
Jernhusens Allmänna Villkor för  
Utrustning med montage, komplement till NLM 10 

1. Tillämpning 

1.1  
Dessa allmänna villkor utgör Jernhusens 
ändringar och tillägg till NLM 10 Allmänna 
bestämmelser för leverans med montage 
av maskiner samt annan mekanisk, elekt-
risk och elektronisk utrustning (”NLM”) 

För mer info och länkar till styrande do-
kument, se www.jernhusen.se/leverantor-
till-jernhusen 

1.2  
Dessa allmänna villkor utgör en del av 
Avtalet, om inte parterna skriftligen över-
enskommit om andra villkor. I sådant fall 
ska sådana andra villkor ha företräde 
framför dessa allmänna villkor.  

1.3  
Termer och definitioner ska ha samma 
betydelse som i NLM, om inte annat 
anges.  

1.4  

I texten markeras ändringar och tillägg till 
NLM enligt följande: ”I tillägg till NLM…” 
Ett villkor som inte finns reglerat i NLM. 
”Med ändring av NLM §X…” En ändring 
av eller tillägg till viss del av paragrafen 
X. 
”NLM §Y utgår och ersätts av…” Paragra-
fen Y ersätts i sin helhet av angiven text. 

2. Definitioner 

Avtalet - parternas skriftliga avtal om 

leverans av Anläggningen med samtliga 
bilagor, skriftligen avtalade ändringar och 
tillägg till dessa handlingar. I tillägg till 
NLM innefattar detta även Jernhusens 
Beställning. 

Beställningen - Jernhusens beställning 
av Anläggningen under Avtalet. Flera 
beställningar kan förekomma under 
samma Avtal. 

Fel - Fel föreligger om Anläggningen 
avviker på oönskat sätt från Avtalet. 

Författning - lag, förordning och andra 
bindande regler enligt 8 kap regerings-
formen (1974:152). 

Utrustningen - maskineri, apparatur, 
programvara, material, dokumentation 
och föremål i övrigt som leverantören ska 
leverera enligt Avtalet (”Godset” enl 
NLM). 

Jernhusen - beställaren av Anläggningen 
enligt Avtalet (”Beställaren” enl NLM). 

Leverantören - leverantören av Anlägg-
ningen.  

Underleverantör - den som inom ramen 
för leverans av Anläggningen levererar 
vara eller utför tjänst åt Leverantören. 

3. Utrustningens beskaf-
fenhet 

3.1  
I tillägg till NLM ska Utrustningen vara 
tydligt märkt och förpackad enligt Avtalet, 
eller om inte annat har avtalats, vara 
tydligt märkt enligt förekommande praxis i 
branschen och vara förpackad på vanligt 
eller annars försvarligt sätt. 

3.2  
NLM §3 utgår och ersätts av: 
Utrustningen ska uppfylla samtliga de 
krav avseende funktion och kvalitet som 
följer av Avtalet.  
I övrigt ska Utrustningen uppfylla de krav 
avseende funktion och kvalitet som fram-
går av godkända leveransprover, av Le-
verantören eller för dennes räkning ut-
givna eller i marknadsföringen använda 
produktbeskrivningar, uppgifter som läm-
nats av Leverantören i samband med 
Avtalets ingående eller Beställningen, 
vedertaget handelsbruk för den bransch i 
vilken Leverantören verkar, parternas 
sedvänja samt vad som annars kan krä-
vas med hänsyn till Utrustningens beskaf-
fenhet och avsedda användning. 

3.3  
Med ändring av NLM §10 är det Leveran-
törens ansvar att tillgodogöra sig relevant 
information om gällande Författningar 
samt av Jernhusen vid var tid gällande 
säkerhetsföreskrifter, och Jernhusens 
uppförandekod för Leverantörer. Jernhu-
sen är på uppmaning endast skyldig att 
tillhandahålla av Jernhusen framtagna 
dokument. 

3.4  
I tillägg till NLM har Leverantören rätt att 
använda Underleverantör för att fullgöra 
sina åtaganden enligt Avtalet. Leverantö-
ren ansvarar för Underleverantör i alla 
avseenden och att Underleverantör följer 
Avtalet. 
Om Jernhusen finner att Underleverantör 
brister i fråga om de krav som kan ställas 
på denne enligt Avtalet, ska Leverantören 
på Jernhusens begäran snarast ersätta 
denne med annan Underleverantör som 
skäligen kan godtas av Jernhusen. 

