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Generella avtalsvillkor för inköp av material, tjänster, konsulter och entreprenader för 

AB Strängbetong 

1. Tillämplighet: Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas av AB Strängbetong i samband med inköp av 

tjänster och produkter i den mån individuellt förhandlat avtal inte anger annat. För de fall säljaren 

tillämpar allmänna leverans/försäljningsvillkor äger Strängbetongs avtalsvillkor företräde vid 

motstridiga villkor om inte parterna skriftligen överenskommet annat. 

2. Säljare: Med säljare avses i detta avtal den som är leverantör i förhållande till AB Strängbetong, 

Säljaren är skyldig att inneha F-skattsedel. 

3. Avtalsvillkor: För inköp gäller byggsektorns standardavtal i AB-familjen – AB 04, ABT 06, ABK 09, 

ABM 07, AB-U 07 och ABT-U 09, med de ändringar och tillägg som framgår av dessa avtalsvillkor. 

Avtalsvillkoren anses bekräftade av leverantören om denna ej meddelat AB Strängbetong annat 

senast i samband med orderbekräftelse. 

4. Leverans- och fraktvillkor: Leverantören ska leverera inom avtalad tid, till utsatt pris och med angiven 

kvalitet, i de fall avtalet inte specificerar sådana villkor ska leverans fullgöras inom 24 timmar från 

orderdatum till ett pris motsvarande marknadsmässigt bästa pris och kvalitet som normal tillämpas 

för aktuell typ av vara eller tjänst. Om detta inte efterföljs ska anbudsgivaren ersätta AB Strängbetong 

med 5 % av ordersumman per förseningsvecka på aktuell order. Leverantören ska ej debitera 

emballagekostnader eller dylikt. Leverantören ska ansvara för gods under frakt från leverantören till 

överenskommen leveransadress. Leverans ska ske utan kostnad till AB Strängbetongs beställande 

enhet. 

5. Avtalstid: Avtal mellan parterna gäller intill dess att varan eller tjänsten är levererad. För förlängning 

av avtal krävs ny order från AB Strängbetong. Parterna har emellertid kvarvarande skyldigheter enligt 

detta avtal. 

6. Betalnings- och faktureringsvillkor: Se faktureringsvillkor på www.strangbetong.se 

Samtliga fakturor, orderbekräftelser och följesedlar/packsedlar ska vara tydligt markerad med AB 

Strängbetongs specifika inköpsordernummer. Samtliga fakturor ska skickas som e-faktura eller via e-

post som PDF-format till faktura@strangbetong.se 

Faktureringsavgift, expeditionskostnad eller liknande accepteras inte av Strängbetong. Debitering ska 

ske med 60 dagars kredittid, vid försenad betalning ska anbudsgivaren inte debitera någon 

dröjsmålsränta eller påminnelseavgifter under 200Sek. För övrigt gäller räntelagen.  

 

I tillägg till våra faktureringsvillkor skall följande villkor gälla med hänsyn till byggsemestern: 

Fakturor inkomna mellan 16 juni och 30 juni förfaller till betalning tidigast 7 augusti. 

Fakturor inkomna under juli förfaller till betalning tidigast 7 september. 

 

7. Etik- och miljökrav: AB Strängbetong föredrar samarbete med ISO 9001 och 14001-certifierade 

leverantörer.  

8. Tvist: Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas mellan båda 

parter, tvist som parterna inte kan lösa genom förhandling ska avgöras av allmän domstol med 

tillämpning av svensk rätt.  

9. Force Majeure / befrielsegrunder: Strängbetong och leverantören ska gemensamt stå för det 

kostnader som uppstår i samband med dröjsmål, brist eller skada som beror på författning, 

myndigheters åtgärder eller föreläggande, krigshändelser, strejk, lockout, bojkott, blockad, 

naturkatastrof eller liknande omständigheter.  

10. Sekretess: Det är inte tillåtet för någon av parterna att diskutera anbud, priser, värdering etc. med 

någon utomstående part på ett sådant sätt att någon av parterna gynnas eller missgynnas.  

 


