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ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

 VID FÖRSÄLJNING AV PAPPER, PAPP OCH FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Utarbetade av Svenska Pappersgrossistförbundet och Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen

TILLÄMPLIGHET
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån säljaren och köparen inte

skriftligt avtalat annat.

DEFINITIONER
2. Leverans avser den av ett visst kontrakt omfattade mängd varor, som levereras

samtidigt.
Parti avser en eller flera enheter av en viss specificerad kvalitet och utförande,
tillverkade av ett bruk och levererade samtidigt.
Enhet avser rulle, bal, pall, paket eller annan transportförpackning.
Ytvikt avser vikten per kvadratmeter, fastställd enligt SCAN-P 6:75 eller den SCAN-
norm, som kan komma att antas i dess ställe.
Avtalad ytvikt avser den i kontraktet angivna ytvikten.
Faktisk ytvikt för ett parti är medeltalet av ytvikt  som den bestäms genom uttagande
av prov och provning enligt  SCAN-P 1:61 och SCAN-P 6:75 eller sådana SCAN-
normer, som kan komma att antas i deras ställe. För tidningspapper, trähaltigt
tryckpapper, journalpapper, liner och fluting skall emellertid den faktiska ytvikten
bestämmas med utgångspunkt från dessa produkters fukthalt vid tillverkningen.
Nominell vikt för en leverans av ark avser levererat antal ark multiplicerat med deras
avtalade yta och avtalade ytvikt.
Tolerans i fråga om ytvikt avser tillåten avvikelse mellan avtalad och faktisk ytvikt
uttryckt i procent av avtalad ytvikt.

3. Grossistlagerorder avser en order om leverans från en grossists lager.
Brukslagerorder avser en order som levereras från vid bruk liggande färdiglager av
standardsortiment.
Tillverkningsorder avser en mot särskild order utförd tillverkning.

LEVERERAD KVANTITET
4. Levererad kvantitet uttrycks i och beräknas efter godsets vikt då det är tillverkat och

förpackat.
5. För rullar och för oräknade ark bestäms vikten brutto för netto, varvid för rullar

inräknas omslag, hylsor och pluggar samt för ark omslag. För räknade ark utgör vikten
den nominella vikten enligt definitionen i punkt 2.

6. Levererad kvantitet är avgörande för vad köparen skall betala samt för bedömningen
enligt punkt 7 om sådan avvikelse från avtalad kvantitet föreligger att köpet inte skall
anses avtalsenligt fullgjort.

KVANTITETSTOLERANSER VID TILLVERKNINGSORDER
7. En tillverkningsorder skall anses avtalsenligt fullgjord om den levererade kvantiteten

inte avviker från den avtalade kvantiteten med mer än vad som nedan anges. Omfattar
en leverans flera partier, skall varje parti bedömas för sig

A. Finpapper och grafisk kartong oavsett ytvikt

Avtalad kvantitet Medgiven avvikelse
!%

2,5 ton men under 5 ton 10
5 ton men under 10 ton 7,5
10 ton men under 50 ton 5
50 ton och däröver 3

B. Liner och fluting oavsett ytvikt

Avtalad kvantitet Medgiven avvikelse
!%

Under 10 ton Särskild överenskommelse
skall träffas

10 ton men under 20 ton 15
20 ton men under 50 ton 10
50 ton men under 100 ton 7,5
100 ton och däröver 5

C. Övrigt papper i ytvikter t.o.m 180 g/ m2

Avtalad kvantitet Medgiven avvikelse
!%

Under 1 ton 15
1 ton men under 5 ton 10
5 ton men under 10 ton 7,5
10 ton men under 100 ton 5
100 ton och däröver 3

D. Övrig kartong och papp i ytvikter över 180 g/m2

Avtalad kvantitet Medgiven kallelse
!%

Under 5 ton 15
5 ton men under 15 ton 10
15 ton och däröver 5

För färgade kvaliteter enligt A-D medges en ytterligare avvikelse med ! 2,5%.
Samtliga toleranser får dubbleras då en minimi- eller maximikvantitet beordrats.

YTVIKTSTOLERANSER
8. Ett parti skall anses avtalsenligt levererat i fråga om ytvikt när den faktiska ytvikten

inte avviker från den avtalade ytvikten med mer än som anges nedan i tabellerna och
provvärdena för individuella enheter inte avviker från den avtalade ytvikten med mer
än som i tabellerna anges för 2,5 ton respektive 1 ton. Omfattar en leverans flera
partier av olika kvaliteter, skall ytvikten för varje parti bestämmas för sig.

