
ABM07 – TRÄVAROR 
(nedan kallat ”ABM07-TRÄ”) 

Allmänna bestämmelser för köp av Trävaror 
Dessa bestämmelser med branschspecifika tillägg till ABM07 för leverans av Trävaror 
har utarbetats av Skogsindustrierna, TMF – Trä- och Möbelindustriförbundet och 
Svenska Träskyddsföreningen. Dessutom har Byggmaterialhandlarna deltagit i 
förhandlingarna. 

Avtal ingångna med hänvisning till ABM07-Trä anses hänvisa till nedanstående 
villkor. 

Inledande bestämmelser  

1. Vid tillämpningen av ABM07-TRÄ gäller följande 
begreppsbestämningar:   
Med ”Köpesumma” avses i avtalet angivet pris 
exklusive mervärdesskatt för de Trävaror som 
omfattas av avtalet.  
Med ”Skriftligen” avses information som kan läsas 
och lagras. Exempel på överföringssätt av sådan 
information är post, fax och e-post.   
Med ”Trävaror/Trävaran” avses sågade och hyvlade 
trävaruprodukter av trävaruslagen gran (Picea abies) 
och furu (Pinus sylvestris). 
Med ”VilmaBas” avses kvalitetssäkringsverktyget 
inom standarden Vilma som är bygg- och 
järnhandelsbranschens verktyg för kvalitetssäkring 
av pris- och artikelinformation.  

2. Om inte annat stadgas nedan eller i övrigt avtalats 
mellan parterna, gäller köplagen.   

3. Trävarans egenskaper och tillämpliga standarder 
Nominella mått gäller vid en fuktkvot om tjugo (20 %) 
procent i enlighet med SS-EN 336 
(konstruktionsvirke) och SS-EN 1313-1 (sågade och 
hyvlade trävaror).   
 
Trävarorna levereras torkade med en målfuktkvot 
enligt SS-EN 14298. Köparen är medveten om att 
Trävaror är ett hygroskopiskt byggmaterial och det 
innebär att materialet känner av den omgivande 
relativa luftfuktigheten och temperaturen. Detta 
innebär att Trävarorna kommer att krympa eller 

svälla samt att de även ändrar färg vilket inte är att 
bedöma som ett fel i varan. Dessa förändringar 
berättigar normalt inte köparen till att reklamera för 
fel i vara. 
 
För varor som omfattas av VilmaBas skall dessa följa 
VilmaBas egenskapsdeklarationer för Trävaror 
avseende kvalitet och sortering. För övriga Trävaror 
gäller sortering enligt SS-EN 1611-1. Skulle parterna 
i avtalets specifikation ha angivit O/S, kvinta, utskott, 
(enligt sorteringsreglerna i “Sortering av sågat virke 
av furu och gran, 1960 (Gröna Boken)” eller A, B och 
C (enligt sorteringsreglerna i “Nordiskt trä – 
Sorterings regler, 1994 (Blå boken)” vad gäller 
varans kvalitet, skall sorteringsreglerna enligt SS-EN 
1611-1 anses gälla och den i avtalet angivna 
kvalitetsklassen skall anses vara motsvarande klass i 
SS-EN 1611-1 i enlighet med nedanstående 
omvandlingstabell.   

Sorteringsregler	 Sorterna	–	kvalitetsklasserna	

SS-EN	1611-1	 	 	 	 	 	 	 	

4-sidig	sortering	 -	 -	 G4-0	 G4-1	 G4-2		 G4-3	 G4-4	

2-sidig	sortering	 -	 -	 G2-0	 G2-1	 G2-2	 G2-3	 G2-4	

 
Äldre	
sorteringsregler	

Sorterna	–	kvalitetsklasserna	

Nordiskt	trä	-		
Sorteringsregler,	
1994,		
(Blå	boken)	

A	 B	 C	 D	

A1	 A2	 A3	 A4	 	 	 	



Sortering	av	sågat	
virke	av	furu	och	
gran,	1960,	
(Gröna	boken)		

O/S	 Kvinta	 Utskott	 Vrak	

I	 II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	

Leveransbestämmelser och Leveransmarginal 
 
Leveranser under detta avtal sker i enlighet med 
reglerna i Incoterms 2010. 
 
