
Tillägg och ändringar till Allmänna bestämmelser för 

köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07)

Detta tillägg utgör Sveriges Järnhandlareförbunds rekommendation till 
tilläggsbestämmelser vid tecknande av avtal enligt ABM 07

Innehåll:
Tillägg, ändringar och förtydliganden i ABM 07.

-  Inledande bestämmelser

Ändringar av avtalstext i ABM 07. 

-  Punkterna 12, 20, 21, 22, 24 och 26

Inledande bestämmelser
ABM 07 gäller för avtalat sortiment som är 
avsett för inbyggnad i och utgöra del av 
fastighet (byggnadsdelar). Övriga varor 
enligt särskild överenskommelse

Punkt 12
Köpesumma avser pris exklusive 
mervärdesskatt för samtliga varor som 
enligt avtalet skall levereras till ett 
leveransställe vid ett och samma tillfälle.

Säljarens ansvar för fel
Punkt 20
Ansvarstiden är tio år räknat från varans 
avlämnande och för byggnadsdelar som 
är avsedda att utgöra en huvudsaklig del 
av en fastighet gäller att fel som visar sig 
inom fem år efter avlämnandet skall 
anses ha funnits vid avlämnandet, om 
inte annat visas eller detta är oförenligt 
med varans eller felets art. För övriga 
varor gäller en tid av 2 år. I övrigt gäller 
p roduk tga ran t i  i  en l i ghe t  med  
producentens/varumärkesägarens för 
tiden gällande garantier. Säljaren 
ansvarar dock inte för sådant som beror 
på felaktig montering eller installation, 
bristande underhåll, felaktig skötsel, 
vanvård, onormalt brukande eller annat 
som kan hänföras till köparen. Efter 
garanti och utvidgad reklamationsrätt 
enligt 2 och 5 års regeln ovan, gäller för 
resten av ansvarstiden att säljaren 
ansvarar för fel endast om felet är 
väsentligt och visas har sin grund i 
vårdslöshet från säljarens sida.

Punkt 21-22
Vid fel i varan skall säljaren inom skälig tid 
och utan kostnad för köparen avhjälpa fel 
eller företa omleverans. Om säljaren utan 
närmare utredning kan visa att fel inte 
föreligger, äger han rätt till skälig 
ersättning för nedlagda kostnader.

Försäkring

Punkt 24 och 26
Säljaren skall ha en sedvanlig 
ansvarsförsäkring som omfattar skador 
till följd av fel i varan. Denna 
ansvarsförsäkring skall vara om minst två 
hundra prisbasbelopp och ha en självrisk 
om högst tre prisbasbelopp.
Denna ansvarsförsäkring ersätter skador 
enligt normal ansvarsförsäkring till 
tecknade villkor och villkoras ej i 
överensstämmelse med avtalsvillkoret 
punkt 25 andra stycket ABM 07.
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