
PLANGLAS 2022 

Branschspecifika tilläggsbestämmelser till allmänna bestämmelser ABM 07 
vid köp av planglas  

Dessa branschspecifika tilläggsbestämmelser har utarbetats av Svenska Planglasföreningen och 
ersätter tidigare branschspecifika tilläggsbestämmelser, Planglas 2009.  

Tillämpning 
1. För planglasleveranser mellan säljaren och köparen gäller Allmänna bestämmelser för köp av 

varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07. Dessa branschspecifika tilläggsbestämmelser, 
Planglas 2022, utgör tillägg och ändringar till ABM 07 och ska tillämpas mellan köpare och 
säljare vid köp av planglas i yrkesmässig verksamhet. Planglas 2022 ska inte tillämpas i 
konsumentförhållanden.  
 

2. Planglas 2022 ska tillämpas när parterna avtalat därom. Ändringar eller avvikelser från 
Planglas 2022 måste avtalas skriftligen för att bli gällande.  
 
Prioritetsordning 

3. Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning: 
01  Kontrakt eller, då sådant ej tecknats, säljarens ordererkännande 
02  Planglas 2022 
03  ABM 07 
04 Beställning 
05 Anbud 
06 Beskrivningar  
07 Ritningar 
08  Övriga handlingar 
 

4. Om köparen anser att säljarens ordererkännande i någon del är oriktig till sitt innehåll, skall 
han meddela säljaren detta inom tre (3) arbetsdagar från mottagandet eller genast om 
leverans ska ske mindre än fem (5) arbetsdagar från mottagandet av ordererkännandet. 
Försummar köparen detta äger han inte göra gällande någon invändning mot 
ordererkännandets innehåll. Om säljaren accepterar köparens invändning ska ett nytt 
ordererkännande utfärdas av säljaren. 
 
Leveransvillkor 

5. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande 
INCOTERMS 2020.  
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats ska leverans ske fritt fabrik EXW – Ex-Works 
(tillgängligt på säljarens lager), innebärande att risken för varan övergår från säljaren till 
köparen på säljarens lager, kontor eller där varan hämtas och köparen står för alla kostnader 
och risker under transportprocessen.  
Har säljaren på köparens begäran åtagit sig att sända varan till av köparen angiven plats ska 
leverans ske DAP – Delivered At Place (levererat på angiven plats), innebärande att risken för 
varan övergår från säljaren till köparen när varorna är redo att lastas av vid överenskommen 
adress och att säljaren står för kostnaderna och risken med att transportera varan till en 
överenskommen adress.  



 
Leveranstid, försening 

6. Försenas leveransen på grund av omständighet som nämns i punkt 10, ABM 07, eller någon 
handling eller underlåtenhet från köparens sida, inklusive avbrytande av avtalets fullgörande 
enligt punkt 15 (dröjsmål med betalning), eller någon annan omständighet som köparen 
ansvarar för, har säljaren rätt till sådan förlängning av leveranstiden som med hänsyn till 
samtliga omständigheter i fallet är nödvändig. Detta gäller oavsett om dröjsmålet inträffar 
före eller efter den avtalade leveranstidpunkten.  
 

7. Köparen ska vid avtalad leveranstidpunkt och på avtalad leveransplats ha personal på plats 
som kan lossa varan och utföra mottagningskontroll enligt punkt 8. Underlåter köparen att ta 
emot leveransen vid leveranstidpunkten, ska han anses ha försummat sin 
mottagningskontroll enligt punkt 8 och ändå betala den del av det avtalade priset som 
förfaller till betalning vid leveransen, som om leverans hade skett. Säljaren ska ombesörja 
lagring av varan på köparens risk och bekostnad. Köparen är skyldig att ersätta säljaren för 
dennes kostnader för extra transport, lagring och andra kostnader. Säljaren kan i sådant fall 
skriftligen fordra att köparen tar emot varan inom en sista skälig tidsfrist. Underlåter köparen 
att ta emot varan inom denna frist får säljaren skriftligen häva avtalet, helt eller delvis. 
Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för den skada han lider, inklusive följdförluster och 
indirekta förluster, på grund av köparens underlåtenhet.  
 