Kvantitet anges i stycketal eller metriska mått. ”Cirka” 
framför kvantitet medger rätt för säljaren att minska 
eller öka kvantitet och/eller däri ingående poster med 
högst tio (10 %) procent.  

Säljaren äger rätt att minska eller öka varje 
dimension eller post med tio (10 %) procent för att 
kunna optimera full lastkapacitet på överenskommet 
transportmedel.  
 
Vid en överleverans av någon, post eller av den 
totala kontraktsvolymen äger köparen inte rätt att 
avvisa hela leveransen. Köparen är skyldig att motta 
leveransen i sin helhet men äger rätt att, efter 
skriftligt meddelande till säljaren, endast betala för 
avtalad volym inklusive ovan angiven marginal samt 
att ställa överskridande volym för säljarens räkning 
och risk.  
 
För det fall köparen väljer att avvisa överskridande 
volym, skall säljaren äga rätt att vidareförsälja den 
överskridande volymen. 
 
Avtalet är att anse som slutlevererat när det har 
levererats med ovan angivna marginaler. 
 

4. Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av 
sitt anbud under sju (7) kalenderdagar från anbudets 
avgivande.   

5. Utöver eventuellt skydd enligt immaterialrättslig 
lagstiftning eller lagen om skydd för 
företagshemligheter gäller att en handling med 
förslag och idéer, som ställs till förfogande av den 
som infordrar eller avger anbud, inte får användas av 
den andre utan förslagsställarens medgivande, annat 
än i förhållandet mellan anbudsgivaren och 
anbudsinfordraren.   

6. Om skriftligen särskilt avtalats skall säljaren senast i 
samband med leverans tillhandahålla montage-, drift, 
skötsel- och underhållsinstruktioner på svenska, i 
den omfattning som är lämpligt med hänsyn till 
varans art.  Säljarens åtagande att tillhandahålla 
instruktioner skall även anses uppfyllt om 

instruktionerna finns tillgängliga på säljarens hemsida 
eller via en dator applikation (”app”) samt att 
köparen, senast i samband med leverans, meddelats 
därom.   

7. Part ansvarar för att författningar följs i den 
utsträckning de berör partens åtagande.  
 
Part som yrkesmässigt överlåter träskyddsbehandlat 
virke är skyldig att lämna skriftlig information enligt 
bestämmelserna i Biocidförordningen (EU) nr 
528/2012, artikel 58. 
 
Köpare som har för avsikt att vidareöverlåta 
Trävarorna är således skyldig att säkerställa att 
ovanstående nämnd information återfinns på varje 
virkesbunt alternativt om Trävarorna saluhålls för 
avhämtning utan att vara buntat ska informationen 
finnas på anslag vid Trävarans placering. Vidare skall 
informationsblad hållas tillgängligt utan kostnad för 
den som avhämtar Trävaror enligt denna punkt 7, 
stycke 3. 

8. Alla personer som befinner sig på eller levererar till en 
byggarbetsplats är skyldiga att ha giltig legitimation 
tillgänglig, t.ex. i form av körkort eller ID-kort. 
Köparen är skyldig att informera säljaren om 
byggarbetsplats dit leverans skall ske är ID06-
ansluten och att samtidigt säkerställa att säljaren är 
medveten om att ett personligt ID06-kort är 
obligatoriskt för alla som vistas på sådan 
byggarbetsplats.  

Transport och mottagande  

9. Parterna skall i god tid ge varandra uppgifter av 
betydelse för transporten av varan, såsom 
exempelvis information om avhämtning, avlämning, 
mottagande eller utlastning.  

