
Allmänna Leveransbestämmelser för Värmebehandlingsföretag
 
 
1 
INLEDNING 
 
VÄRMEBEHANDLINGSFÖRETAGET  TILLÄMPAR 
NEDANSTÅENDE  LEVERANSBESTÄMMELSER 
VID SAMTLIGA FÖRETAGETS UPPDRAG FRÅN 
BESTÄLLAREN, I DEN MÅN ANNAT INTE 
AVTALATS, SÅLEDES ÄVEN PÅ SENARE 
BESTÄLLNINGAR. 
 
2 
ANBUD, BESTÄLLNINGAR, 
BESTÄLLNINGSERKÄNNANDE 
 
Beställning bekräftas av Värmebehandlingsföretaget 
genom skriftligt beställningserkännande eller genom 
leverans. Önskar Beställaren framställa anmärkning mot 
Värmebehandlingsföretagets beställningserkännande 
skall detta ske utan dröjsmål.  
 
3 
TOLKNING AV HANDELSTERMER  
 
I anbud, beställning och beställningserkännande eller 
eljest i avtalet begagnade handelstermer skall tolkas i 
enligt med de av internationella regler för tolkning av 
handelstermer (Incoterms), som gäller den dag avtalet 
ingicks, dock med den avvikelse som framgår punkt 7. 
 
4 
UPPGIFTER I PRODUKTINFORMATION 
 
I trycksaker lämnade prisuppgifter samt tekniska och 
andra data är bindande endast i den mån avtalet 
uttryckligen hänvisar till detta. 
 
4.1  
Om annat ej framgår av anbud eller 
beställningserkännande eller eljest överenskommit , är 
överlämnade prover att betrakta som utfallsprover och 
levererad varas fullständiga överenskommelser med prov 
garanteras ej. 
 
5 
RITNINGAR OCH TEKNISKA HANDLINGAR 
 
Alla ritningar och tekniska handlingar, som endera parten 
överlämnat till den andra, förblir den förstnämndes 
egendom och får ej av den andra parten obehörigen 
användas, reproduceras eller bringas till tredje mans 
kännedom. 
 
6  
KONTROLL 
 
All av Beställaren beordrad kontroll och dokumentation 
av varan skall bekostas av Beställaren, där ej annat 
avtalas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
7  
LEVERANSTID 
 
Anges leveranstid såsom viss tidsrymd räknas den från 
dagen för varans ankomst till 
Värmebehandlingsföretaget. Om inte 
Värmebehandlingsföretaget inte skriftligen åtagit sig 
bestämd leveranstid skall leverans ske inom tid som med 
hänsyn till omständigheterna är skälig.  
 
Leverans anses ha skett i tid om varan inom leveranstiden 
avsänts från Värmebehandlingsföretagets verk eller 
anmälts färdig för avsändande eller för av Beställaren 
beordrad kontroll. 
 
I de fall Värmebehandlingsföretaget ombesörjer 
transport, sker transporten på Beställarens risk. 
 
8 
LEVERANSFÖRSENING 
 
Beror försening av leverans (delleverans) på 
Värmebehandlingsföretaget och medför försening enligt 
vad Värmebehandlingsföretaget insett eller bort inse 
väsentlig olägenhet för Beställaren, äger denne häva 
avtalet så vitt avser försenad vara. 
 
8.1  
Beror försening av leverans (delleverans) på Beställaren, 
äger Värmebehandlingsföretaget förlänga leveranstiden 
med tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig 
eller, om försening enligt vad Beställaren insett eller bort 
inse medför väsentlig olägenhet för 
Värmebehandlingsföretaget, häva avtalet såvitt avser 
försenad vara. 
 
8.2  
Vid försening av leverans skall skadestånd eller vite 
(leveransböter) av den part, som orsakat förseningen, 
endast utgå i den omfattning som parten skriftligt 
överenskommit.  
 
9 
KÖPARENS OBESTÅND 
 
Uppkommer före leveransen skälig anledning antaga, att 
Beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin 
betalningsskyldighet, äger Värmebehandlingsföretaget 
rätt att avfordra honom säkerhet. Ställes ej ofördröjligen 
säkerhet, som kan godkännas av 
Värmebehandlingsföretaget, äger 
Värmebehandlingsföretaget häva köpet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
ANSVAR FÖR FEL ELLER KVANTITETSBRIST  
 
Ansvaret för skada genom värmebehandling som kan 
uppstå till följd av material, fel i bearbetning, 
konstruktionsfel eller i övrigt felaktiga eller ofullständiga 
upplysningar åvilar beställaren. En reklamation avseende 
värmebehandlingen gäller endast om den visar sig inom 2 
månader från leveransdagen. En förutsättning för 
reklamationens giltighet är att förfallna skulder till 
Värmebehandlingsföretaget reglerats enligt gällande 
betalningsvillkor.  
 
Vid skador, som bevisligen förorsakats av felaktigt 
handhavande av Värmebehandlingsföretaget, ges 
beställaren rätt till ersättning för skada vid 
värmebehandling med högst 5 ggr (fem gånger) 
kostnaden för utförd värmebehandling eller det lägre 
belopp som skadan omfattar, exkl. mervärdesskatt och 
frakt. I övrigt ikläder sig Värmebehandlingsföretaget icke 
någon skyldighet att till beställaren betala ersättning av 
något slag för de eventuella förluster och skador som kan 
förorsakas beställaren, på grund av fel uppkomma godset 
genom värmebehandling och/eller andra 
arbetsoperationer. 
 
Vad som ovan sagts ansvar för fel skall i tillämpliga delar 
gälla beträffande kvantitetsbrist. 
 
11 
BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE) 
 
Värmebehandlingsföretaget och Beställaren äger ej 
gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra 
avtalet, om dess fullgörande förhindras eller väsentligen 
försvåras till följd av omständigheter utanför parternas 
kontroll så som krig, mobilisering, politiska oroligheter, 
statsingripande av olika slag, eldsvåda, naturhändelser, 
arbetskonflikt, kraftbrist, trafikrubbningar, omfattande 
driftsstörning eller väsentliga kassationer hos parten eller 
bristande prestationer från underleverantören på grund av 
omständighet som avses i denna punkt. 
 
Har part ej utan dröjsmål skriftligen underrättat andra 
parten om att sådan omständighet inträffat, äger han ej 
åberopa denna såsom befrielsegrund. 
 
Medför omständighet som avses i denna punkt att avtalet 
ej kan fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten 
skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande 
uteblivit. Därest Beställaren i dylikt fall häve avtalet äger 
Värmebehandlingsföretaget erhålla ersättning för de 
kostnader som det intill tidpunkten för avtalets hävande 
nedlagt för leveransens fullgörande: dock ej för det som 
Värmebehandlingsföretaget kan tillgodogöra sig i sin 
rörelse. 
 
12  
INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTT 
 
Vid leverans efter ritningar, modeller eller andra 
förebilder, som tillhandahålles av Beställaren, eller efter 
analysföreskrifter eller beskrivningar, som lämnas av 
denne, skall Beställaren hålla Värmebehandlingsföretaget 
skadelöst för eventuellt intrång i tredje men rätt, såsom 
patent, mönster eller varumärke. 
 

13 
BETALNING 
 
På betalning förfaller belopp debiteras dröjsmålsränta 
uppgående till 9% över gällande officiella diskonto. 
 
14 
TVISTER 
 
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt 
avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SSC). 
 
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om 
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, 
tvisteförmålets värde och övriga omständigheter 
bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I 
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om 
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 
Skiljeförfarandets säte ska vara Halmstad. 
 
 
 


