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ESBE ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 

1. Beställning och orderbekräftelse 
1.1 Varje beställning ska bekräftas av Leverantören skriftligen 

senast fyrtioåtta (48) timmar efter mottagen beställning. Om 
så inte sker äger Esbe rätt att när som helst häva beställning-
en. Sådan hävning medför inte något ansvar eller kostnad för 
Esbe. Orderbekräftelsen ska innehålla de referenser som an-
givits i beställningen. 

1.2 Dessa Inköpsbestämmelser ska gälla för genomförande av 
varje beställning. Avviker orderbekräftelsens innehåll från 
beställningen är Esbe endast bunden av beställningen om 
orderbekräftelsen skriftligen har godkänts av Esbe. Leveran-
törens sälj- och leveransvillkor tillämpas endast om Esbe 
skriftligen godkänt detta. Godkännande av leveranser eller 
tjänster samt betalningar som Esbe utför under beställning-
en innebär inte att en sådan överenskommelse har träffats. 
Leverantören ska i orderbekräftelsen påpeka eventuella av-
vikelser i förhållande till beställningen. 

1.3 Ändring av eller tillägg till beställningen ska endast vara 
gällande om Esbe skriftligen godkänt sådana ändringar el-
ler tillägg. 

 
2. Rätten till utveckling 

2.1 Om beställningen innebär eller innehåller utveckling av en 
viss konstruktion eller produkt ska Esbe äga exklusiv och 
obegränsad rätt till samtliga immateriella rättigheter som 
genereras under utvecklingsarbetet samt en exklusiv nytt-
janderätt till alla tillhörande konstruktions- och utvecklings-
resultat. Dessa konstruktioner och utvecklingsarbeten får 
inte helt eller delvis spridas till tredje man utan Esbes ut-
tryckliga, skriftliga godkännande, inte heller får dessa nyttjas 
av Leverantören för eget eller annat ändamål. 

2.2 Om beställningen innebär eller innehåller tillverkning av verk-
tyg, mönster, prover, modeller, profiler, ritningar, ut-
skriftslayouter eller liknande objekt så övergår äganderätten 
till det tillverkade antingen vid den i punkt 5.2 stipulerade 
tidpunkten eller, om det tillverkade ska användas i Leveran-
törens produktion för Esbe, då det tillverkade tas i bruk för 
sådan tillverkning. Sedan äganderätten övergått gäller vad 
som framgår av punkt 14. 

2.3 Ritningar, mönster, prover, modeller, profiler, utskriftslayou-
ter och liknande objekt ska, om de inte tidigare levererats till 
Esbe, levereras till Esbe när Esbe begär det. 

 
3. Leveranstid och förseningsvite 
3.1 Leverans ska ske på avtalad tid och avtalat sätt. Om inte an-

nat angivits i beställningen ska leveransen (inklusive ersätt-
ningsleverans) ske DAP (Delivered At Point) lastbryggan Es-
bes anläggning i Reftele, Sverige. Alla leveransklausuler ska 
tolkas i enlighet med Incoterms senaste utgåva. För leve-
ranser där montage och driftsättning ingår samt för tjänster 
(inklusive rättelse därav) ska avtalad Leveranstidpunkt anses 
vara det datum då Esbe skriftligen har godkänt leveransen. 

3.2 I händelse av försening eller befarad försening av leverans 
eller prestation (inklusive rättelse och utbyte) ska Esbe 
underrättas utan dröjsmål. För att hålla avtalad tidpunkt 
för leverans eller prestation ska Leverantören i god tid vidta 
lämpliga åtgärder (t.ex. skiftarbete, övertid) för att undvika 
försening. Kostnaderna för sådana åtgärder ska bäras av Le-
verantören. 

3.3 Alla kostnader som uppkommer för att hålla en frist för 
leverans eller prestation, t.ex. nödvändig påskyndad trans-
port, ska bäras av Leverantören. 

