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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

för leverans och montage och annan utrustning antagna 1991 av Svenska Leverantörsföreningen för Instrumentering, 
Mätteknik och Komponenter - IM ansluten till Grossistförbundet Svensk Handel 

Tillämplighet 
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån 
de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I 
avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall 
uttalande och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i 
leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av 
avtalets innehåll. 

Ritningar och beskrivningar 
2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska 
och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och 
prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån 
avtalet uttryckligen hänvisar till dem. 
3. Alla ritningar och tekniska handlingar för montage av anläggningen eller 
del därav, vilka av leverantören överlämnats till beställaren före eller efter 
avtalets slutande, förblir leverantörens egendom. De får icke utan dennes 
medgivande användas av beställaren eller kopieras, reproduceras, utlämnas 
eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. 
4. Alla ritningar och tekniska handlingar för montage av anläggningen eller 
del därav, vilka av beställaren överlämnats till leverantören före eller efter 
avtalets slutande, förblir beställarens egendom. De får icke utan dennes 
medgivande användas av leverantören eller kopieras, reproduceras, 
utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. 

Förpackning 
5. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

Beställarens upplysningsplikt 
6. Det åligger beställare att i god tid lämna leverantören alla sådana 
upplysningar som kan antas vara av betydelse för leverantörens åtagande. 

Arbetsförhållanden 
7. Beställaren skall sörja för att montaget kan utföras under sådana 
förhållanden som erfordras med hänsyn till arbetarskydd och lämplig 
arbetsmiljö. 
8. Det åligger beställaren att kostnadsfritt ombesörja att vad som åligger 
honom att tillhandahålla i fråga om utrustning. förbrukningsartiklar, vatten 
och drivkraft, inbegripet tryckluft och elektrisk energi, i god tid ställs till 
leverantörens förfogande på montageplatsen. 
9. Beställaren skall på eller i närheten av montageplatsen kostnadsfritt 
tillhandahålla leverantören läsbara eller på annat sätt bevakade lokaler och 
upplagsplatser till skydd mot stöld av eller skada på anläggningen, 
leverantörens verktyg och utrustning samt personalens tillhörigheter.  
10. Leverantören är icke skyldig att företaga byggnads- eller rivningsarbeten 
eller att vidtaga några andra åtgärder, som normalt icke åvilar leverantören, 
för att transportera varan från lossningsplatsen till montageplatsen. 
11. Varje avvikelse från bestämmelserna i punkterna 6-10 ovan medför rätt 
till ersättning för den part som orsakas skada, förlust eller annan olägenhet 
på grund av avvikelsen. 
Skulle en avvikelse frän punkterna 6-10 ovan medföra sådana förhållanden, 
att det vore orimligt att kräva att arbetet med anläggningen fortsättes, äger 
leverantören vägra detta utan att förlora sina rättigheter enligt avtalet. 

Montage i löpande räkning eller till fast pris 
12. Vid montage i löpande räkning skall följande poster debiteras 
separat: 
a) alla resekostnader för leverantörens personal (inklusive lokala 
transportkostnader) samt kostnader för transport av personalens verktyg 
och personliga tillhörigheter; 
b) kost och logi samt andra kostnader för uppehället för leverantörens 
personal under varje dags frånvaro från hemorten, inbegripet arbetsfria 
dagar och helgdagar; 

c) arbetstiden, beräknad efter antalet arbetstimmar, attesterad av beställa-
ren. Övertid betalas efter särskild taxa. Timdebiteringen skall anses täcka 
slitage och värdeminskning av leverantörens verktyg och lättare utrustning; 
d) nödvändig tid för 

I. förberedelser och formaliteter i samband med ut- och hemresa, 
11. ut- och hemresa samt andra resor, 
III. daglig resa, morgon och afton, mellan logiet och montageplatsen, i 
den mån avståndet mellan dessa platser skäligen kan anses motivera 
särskild ersättning härför, 
IV. väntetid, när arbetet hindras av omständigheter, för vilka 
leverantören enligt avtalet icke är ansvarig; 

e) kostnader, som leverantören enligt avtalet ådrar sig genom att 
tillhandahålla utrustning, inbegripet ersättning för nyttjande av leverantö-
rens egen tyngre montageutrustning; 
f) skatter och avgifter utgående på det fakturerade beloppet, som påförs 
leverantören. 
13. När montaget utförs till fast pris, ingår alla under punkt 12 nämnda 
poster. Om montagetiden förlängs på grund av orsaker, för vilka 
beställaren eller hans andra leverantörer bär ansvaret, och om arbetet med 
anläggningen till följd härav tills vidare inställs eller fördröjs, skall 
ersättning utges för all väntetid, allt extra arbete och alla extra utgifter för 
leverantörens personal ävensom för varje extra resa. 