4. Kvalitets- och tillverk-
ningskontroll 

4.1  
Med ändring av NLM §20 ska Leverantö-
ren även i skälig utsträckning verka för att 
Jernhusen bereds samma möjlighet till 
kontroll hos Leverantörens Underleveran-
tör. Jernhusens kontroll fritar inte Leve-
rantören från ansvaret enligt Avtalet. 

4.2  

Med ändring av NLM §19 ska Jernhusen 
om denne vid kvalitets- eller tillverknings-
kontroll skulle finna väsentliga avvikelser 
från de krav som följer av Avtalet, ha rätt 
att häva Avtalet.  

5. Ändring av Beställningen 

5.1  
I tillägg till NLM har Jernhusen rätt att helt 
eller delvis avbeställa Anläggningen. 
Leverantören har därvid rätt till ersättning 
för den del av Anläggningen som produ-
cerats samt för redovisade kostnader och 
utlägg fram till dagen för sådan avbeställ-
ning. Leverantören har även rätt till er-
sättning för andra kostnader som Leve-
rantören åsamkas på grund av sådan 
avbeställning, under förutsättning att 
Jernhusen godkänt sådana kostnader i 
förväg. 

6. Leverans av Utrustning-
en 

6.1  
I tillägg till NLM ska Leverantören i god tid 
före leverans lämna Jernhusen uppgifter 
av betydelse för transport och motta-
gande av Utrustningen. 

6.2  

I tillägg till NLM ska Utrustningen levere-
ras vid ett och samma tillfälle om inte 
annat överenskommits mellan parterna. 
Jernhusen har rätt att på Leverantörens 
risk och bekostnad returnera sådana 
delar av Utrustningen som inte har be-
ställts av Jernhusen.  

6.3  

Med ändring av NLM §44 är Jernhusen 
endast skyldigt göra utvändig okulär be-
siktning av godsets utvändiga transport-
förpackningar vid mottagandet. 

6.4  
Med ändring av NLM §12 och §16 ska 
Leverantören om inte annat överens-
kommes ansvara för nödvändiga förbere-
delser och stå sina egna kostnader i 
samband med montaget.  
 

7. Ansvar vid försenad leve-
rans 

7.1  
Med ändring av NLM §49 ska vite utgå 
med två (2) procent av Kontraktssumman 
för varje påbörjad vecka varmed Leveran-

tören överskrider överenskommen leve-
ranstid. För det fall Leverantören endast 
levererar del av Anläggningen i rätt tid, 
ska hela Anläggningen anses vara förse-
nad vid beräkning av vite. Rätt till vite 
förtar inte rätt till skadestånd. 

7.2  
Med ändring av NLM §49 ska vite enligt 
punkten 7.1 inte överstiga femton (15) 
procent av Kontraktssumman. 

7.3  
Med ändring av NLM §50 ska maximalt 
skadestånd vara trettio (30) procent av 
Kontraktssumman.  

7.4  
Med ändring av NLM §51 ska Jernhusens 
rätt till vite och skadestånd för försening-
en inte utesluta rätt till annan ersättning 
för skada. 

8. Garantiansvar m.m. 

8.1  
NLM §§56-57 utgår och ersätts av: 
Leverantören garanterar att Anläggningen 
motsvarar de krav som följer av Avtalet 
under en garantitid om två (2) år från det 
att Anläggningen övertagits av Jernhu-
sen.   
För del av Anläggningen som har bytts ut 
eller reparerats har Leverantören samma 
ansvar som för den ursprungliga Anlägg-
ningen under en tid av två (2) år från 
bytet eller reparationen. Om Felet innebär 
att annan Utrustning som levererats av 
Leverantören inte har kunnat användas 
på avsett sätt, förlängs garantitiden för 
denna Utrustning med den tid som An-
läggningen inte har kunnat användas på 
grund av Felet. 

9. Reklamation och påfölj-
der vid Fel 

9.1  
I tillägg till NLM ska rätten att åberopa Fel 
inte påverkas av att Jernhusen har beta-
lat för Utrustningen eller tagit Utrustning-
en i bruk. 

9.2  

Med ändring av NLM § 65 stycke 1 ska 
Jernhusen ha rätt att kräva prisavdrag 
motsvarande felets fulla inverkan på 
Anläggningens värde för Jernhusen. Med 
ändring av NLM § 65 stycke 2 ska Jern-
husen ha rätt att kräva ersättsättning för 
den fulla direkta skada Jernhusen lider i 
anledning av hävningen. 