Om säljaren ombesörjer transport till av köparen 
anvisad plats, ansvarar köparen för att vägar från 
allmän väg till lossningsplats och inom arbetsplats är 
väl framkomliga och har tillräcklig bärighet för den 
leverans som avtalet avser. Detsamma gäller 
beträffande uppkörningsbryggor och liknande 
mottagningsanordningar. Köparen ansvarar vidare 
för att tillräcklig vändplats och uppställningsplats 
finns i anslutning till lossningsplatsen. Lastning skall 
påbörjas i så god tid att den hinner avslutas under 
säljarens normala arbetstid och lossning av lasten får 
endast ske under köparens normala arbetstid.  



Rätt till tidsförlängning  

10. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om 
köpets fullgörande hindras till följd av omständighet 
på motpartens sida eller till följd av omständighet 
utanför partens kontroll eller annat av parten icke 
vållat förhållande, som han inte bort räkna med och 
vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För 
rätt till sådan förlängning krävs att part utan dröjsmål 
underrättar motparten om hindret.  

Ansvar vid försening  

11. Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om 
förhållande som parten insett eller bort inse skulle 
medföra försening och därvid ange när avlämnande 
eller mottagande kan ske.  

12. Om säljaren inte levererar Trävarorna på 
överenskommen tidpunkt och denna försening 
uteslutande beror på säljaren, äger köparen rätt att 
utkräva vite för varje påbörjad förseningsvecka med 
två (2 %) procent av den del av köpesumman som 
belöper på den försenade delen av leveransen. 
Säljaren är dock inte skyldig att utge vite för mer än 
tio (10) påbörjade förseningsveckor.  

13. Om köparen inte avhämtar Trävarorna på 
överenskommen tidpunkt och/eller annars försenar 
mottagandet av Trävarorna och denna försening 
uteslutande beror på köparen, skall betalning för 
Trävarorna ske såsom om avhämtning eller 
mottagande skett enligt avtalet och säljaren äger 
sålunda rätt att ställa ut faktura för betalning i 
enlighet med i avtalet angivna 
betalningsbestämmelser.  

Trävaror som inte uthämtats av köparen ligger för 
köparens räkning och risk men under säljarens vård. 
Säljaren är inte ansvarig för Trävarornas försämring, 
förutsatt att de hanterats med sedvanlig god omsorg. 
 
Köparen skall betala ersättning till säljaren för 
lagerkostnaden och övrig skada säljaren åsamkas på 
grund av köparens underlåtenhet att ej avhämta eller 
mottaga Trävarorna. Sådan ersättning skall utgå med 
högst tio (10 %) procent av köpesumman som 
belöper på den ej avhämtade eller mottagna delen av 
leveransen. 

14. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 12 och 13 
har part inte rätt till ersättning för skada vid försening 
i annat fall än vid hävning enligt nedan.  

15. Part får häva köpet avseende en vara som inte har 
avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är 
av väsentlig betydelse för honom och motparten 
insett eller borde ha insett detta.  

Avser förseningen Trävaror som skall tillverkas eller 
skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar 
eller önskemål äger dock köparen endast häva köpet 
om syftet med köpet blir väsentligen förfelat genom 
förseningen och detta skriftligen tydliggjorts säljaren 
vid avtalets ingående. Underlåter säljaren att avisera 
förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid 
som angetts vid aviseringen, får köparen dock häva 
köpet enligt vad som angetts i första stycket.  

Överskrids den maximala förseningstiden om trettio 
(30) kalenderdagar enligt punkt 12, äger köparen rätt 
att häva köpet. Säljaren äger rätt att häva köpet om 
köparen inte har avhämtat Trävarorna inom trettio 
(30) kalenderdagar från överenskommen tidpunkt.  

Om hinder enligt punkt 10 föreligger under längre tid 
än tre (3) månader, äger part, utan 
ersättningsskyldighet, rätt att häva köpet till den del 
dess fullgörande hindras. Vid sådan hävning får 
ytterligare påföljd endast göras gällande då det är 
fråga om omständighet på motpartens sida som 
denne vållat.  