Prov och kontroll av anläggningen 
14. Avtalade prov av varan - utom sådana prov som avses i punkterna  
46-48 - skall utföras i leverantörens fabrik under normal arbetstid, såvida 
icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke 
angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, 
som allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch. 
15. Leverantören skall underrätta beställaren om dessa prov i så god tid, 
att beställarens ombud kan närvara. Om beställaren icke är företrädd vid 
proven. skall leverantören tillställa beställaren provningsprotokollet, som 
skall utgöra bindande bevisning om det som avses att fastställas genom 
provet. 
16. Om anläggningen vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall 
leverantören med all skyndsamhet tillse att den bringas i överensstämmelse 
med avtalet. På beställarens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om 
avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke påfordras.  
17. Leverantören skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i 
hans fabrik. Beställaren skall svara för egna kostnader såsom reskostnader 
och traktamenten för av honom anlitade medhjälpare vid provet. 

Dröjsmål med varans mottagande och risken för varans 
förstörelse 
18. Såvida icke annat överenskommits, anses vara avsedd för anlägg-
ningen såld "fritt leverantörens lager". 
19. Om beställaren bedömer att han icke kommer att kunna överta 
anläggningen eller varan som är avsedd för denna på fastställd dag, bör han 
utan uppskov skriftligen meddela leverantören detta och därvid ange 
orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet 
beräknas kunna ske. Om beställaren underlåter att mottaga varan på 
fastställd dag. är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt 
som skulle ha skett om varan hade levererats. 
20. Om beställarens i punkt 19 angivna underlåtenhet icke beror på 
förhållande, som avses i punkt 63. äger leverantören skriftligen uppfordra 
beställaren att inom skälig tid överta anläggningen eller varan som är 
avsedd för denna. 
Om beställaren oavsett anledningen underlåter att göra detta, äger 
leverantören genom skriftligt meddelande till beställaren häva avtalet vad 
beträffar sådan del av anläggningen eller för denna avsedd vara som på 
grund av beställarens underlåtenhet icke mottagits. 
21. Om beställaren inte övertar anläggningen eller för denna avsedd vara på 
avtalad tid står han risken för anläggningens eller varans förstörelse och är 
skyldig att ersätta leverantören för de kostnader som kan uppkomma för 
värd, lagring eller försäkring av anläggningen eller varan. 



Om leverantören häver avtalet enligt punkt 20 har han rätt till ersättning 
av beställaren med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag 
för det belopp som leverantören kan inbespara genom att inte fullgöra 
leveransen till beställaren. 

ren härom -avstänga de personer. som gjort sig skyldiga till sådan 
överträdelse. från tillträde till montageplatsen. 
32. Leverantören skall lämna beställaren fullständiga upplysningar om de 
särskilda faror. som utförandet av anläggningen kan medföra. 

Pris och betalning 
22. Om inte annat avtalats har leverantören rätt till ersättning för 
kostnadsökningar på grund av skatter. offentliga avgifter eller 
växelkursförändringar efter offertdatum 
Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller 
enligt punkt 38 förlängs med mer än nio månader. är leverantören inte 
bunden av det avtalade priset utan äger rätt fill ett skäligt pris som i så fall 
bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på 
leveransdagen. 
23. Betalningen erläggs kontant med en tredjedel vid avtalets ingående. 
med en tredjedel då den huvudsakliga delen av det som beställts för 
anläggningen anmälts leveransfärdig samt med en tredjedel då leverans 
skett från fabrik. Från den sista tredjedelslikviden äger beställaren avdraga 
ett belopp motsvarande beräknad kostnad för montaget. Har sådan 
kostnad icke angivit, i avtalet. skall den beräknas uppgå till 10°k av den 
avtalade köpesumman om montagekostnaden är inkluderad i denna. 
Slutlikvid skall erläggas när anläggningen övertages eller när övertagande 
skall anses ha skett enligt punkt 49. 
24. Den les orerade varan förblir leverantörens egendom. till dess 
anläggningen blivit till fullo betald. Accept eller annan förbindelse anses 
icke som betalning. förrän den är helt inlöst. 
25. Om beställaren icke erlägger betalning i rätt tid har leverantören rätt till 
dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar 
Riksbankens diskonto men tillägg av 10 procentenheter. 
Om beställaren på grund av annan omständighet än vad som avses i punkt 
63 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger 
leverantören genom skriftligt meddelande till beställaren håva avtalet och 
av beställaren erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivits i punkt 21. 
andra stycket. 