A. Finpapper och grafisk kartong

Partiets vikt Finpapper g/m2 Grafisk kartong g/ m2

30-39 40-59 60-170 171-449 450 o. däröver
ton !% !% !% !% !%
2,5 6 5 5 6 7
5 6 4 3,6 4,5 5,5
10 6 4 3,2 4 5
20 6 4 2,7 3,5 4,5
50 och däröver 6 4 2,3 3 4

B. Övriga Papperskvaliteter

Partiets vikt Tidning- och journal-
papper

Mjukpapper Övrigt papper

ton !% !% !%
1 5,0 9,0 7,0
5 3,6 6,5 5,1

10 3,2 5,7 4,4
20 2,7 4,9 3,8
50 2,3 4,1 3,2

100 2,0 3,6 2,8
500 1,4 2,6 2,0

1 000 1,3 2,3 1,8
3 000 1,0 1,8 1,4

Toleranserna för mellanliggande storlek på ett parti enligt A och B erhålles genom
lineär interpolation. För grossistlagerorder och brukslagerorder gäller, oavsett
partiets storlek, toleransgränsen för 10 ton.

C. Liner, fluting, förpackningskartong och papp

Partiets vikt <450g/ m2 "450g/ m2

!% !%
1 ton men under 15 ton 5,0 8,0
15 ton men under 60 ton 4,0 5,5
60 ton och däröver 3,5 4,0

MÅTTOLERANSER
9. Ett parti skall anses avtalsenligt levererat om de faktiska måtten (vid leverans i ark

bredd och längd, vid leverans i rullar bredd) inte avviker från de avtalade måtten
med mer än vad som nedan anges. Minst 95% av tagna måttprov skall ligga inom
toleransgränserna.

A.    Finpapper och grafisk kartong

Ark Medgivna avvikelser
Ej renskuret ! 0,4%, dock ej överstigande ! 3 mm
Renskuret i giljotin eller
precisionsskuret ! 1 mm vid arklängd under 1.000 mm och

! 0,1% vid arklängd över 1.000 mm
Vinkelnoggrannhet ! 1 mm per 1.000 mm
Kantjämnhet Avvikelse mellan intilliggande ark inom

pall maximum 3 mm

Rullar
Under 500 mm ! 1 mm
500-1.999 mm ! 2 mm
2.000 mm och däröver ! 5 mm

B. Övrigt papper samt övrig papp och kartong

Medgivna avvikelser
Ark
Ej renskuret ! 0,4%, dock ej överstigande ! 3 mm
Renskuret i giljotin eller
precisionsskuret ! 0,2%, dock ej överstigande ! 2 mm

Rullar (med renskuren kant)
Under 400 mm ! 2 mm
400-1.999 mm ! 3 mm
2.000 mm och däröver ! 5 mm



REKLAMATION VID FEL ELLER BRIST
10. Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Vid

reklamation skall köparen framställa sina yrkanden och ange grunden för dessa.
Härvid skall köparen lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering jämte övriga
uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklamationen.
Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset.

11. Fel eller brist som framgår av faktura skall reklameras senast inom sju (7) arbetsdagar
från mottagandet av fakturan.

12. Fel eller brist, varmed godset kan vara behäftat, skall reklameras till säljaren snarast,
dock senast inom sju (7) arbetsdagar om felet eller bristen kan iakttas vid
okulärbesiktning av godset eller dess emballage, och i övrigt så snart felet eller bristen
upptäcks, dock senaste inom tre (3) månader, allt räknat från det godset lossats på
destinationsorten.

13. Synlig skada på eller brist i godset, som kan antas ha uppkommit under transporten ,
skall köparen genast anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Övriga
icke synliga transportskador skall senast inom sju (7) dagar efter godsets mottagande
anmälas till transportföretaget för besiktning.

14. Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten eljest ger anledning till
misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan användning inte påbörjas utan
säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i kvaliteten under användningen, skall
han omedelbart inhämta säljarens anvisningar. Säljaren skall omedelbart lämna sådana
anvisningar.

15. Vid reklamation skall köparen iaktta i punkterna 10-14 angivna villkor och tidfrister. I
annat fall blir reklamationen inte giltig gentemot säljaren och köparen förlorar all rätt
till talan.

