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1 ALLMÄNNA VILLKOR 

1.1 Kvalitets- och miljöcertifiering 

Swerock är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitetsled-
ning) och SS-EN ISO 14001 (miljöledning). 

1.2 Tillverkning och produktionskontroll 

Swerocks tillverkning och produktionskontroll följer  gällande 
Europastandard, för närvarande SS-EN 206:2013 med kom-
plement enligt SS 137003:2015.  

1.3 Kreditprövning 

Swerocks offert gäller under förutsättning att köparen blir 
godkänd vid sedvanlig kreditprövning. 

1.4 Mervärdesskatt 

På samtliga belopp som anges i Swerocks offert och till-
hörande prislista tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 

1.5 Fakturerings- och betalningsvillkor 

Fakturering sker löpande. Betalningsvillkor 30 dagar från 
fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt lag. 

1.6 Överlåtelse av avtal 

Avtal med anledning av Swerocks offert får inte överlåtas 
utan den andra partens medgivande. 

1.7 Köp av konsument 

Vid köp av konsument som handlar huvudsakligen för enskilt 
ändamål gäller bestämmelser i tvingande lagstiftning med fö-
reträde framför sådana villkor i dessa leveransbestämmel-
ser, ABM 07 – Fabriksbetong och/eller PV 14 som är till 
nackdel för köparen. Punkterna 2.9, 3.5 och 4.1-4.6 nedan 
gäller inte vid köp/leveranser till konsument. 

2 SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP AV FABRIKS-    
BETONG 

2.1 Tillämpligt standardavtal 

För köp av fabriksbetong gäller ABM 07 – Fabriksbetong 
(branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av fabriks-
betong antagna av BKK och Svensk   Betong i december 
2010) med de ändringar och tillägg som framgår av dessa 
Swerocks leveransbestämmelser. 

2.2 Leveransklausul och transportförutsättningar 

Betongen levereras LLK (Levererat Lossat Köparen), enligt 
Leveransklausuler för byggbranschen 2008.  Swerocks offert 
förutsätter att den närmaste vägen för transport av fabriksbe-
tong mellan Swerocks tillverkningsställe och köparens loss-
ningsplats kan användas och att sådan väg har bärighets-
klass 1 (BK 1). 

2.3 Avrop och bekräftelse av leverans 

Ungefärlig leveranstid/leveransperiod anges i Swerocks     
offert. Slutlig leveranstid (vid behov med klockslag) bestäms 
genom avrop, vilket måste ske senast kl. 12.00 två (2) ar-
betsdagar före önskad leveransdag.  

2.4 Överbliven betong 

Om det är möjligt erbjuder Swerock bortforsling av överbli-
ven betong mot särskild ersättning – utöver avtalad köpe-
summa för fabriksbetong och transport – enligt gällande pris-
lista.  

 

 

2.5 Avbeställning 

Köparen har rätt att avbeställa köp av fabriksbetong senast 
två (2) arbetsdagar före det att leverans av fabriksbetong är 
avsedd att påbörjas. Vid sådan avbeställning har Swerock 
inte rätt till någon ersättning. Vid annan avbeställning har 
Swerock rätt till ersättning enligt gällande prislista. 

2.6 Försening 

Parternas ersättningsskyldighet för försening (se ABM 07 – 
Fabriksbetong gällande ansvar vid försening) är begränsad 
till tjugo (20) procent av köpesumman. Om  betongen levere-
ras genom avtalade delleveranser beräknas begränsningen 
om 20 procent på den del av köpesumman som belöper på 
avtalad och försenad delleverans. I annat fall, exempelvis vid 
avrop mot årsavtal eller ramavtal, ska denna begränsning 
beräknas på den del av köpesumman som belöper på avro-
pad och försenad leverans.  

Om Swerocks åtagande avser leverans av fabriksbetong 
jämte betongpumpning gäller vid försenad leverans och mot-
tagande vad som anges i punkt 3.4. 