3.4 Om leverans eller prestation inte har skett inom avtalad tid, 
har Esbe rätt att antingen häva beställningen eller kräva 
fullgörelse.  

3.5 Leverantören får endast leverera tidigare än avtalad Leve-
ranstidpunkt efter Esbe skriftliga godkännande. 

3.6 Om Leverantören överskrider avtalad Leveranstidpunkt ska 
Leverantören dels betala en administrativ avgift med 100 
Euro för att täcka Esbes direkta administrativa kostnader i 
anledning av förseningen, dels betala vite med ett belopp 
motsvarande 0,3 % av Köpeskillingen för varje påbörjad ka-
lenderdag av försening. Om Esbe på grund av dröjsmål 
drabbats av skada som överstiger vitet ska Leverantören er-
sätta Esbe för denna förlust. 

3.7 Om Parterna kommit överens om en förlängning av leve-
rans- eller prestationstiden så ska viten tillämpas på den 
nya Leveranstidpunkten utan att det behövs någon sär-
skild överenskommelse därom. 

 
4. Leverantörens leveranser och tjänster 
4.1 Leverantören åtar sig att leverera i den omfattning (mängd) 

som framgår av beställningen. Delleveranser medges endast 
om Esbe på förhand skriftligen godkänt detta. Esbe förbehål-
ler sig rätten att returnera eventuella överskottskvantiteter 
till Leverantören på Leverantörens bekostnad och för det 
fall att bristande kvantiteter levereras, äger Esbe kräva leve-
rans av beställd kvantitet. På begäran ska Leverantören 
ersätta Esbe för eventuella kostnader som uppkommer i 
samband härmed. 

4.2 Leverantören garanterar att leveransen eller prestationen 
uppfyller kraven i beställningen samt att leveransen eller 
prestationen är ändamålsenlig, fri från äganderättsförbehåll 
och brister i material, design och arbete. Leverantören ga-
ranterar vidare att leveransen eller prestationen vid Leve-
ranstidpunkten uppfyller tillämplig lag, föreskrifter och 
standarder i de länder där varorna tillverkas eller tjänsten 
utförs, i Sverige samt i det eller de länder där varorna eller 
resultatet av tjänsten ska användas om Leverantören fått 
kunskap om detta senast i samband med beställningen. Es-
be har rätt att begära rättelse av sådant fel alternativt re-
turnera eventuella felaktiga varor till Leverantören på Leve-
rantörens bekostnad. Esbe har rätt till ersättning för mer-
kostnad eller skada som Esbe har förorsakats med anled-
ning av sådant fel. 

4.3 Leverantören garanterar att tjänster ska tillhandahållas 
med yttersta omsorg genom anlitande av kompetent och 
utbildad personal. 

4.4 Om inte annat angivits i beställningen ska Leverantören 
och dennes underleverantörer vara certifierade enligt, eller 
följa de för verksamheten relevanta delarna i, standarden 
för kvalitetssäkerhetssystem ISO 9001 samt för miljöled-
ningssystem ISO 14001. Esbe förbehåller sig rätten att ge-
nomföra kvalitetskontroll hos Leverantören och dennes 
underleverantörer. Leverantören är förpliktigad att vara 
behjälplig vid sådan kontroll och omgående åtgärda even-
tuella brister. Esbes kvalitetskontroller begränsar inte Leve-
rantörens skyldighet att leverera i avtalat skick och i tid. 

5. Övergång av risk och äganderätt 
5.1 För leveranser som inbegriper montage, driftsättning 

och/eller andra tjänster ska faran för godset övergå till Esbe 
då Esbe skriftligen har godkänt leveransen och för leveranser 
som inte inbegriper montage, driftsättning eller andra tjäns-
ter ska faran övergå till Esbe i enlighet med avtalad leverans-
klausul (DADP om inte annat avtalats) tolkad enligt Incoterms 
senaste utgåva. 

