
Allmänna leveransvillkor för Polykemi AB (nedan benämnd ”säljaren”) 

  
 
               Leveransbestämmelsernas tillämplighet 

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser 
skall äga tillämpning vid säljarens 
leverans av gods såvida annat ej 
skriftligen avtalats mellan parterna. 

 
Avtals ingående 

2. Säljaren är bunden av avtal först sedan 
denne avgivit skriftligt 
beställningserkännande - 
orderbekräftelse. 

 
Kvantitet 

3. Säljaren förbehåller sig rätt till över- 
eller underleverans med högst 10 % av 
den avtalade kvantiteten.  

 
Produktinformation 

4. Uppgifter i säljarens tekniska 
dokumentation (såsom datablad, 
produktinformation, säkerhetsdatablad, 
samlingsdatablad och 
bearbetningsinstruktioner eller dyl.) är 
ungefärliga och kan påverkas av ex 
pigmentering mm.    

 
Kvalitetskontroll 

5. Säljaren utför löpande kvalitetstester på 
godset och resultatet av dessa säljarens 
kvalitetstester skall vara gällande 
mellan parterna såvida inte annat 
särskilt avtalats skriftligen.  

 
Övergång av faran för godset 

6. Leveransklausuler tolkas i enlighet med 
senaste utgåvan av Incoterms.  

 
7. Såvida inte annat skriftligen avtalats 

anses godset sålt ”FCA säljarens 
anläggning i Ystad”.  

 
8. När avtal träffats om avhämtning av 

godset, skall säljaren i god tid meddela 
köparen när godset är leveransfärdigt.  

 
Successiva leveranser 

9. Om avtalet avser successiva leveranser 
skall varje leverans betraktas som en 
fristående försäljning. Köparen har inte 
rätt att vid försening av delleverans eller 
fel eller brist i delleverans, häva avtalet 
i övrigt. Om leveransen skjuts upp av 
anledning som anges i punkten 32 
(force majeure), har säljaren rätt att 
skjuta upp efterföljande leveranser i 
motsvarande mån.  

 

Leveranstid och leveransförsening 
10. Säljaren skall leverera godset i enlighet 

med den leveranstid som anges i 
orderbekräftelsen.  
Såvida inte annat skriftligen avtalats, 
skall leveranstiden räknas från den 
senaste av följande tidpunkter: 

a. dagen för avtalets slutande, 
b. dagen då säljaren erhåller 

meddelande att giltig export- 
eller importlicens utställts om 
sådan erfordras för avtalets 
fullgörande 

c. dagen då säljaren erhåller sådan 
i avtalet föreskriven betalning, 
som skall erläggas innan 
tillverkningen påbörjas, 

d. dagen då säljaren erhåller 
köparens godkännande av 
varuprov, 

e. den leveranstid som anges i 
säljarens orderbekräftelse. 

 
11. Finner säljaren att avtalad leveranstid 

av denne inte kan hållas eller framstår 
dröjsmål på dennes sida såsom 
sannolikt skall säljaren utan uppskov 
skriftligen meddela köparen detta och 
därvid ange orsaken till dröjsmålet 
samt ny leveranstid  då leveransen 
beräknas kunna ske.   

 
12. Om leveransförsening uppstår på grund 

av någon i punkt 32 angiven 
omständighet (force majeure) eller på 
grund av någon handling eller 
underlåtenhet från köparens sida, skall 
leveranstiden förlängas med tid, som 
under hänsynstagande till alla 
omständigheter i fallet, kan anses 
skälig.  

 
13. Om säljaren inte avlämnar godset inom 

avtalad leveranstid eller den i punkt 
11eller 12 förlängda leveranstiden, har 
köparen rätt att kräva förseningsvite för 
det försenade godset. Förseningsvitet 
skall för varje hel veckas försening 
motsvara 0,5% av priset för det 
försenade godset, per vecka, upp till ett 
maximum av 10% av priset för det 
försenade godset.  Förseningsvitet 
utgör köparens fullständiga och 
exklusiva ersättning för 
leveransförsening. Betalning av 
förseningsvite befriar inte säljaren från 
sin skyldighet att leverera godset. För 



det fall köparen blir berättigad till 
maximalt förseningsvite i enlighet 
härmed, har köparen rätt att häva 
avtalet genom att skriftligen underrätta 
säljaren därom. 

 
14.  Finner köparen att godset inte kommer 

att kunna mottagas på fastställd dag 
eller framstår dröjsmål på köparens 
sida såsom sannolikt, skall denne utan 
uppskov skriftligen meddela säljaren 
detta och därvid ange orsaken till 
dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den 
tidpunkt då mottagandet beräknas 
kunna ske. Om köparen underlåter att 
mottaga godset på fastställd dag, är 
denne skyldig att erlägga varje 
betalning som gjorts beroende av 
leverans, som om godset ifråga hade 
levererats på den dag som angetts i 
orderbekräftelsen. Säljaren skall 
ombesörja lagring av godset på 
köparens risk och bekostnad. På 
begäran av köparen skall säljaren 
försäkra godset på köparens bekostnad.  

