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Inledande bestämmelser 
Bestämmelserna gäller som tillägg till ABM 07. 
 
Dessa allmänna villkor är avsedda att tillämpas när 
Säljaren som underlag för en leverans till Köparen 
tillhandahåller dimensionering, kalkyler och 
mängdberäkningar och/eller programvara för 
framtagande av sådant underlag.  
   
Dimensionering (Brand, <ljud, Statik) 
Uppgifter för dimensionering som lämnas av 
Säljaren skall ses som ett förslag och skall alltid 
kontrolleras och bedömas av Köparen (genom den 
ytterst ansvariga yrkesgruppen för respektive 
byggprojekt, d.v.s. konstruktörer, brandkonsult, 
ljudkonsult, byggherre/ beställare eller annan).  
 
Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller 
skada orsakad av felaktiga uppgifter enligt ovan.  
 
Användande av kalkyler och mallar 
Användande av kalkyler och mallar (även kallade 
kalkylprogram, beräkningsprogram eller mängd-
ningsprogram) tillhandahållna av Säljaren fråntar 
inte Köparen som användare av sådan kalkyl eller 
mall från konstruktions- eller projekteringsansvar. 
Sådana kalkyler och mallar samt resultat från 
beräkningar skall endast användas i vägledande 
syfte. 
 
Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller 
skada orsakad av användandet av kalkyler och 
mallar tillhandahållna av Säljaren. 
 
Mängdberäkningar 
Mängdberäkning (även kallat mängdning) utförd av 
Säljaren skall ses som ett förslag baserat på 
uppgivna förutsättningar. 
 
Om inget annat anges avser mängdberäknings- 
resultatet bruttomängd inkluderat 10 % spill för 
vägg- och undertaksprofiler samt 5 % för skiv -

material. Hänsyn tas ej till väggöppningar såsom 
fönster, dörrar och glaspartier. 
 
Säljaren påtar sig inget konstruktions och/eller 
projekteringsansvar i samband med mängd- 
beräkningen.  
 
Det åligger Köparen att göra en 
rimlighetsbedömning av de resultat mängd- 
beräkningen ger. Levererad mängdberäkning skall 
signeras av Köparen och returneras till Säljaren per  
e-post, fax eller post innan tillverkning och leverans 
av specificerat material påbörjas. 
 
Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller 
skada orsakad genom felaktig mängdberäkning. 
 

Reklamation 
Köparen får inte åberopa att av Säljaren utförd 
dimensionering, kalkyl eller mängdberäkning är 
felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister 
skriftligen lämnar Säljaren meddelande om felet 
(reklamation)  
 
Fel, som upptäcks eller borde ha upptäckts när 
uppgiften levererades till Köparen skall reklameras 
skriftligt till Säljaren innan beställning av det i 
mängdberäkningen specificerade materialet. Dock 
senast en (1) vecka efter mottagandet av 
mängdberäkningsresultatet. 
 
I annat fall skall fel reklameras skriftligen inom 10 
arbetsdagar efter det att fel upptäcks eller borde 
ha upptäckts eller annars kommit till Köparens 
kännedom genom reklamation från annan.   

Reklamation som inte gjorts enligt ovan får inte 
göras gällande av Köparen. 

Efter reklamation ska Säljaren snarast rätta felet i 
beräkningen.  
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