
Allmänna leveransbestämmelser 
för leveranser av kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell rengöring fastställda av 
Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) 2015. 
 
 
Tillämplighet 
1. Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas när 
parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. 
Avvikelser måste avtalas skriftligen. 
 
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” 
används i dessa bestämmelser avses därmed en 
handling underskriven av båda parter, brev, telefax, 
elektronisk post eller andra kommunikationsformer 
som parterna kommit överens om. 
 
Förpackning 
2. I anbud och avtal upptagna priser skall, om inte 
annat anges, anses innefatta säljarens standard-
emballage. Om leverans sker på EUR-pallar debite-
ras beställare, som inte är medlem i pallpoolen eller 
som inte rapporterat gällande pallregistrerings-
nummer till leverantören, kostnaden för pallen. 
 
Kvantitet, vikt 
3. Förbehåll om avvikelse från avtalad vikt eller 
kvantitet gäller endast om parterna uttryckligen 
avtalat härom. 
 
Produktinformation 
4. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, 
produktinformation och prislistor är bindande 
endast i den utsträckning avtalet uttryckligen 
hänvisar till dem. Vidare åligger det köparen att ta 
del av bruksanvisningar, manualer, installa-
tionsbeskrivningar och liknande handlingar rörande 
försålt gods. 
 
Leverans 
5. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i 
enlighet med vid avtalets ingående gällande 
INCOTERMS. Har ingen leveransklausul avtalats, 
anses leveransen ske ”Ex Works”. 
 
Leveranstid. Försening 
6. Försenas leveransen på grund av någon omstän-
dighet som enligt punkt 21 utgör befrielsegrund 
eller på grund av någon handling eller underlåten-
het från köparens sida, skall leveranstiden förlängas 
så mycket som med hänsyn till omständigheterna i 
fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även 
om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången 
av den ursprungligen avtalade leveranstiden. 
 
7. Levererar säljaren inte godset i rätt tid, har köpa-
ren rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren 

fastställa en skälig slutlig frist för leverans och att 
därvid ange att köparen avser att häva avtalet om 
leverans inte sker inom denna frist. Har leverans 
inte skett inom den slutliga fristen har köparen rätt 
att häva avtalet i dess helhet eller, om fråga om 
delleverans, såvitt avser den delleverans som be-
rörs. 
8. Försenad leverans berättigar inte köparen till 
skadestånd med mindre säljaren visat grov oakt-
samhet och köparen kan visa att förseningen föror-
sakat betydande skada. 
 
Prisjustering 
9. Har bestämt pris avtalats och införs därefter 
export- eller importavgift, tull, skatt på export, 
import och leverans eller annan liknande pålaga 
eller sker ändring härav, skall, om pålagans infö-
rande eller ändring inte uttryckligen beaktats i av-
talet, priset ändras i motsvarande mån. 
 
Genomförs efter avtalets ingående, men före leve-
rans, devalvering eller revalvering, skall priset på 
parts begäran justeras i den mån devalveringen/ 
revalveringen påverkat säljarens tillverknings- eller 
inköpskostnader för den vara som skall levereras. 
 
Mervärdesskatt 
10. Samtliga priser är angivna exklusive mer-
värdesskatt. 
 
Betalning 
11. Om inte annat avtalats, skall betalning vara 
säljaren tillhanda 30 dagar efter fakturadatum. 
 
12. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt 
till dröjsmålsränta från förfallodagen med den 
räntesats som gäller enligt räntelagen. 
 
13. Om köparen inte betalat tre månader efter för-
fallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom 
skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, 
utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den 
skada han lider. 
 
Äganderättsförbehåll 
14. Godset förblir säljarens egendom, till dess det 
blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant 
äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. 
 



Ansvar för fel 
15. Säljaren förbinder sig att under en tid av ett år 
från den dag godset levererads, genom utbyte eller 
reparation, avhjälpa fel i godset som kan härledas 
till brister härrörande från sammansättnings- 
och/eller materialfel. 
 
16. Anmärkningar om fel eller brist i godset eller 
avvikelse från avtalad kvantitet skall vara säljaren 
tillhanda inom 7 dagar från påskriven fraktsedel. 
Skador och avvikelser på levererat gods eller på 
lastpallar, skall anmälas till transportör vid motta-
gandet av godset, genom att felen noteras på frakt-
sedeln som skall attesteras av lastavlämnaren. Om 
köparen underlåter detta, förloras rättigheterna 
enligt punkt 15. Reklamation med påskriven frakt-
sedel utan anmärkning och attest godtas inte. 
 
17. Om köparen har rätt att returnera felaktigt gods 
enligt punkt 15, kan detta ske endast efter i förväg 
träffad överenskommelse med säljaren. 
 
18. Levererar inte säljaren ersättningsgods inom 
skälig tid efter att köparen anmärkt mot felet enligt 
punkt 16, har köparen rätt att genom skriftligt med-
delande till säljaren häva avtalet såvitt gäller felak-
tigt gods. 
 
19. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 15 och 
18 har säljaren inte något ansvar för fel eller för 
försummad ersättningsleverans. Detta gäller varje 
förlust felet kan orsaka som exempelvis produk-
tionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk 
följdförlust. Denna begränsning av säljarens ansvar 
gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet. 
 
Ansvar för sakskada orsakad av godset 
20. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den 
utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje 
man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte 
ansvarar för gentemot köparen enligt andra och 
tredje styckena i denna punkt. 
 
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar 

a. på fast eller lös egendom om skadan inträf-
far då godset är i köparens besittning 

b. på produkter framställda av köparen eller 
på produkter i vilka köparens produkter 
ingår, eller för skada på fast eller lös egen-
dom som dessa produkter orsakar på grund 
av godset. 

 
Säljaren ansvarar inte i något fall för produktions-
bortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk 
följdförlust. 
 

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte 
om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 
 
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köpa-
ren på ersättning för skada eller förlust som avses i 
denna punkt, skall andra parten genast underrättas 
härom. 
 
Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig in-
stämmas till den domstol eller skiljenämnd som 
behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om 
kravet grundas på skada eller förlust som påstås 
vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes 
förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock 
alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt 
punkt 23. 
 
Befrielsegrunder (force majeure) 
21. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder 
om de medför att avtalets fullgörande hindras eller 
blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje 
annan omständighet, som parterna inte kan råda 
över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller mili-
tärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisi-
tion, beslag, valutarestriktioner, uppror och upp-
lopp, knapphet på transportmedel, allmän varu-
knapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft 
samt fel i eller försening av leveranser från under-
leverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. 
 
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund 
endast om deras inverkan på avtalets fullgörande 
inte kunde förutses då avtalet ingicks. 
 
22. Det åligger part som önskar åberopa befrielse-
grund som nämns i punkt 21 att utan dröjsmål 
skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten 
därav, liksom om dess upphörande. 
 
Om befrielsegrund inte upphör inom tre månader 
har part rätt att häva avtalet genom skriftligt med-
delande till andra parten. 
 
Tvister, tillämplig lag 
23. Tvister i anledning av avtalet skall avgöras 
genom skiljeförfarande vid Stockholms Handels-
kammares Skiljedomsinstitut där man väljer en 
tvåstegsmodell med förenklat förfarande i första 
hand. Om tvisten bedöms vara av mer komplicerad 
natur blir det istället ett skiljeförfarande med tre 
skiljemän. 
 
24. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas 
enligt svensk lag. 


