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Langhus, 19. mars 2020 

Kjære kunde, 

Utbruddet av koronaviruset har fått enorme effekter både innenfor og utenfor landets grenser. Det er en 
vanskelig tid med mye usikkerhet, men alt tyder på at dette vil fortsette en tid fremover og i ukjent grad 
påvirke både våre leverandører og transportører. Vi ønsker derfor å informere om gjeldende status, og 
samtidig varsle om mulige fremtidige endringer knyttet til leveranser og priser. 

Leveranser 
For oss er det avgjørende å være i stand til å levere de varer som våre kunder trenger, også i perioder 
med omfattende utfordringer som nå. Vi har daglig kontakt med våre viktigste leverandører og tett dialog 
om mulige utfordringer for vareleveransene inn til vårt lager. Enkelte leverandører er nå usikre på egen 
leveringsdyktighet fremover. For de viktigste produktene styrker vi lageret så langt det lar seg gjøre.  

Samtidig har noen av våre transportører varslet om at de ikke kan garantere leveringssikkerheten 
fremover. Vi benytter flere ulike transportører, og vil gjøre det vi kan for å få transporten av leveransene 
til å gå slik den skal selv om det skulle oppstå utfordringer.   

Priser 
Koronautbruddet og dets følger, i kombinasjon med oljekrigen som pågår mellom Russland og Saudi-
Arabia, har voldsom effekt på kroneverdien. Dollaren ligger nå på rett under 12 kroner og en Euro koster 
nesten 13 kroner. Begge disse viktige valutaene har med det blitt rekorddyre på svært kort tid.  

Dette er også bakgrunnen for at flere av våre leverandører varsler prisøkninger i tiden fremover.  

Vi gjør det vi kan for å holde våre priser til kundene, men med bakgrunn i valutautviklingen og 
leverandørenes varslede prisøkninger kan vi gjennomgående ikke garantere prisene for mer enn én 
måned av gangen.   

Når det gjelder prosjekter kan prisene fremover bli omregnet til gjeldene dags kurs ved bestilling. 
Generelt oppfordres kunder til å ta kontakt med sitt lokale BA Servicesenter ved nye prosjektbestillinger, 
slik at vi kan finne best mulig løsning.  

Korona-pandemien har medført en ekstrem situasjon. Flere av våre leverandører og transporterer melder 
force majeure som innebærer at vi kan komme i en situasjon der det i praksis er umulig for oss å oppfylle 
deler av inngåtte avtaler. 

Berggård Amundsen er leverandør av materiell til kritisk infrastruktur og dermed en del av beredskapen i 
Norge. Vi er derfor svært opptatt av å kunne levere varene som våre kunder trenger, og vil bistå så langt 
vi kan for forhåpentligvis å bidra til å gjøre disse krevende tidene i alle fall litt bedre.  

Med vennlig hilsen 
Berggård Amundsen & Co AS 

Hans Ketil Andresen 
Markedsdirektør 


