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TILLÄGG TILL ABM 07 FÖR LEVERANS AV VENTILATIONS-
UTRUSTNING 
 

För leveransen gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverk-

samhet ABM 07 med följande ändringar och tillägg:  
 
Ansvar för försening 
I ABM 07 punkt 12 andra stycket andra me-
ningen skall tio veckor ersättas med fem på-
började förseningsveckor. 
 
Säljarens ansvar för fel 
ABM 07 punkt 20 erhåller ett nytt tredje och 
fjärde stycke enligt följande: 
 
Garantitiden om fem år gäller inte för förbruk-
ningsvaror såsom filter, tätningar, smörjmedel, 
remmar, slangar och kullager som är utsatta för 
slitage och förbrukning. Säljaren är befriad från 
sitt ansvar under garantitiden om köparen inte 
följer de drift- och skötselinstruktioner som 
framgår av service-, montage-, drift-, skötsel- 
och underhållsinstruktioner.  
 
För att garantitiden skall gälla längre tid än två 
år efter den dag då entreprenaden godkändes 
måste varan bli föremål för särskild besiktning 
enligt ABT 06 kap. 7 § 4 punkt 2 med kom-
mentaren punkt 2. Underlåter köparen att föran-
stalta om sådan besiktning eller sker besiktning 
för sent åligger det köparen att under den åter-
stående ansvars- och garantitiden visa att varan 
inte varit kontraktsenlig eller att felet inte beror 
på något på köparens sida. 
 
Utdrag ur ABT 06 kap. 7 § 4 punkt 2 
”Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång 
påkalla särskild besiktning avseende  
1 sådant fel som beställaren har påtalat 
2 entreprenadens status i visst avseende 
Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål 
efter påkallandet.” 
 

I ABM 07 punkten 24 andra stycket skall Sälja-
rens ersättningsskyldighet, som är begränsad till 
15 % av köpesumman, eller till det högre be-
lopp som omfattas av säljarens ansvarsförsäk-
ring jämte förekommande självrisk även om-
fatta kostnader för lokalisering av felet, kostna-
der för åtkomst och montering av reparerad eller  
 
utbytt vara samt kostnader som uppkommit ge-
nom reparation eller utbytet.  
 
Kommentar 
Denna ändring är föranledd av att leveranser 
av ventilationsutrustning ofta kännetecknas av 
att säljaren inte erhåller kännedom om på vilket 
sätt levererad utrustning skall infogas i den 
byggnad i vilken utrustningen skall vara i drift. 
Samma ansvarsbegränsning gäller för entre-
prenören enligt AB 04 och ABT 06 5 kap. 11 § 
och 20 §.     
 
Garantivillkor 
Garantins omfattning 
 
Säljaren garanterar både den levererade varans 
duglighet och de använda materialens kvalitet.  
 
För luftbehandlingsaggregat och styr- och re-
glerutrustning gäller garantin från säljaren för 
alla material- eller tillverkningsfel.  
 
Säljaren åtar sig att åtgärda eventuella brister 
genom reparation eller byte av berörda kompo- 
 
 
nenter enligt vad säljaren finner lämpligt och 
under normal arbetstid.  
 

PDF skapad med pdfFactory demo version www.jsk.nu

http://www.jsk.nu


 

 

 

ABM-V 07 

 

Augusti 2009 

 

2 

Byte av komponent under garantiperioden på-
verkar inte de ursprungliga garantivillkoren. För 
komponenter som eventuellt byts under garanti-
perioden gäller samma garanti som för den vara 
som de tillhör.  
 
Rätten till garanti förfaller om: 
varan eller del i varan har använts för ett annat 
ändamål än för vilket det enligt sina specifika-
tioner är avsett,  
 
varan eller del i varan inte är rätt monterad eller 
installerad, 
 
det är fråga om naturligt slitage eller om före-
skrifterna för drift, underhåll och reparation inte 
har följts,  
periodiskt underhåll inte har utförts av ett välre-
nommerat serviceföretag eller om periodiskt 
underhåll inte är registrerat i Service- och ga-
rantiboken,  
 
varans utrustning har ändrats utan föregående 
godkännande av säljaren,  
 
driftsinställning är eller har varit utanför re-
kommenderade värden, eller  
 
annat än originaldelar har använts.  
    
Garantin omfattar inte:  
förbrukningsvaror, 
 
skada till följd av transport, distribution eller 
förvaring,  
 
 

följdskador från felaktigt anslutna rör- eller el-
system,  
 
skada genom åsknedslag, spänningsvariation, 
spänningsbortfall eller liknande,  
 
 
brister som inte kan återföras till material- eller 
konstruktionsfel, t.ex. brister genom normalt 
slitage, in- eller utvändig nedsmutsning, rost- 
eller färgskada, frostskada, vattenskada, över-
hettning, överbelastning eller felaktig behand-
ling,  
 
köparens kostnader för kontroll, experthjälp 
eller annan åtgärd som har företagits utan före-
gående godkännande av säljaren,  
 
Garantins giltighet 
 
För att köparen skall kunna göra anspråk på 
garantin måste köparen kunna visa att erforder-
liga åtgärder enligt service-, montage-, drift-, 
skötsel- och underhållsinstruktioner är genom-
förda.  
 
Produktändringar 
 
Säljaren äger utan föregående meddelande in-
föra ändringar i bolagets varors utförande eller 
sammansättning.  
 
Säljaren har inte någon förpliktelse att anbringa 
sådana förändringar hos varor som tidigare har 
sålts eller levererats av säljaren.  
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