pålæsning af 30 
paller eller mindre, er ½ time inkluderet, 

herefter afregnes til OLTs enhver gældende 
timesats, afregnet pr. påbegyndt 15. minut. 

 

§ 15 Betalingsbetingelser:  
Netto 14 dage. Modtager betaler (”ufranko”) 

accepteres ikke som betalingsform. Ved for 
sen betaling påregnes 2 % pr. måned i 

morarenter. Ved overskridelse af 
betalingsfristen med 30 dage, sendes 
eventuelle udeståender til inkasso. Kunden 

gøres opmærksom på, at OLT har pante- og 
tilbageholdsret i alt gods under OLTs kontrol 

for såvel aktuelle som tidligere krav. 
 

§ 16 Afregning:  

Faktura fremsendes elektronisk på mail i PDF-
format til den af kunden oplyste mailadresse. 

Fakturaen er ligeledes tilgængelig på 
FastTrack. Kopi af kvitterede fragtbreve 
medsendes ikke, men forefindes på FastTrack 

under menuen Ordre oversigt. Ved 
fremsendelse af fragtbreve (fysisk eller 

elektronisk) opkræves et administrationsgebyr 
pålydende kr. 50,00 pr fragtbrev, dog 
minimum kr. 500,00 

 
§ 17 Modregning: 

Kunden er ikke berettiget til at modregne 
erstatningskrav eller andre fordringer mod  
OLT i fragten eller i OLT’s øvrige 

tilgodehavender hos Kunden. 
 

§ 18 Opsigelse:  
Aftalen er uopsigelig i Aftaleperioden. 
Medmindre Aftalen opsiges med 1 måneds 

varsel, før udløb af en af parterne, forlænges 
den automatisk med 12 måneder. OLT er dog 

berettiget til at opsige Aftalen med 3 måneders 
varsel til udgangen af en måned.  
 

§ 19 Misligholdelse:  

Aftalen kan ophæves med øjeblikkelig 
virkning som følge af en parts væsentlige 

misligholdelse heraf, medmindre 
misligholdelsen bringes til ophør inden 5 

arbejdsdage, efter at der er givet meddelelse fra 
den ikke-misligholdende part. 
 

§ 20 Reklamation:  
Reklamation i anledning af forsinkelser, 

skader på gods eller manko, skal straks 
anmeldes på både tlf. 87 47 60 40 og per e-mail 
til: disponentservice@olelarsen.dk. Såfremt 

reklamation ikke sker straks, anses godset for 
afleveret i samme stand som ved OLTs 

overtagelser heraf.  
 

§ 21 Fragtbrevskvittering:  

OLT bestræber sig på, at få modtagers 
kvittering på fragtbrevet når godset afleveres. 

Kort tid efter at modtageren har underskrevet 
det elektroniske fragtbrev kan Kunden tilgå de 
underskrevne fragtbreve i FastTrack. Hvis 

underskrift ikke er mulig anses aflæsning for at 
være sket senest på det tidspunkt OLTs lastbil 

forlader aflæssestedet. OLT forbeholder sig 
retten til at benytte sig af en unik QR kode som 
scannes ved den enkelte modtager som 

bekræftelse på levering.  
 

§ 22 Emballageregnskab:  
Emballageregnskab/pallebytte forudsætter, at 
der er tale om hele, rene, tørre og godkendte 

paller af følgende emballagetyper: EUR-paller, 
DS ½-paller og ¼-paller. En godkendt EUR 

palle skal være mærket med EUR eller EPAL, 
oprindelsesland. palleproducentens identitet 
og fremstillingsår på siden af klodserne. EUR 

paller opdeles i kategorierne A og B standard. 
En godkendt DS 1/2 palle skal være mærket 

med DS standard, oprindelsesland, 
palleproducentens identitet og fremstillingsår 
på siden af klodserne. En godkendt 1/4 palle af 

brun plast skal være mærket med 
oprindelsesland, palleproducentens identitet 

og fremstillingsår på siden af pallen. Det antal 
paller der skal byttes skal tilmeldes i 
forbindelse med booking af fragt. OLT 
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forbeholder sig retten til at undtage visse 
modtagere fra palleregnskab. Det er Kundens 
opgave at oplyse deres kunder, om, at der skal 

være byttepaller af samme kvalitet til stede ved 
aflevering af Godset. Er dette ikke muligt, 

tilbageskrives pallen til Kunden medmindre 
andet er aftalt. Palleregnskabet mailes til den 
af Kunden oplyste mailadresse og opgøres på 

månedsbasis. Indsigelser hertil skal 
fremsendes inden 14 dage efter modtagelse af 

palleregnskabet til emballage@olelarsen.dk. 
Hvis tidsfristen ikke overholdes, betragtes 
palleregnskabet som godkendt. Medmindre 

