
 

 

ABM 07 – BALLAST  
Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av ballastprodukter 
Antagna av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, och Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI i juni 2010

För leveransen gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmäs-

sig byggverksamhet, ABM 07 och Leveransklausuler för byggbranschen 
2008, med de ersättningar, ändringar och tillägg som framgår av dessa 

ABM 07 - Ballast. Med begreppet ”vara” avses ballastprodukter. 

Leveransvillkor 

Villkor enligt ”Leveransklausuler för byggbranschen 2008” ska tillämpas, 

om annat inte överenskommes. Av avtalet ska framgå vilken leverans-
klausul som gäller för leveransen.  

Varorna ska vara CE-märkta med CE-märke på följesedel och hänvisning 

till CE-information. 

Om icke CE-märkta varor skall levereras skall säljaren informera köparen 

om detta varefter parterna skall komma överrens om regler för mottag-

ningskontroll enligt p 18 nedan, sista stycket. 

Transport och mottagande 

ABM 07 punkt 9 utgår och ersätts med följande text:  

9. För hämtning/leverans, som ska pågå under högst två dagar, ska beställ-

ning (avrop) ske senast kl 14 dagen före första hämtnings/leveransdag. 

Säljaren ska senast en timme efter beställning meddela köparen om avrop 
kan verkställas vid önskad tidpunkt. 

För hämtning/leverans, som ska pågå under längre tid än två dagar, ska 

hämtnings/leveransplan för varje vecka lämnas senast kl 14 två arbetsda-
gar före första hämtnings/leveransdag. Säljaren ska senast inom ett dygn 

därefter bekräfta att beställningen kan verkställas enligt önskad hämt-

nings/leveransplan. 

Köparen ansvarar vid leverans enligt LLK/LOK för att vägar från allmän 

väg till lossningsplats och inom arbetsplats är väl framkomliga och har 

tillräcklig bärighet. Detsamma gäller beträffande uppkörningsbryggor och 
liknande mottagningsanordningar. Köparen ansvarar vidare för att tillräck-

lig vändplats och uppställningsplats finns i anslutning till lossningsplatsen. 

Om biltyp inte avtalats, ska förhållandena medge leverans med treaxlig bil 

(vägklass BK 1).  

Ansvar vid försening  

ABM 07 punkt 12 utgår och ersätts med följande text:  

12. Om inte annat avtalats skriftligen skall säljaren för varje påbörjad 

timme varmed avlämnande försenas utge vite med 2 000 kr upp till 20 % 
av leveransens värde under aktuell dag. 

ABM 07 punkt 13 utgår och ersätts med följande text:  

13. Om inte annat avtalats skriftligen skall köparen för varje påbörjad 
timme varmed mottagandet försenas utge vite med 2 000 kr upp till 20 % 

av leveransens värde under aktuell dag. 

För punkt 12 och 13 gäller att: 

Anspråk på vite skall, för att kunna göras gällande, framställas senast inom 

tre månader från avlämnandet. 

Om maximalt vite har uppnåtts skall parterna genast komma överens om 
nytt leveransschema för dagens leveranser.  

Punkt 15.3 i ABM 07 utgår 

Produktionskontroll 

I tillägg till ABM 07 gäller följande  

Produktionen ska följa Europastandards Produktionskontroll (FPC).  I FPC 
ingår säljarens ansvar för att underleverantören uppfyller ovanstående krav 

på kvalitetssäkring. Att kraven uppfylls, bestyrks med CE-märkning. CE-

märkning visar att varan har tillverkats enligt gällande Europastandard 
(SS-EN), innefattande information om farliga ämnen. Köparen äger rätt att 

ta del av säljarens egenkontroll. Om denna ska överlämnas i samband med 

leveransen, ska begäran om det göras i god tid dessförinnan.  

Mottagningskontroll 

ABM 07 punkt 18 utgår och ersätts med följande text: 

18. Följesedel skall åtfölja varan. När varan avlämnas till köparen 

skall han göra en avstämning mot följesedel. 

Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller 

annat avlämnande skall ske, skall köparen före hantering, dock senast 

inom 10 dagar efter avlämnandet av varan kontrollera varan beträf-
fande utifrån synliga fel.  

Om parterna är överens om annan mottagningskontroll än ovan, ska 

parterna i god tid innan leverans skall ske ha skriftligen kommit 
överens om hur den ska utföras, d.v.s. antingen på transportfordon 

eller då materialet tippats i hög eller spridits från fordonet.  

Reklamation  

ABM 07 punkt 19 utgår och ersätts med följande text:  

19. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom 
nedan angivna frister lämnar säljaren skriftligt meddelande om felet 

(Reklamation). 

Fel, som märkts eller borde ha märkts, när varan avlämnades till 
köparen, ska reklameras skriftligen genast och innan varan används. 

Under återstående tid av ansvarstiden – som är tio år räknat från 

varans avlämnande – ska skriftlig reklamation ske inom skälig tid från 
det att felet märkts eller borde ha märkts. 

Säljarens ansvar för fel 
ABM 07 punkt 20, 21, 22, och 23 utgår och ersätts med följande text: 

20-23 Säljaren garanterar att varan vid avlämnandet överensstämmer 
med avtalade specifikationer enligt CE-märkning och datablad/ pro-

duktbeskrivning för varan om annat ej skriftligen överenskommits. 

Säljarens ansvar för fel innebär en skyldighet för säljaren att ersätta 
felaktig vara (omleverans). Ansvaret gäller enbart sådana fel som 

framträder och reklameras under ansvarstiden.  

Om köparen reklamerar fel i levererad vara enligt punkt 19 andra 
stycket ovan ankommer det på säljaren att visa att varan uppfyller 

avtalade specifikationer. Felanmäld vara får dock inte användas av 

köparen under det att reklamationshanteringen pågår om säljaren inte 
accepterar detta.  

Om köparen reklamerar fel i varan under den i punkt 19 tredje stycket 

angivna tiden ankommer det på köparen att visa att varan inte uppfyl-
ler avtalade specifikationer och att felet inte hade bort upptäckas vid 

mottagningskontroll enligt punkt 18.  

Säljaren ansvarar inte för olägenhet eller skada, som beror på felaktig 
användning eller behandling av varan eller för annan omständighet 

som kan hänföras till köparen.  

Ansvar för omhändertagen vara o dyl 

25. För standardvaror utgår ABM 07 punkt 25. För icke standardvaror 

åligger det säljaren att lagra och skydda varan på köparens bekostnad, 
om köparen inte hämtar varan vid avtalad tidpunkt. 

Försäkring 

ABM 07 punkt 26 andra stycket ersätts med följande text: 

 26 stycke 2 Säljaren skall under fem år från varans avlämnande ha 

sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i 
varan och för åtkomst- och återställandekostnader enligt vad som 

följer av punkt 24 stycke 2 i ABM 07. Försäkringen skall vara lägst 

tvåhundra prisbasbelopp.  