5.2 För gods ska äganderätten övergå till Esbe då godset avläm-
nats enligt tillämplig leveransklausul, oavsett om montage, 
driftsättning eller andra tjänster ingår. För tjänster ska 
äganderätten till resultatet övergå till Esbe direkt vid tillhan-
dahållandet. 
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6. Packning och leverans 
6.1 Godset ska packas på ett för godset lämpligt sätt som är 

anpassat till avsett transportsätt. Packningen ska skydda 
mot skada, nedsmutsning och fukt såväl under transport 
som vid förvaring. Miljövänliga förpackningsmaterial ska an-
vändas om möjligt. Förlust av eller skada på gods på grund 
av bristfällig packning ska bäras av Leverantören. Detsamma 
ska gälla i det fall godset pga. bristfällig packning orsakar 
skada på person eller annan egendom. 

6.2 Om inte annat avtalas mellan Parterna ska kostnaderna för 
transport och packning bäras av Leverantören. Transporten 
ska vid varje tillfälle ske till lägsta möjliga kostnad, såvida inte 
Esbe har begärt ett särskilt leveranssätt. Alla tillkommande 
kostnader på grund av bristande överensstämmelse med 
transportkraven ska bäras av Leverantören. Om priset offere-
ras fritt till mottagaren får Esbe bestämma transportsätt. 

6.3 Med varje leverans ska följa en packsedel med närmare 
uppgifter om innehåll samt fullständigt ordernummer i enlig-
het med Esbe krav. Transportdokument med samma inform-
ation ska sändas omgående. 

 
7. Fakturor 
7.1 Ordernumret samt numret på varje enskild post eller artikel 

ska anges på fakturan. Om denna information saknas eller är 
ofullständig ska fakturan inte anses vara förfallen till be-
talning. Fakturakopior ska vara märkta som kopia. 

 
8. Pris och Betalning 
8.1 Priserna i beställningen är fasta, exklusive mervärdesskatt 

och omfattar alla kostnader för leveransen och/eller tjänsten. 

8.2 Betalningsperioden ska börja så snart en leverans eller tjänst 
fullgjorts och korrekt utställd faktura mottagits. I det fall Leve-
rantören enligt beställningen har ett åtagande att tillhanda-
hålla materialprovning, provningsprotokoll, kvalitetskontroll-
dokument eller annan dokumentation, ska leveransen eller 
tjänsten inte anses fullständig förrän Leverantören har leve-
rerat dokumentationen. Esbe har rätt att innehålla betalning 
i skälig omfattning på grund av brist i utförd leverans eller 
tjänst; betalningsperioden ska i detta fall börja efter full-
ständig korrigering av eventuell brist. 

8.3 Betalning innebär inte ett medgivande av att motsvarande 
leveranser eller tjänster tillhandahållits i överensstäm-
melse med kontraktet (särskilt med avseende på kvantitet 
eller kvalitet). Alla Esbes rättigheter att reklamera ska därför 
bestå också efter det att leveranserna eller tjänsterna i fråga 
betalats. 

 
9. Leveransprov 
9.1 Leverantören ska före avsändande kontrollera leveransen 

med avseende på kvantitet och kvalitet. 

9.2 Esbe har rätt att genom stickprov kontrollera leveransen med 
avseende på typ av leverans samt kvantitet och utvändigt 
synliga transportskador eller andra utvändigt synliga brister. 
Annat än enstaka fel eller brister som upptäcks vid sådant 
stickprov ska anses innebära att hela leveransen är behäftad 
med fel eller brist. 

För det fall parterna har kommit överens om att godset ska 
prövas innan leverans, ska leveransproven genomföras och 
bekostas av Leverantören. Leveransproven ska utföras där 
varan tillverkas och under normal arbetstid. Om särskilda 
tekniska krav för proven inte har angetts i avtalet ska pro-
ven, för att vara godkända, visa att godset uppfyller de krav 
som Esbe har rätt att ställa på en felfri vara. Om leverans-
proven visar att godset inte uppfyller vad som avtalets eller 

ovan nämnda krav, så ska Leverantören omgående avhjälpa 
bristerna. Om Esbe begär så ska nytt prov av godset utföras 
omgående därefter. 

