Tillägg och förtydligande
Cementleveranser

Nedanstående tillägg och förtydliganden ansluter till, och gäller vid motstridigt med företräde framför, ABM 07.

ABM 1, Köpesumma
Med ”Köpesumma” ska förstås överenskommet pris,
exklusive mervärdesskatt, för den levererad mängd
cement som ingår i en angiven avskiljbar byggnadsdel
eller enligt för varje leverans utfärdad leveranssedel.

ABM 9, Transport och Mottagande
Fast stående order / ramavtal
Cementa tillämpar, efter separat avtal med köpare, ett
system med s.k. fast stående order, enligt vilket
köparen får möjlighet att göra kontinuerliga uttag med
vissa volymer från avtalade cementdepåer. Cementa
tillämpar ett liknande upplägg för ramavtalskunder.
För sådana kunder (innefattande alla köpare som har
rätt att avropa cement under ramavtal eller under fast
stående order) gäller att de, utan specifik beställning
men inom ramen för ingånget avtal, kan hämta cement
vid avtalad depå upp till den mängd som följer av
bindande prognos bekräftad av Cementa enligt nedan
samt motsvarande godkänd kreditnivå.
Alla köpare som har rätt att avropa cement under
ramavtal eller under fast stående order ska i
prognosverktyg tillhandahållet av Cementa lämna en
prognos av sitt cementbehov i volymer per produkt
och depå. Prognos ska lämnas senast den sista
arbetsdagen i varje kalendermånad utvisande
leveransbehov med angivande av indikativa
budgetvolymer de efterföljande tre (3) månaderna.
Avgiven prognos enligt ovan är en förutsättning för att
bindande leveransåtagande ska föreligga. Om Cementa
inte varslat förhinder att leverera enligt av köparen
avgiven budgetvolym senast 6 kalenderveckor före
varje prognosticerad leveransvecka innebär detta ett
bindande leveransåtagande för Cementa motsvarande
den aktuella budgetvolymen för sådan leveransvecka.
Om inte andra uttagsnivåer per depå och vecka
överenskommits särskilt, ska volymerna i tabell 1
nedan gälla som övre gräns för köpares prognoser för
uttagsnivåer per depå och vecka. Köparen ska
skriftligen anmäla till Cementa om leveranserna från
respektive depå förväntas överstiga köparens
prognoser. För att köparen ska ha rätt att avhämta
den överstigande volymen krävs att Cementa
skriftligen bekräftat att Cementa kan leverera den
överstigande volymen.

Tabell 1 Uttagsnivåer per vecka
Depå
Degerhamn
Skövde
Västerås
Köping
Malmö
Luleå
Norrköping
Skellefteå
Stockholm 1
Sundsvall
Söderhamn
Umeå
Skellefteå
Örnsköldsvik
Varberg
Wallhamn

Volym/vecka
600 ton
600 ton
300 ton
600 ton
900 ton
600 ton
600 ton
300 ton
200 ton
300 ton
300 ton
600 ton
300 ton
300 ton
300 ton
300 ton

Vitcement

Beställning av vitcement görs till Cementa senast 5
arbetsdagar före önskad leverans. Leveranser som
överstiger 400 ton per vecka måste aviseras senast
21 arbetsdagar före leverans.

ABM 10, Rätt till tidsförlängning
Cementas möjlighet att upprätthålla normal produktions- och
leveranskapacitet är beroende av ett stort antal samverkande
omvärldsfaktorer, bl.a. tillgång till olika bränsleslag och drivmedel,
fartygstransporter, slitage- och reservdelar, råvaror för
cementproduktion (exempelvis kalksten och olika tillsatsmedel)
och beviljande av erforderliga miljötillstånd för kalkstensbrytning
och olika utsläppsvärden. Om Cementa från tid till annan inte kan
uppfylla sina volym- eller leveransåtaganden enligt löpande avrop
eller ramavtal har Cementa rätt till förlängning av leveranstiden,
och ska inte anses ansvarigt för försening eller annat avtalsbrott,
om Cementa inte agerat vårdslöst. Cementas skyldigheter är
begränsade till att vid var tid vidta kommersiellt rimliga åtgärder
för att säkra normal produktions- och leveranskapacitet.