ANSVAR VID FEL ELLER BRIST
16. Om levererat parti inte uppfyller de stadgade toleranserna enligt punkterna 7-9 eller

eljest väsentligt avviker från avtalad specifikation på kvalitet, skall säljaren avhjälpa
felet genom att antigen leverera felfritt gods utan dröjsmål eller medge avdrag på
köpeskillingen som svarar mot felet.

17. Köparen är berättigad häva köpet av ett parti på grund av fel endast om säljaren
försummat att utan dröjsmål leverera felfritt gods eller medge mot felet svarande
avdrag på köpeskillingen. Om endast en mindre del av godset är felaktigt och
resterande del kan användas av köparen, äger köparen häva endast beträffande den
felaktiga delen.

18. Vad som föreskrivs i punkterna 16-17 beträffande fel skall äga motsvarande
tillämpning vid brist.

LEVERANS AV SÄRSKILDA PARTIER
19. Är leverans i särskilda partier avtalad, skall varje parti anses såsom en separat

leverans. Fel, brist eller dröjsmål i fråga om ett eller flera partier skall inte påverka
giltigheten av avtalet i övrigt i annan mån än när så uttryckligen angivits i avtalet.
Denna bestämmelse påverkar dock inte tillämpningen av punkterna 27-28.
Om köparen enligt bestämmelserna i punkt 16 nödgats leverera felfritt gods eller
medge avdrag på köpeskillingen beträffande leveranser av minst två på varandra
följande partier av samma slag, har köparen rätt att häva avtalet vad gäller återstående,
ej levererade partier.

PROVTAGNING
20. Vid provtagning på gods skall prov uttas enligt den metod härför, som fastställs i

SCAN-P 1:61 eller motsvarande norm som kan komma att antas i dess ställe, och
proven bedömas enligt vid varje tillfälle härför gällande normer. Säljaren skall ha rätt
att vara representerad vid provtagningen.

21. Köparen förlorar all rätt till talan på grund av fel i godset om han ej tillser att så stor
del av godset återstår att tillförlitlig provtagning kan ske.

SKADESTÅNDSSKYLDIGHETENS OMFATTNING
22. Utöver vad som ovan har angivits beträffande påföljderna vid fel eller brist skall

säljaren ersätta köparen för de extra kostnader, som denne visar att han haft för
bearbetning efter säljarens anvisningar samt för hantering, lagring och försäkring.

23. Säljaren skall, utöver vad som i punkt 22 sagts, inte ha något ansvar för skada eller
förlust som kan drabba köparen till följd av otillräcklig eller felaktig leverans. Dock
skall, när säljaren lämnat uttrycklig utfästelse om godsets speciella egenskaper för
angivet ändamål och sådan utfästelse ej infrias, skadestånd för bristande uppfyllelse av
utfästelsen utgå med den begränsning som följer av regeln i punkt 24.

24. Det skadestånd, som endera parten kan bli förpliktad utge vare sig detta avser fel,
brist, försening eller annat avtalsbrott, skall inte överstiga värdet av den skada, som
den felande parten vid avtalets slutande rimligen kunnat förutse, och inte heller
inkludera ersättning för indirekta skador eller följdskador. Skadeståndet skall i intet
fall överstiga fakturavärdet av det parti, som föranleder skadeståndet.

25. Om endera parten gör gällande att avtalsbrott skett från den andra partens sida, skall
han vidta åtgärder för att begränsa skadan i den utsträckning han kan göra det utan
orimliga besvär och kostnader. Om han underlåter att vidta sådana åtgärder, äger den
part som begått avtalsbrottet rätt till reduktion av eventuellt skadestånd.

SKATTER OCH AVGIFTER
26. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpade mervärdeskatt

även som andra skatter och avgifter som belastar varan eller kan komma att påföras
denna och som fastställs av offentlig myndighet.

KOSTNADSÄNDRINGAR
27. Säljaren äger rätt att utta ett pristillägg motsvarande efter avtalets ingående inträffade

kostnadsökningar

dels på grund av offentlig myndighets åtgärd eller beslut, t.ex. delvalvering,

dels på grund av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt avseende
förnödenhet eller tjänst, som är nödvändig för utförandet av säljarens avtalade
prestation.

28. Inträffar efter avtalets ingående en ökning – utöver vad som sagts i punkterna 26 och
27 – med minst tio (10) procent av säljarens totala kostnader för varans tillverkning
och transport, skall säljaren ha rätt att begära förnyad förhandling om priset på
leveranser, som skall ske trettio (30) dagar eller mer efter säljarens begäran om
förhandling, syftande till att tillförsäkra honom kompensation för hans ökade
kostnader. Om överenskommelse om sådan kompensation inte kan nås inom
nyssnämnda trettiodagarsperiod, äger säljaren, utan ansvar för någondera parten,
häva avtalet i vad gäller ej levererad del av den avtalade kvantiteten.