9.3  
Med ändring av NLM §66 ska tidsbe-
gränsningen vara fyra (4) år från överta-
gandet. 

9.4  
Med ändring av NLM §27 ska Jernhusen 
om denne har krav på Leverantören på 
grund av försening av Anläggningen eller 
Fel, ha rätt att innehålla så mycket av 
Kontraktssumman för den aktuella Be-
ställningen eller framtida Beställningar 
som svarar mot kravet. 

10. Fördelning av ansvar 
för skada orsakad av An-
läggningen 

10.1  
Med ändring av NLM §68 är Jernhusen 
inte skyldig att hålla Leverantören ska-
deslös för ansvar gentemot tredje man. 

11. Försäkringar 

11.1  
I tillägg till NLM ska Leverantören, om 
inte annat har avtalats, ha ansvarsförsäk-
ring som omfattar skador till följd av Fel i 
Anläggningen eller skador som uppkom-
mer vid leverans av Anläggningen.  
Sådan försäkring ska gälla till utgången 
av garantitiden. Försäkringsbeloppet ska 
vara lägst 200 prisbasbelopp, eller om 

Kontraktssumman är högre så skall för-
säkringsbeloppet motsvara Kontrakts-
summan, och självrisken får vara högst 
tre (3) prisbasbelopp. 
Leverantören ska på Jernhusens begäran 
tillställa Jernhusen bevis om att avtalad 
försäkring finns. Om Leverantören under-
låter detta, får Jernhusen på Leverantö-
ren bekostnad själv teckna försäkring. Vid 
skada åligger det Leverantören att ut-
nyttja avtalad försäkring. 

12. Pris 

12.1  
I tillägg till NLM ska alla avtalade priser 
vara fasta och inkludera emballage, 
packning och leverans, om inte annat 
skriftligen avtalats. 

12.2  
I tillägg till NLM ska om pris för Utrust-
ningen inte avtalats det pris gälla som 
framgår av den prislista som Leverantö-
ren tillställt Jernhusen före Beställningen 
med de rabatter som normalt tillämpas 
mellan parterna. 
Om prislista inte finns gäller att, om 
samma typ av vara tidigare tillhandahållits 
Jernhusen, mellan parterna tidigare till-
lämpat pris ska vara utgångspunkten vid 
bestämmande av pris. I annat fall ska 
Jernhusen betala skäligt pris. 

13. Fakturering och betal-
ning 

13.1  
I tillägg till NLM ska faktura märkas med 
uppgift om att Leverantören innehar F-
skattsedel. Saknas denna uppgift på 
faktura har Jernhusen skyldighet att inne-
hålla preliminärskatt och arbetsgivaravgift 
enligt gällande Författningar. 

13.2  

I tillägg till NLM ska på faktura anges 
vilken Utrustning som avses, när och var 
den levererades samt övriga i Avtalet 
angivna uppgifter. Om Jernhusen angett 
ordernummer vid Beställningen ska faktu-
ran ange ordernumret. Faktura som inte 
innehåller samtliga uppgifter förfaller inte 
till betalning förrän Leverantören skriftlig-
en kompletterat med saknade uppgifter. 

13.3  

I tillägg till NLM har Leverantören inte rätt 
att ta ut faktureringsavgift eller liknande. 

13.4  
NLM §§28 utgår och ersätts av: 
Leverantören har inte rätt att göra ägan-
derättsförbehåll gällande godset.  

14. Hävning 

14.1  
Med ändring av NLM §71 ska Jernhusen 
ha rätt att häva Avtalet genom Skriftligt 
Meddelande om förutsättningarna för ett 
förtroendefullt samarbete rubbas genom 
att Leverantörens ägarbild eller verksam-
het förändras i något väsentligt hänse-
ende, eller om Leverantören avhänder sig 
en väsentlig del av sina tillgångar, eller 
om Leverantören försätts i konkurs eller i 
annat fall är på sådant obestånd att han 
inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden 
gentemot Jernhusen. Leverantören är 
skyldig att genast meddela Jernhusen om 
sådan förändring. 

15. Immateriella rättigheter 

15.1  
I tillägg till NLM garanterar Leverantören 
att Anläggningen kan användas fritt av 
Jernhusen och inte belastas av eller gör 
intrång i rättighet som tillkommer tredje 
man. 

15.2  
I tillägg till NLM ska Leverantören, om 
anspråk riktas mot Jernhusen om intrång 
i immateriell rättighet på grund av Jern-
husens användning av Anläggningen, om 
Jernhusen skriftligen så begär på egen 
bekostnad överta talan och försvara 
Jernhusen mot sådana anspråk, dock att 
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talan eller förlikningsförhandlingar ska 
föras i samråd med Jernhusen.  
Leverantören ska hålla Jernhusen ska-
deslöst för samtliga kostnader och ersätt-
ningar som Jernhusen kan tvingas utge, 
eller annars lida till följd av sådana an-
språk. 