2.7 Mottagningskontroll och provning 

Enligt ABM 07 – Fabriksbetong med följande tillägg: Det för-
tydligas att det åligger köparen att inom ramen för mottag-
ningskontrollen kontrollera följesedeln mot parternas avtal. 

2.8 Reklamation 

Med ändring av vad som anges i ABM 07 – Fabriksbetong 
avseende reklamation gäller följande i stället för vad som 
anges i ABM 07 pkt 19:  

Köparen får inte åberopa att betongen är felaktig om denne 
inte skriftligen lämnar Swerock meddelande om felet inom 
nedan angivna tidsfrister (reklamation). 

Fel som köparen märkt eller borde ha märkt vid föreskriven 
mottagningskontroll eller provning ska, för att kunna åbero-
pas mot Swerock, omgående anmälas till Swerock. Om kö-
paren underlåter att utföra föreskriven mottagningskontroll 
och/eller provning åligger det köparen, för att få åberopa 
felet, att visa att felet inte kunde upptäckas vid föreskriven 
mottagningskontroll och/eller provning.  

I annat fall ska fel reklameras inom skälig tid efter att felet 
märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köpa-
rens kännedom genom reklamation från annan. 

Betong behäftad med fel som köparen märkt eller borde ha 
märkt enligt ovan får inte användas eller blandas med annan 
betong och/eller tillsatser före Swerock beretts tillfälle att un-
dersöka betongen och vidta erforderliga åtgärder. 

Swerock ska omgående efter köparens felanmälan  under-
söka reklamerad betong. 

2.9 Ansvar för levererad betong 

Vad som anges som ”Tillägg till ABM 07 pkt 20” under rubri-
ken ”Säljarens ansvar för fel” i ABM 07 – Fabriksbetong ut-
går och köplagens bestämmelser om varans beskaffenhet 
och vad som ska anses utgöra fel gäller inte. I stället gäller 
följande som tillägg till ABM 07 pkt 20: 

Levererad betong ska ha de egenskaper som anges i par-
ternas avtal. Fel i levererad betong föreligger endast när den 
avviker från däri specificerade egenskaper. Swerock ansva-
rar alltså inte, inom ramen för leveransen, för att betongen 
varit ägnad för det ändamål för vilket betongen skulle an-
vändas eller för tidigare lämnade uppgifter om betongens 
egenskaper och användning. I fråga om Swerocks ansvar för 
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rådgivning inför köp/leverans av betong, se punkten 4 ne-
dan. 

2.10 Priser 

Enligt Swerocks offert samt däri hänvisad prislista. Om inte 
annat offererats eller avtalats tillkommer transportkostnader i 
enlighet med gällande prislista.  

2.11 Specialprojekt 

Vid större leveranser och särskilt komplicerade projekt förut-
sätts att leveransplan och övriga förutsättningar för köpet 
överenskoms vid ett startmöte där parterna deltar.  

3 SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP AV BETONG- 
PUMPNING 

3.1 Tillämpligt standardavtal 

Allmänna bestämmelser för betongspumpning – PV 14 med 
de ändringar och tillägg som framgår av dessa Swerocks le-
veransbestämmelser. 

3.2 Transport och mottagande 

Tekniska data, transport- och lastförutsättningar för respek-
tive betongpump framgår av gällande datablad (se 
www.swerock.se). Det åvilar köparen att säkerställa att till-
fartsväg och uppställningsplats är anpassad för avtalad be-
tongpump. 

3.3 Priser och avbeställning 

Enligt Swerocks offert samt däri hänvisad prislista. 

Köparen har rätt att avbeställa betongpumpning senast två 
(2) arbetsdagar före det att betongpumpningen är avsedd att 
påbörjas. Vid sådan avbeställning har Swerock inte rätt till 
någon ersättning. Vid annan avbeställning har Swerock rätt 
till ersättning enligt gällande prislista.  

