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Allmänna bestämmelser för leveranser av kalk- och 
dolomitprodukter samt andra industrimineral ABIK 01 
 
Anbud, beställning och beställningserkännande  
1.  Säljarens anbud gäller en månad om annat ej anges. 
Säljaren är bunden först sedan han lämnat skriftligt 
beställningserkännande (orderbekräftelse).  

2.  Avviker skriftligt antagande svar genom tillägg, 
inskränkning eller förbehåll från anbud och vill den som 
avgivit anbudet inte godta svaret, skall detta meddelas utan 
dröjsmål. Avtalet är annars träffat i enlighet med svarets 
innehåll.  
 
Meddelanden m m  
3. Meddelande skall ange den person eller enhet hos 
mottagaren som denne uppgivit handlägga ärendet.  

4. Handlingar beträffande leverans skall ange av köparen 
meddelad beteckning (t ex order- och objektnummer).  

 
Författningar m m  
5.  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 
säljarens anbud skall säljaren utan dröjsmål underrätta 
köparen. I den mån kostnaderna påverkas skall avtalet 
ändras.  
 
Produktinformation  
6.  Hänvisar avtalshandlingarna till katalog eller annan 
produktinformation skall godset överensstämma med däri 
angivna produktdata. Detsamma gäller om aktuella 
informationsblad anger att vissa produktdata uppfylles eller 
om det framgår av omständigheterna att parterna avsett att 
godset skall motsvara data i produktinformation.  
 
Prover  
7. Prov är att betrakta som typprov om noggrann 
överensstämmelse ej avtalats.  
 
Transport och mottagande  
8.  I det fall köparen svarar för transport av godset åligger 
det köparen att tillse att transport sker med fordon som är 
väl rengjort så att risk för kontamination förhindras.  

9.  Säljaren skall i erforderlig utsträckning lämna köparen 
uppgifter av betydelse för mottagandet av godset. Efter 
omständigheterna bör vikt och storlek på förpackning eller 
annan leveransenhet, emballagetyp och palltyp samt 
lastningsförhållanden, transportsätt, fordonstyp och 
medgiven lossningstid anges.  
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10.  Då säljaren ombesörjer transport skall köparen utan 
dröjsmål underrätta säljaren om transporten ej kan 
genomföras på det sätt som säljaren angivit.  
 
11.  l fraktpriset ingår en väntetid och lossningstid om 
tillsammans med 1½ timme. Väntetid och lossningstid 
påkallad därutöver och ej orsakad av säljaren eller av 
säljaren anlitad fraktförare debiteras med ett belopp enligt 
orderbekräftelsen.  
12.  Med extra lossningstid menas den tid utöver 1½ timme 
som åtgår för att lossa full fora. Med väntetid menas att 
chaufför, till följd av förhållanden vid mottagarens 
anläggning, ej kan påbörja eller avsluta lossning. Sådan 
extra tid under ½  timma debiteras ej.  
13.  Om leverans p g a för kort avropstid eller p g a 
köparens önskan därom måste utföras under tiden fredag 
kl 16.00-måndag kl 06.00 (eller motsvarande tider under 
speciella helgdagar) uttages ett helgtillägg enligt vid vart 
tillfälle gällande taxa.  
 
Avisering av försening  
14.  Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för 
leverans (delleverans) eller mottagande av godset eller 
framstår försening såsom sannolik skall motparten 
underrättas utan dröjsmål. Den tidpunkt då leveransen 
beräknas kunna fullföljas skall därvid anges. När så begärs 
skall även orsaken till förseningen uppges.  
 
Hävning vid försening  
15.  Medför aviserad eller inträffad försening väsentlig 
olägenhet för part och har motparten insett eller bort inse 
detta äger den av parterna, som inte är ansvarig för 
förseningen, häva avtalet, såvitt avser försenat gods.  
16.  Därest försenat gods står i sådant sammanhang med 
redan levererat gods eller gods som skall levereras senare, 
att det skulle medföra väsentlig olägenhet för den 
hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, må 
avtalet hävas i sin helhet.  
 
Skadestånd vid försening  
17. Har part ej senast 10 arbetsdagar före avtalad 
leveranstidpunkt mottagit avisering av försening, äger 
parten vid försening inom skälig tid fordra skadestånd med 
belopp intill 20 % av den del av köpesumman som belöper 
på avropat gods som försenats. Fordran på skadestånd 
skall framställas inom skälig tid.  
18. Part som orsakat försening genom grov vårdslöshet 
svarar utöver vad ovan sagts för köparens eventuella 
merkostnader dock ej för ev produktionsbortfall.  



