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IIHs leveransbestämmelser - branschrekommendation 

Så gör de nytta för dig som IIH-medlem 
 

Bakgrund 
I princip gäller Köplagen (SFS 1990:931 uppdaterad SFS 1996:776) vid all försäljning. Lagen 
är mycket generell och i grunden köparvänlig, men fångar inte upp speciella behov i specifika 
branscher. Köplagen är ersättbar, d.v.s. branscher kan formulera egna villkor och sedan fyller 
Köplagen i det som fattas i branschens egna villkor. Branschanpassade leveransbestämmelser 
och Köplagen kompletterar alltså varandra. 
 
IIH har därför tagit fram branschanpassade leveransbestämmelser. Arbetet har skett i styrelsen 
i samråd med advokat specialiserad på affärsjuridik. Som utgångspunkt har Allmänna 
leveransbestämmelser NLS 101 använts. Justeringar har gjorts i dessa standardvillkor så att 
bestämmelserna passar för leveranser av kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner 
samt de förhållanden som förekommer i vår bransch. 
 

Så här använder du IIHs leveransbestämmelser 
 Om kunden inte ställer egna krav: Lägg med IIHs leveransbestämmelser vid alla offerter. 
 Om kunden ställer egna krav, t.ex. ALOS 05: Jämför kundens krav med IIHs 

leveransbestämmelser för att kontrollera att du inte ställs inför ohemula krav som gör att 
du kan råka illa ut. 

 Åberopa IIHs leveransbestämmelser i händelse av tvist, vid reklamationer etc. 
 
Tvistlösning 
Det är förhållandevis vanligt att parterna löser en tvist genom någon form av förlikning, men 
om detta inte är möjligt hänvisar IIHs leveransbestämmelser som standard till 
skiljeförfarande. Skiljeförfarande har i jämförelse med alternativet, allmän domstol, bl.a. 
fördelen att det är ett snabbare förfarande som dessutom inte blir allmänt offentliggjort. Dock 
är detta förfarande något dyrare och kan inte överklagas till högre rättsinstans. Om man 
istället för skiljeförfarande vill att tvister ska lösas i allmän domstol, anger man detta i 
huvudavtalet och anger dessutom att punkt 23 i de bilagda leveransvillkoren inte är tillämplig. 
 
Ju fler av IIHs medlemmar som använder våra branschanpassade leveransbestämmelser desto 
större tyngd får de ute bland kunderna. Det hjälper medlemsföretagen att stå upp för våra 
ideal och att inte behöva vika sig för ohemula kundkrav. 
 
 
Bilaga: Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av kemisk-tekniska produkter, redskap 
och maskiner för professionell rengöring fastställda av Branschföreningen för Industriell och 
Institutionell Hygien (IIH) 2015. 

                                                 
1 Allmänna leveransbestämmelser NLS 10 för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, 
elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. 