BETALNINGSVILLKOR
29. Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas kontant senast inom trettio

(30) dagar från dagen för fakturans utställande. Vid försenad betalning skall köparen
till säljaren erlägga dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen efter en procentsats som
med lägst nio (9) procentenheter överstiger Riksbankens vid varje tidpunkt gällande
diskonto.

SÄLJARENS RÄTTIGHETER VID KÖPARENS OBESTÅND
30. Har köparen efter köpeavtalets ingående

underlåtit att till säljaren erlägga till betalning förfallen likvid
eller blivit försatt i konkurs
eller fått till stånd offentlig ackordsförhandling utan konkurs
eller vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder
eller inställt sina betalningar
eller eljest kan antas vara på sådant obestånd att betalningen inte blir rätteligen
erlagd

äger säljaren, intill dess betryggande säkerhet ställts för betalning, hålla icke
levererad del av varan inne eller, där den är försänd men ej kommit i köparens
besittning, hindra dess utgivande. Säljaren äger jämväl häva köpet, om köparen ej
genast efter anmaning ställer betryggande säkerhet.

31. Har godset kommit i köparens besittning efter det att omständighet som sägs ovan
inträffat beträffande köparen, äger säljaren häva köpet oaktat att fordran för det
sålunda levererade ej är förfallen till betalning. Säljaren äger dock ej  häva köpet om
köparen genast ställer betryggande säkerhet för betalning.

32. Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess det blivit till fullo betalt.
Accept eller annan förbindelse anses ej som betalning, förrän den är helt inlöst.

BEFRIELSEGRUNDER
33. Följande skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar efter avtalets ingående -

eller då de har inträffat dessförinnan, om deras följder inte kunnat klart förutses vid
avtalets ingående – och förhindrar, försenar eller menligt påverkar den produktion, i
vilken köparen (eller köparens i kontraktet namngivna kund, om köparen är grossist)
avser att använda varan eller köparens mottagande av varan eller tillverkningen av
den försålda varan hos säljaren eller dess leverans med överenskomma
transportmedel, nämligen :krig; krigsfara; uppror; inre oroligheter; blockad;
rekvisition; beslag; militärinkallelser; importförbud; bränsle- eller elbrist;
arbetsmarknadskonflikter; allmän brist på arbetskraft, transportmedel, råvaror eller
andra industriförnödenheter; vattenbrist; snöhinder, översvämning eller annan
naturkatastrof; ishinder; maskinhaverier; eldsvåda; epidemier och varje annan
omständighet utom parternas kontroll, häri även inbegripet utebliven,  försenad eller
felaktig leverans från säljarens leverantörer av råvaror eller andra
industriförnödenheter.

34. Säljaren respektive köparen må med hänvisning till någon av ovan angivna
befrielsegrunder uppskjuta avtalets fullgörande, varvid ingendera parten skall hållas
ansvarig för den eventuella skada, som uppstår till följd härav. Leverans av varor,
som redan är tillverkade eller under tillverkning eller på väg från säljaren till
köparen, måste emellertid alltid mottas av köparen.

35. Då uppskov enligt punkt 34 varat mindre än tio (10) dagar i följd, skall leveransen
återupptas så snart som möjligt och avse hela den avtalade kvantiteten. När sådant
uppskov varat under en period av tio (10) dagar eller mer i följd, skall de under
uppskovstiden uteblivna leveranserna vara annullerade utan ansvar för någondera
parten och resterande leveranser återupptas enligt avtalet. Om uppskovet varat mer
än tre (3) månader, äger envar av parterna utan ansvar för någondera parten häva
avtalet vad avser resterande leveranser.

36. Part, som önskar åberopa någon befrielsegrund som angivits i punkt 33, skall utan
dröjsmål underrätta den andra parten skriftligen, per telegram eller per telex, vid
befrielsegrundens inträffande och vid dess upphörande samt så snart som möjligt
meddela den andra parten om och i vilken utsträckning hans åberopande av
befrielsegrunden nödvändiggör ett uppskov.

SKILJEDOM
37. Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av träffat avtal eller därur

härflytande eller därmed sammanhängande förhållanden skall inte hänskjutas till
domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän; dock skall
säljaren inte vara förhindrad att vid allmän domstol väcka talan om betalning av
förfallen fordran.