 
15.  Såvida inte köparens underlåtenhet i 

punkt 14 beror på förhållande som 
avses i punkt 32 (force majeure), har 
säljaren rätt att skriftligen uppmana 
köparen att inom skälig tid mottaga 
godset. Om köparen, oavsett 
anledningen, underlåter att göra detta 
inom sådan tid, har säljaren rätt att 
genom skriftligt meddelande till 
köparen häva avtalet vad beträffar 
sådan del av godset, som på grund av 
köparens underlåtenhet inte mottagits, 
och av köparen erhålla ersättning för 
skada, som köparens underlåtenhet 
orsakat honom.  

 
Betalning 

16.  Priser är angivna exklusive 
mervärdesskatt.  

 
17.  Såvida inte annat skriftligen avtalats 

skall betalning erläggas inom 30 dagar 
från fakturadatum. Betalar köparen inte 
i rätt tid har säljaren rätt till 
dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635).  Betalningsvillkoren gäller 
förutsatt att totalt kreditbelopp ryms 
inom beviljad kreditlimit. Säljaren har 
rätt att innehålla fortsatta leveranser 
respektive neka att ta emot nya order 
för det fall köparen överskrider 
kreditlimiten. Om köparen inte betalat 
faktura 30 dagar efter förfallodagen, 
har säljaren härefter rätt att antingen 
häva avtalet genom att skriftligen 

underrätta köparen därom eller 
innehålla fortsatta leveranser enligt 
detta Avtal tills förfallna fakturor 
betalats eller kreditlimiten förändrats. 
Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, 
rätt till ersättning för den skada denne 
lider.  

 
18. Om förändring med mer än 5%  av 

valutakurser, råmaterialpriser, skatter, 
offentliga avgifter eller annan liknande 
pålaga, inträffar efter datum för offert 
eller träffat avtal och inte därvid 
beaktats, äger säljaren rätt att vid 
leverans justera priset i motsvarande 
mån.  

 
Äganderättsförbehåll 

19.  Godset förblir säljarens egendom, till 
dess att det blivit slutligt betalt till 
fullo, i den utsträckning sådant 
äganderättsförbehåll är giltigt enligt 
tillämplig lag. Säljaren har rätt att 
vägra lämna ut egendom tillhörig 
köparen intill dess att godset är betalt.  

 
Ansvar vid fel i levererat gods 

20.  Skulle levererat gods vara behäftat med 
fel, för vilket säljaren är ansvarig, är 
denne skyldig att inom en med hänsyn 
till omständigheterna skälig tid, enligt 
sitt val antingen  
a) återta det felaktiga godset och 
leverera nytt felfritt gods; eller 
b) återta det felaktiga godset och 
kreditera framtida leveranser med ett 
belopp motsvarande fakturabeloppet 
för det felaktiga godset; eller 
c) återta det felaktiga godset och 
återbetala erhållen köpeskilling för det 
aktuella godset;  
alltid endast under förutsättning att 
köparen inom en vecka från det att 
denne upptäckt eller bort upptäcka felet 
skriftligen reklamerat det till säljaren. 
Det står säljaren fritt att välja vilken av 
ovanstående metoder a-c som ska 
användas i det specifika fallet.  

 
21.  Ifråga om fel som uppkommit vid 

transport åligger det köparen att genast 
efter mottagandet skriftligen underrätta 
transportören om detta.  

 
22.  Säljarens ansvar för fel i levererat gods 

gäller endast fel som visar sig inom ett 
år från den dag godset levererades och 
som köparen reklamerat i enlighet med 
vad som stadgas i punkt 20.  

 



23.  Varje transport i samband med 
återtagning, ersättning eller 
omarbetning skall ske på säljarens risk 
och bekostnad. Köparen skall följa 
säljarens instruktioner om hur 
transporten skall utföras. Köparen skall 
bära de merkostnader för avhjälpande 
av fel respektive återtagande av godset 
som säljaren orsakas på grund av att 
godset befinner sig på annan plats än 
den i avtalet/orderbekräftelsen angivna 
leveransorten.  

 
24.  Uppfyller inte säljaren sina 

förpliktelser enligt punkten 20 har 
köparen rätt att skriftligen ge honom en 
slutlig frist för detta. Uppfyller säljaren 
inte sina förpliktelser inom fristen och 
felet inte är ringa, har köparen rätt att 
istället häva avtalet i sin helhet eller 
delleverans enligt avtalet genom 
skriftligt meddelande till säljaren.  

 
25.  Bedömning av huruvida fel i levererat 

gods föreligger skall alltid utgå från 
jämförelse av levererat gods och de 
egenskaper som anges i säljarens vid 
varje tidpunkt gällande tekniska 
dokumentation (enligt vad som anges i 
punkt 4) för i orderbekräftelsen angivet 
gods. Bedömningen av huruvida fel 
föreligger ska vidare utgå från 
egenskaper vid godsets leverans och 
säljaren ansvarar inte för egenskaper 
efter bearbetning.  