Förberedande arbeten 
26. Leverantören skall i god tid tillhandahålla beställaren ritningar, som utv 
isar hur montaget skall utföras, samt de övriga upplysningar angående 
själva anläggningen. som erfordras för att uppföra lämpliga fundament och 
andra underlag. för att möjliggöra obehindrad transport av varan och av 
nödvändig utrustning till den plats, där varan skall monteras, samt för att 
ordna alla nödvändiga anslutningar till anläggningen. 
27. Förberedande arbeten skall utföras av beställaren i enlighet med de 
ritningar och upplysningar. som tillhandahållits av leverantören jämlikt 
föregående punkt. De skall vara avslutade i god tid så att varan kan tas 
emot i rätt tid. 
Ansvarar beställaren för transporten av varan, skall den vara på 
montageplatsen i rätt tid. 
28. Varje kostnad. förorsakad av sådant fel eller sådan brist i de i punkt 26 
omnämnda ritningarna eller upplysningarna, som uppstår före övertagande 
av anläggningen. skall bäras av leverantören. För sådant fel eller sidan brist. 
som uppenbaras efter övertagandet. gäller i tillämpliga delar nedanstående 
garantibestämmelser. 

Kontaktmän 
29. Leverantören och beställaren skall envar skriftligen utse en 
representant. som skall vara behörig att företräda parterna under det 
dagliga arbetet på montageplatsen. Dessa representanter skall under 
arbetstiden vara tillgängliga på montageplatsen eller i dess närhet. 

Extra arbetskraft och utrustning 
30. Beställaren skall på leverantörens begäran - förutom särskilt avtalad 
arbetskraft och utrustning dessutom kostnadsfritt ställa sådan icke 
yrkesutbildad arbetskraft samt sådan utrustning (inkl. transportredskap) till 
leverantörens förfogande som rimligen kan bedömas vara nödvändig för 
utförandet av arbetena på montageplatsen. 

Säkerhetsföreskrifter 
31. Beställaren skall lämna leverantören fullständiga upplysningar om de 
säkerhetsföreskrifter, som beställaren tillämpar beträffande sin egen 
personal. och leverantören skall svara för att dessa säkerhetsföreskrifter 
iakttas av hans personal. 
Om det kommer till beställarens kännedom att dessa föreskrifter icke 
efterlevs. äger han - efter att genast skriftligen ha underrättat leverantö- 

Övertidsarbete 

33. För av beställaren begärt eller föranlett övertidsarbete utgår extra 
ersättning, även om avtalet ej innehåller särskilda bestämmelser härom. 
Sådan betalning skall erläggas kontant vid anfordran. 

Arbete utanför avtalet 
34. Beställaren skall icke äga rätt att använda leverantörens personal till 
något arbete, som icke står i sammanhang med avtalet, utan att leverantö-
ren på förhand givit sitt samtycke. För det fall leverantören givit sådant 
samtycke, skall han icke stå något ansvar för dylikt arbete och beställaren 
skall ansvara för personalens säkerhet under sådant arbete. 

Leverantörens rätt till kontroll 
35. Till dess anläggningen övertagits och under varje arbete som 
föranleds av garantin, skall leverantören äga rätt att när som helst under 
arbetstid på montageplatsen kontrollera anläggningen. När 
kontrollanterna beger sig till montageplatsen, skall de iakttaga gällande 
bestämmelser för vistelse inom beställarens område. 

