
Ändringar och Förtydligande 
av ABM 07     Sidan 1

Med hänsyn till Covid-19 dess påverkan och effekt på den rådande samhällssituationen avseende bl.a. 

tillgång på material och råvaror, leveranser, transporter, priser m.m. och den stora oförutsägbarhet som för 

närvarande råder avseende verkningar och åtgärder som vidtas i anledning härav kan vi inte ta ansvar för att 

vi kan hålla överenskomna leveranstider. Vi kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att leverera i tid, men 

reglerna om ansvar vid försening i ABM 07 punkterna 12 – 17  ska inte gälla för för leveranser under 2020. 

Förseningsviten utgår inte.

Köparen har inte rätt till ersättning för skador vid försenade leveranser. Då de aktuella produkterna som om-

fattas av aktuella order avser produkter som är specialanpassade för köparen och som är tillverkade särskilt 

för köparen så får köparen häva köpet pga försening endast om hans syfte med köpet är väsentligen 

förfelat genom förseningen. Hävning ska vara skriftlig och ange skäl till att köparens syfte med köpet ska 

anses väsentligt förfelat och följderna därav. Säljaren ska efter mottagande av hävning upphöra med allt 

arbete på varan. Köparen har vid hävning skyldighet att till Säljaren betala skälig ersättning för material och 

nedlagt arbete på varan fram till hävning då detta är specialanpassade varor särskilt tillverkade för köparen.

Säljaren ansvarar inte i något fall vad gäller leveransförseningar, fel i levererad vara, skada orsakad av vara 

eller på annat sätt under detta Avtal, för indirekta skador eller förluster såsom produktionsbortfall, affärsför-

lust, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust eller följdskada oavsett om skadan kunde förutses eller 

inte.

Säljarens ansvar för skador eller förluster med anknytning till vara är alltid begränsat till ett maxbelopp mot-

svarande fakturabeloppet för respektive aktuell leverans.
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