 
26.  Säljarens ansvar omfattar endast fel 

som uppstår vid normal användning av 
godset i enlighet med säljarens vid 
varje tidpunkt gällande 
bearbetningsinstruktioner och vid 
användning för avsett syfte för 
respektive produkt. Säljaren svarar inte 
för att godset är lämpligt för något visst 
ändamål såvida denne inte genom 
skriftlig garanti uttryckligen garanterat 
att så är fallet.  

 
27.  Säljaren har inte något ansvar för fel 

utöver vad som föreskrivs i punkterna 
20-26. 

 
Ansvar för skada orsakad av godset 

28.  Säljaren är inte i något fall 
ersättningsskyldig på grund av skada 
orsakad av godset.  

 
29.  Köparen skall hålla säljaren skadelös i 

den utsträckning säljaren åläggs ansvar 
gentemot tredje man för produktskada 

på fast eller lös egendom eller person 
orsakad av godset.  

 
Säljaren ansvarar dock för skada som 
godset orsakar på fast eller lös 
egendom eller person så länge det är i 
säljarens besittning.  

 
Framställer tredje man krav mot 
köparen eller säljaren på ersättning för 
skada eller förlust som avses i denna 
punkt, skall den andra parten genast 
underrättas därom.  

 
Säljaren har rätt att intervenera i 
process mot köparen vid domstol eller 
skiljenämnd som behandlar 
ersättningskrav, om kravet grundas på 
skada eller förlust som påstås vara 
orsakad av det levererade godset. Det 
inbördes förhållandet mellan köparen 
och säljaren skall alltid avgöras enligt 
bestämmelserna i punkt 36.  

 
Generell ansvarsbegränsning 

30. Säljaren ansvarar inte i något fall vad 
gäller leveransförseningar, fel i 
levererat gods, skada orsakad av godset 
eller på annat sätt under detta Avtal, för 
indirekta skador eller förluster såsom 
produktionsbortfall, affärsförlust, 
utebliven vinst eller annan ekonomisk 
följdförlust eller följdskada oavsett om 
skadan kunde förutses eller inte. 

 
Säljarens ansvar för skador eller 
förluster med anknytning till godset är 
alltid begränsat till ett maxbelopp 
motsvarande fakturabeloppet för 
respektive aktuell leverans.  

 
Vad gäller produktansvarsskador är 
säljarens ansvar under alla förhållanden 
alltid begränsat till maximalt 20 
miljoner per skadetillfälle.  

 
Vid skadetillfälle är köparen alltid 
skyldig att vidta rimliga åtgärder för att 
begränsa skadan. 

 
Insolvens 

31.  Om säljaren har skälig anledning att 
anta att köparen inte kommer att 
fullgöra sin betalningsskyldighet, 
oavsett skäl, äger säljaren rätt att kräva 
att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta 
inte utan dröjsmål, har säljaren rätt att 
skriftligen häva avtalet såvitt avser ej 
levererat gods.  

 



Endera parten har rätt att skriftligen 
säga upp detta Avtal till omedelbart 
upphörande om den andra parten ställer 
in sina betalningar, påbörjar 
förhandlingar om uppgörelse med sina 
borgenärer blir föremål för ansökan om 
konkurs, företagsrekonstruktion eller 
dylikt, upphör med sin verksamhet, 
träder i likvidation eller en förvaltare 
utses beträffande alla eller delar av 
partens tillgångar. 

 
Befrielsegrunder (force majeure) 

32.  Omständigheter som parterna inte kan 
råda över såsom ex. arbetskonflikt, 
eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, 
omfattande driftsstörningar hos parten, 
utebliven leverans från 
underleverantör, råvarubrist, 
valutarestriktioner och brist på 
transportmedel, utgör befrielsegrunder 
om de medför att avtalets fullgörande 
hindras eller blir oskäligt betungande. 
Ovan nämnda omständigheter utgör 
befrielsegrund endast om deras 
inverkan på avtalets fullgörande inte 
rimligen kunde förutses då avtalet 
ingicks och verkningarna därav inte 
rimligen kunnat undanröjas.  

 
33.  Det åligger part som önskar åberopa 

befrielsegrund som nämns i punkt 32 

att utan dröjsmål skriftligen underrätta 
den andra parten om uppkomsten 
därav, liksom dess upphörande. Vid 
force majeure hos köparen skall denne 
ersätta säljaren för de kostnader 
säljaren får vidkännas för att säkra eller 
skydda godset.  

 
34.  Oavsett vad som i övrigt gäller enligt 

dessa bestämmelser, har vardera parten 
rätt att häva avtalet eller del av det 
genom skriftligt meddelande till den 
andra parten, om avtalets fullgörande 
försenas mer än två månader på grund 
av befrielsegrund som nämns i punkt 
32.  

 
Tvister, tillämplig lag 

35.  Alla tvister i anledning av avtalet skall 
bedömas enligt svensk lag.  

 
36.  Tvister i anledning av avtalet och allt 

som har samband med det får inte dras 
under domstols prövning utan skall, 
utom i fall som anges nedan, avgöras 
genom skiljemannaförfarande enligt 
vid var tid gällande svensk lag om 
skiljemän. Rör tvist mindre värde än 
200 000 SEK, har part rätt att få tvisten 
avgjord av svensk domstol.  

 
 

  