Tid för fullgörande 
36. Såvida icke annat överenskommits, skall tiden för fullgörande av 
avtalet räknas från den senaste av följande tidpunkter: 
a) dagen för ingåendet av avtalet. 
b) dagen då leverantören erhåller meddelande om eventuellt erforderliga 
licenser eller andra tillstånd, 
e) dagen då leverantörer. tar emot sådan i avtalet föreskriven betalning, 
som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas; 
d) dagen när beställningen tekniskt klarlagts. 
Finner leverantören att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller 
framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov 
skriftligen meddela beställaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet 
samt såvitt möjligt den tidpunkt, då anläggningen beräknas vara fullbordad. 
37. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger 
vardera parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda 
angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa 
överenskommelse om en bestämd tidpunkt.. 
Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten nio 
månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i 
föregående stycke. 
Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.  
38. Om fullgörande hindras eller försväras på grund av någon i punkt 63 
angiven omständighet eller någon beställarens handling eller underlåtenhet, 
skall tiden för fullgörande i motsvarande mån förlängas. Denna 
bestämmelse äger tillämpning oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar 
före eller efter utgången av den avtalade tiden för fullgörandet.  
39. Om leverantören icke fullbordar anläggningen inom den avtalade tiden 
för fullgörandet eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 38 
eller punkt 44 utsträckta tiden. äger beställaren rätt till vite, såvida det med 
hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att beställaren 
åsamkats skada och beställaren framställt krav på vite genast efter inträffad 
försening. 
Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda 
vite: 

0.5% per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen, som 
hänför sig till den del av anläggningen som till följd av 
dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket 
vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår 
vitet på den överskjutande delen med 0g25% per vecka. Vitet, 
som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från 
de dag anläggningen skulle ha fullbordats, skall icke överstiga 
7g51% av den del av köpeskillingen, som hänför sig till den del 
av anläggningen, som icke kan tas i avsett bruk. 
Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 40 utesluter 
beställarens rätt till vite varje annan gottgörelse i anledning av 
leverantörens dröjsmål att fullborda anläggningen. 

40. Om beställaren blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 39, har 
han rätt att häva avtalet med avseende på den del av anläggningen på 
vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat 



fullgörande och meddelat sin avsikt att häva köpet om fullgörande inte 
sker inom en bestämt angiven skälig frist och leverantören inte fullbordar 
anläggningen före fristens utgång. 
Beställaren har även rätt att häva avtalet med avseende på sådan del som 
redan avlämnats om denna, utan den del för vilken enligt föregående 
mening hävningsrätt föreligger, uppenbarligen inte kan användas för det 
avsedda ändamålet och leverantören insett eller borde ha insett detta. Då 
montaget utförs i löpande räkning, skall vid tillämpning av punkt 39 och 
denna punkt för beräkning av vite respektive skadestånd köpeskillingen 
ökas med den procentsats, varom överenskommelse träffas. Om sådan 
överenskommelse ej träffats, beräknas vitet respektive skadeståndet på 
köpeskillingen för varan. 

Ändringar och tilläggsarbeten 
41. Leverantören är berättigad och skyldig att i rimlig omfattning utföra av 
beställaren föreskrivna ändringar. Med ändringar likställs av beställaren 
föreskrivna tilläggsarbeten, som står i omedelbart samband med 
kontraktsarbeten, och som icke är av väsentligt annan natur än dessa, 
ävensom arbete som föranleds av att uppgifter, som beställaren har att 
svara för, ej är riktiga samt av att arbetsområdet eller förhållandena i 
övrigt ej är i det skick, som leverantören enligt fackmässigt bedömande 
haft fog att förutsätta. 
42. Beställaren skall i god tid lämna leverantören besked om önskade 
ändringar eller tilläggsarbeten. Leverantören skall utan dröjsmål 
underrätta beställaren, då han finner att omständigheterna nödvändiggör 
ändring eller tilläggsarbete. 
43. Då ändring eller tilläggsarbete utförs, skall med ledning av de för 
kontraktsarbetena avtalade debiteringsnormerna reglering av 
kontraktssumman ske genom avräkning mellan tillkommande och 
avgående arbeten. Sådan reglering skall ske utan dröjsmål, om möjligt 
före ändringens eller tilläggsarbetenas utförande. 
44. Ändringar och tilläggsarbeten berättigar leverantören till erforderlig 
förlängning av tiden för arbetenas färdigställande. 
45. Beställaren är berättigad att i rimlig omfattning begära senarelägg-
ning av arbetena. I sådana fall skall tilläggsersättning utgå för de ökade 
kostnader eller olägenheter som härigenom kan åsamkas leverantören. 

