
 

VISITING ADRESS: POSTAL ADRESS: PHONE:  FAX: BANK GIRO ACCOUNT: POSTAL GIRO ACCOUNT 
Storgatan 19  PO BOX 5501 +46 8 783 82 40  +46 8 783 82 38 136-2961 53314-1 

WEBSITE: www.sveff.se E-MAIL: sveff.info@ktf.se 

ABM 07 – Färg och Färgprodukter  
 

Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av färg, lim, fog, spackel och 

övriga färg- och limprodukter. 
Antagna av Sveriges Färg och Lim Företagare i december 2013 

 
Transport och mottagande 

 

ABM 07 punkt 9 utgår och ersätts med följande text:  

 

9. Säljaren skall i god tid före leverans lämna köparen 

uppgifter av betydelse för transport och mottagande av varan.  

 

Om inte annat angivits i säljarens ordererkännande skall 

varan anses avlämnad, då den tillhandahålles leveransklar vid 

säljarens fabrik eller lager. Faran för varan övergår till 

köparen, då lastning av varan på transportfordon vid säljarens 

fabrik eller lager påbörjas, dock att, om avtransport fördröjes 

av köparen, faran skall anses ha övergått då varan har 

avlämnats. 

 
Då säljaren ombesörjer transport skall köparen utan dröjsmål 

underrätta säljaren om transporten inte kan genomföras på det 

sätt som säljaren angett. Underlåter köparen detta ansvarar 

han för att tillfartsvägar i anslutning till arbetsplatsen samt 

förhållanden inom denna medger leverans på av säljaren 

angivet sätt. I övrigt åligger det säljaren att skaffa sig 

erforderlig kännedom om förhållanden av betydelse för 

transportens genomförande. 

 
Ansvar vid försening 

 

ABM 07 punkt 12, punkt 15, 3 stycket och punkt 17 utgår 

och ersätts med följande text:  

 

12. Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för 

leverans (delleverans), mottagande av varan, eller annan parts 

åtagande, skall - i den mån annat inte avtalats - den andra 

parten omgående underrättas därom. 

 

Beror förseningen på annan omständighet än vad som anges i 

punkt 35 nedan och medför den väsentlig olägenhet för den 

part som inte svarar för förseningen och den andra parten 

insåg eller borde ha insett detta, kan denne häva avtalet i dess 

helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt avser den 

delleverans som berörs. 

 

Försenad leverans berättigar inte köparen till skadestånd med 

mindre säljaren visar grov oaktsamhet och köparen kan visa 

att förseningen förorsakat betydande skada. 

 

15. Part får häva köpet avseende en vara som inte har 

avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av 

väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller 

borde ha insett detta.  

Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas 

särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål 

och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig 

varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om hans 

syfte med köpet är väsentligen förfelat genom förseningen 

 

 

eller om annan säljare förbundit sig att leverera en likadan 

vara före den nya leveranstidpunkten som säljaren aviserat 

enligt punkt 11. Underlåter säljaren att avisera förseningen 

eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid 

aviseringen, får köparen dock häva köpet enligt vad som 

angetts i första stycket.  

 

Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av 

omständigheter enligt punkt 10 får part häva köpet till den del 

dess fullgörande hindras. Vid sådan hävning får ytterligare 

påföljd endast göras gällande då det är fråga om 

omständighet på motpartens sida som denne vållat. 

 

17. Ingen text 
 

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 tidsfrister skriftligen lämnar säljaren 

meddelande om felet (reklamation).  

 

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan 

överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka 

därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha 

uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild 

fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till 

fraktföraren.  

 

I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att 

felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till 

köparens kännedom genom reklamation från annan. 

 

Erhåller säljaren reklamation om fel i varan eller om köparen 

märkt eller bort märka att varan var felaktigt äger säljaren 

kräva att köparen upphör med användandet av varan. 

Köparen skall självmant upphöra med att använda vara, som 

köparen förstår eller bör förstå omöjliggör ett fackmässigt 

arbete eller kan förorsaka skada. Upphör inte köparen att 

använda varan, då detta begärts eller ändå bort ske, är 

säljaren befriad från allt annat ansvar för ifrågavarande fel än 

att leverera felfri vara. 