16. Om försenad vara står i sådant samband med redan 
levererad vara, eller vara som skall levereras senare, 
att det kan visas att det skulle medföra betydande 
olägenhet för den hävningsberättigade parten att 
delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.  

17. Häver part köpet vid försening, har han rätt till 
ersättning för den skada som uppkommer efter 
hävningen. Skadeståndet inklusive ersättning enligt 
punkt 12 eller 13 skall sammanlagt inte överstiga 
köpesumman.  

Mottagningskontroll  

18. Följesedel skall åtfölja varan.  
 
Köparen är skyldig att på mottagningsdagen göra en 
avstämning mot följesedel samt en noggrann 
mottagningskontroll när Trävarorna levererats enligt 
avtalet i syfte att kontrollera Trävarornas 
överenstämmelse med avtalad kvantitet, specifikation 
och fuktkvot.  

Då Trävaran avemballeras och före bearbetning 



och/eller montage eller annan hantering, skall 
ytterligare kontroll av Trävaran utföras för att 
säkerställa att Trävaran ej är behäftad med fel som 
endast kunnat upptäckas vid en noggrann kontroll 
utan emballage. Anmärkning avseende varans 
kondition kan dock endast ske om detta avser dolda 
fel vilka fel inte hade kunnat upptäckas vid den 
okulära besiktigningen i samband med 
mottagningskontrollen enligt denna punkt 18, stycke 
två ovan.  

Reklamation  

19. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han 
inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar 
säljaren meddelande om felet (reklamation).  

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan 
överlämnades till köparen, skall reklameras inom sju 
(7) dagar därefter och innan varan monteras. Om 
felet kan antas ha uppkommit under transport och 
varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet 
dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.  

Om anmärkningen avser ett fel avseende varans 
kvalitet som inte märkts eller borde märkts av 
Köparen vid dennes mottagningskontroll av 
Trävarorna enligt punkt 18 stycke två ovan eller ett 
dolt fel enligt punkt 18 stycke tre ovan, skall nämnda 
tidsfrist istället vara nittio (90) kalenderdagar från den 
dag Trävarorna har levererats.  

De artiklar mot vilka anmärkning har framställts 
avseende kvaliteten eller fel dimension enligt denna 
punkt 19, stycke 2, skall i sin helhet finnas tillgängliga 
för säljarens inspektion och/eller för den skiljenämnd, 
som enligt bestämmelserna i detta avtal kan bli 
utsedd.   
 
De artiklar, mot vilka det har framställts anmärkning 
på konditionen eller fabrikationsfel, behöver inte i sin 
helhet finnas tillgängliga för säljarens inspektion 
och/eller för skiljenämnden, men gottgörelse kan då 
endast ifrågakomma för de partier av dimensionerna, 
som hålls tillgängliga samt är obearbetade och 
omonterade. 
 
Det åligger köparen att tillse att det vid bearbetning 
och montering av Trävaran görs kontinuerliga 
kontroller för att säkerställa att Trävaran inte är 
behäftad med dolt fel som kan eller borde kunna 
upptäckas i samband med bearbetning och montage. 

 
Vid tvist om levererade Trävaror har köparen inte rätt 
att avvisa Trävarorna eller vägra erlägga alternativt 
säkerställa betalning. Köparen är skyldig att väl vårda 
och förvara Trävarorna så att dessa inte skadas 
under reklamationsperioden. 
 
Vid bristande iakttagelse av ovanstående i denna 
punkt 19 angivna krav äger säljaren rätt att avvisa 
reklamationen.  

Säljarens ansvar för fel  

20. Om inget annat avtalats gäller följande.  
För Trävarorna gäller en ansvarstid om fem (5) år 
räknat från varans avlämnande och den inleds med 
en garantitid om två (2) år där säljaren garanterar att 
Trävarorna uppfyller avtalad kvalitet.  