andet er skriftligt aftalt, må pallesaldoen ikke 
overstige 500 skyldige paller. Bestilling af tom 

emballage i form af EUR-paller, ½-paller og 
¼-paller skal foretages senest 2 hverdage inden 
aftalt leveringstidspunkt. Ved bestilling senere 

end de 2 hverdage, pålægges bookingen den til 
enhver tid gældende timesats for transport fra 

lastbilens startposition til slut positionering.  
Kvaliteten af paller vil være af samme stand 
som de af Kunden afsendte paller. Begge 

parter forbeholder sig retten til at inddrive 
eventuelt udestående på palleregnskabet med 2 

måneders varsel. Udestående skal så vidt 
muligt nedbringes i form af fysisk aflevering af 
emballage. Såfremt de 2 måneders varsel ikke 

overholdes, kan restsaldo afregnes til 
gældende markedspris fastsat af OLT. Ved en 

skyldig saldo på maksimalt 500 paller 
forpligter den tilgodehavendepart sig til at 
modtage pallerne fysisk. OLT har mulighed for 

at tilbyde elektronisk udligning af saldo 
igennem overflytning til andre kunder mod 

betaling af et omposteringsgebyr på 0,50 kr. pr. 
palle. 

§ 23 Ansvarsbegrænsning:  

Kundens opmærksomhed henledes på, at alle 
transporter, såvel nationalt i Danmark som 

internationalt, udføres i henhold til Lov om 
fragtaftaler ved international vejtransport  
(”CMR-loven”). Efter CMR-loven er OLTs 

ansvar for bortkomst og beskadigelse af 
Godset begrænset til 8,33 SDR pr. kg. 

manglende og/eller beskadiget bruttovægt af 
Godset (CMR-lovens § 29 og § 31) og for 

forsinkelse med aflevering af Godset til 
fragtbeløbet (CMR-lovens § 32). Såfremt 
Kunden vil gøre indsigelse overfor OLT på 

grund af bortkomst eller beskadigelse af 
godset, skal dette ske i henhold til CMR-lovens 

§ 38 dvs. straks ved synlig skade på godset og 
inden 7 dage derefter, søn- og helligdage ikke 
medregnet. Krav mod OLT forældes, såfremt 

der ikke inden et år anlægges søgsmål (CMR-
lovens § 41). 

 

§ 24 Forsikring:  
OLT har en fragtføreransvarsforsikring, som 

dækker vort ansvar i henhold til Aftalen 
inklusive nærværende Standardbetingelser. 

Kunden opfordres til at overveje at udtage 
vareforsikring på Godset. Vareforsikringen vil 
udbetale Kunden erstatning beregnet i henhold 

til fakturaværdien i tilfælde af skade på godset. 
OLT kan formidle tilbud på vareforsikring.  

 
§ 25 Forrang ift. CMR-loven:  
Nærværende Aftale har forrang i forhold til 

CMR-loven, som regulerer alle øvrige forhold 
for OLTs løsning af Opgaven, og i øvrigt 

gælder for alle opgaver, som udføres af OLT. 
CMR-loven kan findes i sin fulde ordlyd på 
https://danskelove.dk/cmr-loven En kopi af 

CMR-loven kan endvidere fremsendes pr 
email på forlangende.  

 
26 Lovvalg og værneting: 
Enhver tvist som udspringer af eller i  

forbindelse med Aftalen (inkl. disse 
Standardbetingelser) skal afgøres efter dansk 

rets almindelige regler, ved Retten i Aarhus.  
 

§ 27 Øvrige bestemmelser:  

Den indgåede Aftale udtrykker parternes 
fælles forståelse og afløser al tidligere 

kommunikation, aftaler og forståelser mellem 
parterne med hensyn til formålet med denne 
Aftale. Ændringer, modifikationer og 

tilføjelser til bestemmelserne i den indgåede 
Aftale er ikke bindende medmindre de 

foreligger på skrift og underskrives af en 
tegningsberettiget person for hver part. 
Såfremt den indgåede Aftale, helt eller delvist, 
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erklæres ugyldig skal den øvrige del af Aftalen 
fortsætte på uændrede vilkår, idet parterne skal 
aftale erstatningsbestemmelser, der i størst 

muligt omfang udtrykker parternes oprindelig 
intention. Parterne er enige om at nærværende 

Aftale har gyldighed og skal betragtes som 
original, også i tilfælde, hvor parternes 
underskrift er påført Aftalen og fremsendt 

elektronisk. Ændringer og tilføjelser til 
nærværende Aftale kan udføres på tilsvarende 

måde. 
 
§ 28 Ikrafttræden: 

Nærværende Standardbetingelser er gældende  
fra og med dags dato. OLT forbeholder sig 

retten til at ændre i nærværende 
Standardbetingelser uden varsel. Den nyeste 
version af Standardbetingelserne kan altid 

findes på FastTrack. 
 

 

 