 

Säljarens ansvar för fel 

 

ABM 07 punkt 20, 21, 22, 23 och 24 utgår och ersätts med 

följande texter: 

 



 

 

20. Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar, 

ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år 

från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt 

för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den 

dag projektet blivit godkänt, dock senast ett år från 

avlämnandet. 

 

Säljarens ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av 

oriktig användning eller osedvanligt bruk av varan, såsom 

dess användning på material eller dess utsättande för 

påverkan, av till exempel väder och fuktighet, för vilket 

varan inte är avsett. Säljarens ansvar för fel eller brist 

omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.  

 

Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något 

ansvar för fel eller brist i varan. Säljaren är sålunda inte 

skyldig att på grund av fel eller brist i varan utge någon 

ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst 

eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens 

ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov 

vårdslöshet. 

 

21. Avtalad kvantitet får över- eller underskridas med 3 % 

och sådan avvikelse skall ej anses som fel eller brist. 

 

Är levererad vara behäftat med fel eller brist skall varan - om 

part så begär och det med rimliga medel är praktiskt möjligt - 

utbytas mot felfri vara eller bristen fyllas. Om felet inte 

avhjälpts eller bristen fyllts inom skälig tid, har köparen rätt 

till ett mot felet eller bristen svarande avdrag på 

köpeskillingen eller, om felet eller bristen är väsentlig och 

säljaren insåg eller borde ha insett detta, rätt att häva avtalet. 

 

Säljarens skyldighet att ersätta köparen för skada som denne 

åsamkats som en direkt följd av fel eller brist i vara, är 

begränsad till ett belopp som motsvarar priset för den 

levererade varan (delleveransen). Visar köparen att han som 

en direkt följd av fel eller brist i varan haft kostnad för extra 

arbeten avseende till exempel borttagning av felaktig vara 

eller applicering av levererad felfri vara, är säljaren därutöver 

skyldig att utge ersättning därför, dock högst med ett belopp 

motsvarande tre gånger värdet av den levererade varan 

(delleveransen). 

 

22, 23 och 24. Ingen text. 

 

Betalning och preskription 

 

ABM 07 punkt 30 och 31 utgår och ersätts med följande 

texter: 

 

30. Såvida parterna inte enas om annat, skall betalning vara 

säljaren tillhanda senast trettio dagar efter fakturadatum. 

 

31. Erlägges ej betalning på förfallodagen, utgår 

dröjsmålsränta med en räntesats som med lägst åtta 

procentenheter överstiger den av Riksbanken vid var tid 

fastställda referensräntan. 

 

Förorsakar köparens dröjsmål med betalning säljaren kostnad 

i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller 

uppkommer därigenom andra kostnader såsom kostnader för 

betalningspåminnelser med mera, skall köparen ersätta 

säljaren för dennes kostnader. 

 

 

Force majeure 

 

Följande punkt, 35, läggs till ABM 07:  

 

35. Skulle till följd av omständigheter såsom arbetskonflikt 

av vad slag de vara må, brand, explosion eller annan allvarlig 

olyckshändelse, naturkatastrof, krig, uppror, 

myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos parten, 

utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, 

onormal stegring av råvarupriser eller med de uppräknade 

jämställd omständighet, säljarens möjligheter att fullgöra 

respektive mottagarens möjligheter att mottaga leverans 

hindras eller avsevärt försvåras, är säljaren respektive 

köparen, om omständigheterna inte bort beaktats vid avtalets 

ingående och ej heller parten rimligen kunnat undanröja 

omständigheternas menliga inverkan, berättigad att uppskjuta 

leverans (delleverans) under så lång tid som erfordras för att 

undanröja verkningarna av sådan omständighet. 

 

Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten 

rätt att helt eller delvis häva avtalet beträffande de leveranser 

som skulle ha skett under ifrågavarande tid. Detta gäller även 

om sådan omständighet som avses ovan inträffar efter avtalad 

leveranstid. 

 

Part som vill begagna sig av ovannämnda rättighet, skall utan 

uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom. 

 

Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis 

av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna 

punkt. 

 
 

 

 