Säljarens ansvar enligt punkten 20 ovan gäller inte 
Trävaror som har i) förvarats, ii) hanterats, iii) 
inarbetats i annan produkt, iv) bearbetats eller v) 
använts, i strid med gällande specifikation eller 
gängse praxis för varuslaget i fråga. 

Säljaren ansvarar för fel som framträder och anmäls 
under ansvarstiden. För fel som framträder efter 
utgången av garantitiden, ansvarar säljaren dock 
endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i 
vårdslöshet på säljarens sida.  

Garantiansvaret innebär en skyldighet för säljaren att 
avhjälpa fel som framträder under garantitiden. 
Säljaren ansvarar dock inte för sådant som beror på 
felaktig montering eller installation, bristande 
underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt 
brukande eller annat som kan hänföras till köparen. 
Köparen är skyldig att följa och dokumentera 
avtalade underhålls- och skötselåtgärder. Om 
säljaren under garantitiden har uppfattningen att han 
inte ansvarar för påtalat fel åligger det honom att visa 
att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det 
påtalade felet beror på något på köparens sida.  

Säljarens ansvar gäller inte heller om fel i Trävarorna 
är orsakade av naturligt slitage och/eller naturligt 
åldrande/förändring vid användning av Trävaror. 

21. Efter reklamation enligt punkten 19 ovan och före 
bearbetning och/eller montage skall säljaren inom 
skälig tid och utan kostnad för köparen, avhjälpa fel 
eller företa omleverans. Om säljaren utan närmare 
utredning kan visa att fel inte föreligger, äger han rätt 



till skälig ersättning för nedlagda kostnader.  
 
Fel i Trävara som inte i väsentlig grad påverkar 
köparens möjlighet att använda den produkt, där 
Trävaran ingår, på ett ändamålsenligt sätt, behöver 
inte avhjälpas av säljaren om ett avhjälpande skulle 
vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader 
och andra omständigheter. 

22. Om grund för avhjälpande eller omleverans föreligger 
och så inte sker inom skälig tid, har köparen efter 
skriftligt meddelande till säljaren rätt till ersättning för 
skäliga kostnader för att själv avhjälpa felet eller rätt 
till prisavdrag som svarar mot felet.   

23. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i 
fråga eller inte sker inom skälig tid efter 
reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller 
felaktig vara, om felet är av väsentlig betydelse för 
köparen och säljaren insett eller borde ha insett 
detta. Häver köparen beträffande en felaktig vara, får 
han samtidigt häva köpet avseende tidigare eller 
senare leveranser, om han på grund av 
sammanhanget mellan dem skulle ha betydande 
olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa 
leveranser.   

24. Ansvarar säljaren för fel i varan, äger köparen rätt att 
begära skadestånd för skada, som uppkommit 
genom felet. 
 
Säljarens ersättningsskyldighet enligt denna punkt 
skall alltid vara begränsad till hundra (100 %) procent 
av köpesumman.  

Denna begränsning gäller även kostnader för 
lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och 
montering av reparerad eller utbytt vara samt 
kostnader som uppkommit genom reparationen eller 
utbytet.   

Säljarens totala ansvar för fel enligt punkterna 20-24 
skall alltid vara begränsat till ersättning för direkta 
skador eller direkta kostnader. Ansvar enligt detta 
Avtal omfattar således inte indirekta skador eller 
indirekta kostnader såsom exempelvis skada till följd 
av avbrott eller störning i industriell produktion eller i 
annan kommersiell verksamhet eller ersättning för 
utebliven inkomst eller köparens eventuella 
ersättningsskyldighet gentemot tredje man.   
 
Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, 
om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att 
avlämna felfri vara som avses i punkt 10 och säljaren 

meddelat köparen detta enligt vad som anges i 
samma punkt.   

Ansvar för omhändertagen vara o dyl  

25. Part ansvarar för skada, som på grund av underlåten 
eller bristfällig vård från hans sida uppkommer på 
material, vara eller hjälpmedel som motparten 
tillhandahåller honom, om han inte kan visa att 
skadan uppkommit utan hans vållande.  

