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ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER 
 

1. Tillämplighet 

 Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån de ej ändras genom

 skriftlig överenskommelse mellan parterna. 
2. Beskrivningar 

 Uppgifter i kataloger, prospekt, annonser, prislistor etc. och även andra upp- 

 gifter om produkters och systems prestanda är bindande endast om Säljaren 

 skriftligen bekräftat dem i orderbekräftelse. 

3. Tekniska handlingar 
Ritningar och andra tekniska handlingar som part överlämnar förblir dennes 

egendom. Mottagande part får endast använda, kopiera eller delge tredje 

man sådan handling efter avlämnande parts godkännande. 

4. Författningar 
Godset skall uppfylla de krav som vid tidpunkten för leveransen gäller enligt 

lagar och andra författningar samt de föreskrifter och anvisningar som 

åberopas i avtalshandlingarna. Ändras sådan bestämmelse efter det att 

Säljaren lämnat sitt anbud, skall Säljaren utan dröjsmål underrätta Köparen. 
I den mån kostnaden påverkas, och Säljaren inte skäligen kunnat förutse 

detta, skall avtalet prisändras med hänsyn härtill. 

5. Ändringar 

Säljaren äger rätt att i avsikt att förbättra godset göra de ändringar i 

konstruktion och utförande som han finner lämpliga. Sådana ändringar 
medför ingen ändring av priset. 

6. Prisändring 

Skulle sedan anbud avgivits förändringar ske av läget på råvarumarknaden 

eller skulle valutaförändringar föranleda råvaruprishöjning på mer än 3%,har 
Säljaren rätt att fram till leveransdagen vidta motsvarande justeringar av 

angivet pris. Köparen skall meddelas detta. 

7. Leverans 

Leverans anses ha skett när Säljaren avsänt godset till Köparen eller, om 
Köparen skall avhämta detta, då Säljaren anmält att godset är färdigt för 

avhämtning. Alla försändelser sker på Köparens risk. Godset sändes på 

lämpligaste sätt enligt leverantörens bedömning. Leverans omfattar icke 

montage. Tillhandahåller Säljaren montage, är detta ett särskilt åtagande. 
Skulle Köparen underlåta att mottaga godset eller vidtaga sådana åtgärder 

att avtalad leveranstid senarelägges är Säljaren berättigad att debitera de 

kostnader som uppstår därmed. Köparen anses ha godkänt levererat gods 

om inte skriftlig anmärkning kommit till Säljaren senast en (1) vecka efter 

mottagandet. 
8. Transport 

Då Säljaren ombesörjer transport skall Köparen meddela Säljaren om 

transport ej kan genomföras med valfritt transportsätt. 

9. Försening av leverans eller mottagande 
Kan inte part leverera respektive mottaga godset vid avtalad tidpunkt, eller 

framstår försening som sannolik, skall motparten underrättas utan dröjsmål. 

Ny tidpunkt för leverans respektive mottagande skall anges. Säljaren har rätt 

att debitera Köparen de direkta kostnader han åsamkas genom att Köparen 
inte tar emot godset efter avtal. Därutöver skall skadestånd inte utgå vid 

försening. Om Köparen underlåter att mottaga godset enligt avtal, är han 

ändock skyldig att erlägga varje betalning, som om godset hade levererats. 

Säljaren skall ombesörja lagring av godset på Köparens risk och bekostnad. 

10. Säkerhet 
Uppkommer skälig anledning att antaga, att part ej kommer att fullgöra 

honom åvilande leverans- eller betalningsskyldighet, äger motparten rätt att 

kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger part 

som krävt säkerhet skriftligen häva köpet såvitt avser ej levererat gods. 
11. Hävning 

Om Köparen, oavsett anledning, underlåter att mottaga godset inom skälig 

tid, äger Säljaren rätt att häva avtalet vad beträffar sådan del av godset, 

som på grund av Köparens underlåtenhet inte mottagits, och av Köparen 
erhålla ersättning för skadan som Köparens underlåtenhet åsamkat honom. 

Högsta skadeståndsbelopp som kan utgå får ej överstiga den del av 

köpeskillingen som hänför sig till den icke mottagna delen av godset.  

12. Angiven leveranstid är att betrakta som beräknad leveranstid. Köparen får 
inte häva köpet på grund av leveransförsening om inte leveranstiden 

överskrides med mer än 3 veckor. Om leveransförsening förorsakas av hinder 

utom kontroll enligt punkt 29, förlänges leveranstiden med lika lång tid som 

hindret består. Säljaren skall snarast möjligt meddela Köparen om beräknad 

leveransförsening. 
13. Köparen får ej häva avtalet om Säljaren ställer godtagbart ersättningsgods 

till Köparens förfogande under tid leveransförseningen varar. 

14. Säljaren äger rätt att häva avtalet om Köparen underlåter att inom avtalad 

tid ställa avtalad säkerhet, eller då av honom erbjuden säkerhet icke är 
nöjaktig. 

15. Säljaren äger rätt att häva avtalet om Köparen försättes i konkurs eller kan 

 antas vara på sådant obestånd, att han icke kan förväntas fullgöra sina 

 åligganden. 
16. Säljarens ansvar för fel eller brist 

Säljaren förbinder sig att avhjälpa dels alla yttre skador på eller brister i 

godset som visats ha funnits då godset levererades av Säljaren, dels alla fel 

som därefter uppkommer på annan än namngiven utrustning från 

underleverantör under en tid av två år för duk och ett år för övrig utrustning 
(om ej annat överenskommits) och som orsakas av bristfälligheter i dess 

konstruktion, material eller tillverkning, dock ej fel som beror på normal 

förslitning, oaktsamhet eller ovanliga väderleksförhållanden, allt förutsatt att 

skriftlig reklamation skett inom föreskriven tid. Om reparation eller utbyte 
lämpligast sker där godset befinner sig, svarar Säljaren för arbetskostnad och 

resekostnad för egen personal samt för kostnader i samband med eventuellt 

demontage och återmontage. Felaktig del som utbytes tillfaller Säljaren. 