ABM 28, Pris

ABM 19, Reklamation

Vid misstanke om fel i cement ska köparen, för att
felet ska kunna göras gällande mot Cementa, omgående och senast inom 5 dagar anmäla felet till
Cementa genom att fylla i och skicka in formuläret
”Produktsynpunkt” som bifogas dessa villkor och
kan hämtas på www.cementa.se. Köparen ska säkra
ett cementprov om minst 20 kg från aktuell leverans
vilket ska överlämnas till Cementa för undersökning.

ABM 07 punkt 28 gäller med följande ändringar. Om förutsättningar
för ändring av pris föreligger enligt ABM 07 punkt 28, första
meningen, har Cementa rätt att påkalla omförhandling av avtalade
priser motsvarande den skäligen uppskattade påverkan av
kostnadsändringar för respektive kostnadsslag på säljarens
nettokostnader för produktion och leverans av cement. Om
parterna inte enats om prisjustering inom tre (3) veckor har vardera
parten rätt att säga upp avtalet till upphörande med två (2) månaders
uppsägningstid.

Vid misstanke om fel i cement får inte cementet
ABM 30, Debitering och betalning
användas utan att korrigerande åtgärd vidtas.
Debitering
av lastad cement sker enligt vågsedel vid
Cementa tar inget ansvar för korrigerande åtgärder
leveranstillfället
eller per säck vid leverans av säck om 25 kg
som utförs utan Cementas godkännande.
eller 20 kg. Betalning ska vara Cementa tillhan- da senast 30
dagar från fakturadag. Vid försenad betalning utgår
Köparen ska spara provtagningsresultat och annan
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
information om cementets användande i minst 6
månader från det att cementet har använts. Cementa
har rätt att ta del av denna information och annan
ABM 33, Produktinformation
information som har samband med reklamationen.
Vid arbete med cement och tillverkning av cement- baserade
produkter ska skyddsutrustning användas. Cementa
tillhandahåller, utöver lagstadgad produkt- information
ABM 20, Ansvar för fel
Det åligger köparen att visa att Cementas anvisningar och kompletterade råd och anvisning för hantering av cement.
bestämmelser om hantering av cement har efterföljts för Information, så som produkt- blad och säkerhetsdatablad, kan
på hämtas på www. cementa.se eller via Cementas växel 08att fel ska kunna göras gällande.
625 68 00.

ABM 24, Ersättningsskyldighet
Begränsningen av säljarens ersättningsskyldighet
enligt ABM 07 punkt 24 andra stycket (max 15 % av
köpesumman definierad enligt punkten 1 ovan)
omfattar även kostnader för lokalisering av fel,
kostnader för åtkomst och montering av reparerad
eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit
genom reparation eller utbyte om inte sådana
kostnader i det enskilda fallet ersätts av den
försäkring som Cementa ska vidmakthålla enligt ABM
07 punkt 26.

ABM 34, Tvist
Tvist i samband med leveranser underkastade dessa tillägg och
förtydliganden ska avgöras med tillämpning av svensk nationell
rätt genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Leveransklausuler

Villkor för leverans behandlas i särskild bilaga beroende
på transportslag. Leveransklausulerna ansluter till
”Leveransklausuler för Byggbranschen 2008”.

I tillägg till ABM 07 punkt 24 tredje stycket utgår inte Bilagor till detta dokument
ersättning för stillestånds- eller hinderskostnader, Tillägg och förtydligande till:
eller för ersättning eller skadestånd som köparen är • HOS, Bulk
skyldig att utge enligt avtal med annan än säljaren.
• LLK, Bulk
• HLS, Säck
ABM 26, Försäkring
• LOK, Järnväg
Cementa ska upprätthålla ansvarsförsäkring med ett
• HLS, Järnväg
försäkringsbelopp om lägst SEK 20 miljoner.
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