15.3  
I tillägg till NLM ska Leverantören, om 
intrång slutgiltigt befinns föreligga eller 
om Jernhusen finner det troligt att intrång 
föreligger, på egen bekostnad efter eget 
val 
a) tillförsäkra Jernhusen rätt att fortsätta 

använda Anläggningen, 
b) ersätta Utrustningen med motsva-

rande vara som skäligen kan godtas 
av Jernhusen och vars användning 
inte innebär intrång, eller 

c) ändra Utrustningen så att intrång inte 
längre föreligger. 

15.4  
I tillägg till NLM har Jernhusen, om Leve-
rantören inte inom rimlig tid fullgör sin 
skyldighet enligt ovan, rätt att häva Avta-
let. 

16. Sekretess 

16.1  
I tillägg till NLM får Leverantören inte göra 
reklam för eller på annat sätt offentliggöra 
att denne levererar varor eller har träffat 
avtal om att leverera varor till Jernhusen 
eller annars använda Jernhusens namn 
eller varumärke utan Jernhusens skriftliga 
medgivande. 

16.2  
I tillägg till NLM ska Leverantörens åta-
gande enligt punkten 16.1 gälla under 
Avtalets giltighetstid och även därefter, till 
dess att sådan information som avses där 
har kommit till allmän kännedom på annat 
sätt än genom brott mot Avtalet. 

17. Befrielsegrunder 
(Force Majeure) 

17.1  
Med ändring av NLM §71 ska tidsbe-
gränsningen vara tre (3) månader. 

18. Överlåtelse av Avtalet 

18.1  
I tillägg till NLM har Leverantören inte rätt 
att överlåta hela eller delar av sina rättig-
heter och skyldigheter enligt Avtalet utan 
Jernhusens skriftliga medgivande.  
Jernhusen har rätt att överlåta sina rättig-
heter och skyldigheter enligt Avtalet till 
Jernhusen AB (publ) eller annat bolag 
eller annan juridisk person i vilken Jern-
husen AB (publ) från tid till annan direkt 
eller indirekt utövar ett bestämmande 
inflytande. 

19. Tillämplig lag och tvist 

19.1  
NLM §72 utgår och ersätts av: 
Tvist i anledning av detta Avtal skall slut-
ligt avgöras genom skiljedom administre-
rat vid Stockholms Handels-kammares 
Skiljedomsinstitut (Institutet).  
a) Överstiger inte tvisteföremålets 

värde SEK 3 000 000, ska Institutets 
Regler för Förenklat Skiljeförfarande 
tillämpas.  

b) Överstiger tvisteföremålets värde 
SEK 3 000 000, ska Institutets Skil-
jedomsregler tillämpas. Uppgår tvis-
teföremålets värde till ett belopp 
mellan SEK 3 000 000 och SEK 
8 000 000 ska skiljenämnden bestå 
av en skiljeman.  

c) Överstiger tvisteföremålets värde 
SEK 8 000 000 ska skiljenämnden 
bestå av tre skiljemän.  

Tvisteföremålets värde omfattar käran-
dens yrkande i påkallelseskriften samt 
eventuella genkäromål i svarandens 
yttrande över påkallelseskriften. 

19.2  
NLM §73 utgår och ersätts av: 
Svensk rätt ska tillämpas på parternas 
mellanhavanden. 

20. Behandling av person-
uppgifter 

20.1  

I tillägg till NLM kan namn och kontakt-
uppgifter till personer som arbetar hos 
eller på uppdrag av Leverantören komma 
att publiceras på Jernhusens intranät, för 
att göras tillgängliga främst för de an-
ställda hos Jernhusen som arbetar med 
inköp av varor. Syftet med publiceringen 
är att underlätta de kontakter mellan 
Jernhusen och Leverantören som behövs 
för att fullgöra Avtalet. Leverantören åtar 
sig att informera de personer hos Leve-
rantören som kan komma att beröras av 
publiceringen. Av informationen ska 
framgå syftet med publiceringen, vilka 
personuppgifter som registreras och en 
uppmaning att läsa mer om behandlingen 
av personuppgifter på  
https://www.jernhusen.se/dataskydd.  
Mer information om behandlingen av 
personuppgifter kan erhållas via  
dataskydd@jernhusen.se . 
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