Mottagningskontroll  

8. Utöver vad som följer av punkt 18, ABM 07, ska köparen 
(a) före lossning av varan – eller omedelbart efter lossning av varan om säljaren åtagit sig att 
svara för lossningen – göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varan avseende 
synliga fel och brister i mängd. Köparen ska därutöver kontrollera varan med avseende på fel 
och, (b) efter genomförda kontroller enligt (a) och om köparen anser att det föreligger fel 
eller brist i mängd, upprätta och till säljaren överlämna rapport, varav ska framgå vilka fel 
eller brister som anses föreligga samt om reklamation av transportskada ägt rum.  
 
Reklamation 

9. ABM 07 p 19 utgår och ersätts med följande:  
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister 
lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).  
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen och vid köparens 
mottaggningskontroll enligt punkt 8 ska reklameras inom en vecka därefter och innan varan 
monteras. 
I annat fall ska fel reklameras inom tre (3) månader efter det att felet märkts eller borde ha 
märkts av köparen eller av köparens beställare. Vid reklamation från köparens beställare ska 
köparen senast två (2) veckor efter sådan reklamation reklamera felet till säljaren. 
Reklamation ska inte under några omständigheter lämnas senare än två veckor från 
utgången av den tid som nämns i punkt 11.  
Meddelande om reklamation ska vara skriftligen och innehålla en beskrivning av felet. 
Underlåter köparen att underrätta säljaren om fel inom de frister som anges ovan i denna 
punkt, förlorar han rätten att få felet avhjälpt.  
 
 



 
Äganderättsförbehåll  

10. Levererad vara förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald i den utsträckning 
som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt gällande lagstiftning. På begäran av säljaren 
ska köparen hjälpa honom att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda säljarens äganderätt 
till varan. Äganderättsförbehållet påverkar inte riskövergången enligt parternas avtal eller 
punkt 5.  
 
Säljarens ansvar för fel  

11. Om inte annat avtalats är Säljarens ansvar för fel begränsat till fel som visar sig inom en tid av 
fem år från leverans.  
 

12. Säljaren ansvarar inte för fel orsakade av omständigheter som uppstår efter att risken har 
övergått till köparen. I tillägg till vad som följer av sista stycket i punkt 20, ABM 07, ansvarar 
inte säljaren för fel som beror på att varan används till annat än vad den var avsedd för, 
monterats i ett geografiskt område eller läge som varan inte var avsedd för enligt säljaren 
rekommendationer, felaktig hantering, bristfälligt utförd reparation eller av ändringar 
utförda utan säljarens skriftliga medgivande. Säljaren ansvarar inte heller för fel som beror 
på av köparen föreskriven eller specificerad konstruktion. Slutligen ska säljarens ansvar inte 
omfatta normal förslitning eller försämring.  
 
Pris och betalningsvillkor  

13. Angivna priser är exklusive mervärdesskatt, transportkostnader, montering, skatter och 
andra avgifter, såvida inte annat följer av parternas avtal. Om förskottsfaktura avtalats ska 
fakturan i sin helhet betalas innan leverans sker.  
 

14. Vid försenad betalning och när köparen inte lämnar avtalad säkerhet i rätt tid får säljaren, 
efter att skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av parternas avtal till dess 
han får betalt, eller till dess köparen lämnar godtagbar säkerhet.  
 

15. Betalar inte köparen det förfallna beloppet inom tre månader, har säljaren rätt att häva 
parternas avtal genom att skriftligen meddela köparen och, utöver dröjsmålsräntan och 
ersättning för inkassokostnader, begära ersättning för den skada säljaren lider.  
 
Försäkring  

16. Såvida inte annat följer av parternas avtal, ska Säljaren under den tid som anges i punkt 11 
ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan.  
 
Tvist 

17. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden 
ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för 
förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.  
Oaktat vad som anges ovan får part vid allmän domstol väcka talan beträffande förfallen 
fordran vars kapitalbelopp understiger två (2) miljoner kronor.  


