ABM 92 – FABRIKSBETONG rev 1 jan 2004
Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av
fabriksbetong nedan benämnd betong.
Antagna av Sveriges Byggindustrier och Svenska Fabriksbetongföreningen.
För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor
till yrkesmässig byggverksamhet ABM 92 samt
byggbranschens leveransklausuler HLS, LLK eller LIK med de
ändringar och tillägg som framgår av dessa ABM 92 Fabriksbetong.

Visar prov som utborrats ur färdig konstruktion bättre värde än
kubprov gäller det utborrade provet, värderat enligt BBK 04,
framför kubprovet.
Reklamation
ABM 92 pkt 16 utgår och i stället gäller följande.

Tillämplighet
Bestämmelserna är avsedda att tillämpas vid leverans av betong enligt Byggbranschens leveransklausuler HLS (Hämtat
Lastat Säljaren),LLK (Levererat Lossat Köparen) eller LIK
(Levererat Inburet Köparen) och skall åberopas i avtalet.
Av avtalet skall framgå vilken leveransklausul som gäller för
leveransen.
Anbud
Tillägg
Beställning av betong bör ske i god tid senast kl. 14.00 dagen
före leverans. Vid mera omfattande eller komplicerade
gjutningar bör i god tid samråd ske mellan köparen och
säljaren. Om köparen under pågående leverans önskar ökning
eller minskning av leveranstakten i förhållande till avtalat
leveransschema, skall säljaren omedelbart underrättas.
Säljarens möjligheter att acceptera dylika förskjutningar är
beroende av övriga leveransåtaganden.
Transport
ABM 92 pkt 5 utgår och istället gäller följande:
Säljaren förutsätter att leveransen kan ske enligt vid
anbudstillfället gällande förutsättningar för allmän väg tillåten
lastprofil och tillåtet axeltryck fram till Iossningsplats.
Ansvar vid försening
ABM 92 pkt 6-12 utgår och ersätts med följande:
Bedömer part att han kommer att bli försenad med
avlämnande eller mottagande av varan skall han omgående
underrätta motparten och därvid ange när avlämnande eller
mottagande kan ske. Vill motparten inte godta förseningen
skall han omgående meddela den försenade parten detta; i
annat fall får han inte häva köpet om det fullgörs inom den tid
som angetts.
Mottagningskontroll och provning
ABM 92 pkt 15 utgår och i stället gäller följande.
Betong levererad av medlem i Svenska
Fabriksbetongföreningen är en produkt med bestyrkta
egenskaper, dvs har en tredjepartscertifierad
tillverkningskontroll, varför regler i BKR 2003 om
mottagningskontroll av gäller. Köparen skall utföra
mottagningskontroll enligt SS ENV 13670-1 avsnitt 8.2 och
11.2 samt kvittera mottagandet genom undertecknande av
följesedeln.
Ämnar köparen prova betongen i annan utsträckning än vad
som anges i SS ENV 13670-1ska detta ske enligt vid varje
tidpunkt gällande svensk standard. Säljaren skall, där så är
möjligt, beredas tillfälle att närvara vid provtagningen.

Fel som köparen märkt eller borde ha märkt skall, för att kunna
göras gällande mot säljaren, omgående anmälas till säljaren
samt bör bekräftas skriftligen. Vid anmält fel får betongen inte
användas eller sammanblandas med annan betong innan
säljaren beretts tillfälle att undersöka betongen och vidtaga
erforderliga åtgärder. Om dessa villkor inte iakttas kan
köparen inte åberopa något fel gentemot säljaren. Vid anmält
fel åligger det säljaren att omgående undersöka betongen och
vidtaga erforderliga åtgärder.

Säljarens ansvar för fel
ABM 92 pkt 17 gäller med följande tillägg.
Betong med föreskriven sammansättning skall motsvara vad
som angivits i det enskilda avtalet mellan parterna. Säljaren
lämnar dock inte någon utfästelse eller garanti vad gäller
hållfastheten för betong med föreskriven sammansättning.
Om betongen efter avlämnandet förändras av annan än
säljaren genom tillsatser eller påverkas av för betongen
skadlig miljö ansvarar säljaren inte för därigenom uppkomna
kvalitetsförändringar.
Säljaren ansvarar inte för fel som orsakats av eller är
hänförliga till att andra produkter inte är kompatibla med
betongen i den omgivning i vilken denna används, eller till att
betongen använts på ej avsett sätt eller för ej avsett ändamål.
ABM 92 pkt 19 gäller med följande tillägg:
Fel kan alternativt regleras genom värdeminskningsavdrag om
parterna är överens därom.
ABM 92 pkt 22 gäller med följande ändring i andra stycket.
Ansvarsbegränsningen gäller även kostnader för lokalisering
av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad
eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom
reparationen eller utbytet.
Försäkring
ABM 92 pkt 24 gäller med följande ändring i 2 st.
Säljaren skall under den tid som avses i punkt 17 ha
ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan
inklusive kostnader för lokalisering av fel, kostnader för
åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt
kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet.
Försäkringsbeloppet skall vara lägst tio (10) miljoner kronor per
skada och självrisken får vara högst ett basbelopp.