19. Härutöver är part inte berättigad till annan ersättning 
eller skadestånd för försening.  
20. Vid försening med mottagande av varan skall köparen  
ersätta de kostnader som därigenom uppkommer för 
säljaren. Ersättning enligt första stycket skall sammanlagt 
inte överstiga 20% av köpesumman, som belöper på 
avropat gods som försenats.  
 
Mottagningskontroll  
21.  Följesedel skall åtfölja godset.  

22.  Köparens mottagningskontroll skall vid godsets 
ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån 
synliga skador.  

23. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset 
användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter 
godsets art anpassad omsorg.  
24. Köparen bör granska mottagen leverans på 
vederbörligt sätt omedelbart, senast dock inom tre 
arbetsdagar. 
 
Reklamation av fel eller brist  
25.  Synlig skada på eller minskning av godset, som kan 
antagas ha uppkommit under transport, skall genast 
anmälas till fraktföraren om godset kvitteras på särskild 
fraktsedel. Därjämte skall säljaren underrättas.  
26.  Brist skall, om den är märkbar vid mottagningskontroll 
vid godsets ankomst, reklameras genast och i annat fall 
inom en vecka efter att mottagningskontrollen fullföljts.  
Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall 
reklameras inom en vecka därefter och innan godset 
används. l annat fall skall fel reklameras utan oskäligt 
dröjsmål efter det att det märkts.  
27.  Reklamerar ej köparen inom föreskriven frist, trots att 
han upptäckt eller bort upptäcka fel eller brist, förlorar han 
rätten att framställa anspråk på grund härav.  
28.  Reklamationen skall göras eller bekräftas skriftligen 
och innehålla uppgift om felets art och ungefärliga 
omfattning respektive bristens storlek.  
 
Säljarens ansvar för fel eller brist  
29. Säljarens skyldighet är att vid fall av fel eller brist 
ersätta köparen antingen genom att byta produkten till en 
ny eller genom att sänka produktens pris med en summa 
som motsvarar den konstaterade värdesänkningen.     
30. Om produktens kvalitet är så felaktig, att köparen inte 
kan använda den, är det säljarens skyldighet att som 
ersättning leverera motsvarande mängd ny produkt inom 
rimlig tid. Säljaren har härvid rätt att ta tillbaka den 
oanvända produkten.  
31. Om varans fel trots återställningsförsök eller 
kompletteringar är väsentligt, har köparen rätt att upphäva 
affären till den del, som berör felet eller bristen.  
32. Säljaren svarar enbart för omedelbara skador som 
förorsakats av varans fel eller brist. Skadeersättningens 
maximivärde är dock det felaktiga partiets försäljningspris. 
 
 
 
 
 
 

Säkerhet  
33.  Uppkommer efter köpet skälig anledning att antaga att 
part ej kommer att fullgöra en väsentlig del av 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.  
 
Pris  
34.  Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för 
därpå belöpande mervärdeskatt.  
35.  Fast pris utan indexreglering skall ändras med hänsyn 
till kostnadsändring på grund av offentlig myndighets 
åtgärd om kostnadsändringen varit oförutsebar och 
väsentligt påverkar köpesumman.  
 
Betalning  
36. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum, 
om ej annat överenskommes.  
37. Om betalning ej erläggs i rätt tid, skall dröjsmålsränta 
utgå efter den räntesats som följer av den räntelag som 
gällde vid avtalets ingående. Härutöver tillkommer 
mervärdeskatt.  
38. Köparen äger av betalning för gods, varom tvist råder, 
ej innehålla mer än kostnaden för att avhjälpa fel eller brist 
samt i förekommande fall belopp motsvarande försuttet vite 
och ersättningsgill skada.  
39. Betalning innebär ej godkännande av godset.  
 
Befrielsegrunder  
40.  Säljaren och köparen äger ej gentemot varandra 
åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess 
fullgörande hindras till följd av omständighet utanför 
partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets 
beslut, omfattande driftsstörningar hos parten eller 
underleverantör eller annat av parten inte vållat 
förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande 
och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga 
inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.  
41.  Har part ej utan dröjsmål underrättat motparten om att 
sådan omständighet inträffat, äger han inte åberopa denna 
såsom befrielsegrund.  
42.  Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera 
parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande 
hindrats av omständighet som ovan nämnts.  

 
Produktsäkerhet  
43.  Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för 
kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas 
enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) om åläggandes 
har sin grund i egenskaper hos vara som köpet omfattar.  
 
Tvist  
44. Tvister i anledning av avtalet skall avgöras genom 
skiljedom enligt vid envar tid gällande svensk lag om 
skiljemän. Part må dock i stället vid laga domstol väcka 
talan, som inte avser högre belopp än fyra basbelopp.  
 
 
 
 



 

  