Prov vid övertagandet 
46. Om prov skall äga rum för övertagandet av anläggningen, skall 
leverantören skriftligen underrätta beställaren om när anläggningen 
väntas vara färdig. Sådan underrättelse skall lämnas i så god tid att 
beställaren hinner vidta nödvändiga förberedelser. Proven skall utföras i 
båda parters närvaro. De tekniska kraven skall stå i överensstämmelse 
med vad som angivits i avtalet, eller, om icke något angivits därom, i 
överensstämmelse med de normer som allmänt tillämpas inom vederbö-
rande industribransch. 
47. Om anläggningen vid proven inte befinns vara avtalsenlig, skall 
leverantören med all skyndsamhet tillse att anläggningen bringas i 
överensstämmelse med avtalet. På beställarens begäran skall nytt prov 
därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke 
påfordras. 
48. Beställaren skall kostnadsfritt tillhandahålla kraft, smörjmedel. 
vatten, bränsle samt råvaror och material av alla slag, som skäligen kan 
beräknas åtgå såväl för den slutliga justeringen som för ovannämnda 
prov. Han skall också kostnadsfritt installera alla för detta ändamål 
erforderliga apparater. 

Övertagande 
49. Övertagande av anläggningen skall anses ha skett, förutom när 
anläggningen tagits i bruk, även när den fullbordats i överensstämmelse 
med avtalet och undergått alla prov som skall utföras. I samband därmed 
skall beställaren utge bevis om övertagande till leverantören, vari han 
vitsordar dagen, då anläggningen blev färdig och provad. 
Om avtalade prov på grund av förhållande på beställarens sida icke 
kunnat utföras, skall övertagande av anläggningen senast anses ha ägt 
rum när leverantören givit skriftligt meddelande därom. 
50. Om svårigheter uppstår för beställaren, som medför att proven 
omöjliggörs, skall, oavsett om dessa svårigheter omfattas av punkt 63 
eller ej, proven uppskjutas för en tidsperiod icke överstigande sex 
månader och följande bestämmelser äga tillämpning: 
a) beställaren skall erlägga betalning som om övertagande ägt rum; b) 
vid lämplig tidpunkt skall beställaren lämna leverantören skriftligt 
meddelande om den tidigaste dag proven kan utföras med anmodan att 
denne skall fastställa dagen för proven; 

c) leverantören äger på beställarens bekostnad undersöka anläggningen 
innan proven utförs och avhjälpa varje fel, försämring eller brist, som kan 
ha uppkommit efter den tidpunkt, då anläggningen först var klar att provas 
i enlighet med avtalet. 

Garanti 
51. Leverantören förbinder sig att i enlighet med punktema 52-62 
avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete 
uppkommande fel. 
52. Leverantörens ansvar avser endast fel, som visar sig under en tid av ett 
år räknat från dagen för anläggningens övertagande eller den tidigare dag 
då övertagandet skall anses ha skett enligt punkt 49. 
53. 1 utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor 
och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga 
anläggningen, under en tid av ett år. Denna bestämmelser äger icke 
tillämpning på anläggningens övriga delar, för vilka garantitiden endast 
förlängs med tid under vilken anläggningen varit obrukbar till följd av fel, 
som avses i punkt 51. 
54. Efter att från beställaren ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som 
avses i punkt 51, skall leverantören avhjälpa felet med all skyndsamhet och 
- med undantag av vad som sägs i punkterna 55-56 - på egen bekostnad. 
Beställaren skall för reparation eller utbyte till leverantören återsända sådan 
del av anläggningen på vilken yppats fel, som avses i punkt 5l, försåvitt inte 
leverantören finner lämpligt att utföra reparationerna hos beställaren. 
Genom att till beställaren avlämna sådan vederbörligen reparerad eller 
utbytt del skall leverantören anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt 
denna punkt med avseende på den felaktiga delen. 