Försäkring  

26. Om annat inte föreskrivits i övriga avtalshandlingar 
beträffande försäkring, gäller följande.  

Varorna skall försäkras av antingen köparen eller 
säljaren beroende på avtalat leveransvillkor i 
Incoterms 2010.  
 
Från det att risken för varan övergår på köparen, till 
dess köparen har erlagt full betalning för Trävarorna, 
är köparen skyldig att teckna varuförsäkring hos ett 
välrenommerat försäkringsbolag med ett belopp 
motsvarande det fulla fakturavärdet för Trävarorna. 
 
Säljaren skall under garantitiden inklusive tiden efter 
varans avlämnande ha sedvanlig ansvarsförsäkring 
som omfattar skador till följd av fel i varan.  

Part skall på motpartens begäran tillställa part bevis 
om att avtalad försäkring finns.  

Befarat avtalsbrott  

27. Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt 
eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det 
finns starka skäl att anta att han inte kommer att 
uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får 
motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla 
inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet 
ställs för avtalets rätta fullgörande. Den som har 
inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut 
skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer 
godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Om säkerhet 
inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet 
häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts.  

Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om 
motparten försätts i konkurs eller annars till följd av 
obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser 
enligt avtalet.  



Pris  

28. Om part kan visa att oförutsedda kostnadsändringar 
uppstått efter avtalets ingående vilka väsentligen 
påverkar hela kostnaden för Trävarorna, äger part 
rätt att begära ändring av fast pris utan index. Sådan 
ändring kan ske med hänsyn till dels 
kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, 
såsom exempelvis nya skatteregler med påverkan på 
priset för Trävarorna, dels kostnadsändring som är 
förorsakad av krig eller annat krisförhållande med 
liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst 
som är nödvändig för varan.  

 
Betalning och preskription  

29. N/A 

30. Faktura skall betalas inom trettio (30) dagar från 
fakturadatum. Betalning innebär inte godkännande 
av varan.  Har köparen ett berättigat krav mot 
säljaren på grund av köpet, får köparen deponera 
avtalad köpeskilling på särskilt konto i svensk bank 
för senare utbetalning i enlighet med lagakraftvunnen 
dom, skiljedom eller enligt parternas gemensamma 
begäran om utbetalning.   

31. Erläggs inte betalning i rätt tid, skall dröjsmålsränta 
utgå i enlighet med räntelagen. På belopp som 
köparen deponerat med stöd av punkt 30 räknas 
dröjsmålsränta från den dag betalning rätteligen skall 
ha erlagts.   

32. N/A 

Produktsäkerhet  

33. Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för 
kostnader till följd av åläggande som köparen 
meddelas enligt produktsäkerhetslagen om 
åläggandet har sin grund i egenskaper hos vara som 
köpet omfattar.  

Tvist  

34. Om inte parterna kommit överens om annat gäller 
följande. Tvist på grund av avtalet skall avgöras i 
Sverige med tillämpning av svensk nationell rätt. Om 
det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 
150 prisbasbelopp, exklusive mervärdesskatt skall 
tvisten avgöras av allmän domstol. I annat fall skall 
tvist avgöras genom skiljedom enligt lagen om 
skiljeförfarande. Med prisbasbelopp avses pris- 

basbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan.  

Skulle tvist uppstå i anledning av Trävarans 
beskaffenhet (kvalitet och/eller kondition), skall 
tvisten alltid avgöras genom skiljedom och de av 
parterna eller myndigheten utsedda skiljemännen 
skall vara fackmän. Besiktning av varuparti, vars 
beskaffenhet är föremål för tvist, skall ske skyndsamt 
och skiljedom i sådant fall avkunnas inom trettio (30) 
kalenderdagar efter det skiljenämnden blivit slutgiltigt 
utsedd. l övriga fall skall skiljedom vara avkunnad 
inom sex (6) månader efter det skiljenämnden blivit 
slutgiltigt utsedd.  Avkunnad skiljedom skall 
omedelbart tillställas parterna. 

