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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH  
ÖVRIGA LEVERANSVILLKOR 

 
Allmänt 

1.1  Dessa allmänna villkor och övriga leveransbestämmel-
ser gäller för försäljning av skogsplantor samt utfö-
rande av markberedning och planteringsuppdrag. Det 
som särskilt stadgas om plantor samt under Övrigt ska 
även gälla försäljning av produkter i övrigt.  

 
Särskilt om skogsplantor 

2.1   Skogsplantor ska komma ur frö från för området god-
kända frömaterial.  

2.2 För leveransbeställningar ska Köparen senast i avtalet 
särskilt överenskommet datum, till Säljaren, fördela 
nästkommande års grundvolym vad gäller planttyper 
och användningsområde (marknadsområde/kontor). 
Fördelning ska också ske avseende vår- respektive 
höstleveranser. Säljaren ska efter mottagandet av be-
ställningen översända en orderbekräftelse. Bindande 
beställning föreligger den 10:e arbetsdagen efter av-
sändandet av orderbekräftelsen om inte skriftlig invänd-
ning gjorts mot orderbekräftelsen inom den tiden. 

2.3 Köparen avropar varor senast tio (10) vardagar före 
önskad leveranstidpunkt.  

2.4 Skogsplantor kan levereras fritt angiven plantskola eller 
terminal. Om Köparen underlåter att vid leveransställe 
plantskola eller terminal mottaga/avhämta plantorna på 
överenskommen leveransdag, ombesörjer Säljaren i 
möjligaste mån och på Köparens risk och bekostnad 
lagring av plantorna. Köparen är efter avropad leve-
ransdag skyldig att mot faktura erlägga betalning även 
för icke uthämtade plantor och därtill kommande lag-
ringskostnad. 

2.5  Vid leveransställe plantskola eller terminal tillkommer 
per uthämtningstillfälle en hos Säljaren för var tid gäl-
lande utlämningsavgift. 

2.6  Skogsplantor kan direktlevereras till av Köparen särskilt 

angivet leveransställe. Vid direktleverans ska Säljaren 

avlämna plantor vid av Köparen angivet leveransställe. 

Köparen ska inför transporten förse Säljaren med erfor-

derligt kartunderlag. Risken för plantorna övergår på 

Köparen vid Säljarens avlämnande av plantorna vid det 

överenskomna leveransstället. Samtliga kostnader för 

leverans/frakt, transport och hantering ska betalas av 

Köparen enligt särskild överenskommelse vid beställ-

ning. 

2.7 Köparen är införstådd med att skogsplantor kan levere-

ras frysta i kartong/säck eller färska i kartong/säck. 

2.8   Beställda plantor som inte avropats faktureras vid leve-
ranstidens utgång. För vårsäsongen ska leveranstiden 
anses gå ut senast den 30 juni. För höstsäsongen ska 
leveranstiden anses gå ut senast den 31 oktober. 

2.9  Säljaren är befriad från leveransskyldighet, utan rätt för 
Köparen till skadestånd eller annan ersättning, om le-
verans omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd 
av omständigheter utanför Säljarens kontroll (force ma-
jeure) som exempelvis eldsvåda eller arbetskonflikt 
såsom strejk eller lockout. Säljaren äger rätt att i 
nämnda fall helt eller delvis annullera beställningen el-
ler förlänga leveranstiden intill dess hindret upphört. 
Säljaren ska utan dröjsmål underrätta Köparen om le-
veranshinder inträffar. 

2.10  Vid bristande varutillgång, som beror på omständig-
heter som Säljaren inte kan råda över, förbehåller sig 
Säljaren rätten att utan ersättningsskyldighet kvotera in-
komna beställningar. 