9.3 Esbes stickprov eller annan inspektion av godset vid leverans 
och övertagande samt närvaro vid leveransprov ska inte 
innebära att Esbe vid senare tillfälle saknar rätt att göra gäl-
lande brister i leverans eller prestation. Esbe ska utan oskä-
ligt dröjsmål efter upptäckt meddela eventuella fel eller bris-
ter till Leverantören. 

 
10. Garanti 
10.1 Varan ska ifråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper 

och förpackning stämma överens med vad som följer av be-
ställningen, överenskomna specifikationer, dessa inköpsvill-
kor samt tillämplig lag. Leverantören garanterar att varan 
kommer att fungera i minst sex (3) år från leveranstidpunk-
ten. Fel föreligger om varan avviker från vad som sagts i 
denna punkt.  

10.2 Leverantören är skyldig att kontrollera alla varor innan leve-
rans. Esbe är inte skyldig att undersöka levererade varor ut-
över vad som naturligt görs i samband med att varan an-
vänds i Esbes produktion. ”Off-the-shelves”-produkter leve-
ranskontrolleras aldrig av Esbe. 

10.3 Om fel upptäckts i leveransen under garantitiden ska Leve-
rantören dels betala en administrativ avgift med 150 Euro 
för att täcka Esbes direkta administrativa kostnader i anled-
ning av felet, dels omgående avhjälpa felet eller företa om-
leverans utan kostnad för Esbe. Val av åtgärd bestäms av Es-
be efter samråd med Leverantören. I det fall ett fel upptäcks 
i en utförd tjänst ska Leverantören åtgärda felet utan kost-
nad för Esbe. Avhjälpande av fel eller brist ska ske hos Esbe 
eller dess kunder. 

10.4 I stället för avhjälpande eller omleverans äger Esbe på begä-
ran rätt till prisavdrag beräknad enligt 38 § Köplagen 
(1990:931). Esbe äger också rätt att på Leverantörens be-
kostnad själv avhjälpa felet. 

10.5 Esbe får häva köpet på grund av fel om felet är av väsentlig 
betydelse för Esbe. Eftersom en hävningsgrund innebär att 
Esbes förtroende för leverantören är allvarligt skadat, får Es-
be, om hävningsgrund finns, häva även andra avtal, inklusive 
men inte begränsat till eventuella ramavtal eller andra över-
gripande avtal, med Leverantören, oavsett om det aktuella 
köpet hävs eller inte. 

10.6 Därutöver har Esbe rätt till ersättning för den skada man 
lider på grund av felet om inte Leverantören visar dels att 
felet inte beror på hans vårdslöshet, dels att felet inte beror 
på en omständighet utanför hans kontroll som han inte skä-
ligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han 
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och 
vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit.  
Beror dröjsmålet på någon som Leverantören har anlitat för 
att helt eller delvis fullgöra leveransen, är Leverantören fri 
från skadeståndsskyldighet endast om också den som han 
har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäl-
ler om dröjsmålet beror på en leverantör som Leverantören 
har anlitat eller någon annan i tidigare säljled. 

10.7 Esbe förbehåller sig rätten att helt eller delvis innehålla be-
talning intill dess att Leverantören till fullo har uppfyllt sina 
skyldigheter enligt 10.1 – 10.5  

10.8 Leverantören ska oavsett det ovan sagda alltid stå för alla 
kostnader som uppkommer med anledning av avhjälpande 
av felet eller omleverans inklusive Esbes alla kostnader (in-
klusive interna kostnader), utgifter och skador i samband 
med reklamation och korrigering av fel eller brist. 