Säljaren avgör om fel skall avhjälpas genom reparation eller utbyte av delar 
samt var och hur arbetet skall utföras. 

 

 

 
17.  Köparen får inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av skada på 

eller fel eller brist i godset om inte leverantören uppenbarligen 

undandrager sig att avhjälpa detta.  

18. Säljarens ansvar avser endast fel, som uppstår vid rätt användning. Det 
 omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller ej rätt utfört 

 montage av Köparen, ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande, av 

 Köparen utförda reparationer eller normal förslitning. 

19. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 16-18 har Säljaren efter det att 
faran för godset övergått på Köparen inte något ansvar för fel. Säljaren är 

inte skyldig att på grund av fel i godset utge någon ersättning till Köparen 

för personskada, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt 

skada. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock ej om Säljaren 

gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 
20. Reklamation   

 Om godset ankommer till Köparen i skadat skick, skall Köparen göra 

skriftlig reklamation därom till Säljaren snarast efter upptäckt därav, dock 

senast inom en vecka efter mottagandet av godset eller om Säljaren utför 
montage, inom en vecka efter slutfört montage. Görs ej reklamation i sådan 

ordning till Säljaren anses Köparen ha godtagit leveransen. Reklamation 

avseende efter leverans uppkommet fel i godset skall göras skriftligen och 

vara Säljaren tillhanda senast två veckor efter felets upptäckande. Skada 
på godset som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas 

direkt till transportören och i enlighet med för transporten gällande 

bestämmelser. Därjämte skall Säljaren underrättas. 

21. Köparen skall ge Säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans art och 
 uppkomst och i det fall reparation skall utföras av Säljaren efter 

överenskommelse snarast ställa godset till Säljarens förfogande. 

22. Betalning   

 Betalning skall erläggas enligt vid varje tidpunkt gällande betalningsvillkor. 

23. Äganderättsförbehåll 
Det levererade godset förblir Säljarens egendom, tills det blivit till fullo 

betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt 

tillämplig lag. Köparen äger inte före äganderättsövergången rätt att 

vidareförsälja, pantsätta eller på annat sätt avhända sig godset. Skulle 
utmätning eller annan exekutiv åtgärd komma ifråga beträffande det 

levererade godset, skall Köparen omedelbart underrätta Säljaren om detta 

samt genom uppvisande av Allmänna leveransbestämmelser hindra 

åtgärden. 
24. Om Köparen ej betalar i rätt tid eller Säljarens egendom sätts i fara, har 

Säljaren rätt att omedelbart få betalt av återstående skuld eller återta 

godset. 

25. Vårdplikt 

Köparen skall tills slutlikvid erlagts hålla egendomen försäkrad till 
motsvarande egendomens värde. Underlåter han det, har Säljaren rätt att 

teckna försäkring på Köparens bekostnad. Den rätt till försäkringsbelopp 

eller annan ersättning som kan komma att utgå på grund av skada 

uppkommen innan äganderätten övergått  till Köparen, överlåtes till 
Säljaren. Köparen ansvarar för skada på egendomen oberoende av vållande 

eller våda. Ändring eller reparation av egendomen får endast utföras av 

Säljaren eller efter hans anvisningar. Säljaren äger rätt att när som helst 

under avbetalningstiden besiktiga godset. Skulle egendomen helt förstöras 
innan äganderätten övergått till Köparen, skall egendomen ersättas av 

Köparen med ett belopp motsvarande köpelikviden. 

26. Skadestånd 

Säljarens skadeståndsansvar vid leveransförsening skall begränsas till 
köpe- skillingen för den del av godset som ej levererats då Köparens rätt till 

skadestånd  inträder. Säljaren ansvarar icke för skada eller förlust som 

uppkommer för Köparen efter leverans av godset. 

27. Det åligger part, som gör gällande att avtalsbrott föreligger, att vidta alla 

 erforderliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada, om han kan 
göra detta utan oskälig kostnad eller olägenhet. Underlåter han detta, kan 

den avtalsbrytande parten kräva jämkning av skadeståndet. 

28. Ansvar för godsets skadebringande egenskaper 

Säljaren ansvarar för personskada endast om det kan visas att skadan 
orsakats genom vårdslöshet av Säljaren. Säljaren har inte något ansvar för 

skada på fast eller lös egendom som inträffar då godset är i Köparens 

besittning. Säljaren ansvarar ej i något fall för produktionsbortfall, utebliven 

vinst eller annan indirekt skada. Vid produktansvar gentemot tredje man är 
Köparen skyldig att hålla Säljaren skadeslös. 

29. Befrielsegrunder (force majeure) 

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de 

inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: arbetskonflikt 

och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom 
eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av 

motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och 

upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av 

större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller 
försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan 

omständighet, som avses i denna punkt. Har part ej utan dröjsmål 

underrättat motparten om att sådan omständighet inträffat, äger han ej 

åberopa denna såsom befrielsegrund. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig 
tid, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande 

hindrats av omständigheter som ovan nämnts. 

30. Skiljedom 

Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna 
indrivas genom betalningsföreläggande eller lagsökning och tvister rörande 

mindre än 6 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) 

skall avgöras vid allmän domstol. Övriga tvister härrörande från avtalet 

skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med 

tillämpning av svensk rätt. 


