
 

 

 
 

Allmänna bestämmelser vid försäljning av varor inom foder- och spannmålsbranschen 

                                                           (AFOS 2014) 

 

 

 

§1 Tillämpning 

Dessa allmänna villkor tillämpas i förekommande fall vid försäljning 

av foder, utsäde, gödselmedel, växtskyddsmedel och andra 

branschvaror, nedan benämnt varan, från medlem i Föreningen Foder 

& Spannmål (nedan säljaren) till näringsidkare (nedan köparen), i den 

mån inte annat avtalats. 

 

Särskilda villkor eller tillägg för olika varugrupper kan förekomma. 

 

§2 Varans beskaffenhet 

Säljaren skall leverera handelsduglig, god och oskadad vara i enlighet 

med produktblad eller motsvarande om sådant finns och inte annat 

avtalats. Varan skall uppfylla av myndigheter ställda krav. 

 

§3 Avlämnande och risken för varan 

När varan avlämnats övergår risken för varan på köparen. En vara 

anses avlämnad när varan överlämnats till av köparen anlitad 

transportör eller, om säljaren skall utföra transporten, när varan 

avlastats hos köparen på, i förekommande fall, anvisad plats. 

 

Om varan inte kunnat avlämnas beroende på förhållanden som kan 

anses bero på köparen, övergår risken för varan på köparen vid den 

tidpunkt avlämnandet kunde ha skett. 

  

§4 Försenat avlämnande 

Om avlämnandet bedöms bli försenat skall köparen underrättas därom 

inom skälig tid med uppgift om när avlämnande av varan beräknas 

kunna ske.  

 

Om dröjsmålet beror på säljaren och är av väsentlig betydelse för 

köparen får köparen häva avtalet. Eventuellt levererad vara skall 

återlämnas i fullgott skick. 

 

§5 Mottagningskontroll 

När vara avlämnats till köparen skall denne omgående kontrollera 

leveransen mot följesedeln med avseende på art, mängd och kvalitet.  

 

I förekommande fall skall även emballaget kontrolleras. 

 

§6 Reklamation  

Fel eller brist i varan som märkts, eller borde ha märkts, när varan 

avlämnades, skall reklameras inom sju kalenderdagar efter 

avlämnandet. I andra fall skall fel reklameras inom skälig tid, dock 

senast inom två månader om inte annat följer av varans beskaffenhet 

och användande eller liknande utfästelser. Därefter förlorar köparen 

rätten att åberopa fel eller brist i varan. 

 

Reklamation skall åtföljas av relevant och förekommande 

dokumentation. I annat fall kan reklamationen bli utan verkan. 

 

 

Har fel eller brist i avlämnad vara konstaterats, och skall säljaren 

ansvara härför, skall rättelse vidtas snarast möjligt. 

 

Om felet eller bristen är av väsentlig betydelse för köparen och 

Säljaren insett eller bort inse detta, har Köparen rätt att häva köpet. 

 

Om Köparen lidit skada i form av direkta förluster har han rätt till 

skälig ersättning härför. Denna rätt till ersättning omfattar inte skador 

på annan egendom än den levererade varan, såvida inte köparen kan 

visa att levererad vara saknar uttryckligen utfäst egenskap och att 

denna avsaknad orsakat den uppkomna skadan. I dylika fall utgår 

ersättning för minskning eller bortfall av produktion. 

 

Utan hinder av ovanstående begränsningar utgår ersättning för 

produktansvarsskada till följd av vållande. Sådan ersättning är dock 

begränsad till belopp som kan utgå av säljarens 

produktansvarsförsäkring. Saknas tillämplig 

produktansvarsförsäkring för viss skada skall säljarens ansvar vara 

begränsat till ett högsta belopp om motsvarande 25 prisbasbelopp för 

varje skadetillfälle. 

 

 

§7 Vårdplikt 

Vill köparen avvisa varan skall denne vidta skäliga åtgärder för vård 

av densamma. 

 

§8 Pris och betalning 

Köparen skall erlägga avtalat pris jämte mervärdesskatt. Andra från 

tid till annan gällande indirekta skatter och eventuella avgifter enligt 

branschöverenskommelser tillkommer såvida inte annat 

överenskommits. 

 

Betalning sker i enlighet med säljarens betalningsvillkor. 

 

§9 Innehållande av vara 

Säljaren är inte skyldig att lämna ut varan förrän köparen erlagt full 

betalning om inte kredit eller anstånd avtalats. 

 

Uppkommer skälig anledning för säljaren att anta att köparen inte 

kommer att fullgöra avtalet, får säljaren innehålla leverans och kräva 

att köparen ställer godtagbar säkerhet. 

 

Om köparen hamnar på obestånd eller går i konkurs får säljaren häva 

köpet. 

 

§10 Övrigt 

Köparen skall iaktta de speciella särregler gällande transport, lagring, 

hantering och nyttjande som kan gälla för olika produkter såsom 

växtskydds- och gödselmedel. 

 

§11 Tvister 

Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall, om inte 

annat överenskommes, lösas genom förenklat skiljemannaförfarande 

enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

 

§12 Force Majeure 

Säljaren reserverar sig för omständigheter utanför säljarens kontroll 

och som kan påverka uppfyllandet av dessa villkor.

  

 

AFOS 2014  är framtagna Föreningen Foder & Spannmål och fastställda av föreningens styrelse  den  

             www.foderochspannmal.se 