  Bilaga 5 

Utfärdad: SJO Fastställd:SJO Datum:2016-02-26 
                                                                                                                                                                                 Version 0.3 
 

10.9 För den händelse att Leverantören har utfört omleverans 
eller reparation under garantitiden ska garantitiden börja 
om på nytt för sådan reparerad eller utbytt komponent. 
Garantitiden för hela leveransen eller prestationen ska för-
längas med den period under vilken leveransen inte kan an-
vändas i full utsträckning till följd av fel eller brister. 

10.10 Vad som anges ovan ska inte begränsa Esbes rättigheter 
enligt lag på grund av fel. 

10.11 Kontroller utförda av eller föreskrifter och instruktioner 
lämnade av Esbe eller varje annan person som handlar på 
Esbes vägnar ska inte inskränka rätten till anspråk på grund 
av fel. För den händelse att Leverantören inte anser kon-
troller, föreskrifter eller instruktioner vara skäliga eller 
har andra reservationer mot dessa, ska Leverantören 
skriftligen underrätta Esbe härom utan dröjsmål och ange 
förslag på förbättringar. 

 
11. Ansvar för intrång i immateriella rättigheter 
11.1 Leverantören garanterar att leveransen eller prestationen 

inte gör intrång i, nu eller i framtiden existerande patent, 
mönster- skydd, upphovsrätt eller annan immateriell rättig-
het. 

11.2 Esbe ska omedelbart underrätta Leverantören i det fall 
tredje man gör gällande intrång i immateriell rättighet och 
riktar krav mot Esbe eller Esbes slutkund. Leverantören 
ska hålla Esbe skadeslös för alla kostnader (inklusive advo-
kat och rättegångskostnader) och anspråk från tredje man 
i samband med påstådda eller konstaterade intrång i immateriella 
rättigheter. 

11.3 Därutöver äger Esbe begära att Leverantören på egen be- 
kostnad och utan dröjsmål antingen (i) erhåller nyttjanderätt 
från part som äger den immateriella rättigheten eller (ii) 
ändrar de delar av leveransen eller prestationen som inne-
bär intrång i immateriella rättigheten eller byter ut sådana 
delar mot delar som inte gör intrång i den aktuella immateri-
ella rättigheten utan att frångå avtalad specifikation. 

11.4 Innebär intrånget väsentlig olägenhet för Esbe har denne 
rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören häva 
avtalet i sin helhet. 

11.5 Esbe förbehåller sig rätten att göra gällande ytterligare rätts- 
anspråk med anledning härav. 

 
12. Användande av underleverantörer 
12.1 Leverantören har inte rätt att överlåta hela eller delar av 

leveransen eller prestationen till underleverantörer utan att 
först inhämta Esbes skriftliga godkännande. Om Leverantö-
ren handlar i strid mot denna bestämmelse, har Esbe rätt 
att häva beställningen helt eller delvis samt att kräva ersätt-
ning för uppkommen skada. På anmodan ska Leverantören 
tillhandhålla Esbe en lista över samtliga underleverantörer 
som anlitas i samband med leveranser och tjänster. 

 
13. Tillhandahållet material 
13.1 Material som tillhandahålls av Esbe förblir Esbes egendom 

och ska märkas som Esbes egendom samt förvaras avskilt 
från Leverantörens övriga egendom utan kostnad för Esbe. 
Materialet ska inte användas för annat ändamål än Esbes be-
ställningar. Leverantören ansvarar för material som tillhan-
dahållits av Esbe och ska ersätta Esbe för sådan värdeminsk-
ning eller värdeförlust av materialet som inträffar i Leveran-
törens vård.  

13.2 Eventuell förädling eller omvandling av materialet ska ske 
för Esbes räkning. Esbe och Leverantören kommer härmed 
överens om att Esbe alltid ska vara ägare till den nya pro- 
dukten under förädling eller omvandling. Leverantören ska 

på egen bekostnad förvara den nya produkten på ett säkert 
sätt. 