3.4 Försening 

Om Swerock överskrider avtalad tidpunkt för när pumpning-
en ska påbörjas är Swerock skyldigt att ersätta köparen för 
den skada som därigenom uppkommer för köparen. Om kö-
paren är försenad med mottagandet av betongpumpningen 
ska köparen ersätta Swerock för den skada som därigenom 
uppkommer för Swerock. Parternas ersättningsskyldighet vid 
nyss nämnd försening är maximerad till ett belopp som mot-
svarar mellan parterna avtalad ersättning för betongpump-
ningen eller till det belopp varmed ersättningen för betong-
pumpningen ingår eller beräknas ingå i köpesumman. Vid 
sådan försening ska endast betongpumpningen och inte be-
tongleveransen anses vara försenad.  

Vad som i PV 14 punkt 3 anges om ansvar för försening ef-
ter påbörjad pumpning gäller utan ändringar och tillägg. 

Vid leverans av enbart betongpumpning gäller vad som 
anges i PV 14, dock att parternas ansvar för skada vid för-
sening är begränsad till ett belopp som motsvarar mellan 
parterna avtalad ersättning för betongpumpningen. 

3.5 Rådgivning 

För rådgivning inför eller i samband med betongpumpning, 
gäller vad som anges i punkten 4.  

 

 

 

4 SÄRSKILDA VILLKOR VID RÅDGIVNING 

4.1 Inledande bestämmelser 

För av Swerock lämnad rådgivning, innefattande av Swerock 
lämnade uppgifter om betongens egenskaper eller använd-
ning/lämplighet (t.ex. avseende visst ändamål) som lämnats 
till köparen före köpet och/eller leveransen, gäller villkor en-
ligt nedan. Vad som anges nedan gäller även för rådgivning 
avseende pumptjänster inför och i samband med betong-
pumpning enligt PV 14. 

Swerock ska genomföra rådgivningen fackmässigt och med 
omsorg samt även i övrigt iaktta god yrkessed. Köparen ska 
till Swerock lämna för rådgivningen relevanta uppgifter för att 
möjliggöra densamma. Köparen ansvarar vidare för samord-
ningen mellan köparen, Swerock och köparens övriga kon-
sulter. 

4.2 Ansvar för skada m.m. 

Swerock ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för 
skada som denne orsakat köparen genom bristande fack-
mässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan 
vårdslöshet vid genomförande av uppdraget. 

Swerock ansvarar för skador som upptäcks inom tio (10) år 
från den dag Swerocks uppdrag slutförts eller annars upp-
hört. Swerocks sammanlagda skadeståndsskyldighet för 
uppdraget är begränsad till 120 prisbasbelopp, om inte annat 
avtalats. 

Köparen får inte, som säkerhet för krav på skadestånd, hålla 
inne ersättning till Swerock utöver ett prisbasbelopp efter det 
att Swerock genom skriftlig bekräftelse från sin försäkrings-
givare visat att försäkringen omfattar det skadeståndsansvar 
som kan komma att åläggas Swerock. 

4.3 Särskilt riskfyllda lösningar 

Till förtydligande är Swerock befriad från ansvar om denne 
föreslagit eller redovisat tekniska lösningar som denne be-
dömer vara förenade med särskilda risker och köparen god-
känt lösningarna. Om Swerock så begär ska köparen lämna 
besked i sådan godkännandefråga. 

4.4 Reklamation 

Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersätt-
ning framföras skriftligen inom skälig tid efter det att köparen 
fått skälig anledning att anta att Swerock är ansvarig för 
skadan. Kravet ska dessutom ha framställts inom ansvarsti-
den som anges i punkten 4.2 ovan.  

4.5 Försäkring m.m. 

Swerock har konsultansvarsförsäkring med ett försäkrings-
belopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar.  

4.6 Priser 

Enligt Swerocks offert samt däri hänvisad prislista. 

 

 