Leverantören får i stället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, 
varvid beställaren skall återlämna anläggningen i väsentligt oförändrat 
eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på 
köpeskillingen tillgodoräkna leverantören ett belopp som svarar mot 
värdet av de delar av anläggningen som behålles. Det belopp som 
leverantören skall återbetala till beställaren skall minskas med den 
ersättning som beställaren skäligen skall betala för avkastning och nytta 
av anläggningen samt dessutom med ett belopp som svarar mot 
anläggningens värdeminskning. 
55. Beställaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av 
felaktiga delar till leverantören. medan leverantören skall bära kostnaden 
och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till 
montageplatsen. 
56. Då reparation i enlighet med punkt 54 utförs hos beställaren skall 
denne erlägga reskostnader och traktamenten för leverantörens personal. 
Kostnader och risker för transport av nödvändigt material och utrustning 
fördelas på rimligt sätt mellan parterna. 
57. Bestämmelserna i punktema 8 och 30 skall gälla även vid 
garantiarbeten. 
58. Felaktiga delar, som utbytts i enlighet med punkt 53, skall ställas till 
leverantörens förfogande. 
59. Om leverantören oaktat anmodan icke inom skälig- tid uppfyller sina 
förpliktelser enligt punkt 54, har beställaren rätt att få sådan reduktion av 
köpeskillingen som svarar mot felet. Om felet icke kan rättas till och 
dessutom är väsentligt för beställaren och leverantören insett eller bort inse 
detta, äger beställaren häva avtalet i vad avser sådan del av anläggningen, 
som till följd av leverantörens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. 
Härvid skall avräkning ske enligt punkt 54, andra stycket. 
Leverantörens skyldighet att själva utföra i punkt 54 angivna åtgärder och 
att ersätta beställaren enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad 
som sammanlagt motsvarar hälften av priset för varan.  
60. Leverantörens ansvar avser icke fel, som beror på av beställaren 
tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.  
61. Leverantörens ansvar avser endast fel, som uppstår under de i avtalet 
förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar 
icke fel förorsakade av omständigheter, som tillkommit efter övertagandet. 
Framför allt omfattar det icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller 
oriktigt montage från beställarens sida, idrifttagande eller ändringar utan 
leverantörens skriftliga medgivande, av beställaren oriktigt utförda 
reparationer. normal förslitning eller försämring. 
62. Oavsett vad som stadgas i punkterna 51-61 gäller icke leverantörens 
förpliktelser för någon del av anläggningen längre än två år från den 
ursprungliga garantitidens början. 

Befrielsegrunder 
63. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försväras av någon



 

omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, 
inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, 
restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma 
transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från 
underleverantörer - som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden 
för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat 
undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin 
förpliktelse att på sätt som avtalats fullgöra eller ta emot anläggningen. 
64. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 63, bör den part 
som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten. 
65. Utöver beställarens rätt att häva avtalet på grund av leverans-
försening enligt punkt 40 eller utebliven avhjälpning enligt punkt 59 och 
leverantörens rätt att häva avtalet på grund av beställarens försummelse 
att ta emot anläggningen enligt punkt 20 eller att betala för den enligt 
punkt 25 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader 
omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 63, 
genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet. 

Begränsning av skadeståndsskyldigheten 
66. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande 
omständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid 
tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd 
av dessa omständigheter och med de i punkterna 67 och 68 ytterligare 
angivna begränsningarna. 
67. Det åligger part, som gör gällande att avtalsbrott föreligger, att 
vidtaga alla erforderliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada, 
såvida han kan göra detta utan oskälig kostnad eller olägenhet. 
Underlåter han detta skall skadestånd. som eljest skolat utgå, jämkas eller 
helt bortfalla. 
68. Det sammanlagda belopp, som leverantören kan bli skyldig att utge 
till beställaren på grund av beställningen och därmed förenat arbete, är 
begränsat till ett belopp motsvarande halva köpeskillingen, dock högst 
10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381). 

Preskription 
69. Anspråk mot leverantören förfaller om domstols- eller 
skiljeförfarande enligt punkt 70 inte inleds inom två år från det att 
övertagande av anläggningen skett eller skall anses ha skett enligt punkt 
49. 

Domstols- och skiljeförfarande 
70. Leverantörens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning 
kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande eller 
lagsökning och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om 
allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol. 
Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols 
prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan 
skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med 
tillämpning av svensk rätt. 