 
14. Verktyg, mönster, prover, information, sekretess, etc. 
14.1 Verktyg, mönster, prover, modeller, profiler, ritningar, stan-

dard- blad, utskriftslayouter, mallar/mätverktyg och lik-
nande objekt som tillhandahålls av Esbe eller annan för Esbes 
räkning eller som tas fram av Leverantören på Esbes uppdrag 
samt reparationer på och ersättning för sådana objekt (nedan 
kallade “Esbe-Material”) ska förbli Esbes egendom och får 
inte utan Esbe skriftliga medgivande tillhandahållas tredje 
man, vilket även gäller eventuella objekt framställda med an-
vändande därav. De får inte heller användas för annat än-
damål än vad som framgår av beställningen. Leverantören 
ska skydda Esbe- Material mot obehörig åtkomst och ska 
märka Esbe-Material som Esbes egendom. Leverantören ska 
underhålla Esbe-Material under hela deras livslängd. 
Eventuell värdeminskning eller värdeförlust av Esbe-Material 
ska ersättas av Leverantören. Esbe kan när som helst och 
utan angivande av skäl  kräva att Esbe-Material omedel-
bart återlämnas till Esbe. Leverantören ska returnera Esbe 
material när beställningen är genomförd. 

14.2 Esbe ansvarar inte för innehållet i information, data, ritningar, 
specifikationer och material som Esbe tillhandahåller Leve- 
rantören i samband med beställningen (nedan kallade "Esbe-
Information"). Leverantören ska kontrollera Esbe-
Informationen för att se om denna är aktuell och korrekt 
samt, om så inte är fallet eller i händelse av eventuella 
motstridiga uppgifter, ska Leverantören skriftligen underrätta 
Esbe därom utan dröjsmål och inhämta besked om vidare åt-
gärd. Felaktig Esbe-Information ska inte påverka Leverantö-
rens ansvar för dennes omfattning av leveranser och tjänster. 

14.3 Leverantören får inte delge tredje man Esbe- Information, 
såvida inte sådan Esbe- Information är allmänt känd eller 
på annat sätt kommit till tredje mans kännedom, och ska 
använda Esbe- Informationen uteslutande för beställningens 
genomförande. Leverantören får endast göra Esbe-
Information tillgänglig för anställda som behöver Esbe-
Informationen för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ska 
se till att dessa anställda skriftligen åtar sig att behandla 
sådan Esbe-Information med sekretess. All Esbe-Information 
ska hållas sekretessbelagd i en period om tio (10) år från att 
beställningen är genomförd. Om Esbe godkänner att Leveran-
tören lägger ut hela eller delar av leveransen eller prestat-
ionen till tredje part, ska Leverantören se till att tredje 
part skriftligen åläggs motsvarande tystnadsplikt. Leverantö-
ren ska returnera, eller förstöra, all Esbe- Information när 
beställningen är genomförd. 

 
15. Produktansvar 
15.1 Om tredje man gör gällande anspråk mot Esbe grundade på 

tillämplig produktansvarslag med anledning av Leverantö-
rens leveranser, ska Esbe underrätta Leverantören härom. 
Leverantören ska hålla Esbe skadeslös mot alla anspråk från 
tredje man samt för alla kostnader (inklusive advokat- och 
rättegångskostnader) under förutsättning att sådana an-
språk är förorsakade av brist i Leverantörens leveranser. 

Dessutom ska Leverantören ersätta Esbe för alla kostnader 
orsakade till följd av förebyggande åtgärder som Esbe måste 
vidta för att förhindra skador såsom, varningar och/eller 
återkallelse av en felaktig produkt eller andra liknande åtgär-
der. Alla kostnader för riskbedömning (särskilt expertkostna-
der) samt Esbes interna administrations- och handläggnings-
kostnader ska bäras av Leverantören, såvida inte Leveran-
tören själv tillhandahåller för Esbe acceptabel bevisning. 

