
Tillägg till NL 17 KL 20  

Allmänna leveransbestämmelser 

för kabel och ledning  

Detta tillägg innehåller komplettering till och ändring av villkoren i 

Allmänna leveransbestämmelser NL 17 och är avsett för kabel och ledning. 

Utgivna av SELCABLE inom Teknikföretagens Branschgrupper AB 

 

 
 

Lagar och förordningar 

1. Produkten ska på anbudsdagen uppfylla de krav som 

följer av lagar, förordningar och andra offentliga be-

stämmelser. 

Ändras sådana lagar, förordningar och andra offentliga 

bestämmelser eller den gängse tillämpningen av dessa 

mellan anbudsdagen och leveransdagen, ska säljaren 

utföra därav föranledda ändrings- och tilläggsarbeten. 

Är parterna oense om hur avtalsvillkoren ska 

påverkas av sådana ändrings- och tilläggsarbeten 

ska säljaren, i avvaktan på att enighet kan nås, eller 

tvisten löses enligt NL 17 punkt 48, utföra sådana 

arbeten på löpande räkning. 

Produktändringar 

2. Säljaren har rätt att leverera Produkten med efter 

avtalsdagen företagna produktändringar. Om säljaren 

har skäl att anta att ändringar kan medföra tekniska 

eller ekonomiska olägenheter för köparen ska dock 

dennes godkännande först inhämtas.  

Metermarkering (tillägg till punkt 2 i NL 17) 

3. För produkter försedda med metermarkering gäller 

att måtten är ungefärliga. Bindande längduppgifter 

anges separat på grundval av mätning med krönta 

räkneverk. 

Förpackning (tillägg till punkt 12 i NL 17) 

4. Förpackningsmaterial ingår i priserna med undantag 

för emballage av returkaraktär, för vilket särskild 

avräkning ska ske. Beträffande kabeltrummor gäller 

dock vad som anges härom i avtal, anbud, prislista 

eller katalog. 

Lossning m.m. (tillägg till punkt 12 i NL 17) 

5. Oberoende av vilken leveransklausul parterna har 

kommit överens om, ansvarar köparen för att tillfarts-

vägar finns från allmän väg till leveransplatsen samt för 

lossning av Produkten. 

Försenad leverans av lagerförda artiklar av 

standardkaraktär (ändring av punkt 16 och 17 i NL 

17) (För övriga artiklar ska NL 17 punkt 16 och 17 

gälla oförändrade.) 

6. Levererar säljaren inte Produkten i rätt tid, har 

köparen rätt att genom skriftligt meddelande till 

säljaren fastställa en skälig slutlig frist för leverans och 

att därvid ange att köparen avser att häva avtalet om 

leverans inte sker inom denna frist. Har leverans inte 

skett inom den slutliga fristen har köparen rätt att häva 

avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. 

Är förseningen av väsentlig betydelse för köparen, eller 

står det klart att en sådan försening kommer att inträffa, 

har köparen rätt att genom skriftligt meddelande genast 

häva avtalet. 

7. Häver köparen avtalet enligt punkt 6 har han rätt till 

ersättning av säljaren för den skäliga merkostnad han 

orsakas vid anskaffning av motsvarande produkt från 

annat håll. Utöver ersättning för sådan merkostnad 

saknar köparen varje annan rätt till ersättning med 

anledning av säljarens försening. 

Prisvillkor 

8. Om inte annat pris avtalats gäller det pris som anges i 

den prislista som säljaren allmänt tillämpar på leverans-

dagen. 

Returer 

9. Felfritt gods får returneras endast efter särskilt god-

kännande av säljaren. 



Ansvar för fel 

10. (ändring av punkterna 26, 27 och 36 i NL 17) 

Säljaren ansvarar för fel som visar sig inom två år efter 

leveransen. För delar som reparerats eller bytts ut gäller 

en ny ansvarstid om två år. Dock ansvarar säljaren inte i 

något fall för fel i Produkten längre än tre år från den 

ursprungliga ansvarstidens början. 

I de fall köparen ansvarar mot sin kund enligt någon av 

Byggandets Kontraktskommittés allmänna bestämmel-

ser, utgivna 2004 eller senare, ansvarar säljaren för fel i 

Produkten som visar sig inom den tid som köparen 

ansvarar mot sin kund, dock högst fem år från leverans 

av Produkten. Detta utsträckta ansvar gäller endast 

under förutsättning att köparen visar att felet inte 

orsakats av omständigheter som tillkommit efter lever-

ansen. I det i andra stycket av denna punkt angivna 

fallen ansvarar säljaren vidare för väsentliga fel som 

beror på säljarens vårdslöshet intill dess ansvaret 

preskriberas enligt lag. 

 

 

Selcable 
har kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB 
Box 5510, 114 85 Stockholm  
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11. (ändring av punkt 29 och punkt 35 c) i NL 17) 

Genom att till köparen avlämna en reparerad eller i 

utbyte levererad del ska säljaren anses ha fullgjort sina 

förpliktelser med avseende på den felaktiga delen. 

Säljaren åtar sig att på uppställningsplatsen utföra 

inmontering av den reparerade eller i utbyte levererade 

delen under förutsättning att särskild överenskommelse 

träffats härom.  

Hävning på grund av väsentligt fel som ej avhjälps kan 

ske endast såvitt avser den del av Produkten som på 

grund av säljarens underlåtenhet inte kunnat tas i bruk. 


