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ABM 07
1. För planglasleveranser mellan säljaren och köparen
gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till
yrkesmässig byggverksamhet ABM 07 med
nedanstående tillägg och ändringar.
Det förutsätts att parterna tagit del av dessa
bestämmelser.
HANDLINGARS GILTIGHET
2. Om i avtalshandlingarna förekommer mot varandra
stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de inbördes
i följande ordning:
01 Kontrakt eller då sådant inte tecknats, beställningserkännande från säljaren
02 Planglas 2009
03 ABM 07
04 Överenskomna leveransvillkor enligt punkt 10
05 Beställning
06 Anbud
07 kompletterande föreskrifter för leveransen,
lämnade före anbudets avgivande
08 Beskrivningar
09 Ritningar
10 Övriga handlingar
Anser köparen att beställningserkännande från
säljaren skulle vara oriktigt till sitt innehåll skall
köparen ge säljaren meddelande därom inom tre
arbetsdagar från mottagandet eller om leverans är
avsedd att äga rum mindre än fem arbetsdagar från
mottagandet av erkännandet, genast. Försummar
köparen det äger köparen inte göra gällande någon
invändning mot beställningserkännandets innehåll.
Om säljaren accepterar ett påstående från köparen
om oriktighet i beställningserkännande skall nytt
beställningserkännande utfärdas av säljaren.
TIDER
3. I säljarens beställningserkännande angivna
leveranstider är bindande och utgör utgångspunkt för
bedömning av ansvar vid försening. Om köparen vid
överenskommen leveranstidpunkt inte har personal på
arbetsplatsen som kan lossa varan och utföra
mottagningskontroll enligt punkt 6, kommer säljaren
att på köparens bekostnad transportera varan till
närmaste godsterminal. Köparen skall där hämta
varan. Leverans som sker enligt denna punkt skall
anses ha skett till rätt plats och på rätt tid. Köparen
skall i sådant fall anses ha försummat sin
mottagningskontroll med den verkan som anges i
punkterna 6 och 9.

Om köparen så begär skall säljaren ange exakt dag
och klockslag för leverans senast 48 timmar före
avsedd leveranstidpunkt. Skulle faktisk leverans
avvika från sådant besked med mer än tre timmar
äger köparen rätt till ersättning för den skada han
lider därav, dock högst ett belopp motsvarande det
lägre av 2 % av köpeskillingen för det gods som den
avvikande leveransen avser respektive ett halvt
prisbasbelopp. Utgår vite för försening skall ersättning
enligt förevarande punkt inte utgå därjämte.
4. Om överenskommelse inte träffats om bestämd
leveranstid skall köparen avropa leverans senast 20
arbetsdagar före det leverans skall ske.
5. Säljaren ansvarar för försening endast i den mån
denna beror på vårdslöshet från hans sida.
MOTTAGNINGS- OCH
AVEMBALLERINGSKONTROLLER
6. När varan ställs till köparens förfogande skall han,
utöver vad som anges i ABM 07, punkt 18, genomföra
kontroller enligt följande:
Före lossning av varan skall köparen – om icke
säljaren särskilt åtagit sig att svara för lossningen –
göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera
varan avseende synliga fel och skador. Köparen skall
även därutöver kontrollera varan med avseende på fel
i den utsträckning som följer av branschsedvana eller i
den utsträckning som omständigheterna påkallar, om
den undersökningen är grundligare.
Över kontrollerna skall köparen omgående upprätta
och till säljaren överlämna eller sända rapport, varav
skall framgå om fel eller skador befunnits föreligga
samt om reklamation av transportskada ägt rum.
För mottagning, hantering och lagring av
byggnadsglas gäller de regler som framgår av Bilaga
1, Regler för mottagning, hantering och lagring av
byggnadsglas, till dessa bestämmelser.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
7. Levererat material förblir säljarens egendom till
dess köparen erlagt full betalning för leveransen.
Accept eller annan förbindelse anses inte som
betalning, förrän den är helt infriad.
REKLAMATION
8. ABM 07 p 19 utgår och ersätts med följande:
Reklamationsbehandling skall ske på sätt som framgår
av Bilaga 2, Riktlinjer för kvalitetsbedömning och
reklamationshantering av planglas, till dessa
bestämmelser.
Fel skall reklameras inom skälig tid efter det att felet
märkts eller bort märkas. I fråga om fel som inte bort
märkas av köparen vid dennes mottagningskontroll
gäller, att reklamation skall anses ha skett i rätt tid
blott om den skett
a) inom skälig tid efter mottagande av reklamation
från köparens beställare och
b) denne reklamerat inom skälig tid efter det felet
märkts eller bort märkas.
Reklamation skall under alla omständigheter
ske före montage av levererad vara, om felet
varit konstaterbart vid någon av kontrollerna
enligt punkt 6.
Har inte reklamation skett i enlighet med denna
punkt, har köparen förlorat sin rätt att göra gällande
ifrågavarande fel.
ANSVAR
9. ABM 07 punkt 20 kompletteras med följande.
Säljarens ansvar för fel i levererad vara skall bedömas
utifrån varans skick vid avlämnandet.
Sker icke kontroll enligt dessa bestämmelser går
köparen därigenom förlustig sin rätt att tala å
eventuella fel eller skador som hade bort upptäckas
vid sådan kontroll. Det åvilar köparen om han vill tala
å fel att styrka icke blott att fel förelåg vid
avlämnandet utan även att det inte hade bort
upptäckas vid kontrollen.
Har inte kontroll skett enligt dessa bestämmelser äger
köparen inte heller göra gällande att eventuell av
säljaren utställd garanti skulle innebära att
bevisbördan för fel därigenom skulle ha övergått på
säljaren.

LEVERANSKLAUSUL
10. Om inget annat avtalats gäller att leverans sker
fritt fabrik.
För andra villkor hänvisas till Incoterms 2010, vilka
kan beställas hos Industrilitteratur,
www.industrilitteratur.se eller www.iccwbo.org.
FÖRSÄKRING
11. ABM 07 punkt 26 ändras på så sätt att andra
stycket skall inledas: ”Säljaren skall under den tid han
enligt 32 § 2 st. köplagen eller enligt vad som särskilt
avtalats svarar för fel i godset ha sedvanlig
ansvarsförsäkring” etc.
KÖPLAGEN
12. Köplagens regler gäller i övrigt om ej annat
angetts i ABM 07 eller i dessa tillägg.
TVIST
13. ABM 07 punkt 34 utgår och ersätts med följande.
Tvist i anledning av köpet skall avgöras genom
skiljeförfarande i enlighet med i Sverige vid varje tid
gällande lag därom och med tillämpning av svensk
materiell rätt.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Sverige. Part får dock
vid laga domstol eller myndighet väcka talan
beträffande ostridig och förfallen fordran samt
beträffande annan fordran vars kapitalbelopp
understiger fyra prisbasbelopp.
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