15.2 Leverantören ska under hela avtalstiden samt hela garantiti-
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den upprätthålla en produktansvarsförsäkring som är lämp-
lig med tanke på dels de varor Leverantören levererar till Es-
be, dels de produkter Esbe kommer att montera varorna i. 
Försäkringen ska under inga omständigheter lyda på ett 
lägre belopp än trettio miljoner svenska kronor. 

 
16. Överlåtelse av talan/Kvittning 

Leverantören har inte rätt att till tredjeman överlåta ordern 
i sin helhet eller rättigheter härunder. 

 
17. Leverantörens betalningsoförmåga/insolvens 
17.1 Leverantören ska omgående informera Esbe om Leverantö-

rens ekonomiska situation avsevärt försämras. 

17.2 Skulle Leverantören ställa in sina betalningar, gå i konkurs 
eller inleda ackordsförhandlingar avseende Leverantörens till-
gångar, får Esbe frånträda kontraktet helt eller delvis eller 
häva kontraktet. Vid hävning får Esbe fortsätta att använda 
befintliga anordningar/ hjälpmedel, leveranser och tjänster 
som redan utförts av Leverantören i utbyte mot skälig betal-
ning. 

 
18. Esbes rätt att stoppa eller häva leveransen/prestationen 

 

18.1 Esbe har rätt att när som helst stoppa en leverans eller en 
prestation genom att skicka skriftligt meddelande därom till 
Leverantören. Leverantören ska omedelbart stoppa arbe-
tet och vidta nödvändiga åtgärder för att säkra och skydda 
godset. Esbe ska ersätta Leverantören för de direkta kost-
nader som det innebär för Leverantören att stoppa arbe-
tet samt förlänga leverans- eller prestationstiden med en 
skälig tid. 

18.2 Esbe har rätt att när som helst häva en beställning genom 
att skicka skriftligt meddelande till Leverantören. Leveran-
tören ska då omedelbart avbryta arbetet. Esbe ska ersätta 
Leverantören för de direkta kostnader som Leverantören 
har upparbetat fram till dagen för hävningen samt skälig 
vinst. Esbes skyldighet att ersätta Leverantören ska inte i 
något fall överstiga Köpeskillingen i beställningen. 

 
 

19. Miljö, hälsa och säkerhet  
 

19.1 Skulle leveransen innehålla gods som är föremål för tving-
ande lagstadgade substansrestriktioner och/eller informat-
ionskrav (t.ex. REACH och RoHS), ska Leverantören dekla-
rera sådana substanser i webbdatabasen BOMcheck 
(www.BOMcheck.net), eller genom ett tillvägagångssätt som 
rimligen kan krävas av Esbe, inte senare än i samband med 
leverans.  

19.2 För det fall leveransen innehåller gods som är att betrakta 
som farligt gods, ska Leverantören inte senare än vid or-
derbekräftelse informera Esbe härom på det sätt som över-
enskommits mellan Leverantören och Esbe. 

19.3 Leverantören garanterar att godset inte innehåller eller till-
verkats med hjälp av  s.k. ”Conflict Minerals” enligt definit-
ion i USAs lagstiftning Dodd-Frank Act Section 1502 och eller 
motsvarande lagstiftning i Sverige och/eller EU. 

 
20. Förbehåll 

Esbes skyldighet att fullgöra beställningen förutsätter att 
full- görandet inte förhindras av uppkomna hinder i nat-
ionella eller internationella regelverk avseende utrikeshan-
del, tull, embargon eller andra sanktioner. 

 
21. Överlåtelse 

Esbe ska ha rätt att överlåta beställningen utan Leveran-
törens godkännande. 

 
22. Tvistelösning och tillämplig rätt 

22.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

22.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

22.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. 

22.4 Språket för förfarandet ska vara svenska. 

22.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna 
skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar 
all information som framkommer under förfarandet liksom 
beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfa-
randet. Information som omfattas av sekretess får inte i 
någon form vidarebefordras till tredje person utan den 
andra Partens samtycke 
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