Oaktat det ovanstående äger säljaren alltid rätt att 
vända sig till allmän domstol eller behörig myndighet 
för att söka utverka betalning för klar och förfallen 
fordran. 

STANDARDER 
 
35: Följande, från tid till annan gällande, standarder skall 

äga tillämpning vid avgörande av kvalitetsavvikelser, 
måttavvikelser, dimensionsmätning, hållfastsortering 
och fuktkvotsmätning: 

   
SS-EN 336:2013 Träkonstruktioner – Konstruktionsvirke – 
Tillåtna måttavvikelser 
SS-EN 1309-1:1997 Trävaror – Sågat virke – 
Dimensionsmätning 
SS-EN 1313-1:2010 Trävaror – Tvärsnitt hos originalsågat virke 
– Del 1: Barrträ 
SS-EN 1611-1:1999 Trävaror – Visuell handelssortering av sågat 
virke av barrträ – Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu och 
Douglas fir 
SS-EN 1611-1/A1:2002 Trävaror – Visuell handelssortering av 
sågat virke av barrträ – Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu, 
Douglas fir och lärk 
SS-EN 13183-1:2002 Trävaror – Fuktmätning – Del 1: 
Bestämning av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke 
(Torrviktsmetoden – Ugnstorkning) 
SS-EN 13183-2:2002 Trävaror – Fuktmätning – Del 2: Skattning 
av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke (Resistansmetoden) 
SS-EN 13183-3:2005 Trävaror – Fuktmätning – Del 3: Skattning 
av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke (Kapacitansmetoden) 
SS-EN 14081-1:2016 Träkonstruktioner – Sågat 
konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och 
maskinell hållfasthetssortering 
SS-EN 14298:2004 Sågat virke – Bedömning av torkningskvalitet 
SS-EN 14519:2005 Trävaror – Spontat virke till utvändig och 
invändig panel av barrträ 
SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, utvärdering av 
överensstämmelse och märkning 
SS-EN 15146:2006 Trävaror – Hyvlade paneler och 
beklädnadsvirke av barrträ utan spont 
SS-EN 15497:2014 Träkonstruktioner – Fingerskarvat 
konstruktionsvirke – Funktions- och produktionskrav 
 



SS 230120:2010 Träkonstruktioner – Konstruktionsvirke – 
Nordiskt T- och LT-virke – Visuella sorteringsklasser enligt 
INSTA 142 
SS 232811:1980 Hyvlat virke – Trälister – Sorter 
SS 232812:1992 Trävaror – Trälister – Mått 
SS 232813:2013 Trävaror – Spontat virke – Mått 
CMP – Certifierad Målad Panel, certifieringsregler, 
Skogsindustrierna/Svenskt Trä 
SS-EN 351-1:2007 Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - 
Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av 
träskyddsmedel 
NTR Dokument nr 1:2017 Nordiska träskyddsklasser och 
produktkrav för impregnerat trä. Del 1: Furu och andra lätt 
impregnerbara barrträslag 
NTR Dokument nr 1:2017 Nordiska träskyddsklasser och 
produktkrav för impregnerat trä. Del 2: Gran 
TräGuiden, digital handbok för trä och träbyggande 
(www.traguiden.se), Skogsindustrierna/Svenskt Trä  
 
VilmaBas, branschgemensam sortimentlista med dimensioner, 
kvaliteter och benämningar (www.vilmabas.se), Branschrådet 
Vilma. 
 

Tolkningsföreträde 
 
36. Vid motstridigheter mellan bestämmelserna i ABM07 

och bestämmelserna i ABM07-TRÄ skall 
bestämmelserna i ABM07-Trä äga företräde framför 
ABM07. Vid motstridigheter mellan allmänna villkor 
(ABM07 eller ABM07-Trä) och det av parterna 
undertecknade köpeavtal skall köpeavtalet äga 
företräde. 

	