2.11 Det åligger Köparen att utan dröjsmål efter leverans un-
dersöka plantornas kvalitet och kondition. Eventuell re-
klamation ska ske skriftligen inom åtta (8) dagar efter 
leveransdagen. Fel som inte kan upptäckas vid leve-
rans, ska skriftligen reklameras inom 45 dagar efter fak-
tisk leverans. Reklamerade plantor ska finnas tillgäng-

liga för besiktning av Säljarens personal.  Säljaren an-
svarar inte för plantor som Köparen i egen regi behand-
lat med preparat, av vad slag det må vara. 

2.12  Levererade plantor, som visas varit felaktiga vid leve-
rans, ersätts i mån av tillgång och under förutsättning 
att reklamation skett i enlighet med dessa villkor, mot 
nya felfria plantor. I de fall Säljaren inte har tillgång till 
likvärdiga ersättningsplantor krediteras Köparen faktu-
rerat belopp för de felaktiga plantorna. Ytterligare er-
sättning för indirekta skador såsom odlingsresultat, för-
lorad handelsvinst, planteringskostnader eller liknande 
utgår inte. 

2.13 Köparen ska sköta mottagna plantor enligt Säljarens 
anvisningar. Skador som kan härledas till brister i em-
ballage eller förpackning ersätts i första hand med nya 
plantor motsvarande skadat antal och i andra hand med 
plantornas värde, dock högst fakturerat värde. Ytterli-
gare ersättning utgår inte. 

2.14 Emballage lämnas, om inte annat särskilt avtalats, till 
närmaste återvinningscentral eller återförs till av Sälja-
ren anvisad insamlingsplats. 

2.15 I de fall parterna överenskommit därom utför Säljaren, 
med godkända preparat, behandling mot t.ex. snyt-
bagge. Säljaren garanterar att behandlingen sker enligt 
preparattillverkarens och Kemikalieinspektionens an-
visningar, men kan härutöver inte lämna någon garanti 
för behandlingen. 

 
Särskilt om tjänster 

3.1   Säljaren ansvarar för att kvaliteten upprätthålls i alla in-
gående moment. 

3.2  Säljaren ansvarar och väljer fritt inom avtalad tid tid-
punkt för utförande av tjänst. 

3.3  Köparen ska förse Säljaren med kartunderlag så snart 
som möjligt men senast den 31 januari avseende tjäns-
ter som ska utföras med start under januari – juni, re-
spektive senast den 31 maj avseende tjänster som ska 
utföras med start i juli – december. Kartunderlaget ska 
dels innehålla detaljerad karta med koordinat som visar 
området på vilken tjänsten ska utföras, dels översiktlig 
karta innefattande större närliggande ort. Köparen an-
svarar vidare för att säkerställa Säljarens framkomlighet 
såsom att anvisa Säljaren till farbara vägar och tillhan-
dahålla nödvändiga bomnycklar. 

3.4    Fakturering sker efter utfört arbete eller utförd del av ar-
bete. 

3.5  Utförd tjänst betraktas som godkänd om Köparen inte 
inom 45 dagar från slutlig fakturering framställt krav på 
rättelse. 

 
Övrigt 

4.1  Angivna priser är bindande och anges exklusive 
lagstadgad mervärdesskatt. Säljaren förbehåller sig rät-
ten att delfakturera. 

4.2    Betalningsvillkor är 30 dagar efter utställandet av fak-
tura. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta 
enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse en-
ligt vad som stadgas för inkassokostnader. 

4.3    Vid utebliven betalning eller om det finns skälig anled-

ning att anta att Köparen inte kommer att full-

göra sin betalningsskyldighet äger Säljaren rätt att av-

fordra Köparen säkerhet. Ställs inte godtagbar säker-

het eller sker ej förskottsbetalning äger Säljaren rätt att 

häva avtalet. 

4.4 Ändringar av detta avtal ska för att vara giltiga avfat-

tas skriftligen och undertecknas av behöriga företrä-

dare för båda parter. 

4.5    Svensk rätt ska gälla för detta avtal. Tvist angående 

rätta tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller 

angående rättsförhållanden på grund därav ska avgö-

ras av allmän domstol. 

______________ 


