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Allmänna leveransbestämmelser 
Avseende Portgruppens leverans- och montagebestämmelser 
  
Utgivna 2019 av Portgruppen  
 

Portgruppen är branschföreningen för leverantörer och producenter av slagportar, 
takskjutportar, vikportar, snabbrullportar, rulljalusier, rullgaller, rullportar, garagepor-
tar, grindar, bommar, dockningssystem samt därtill relaterade produkter och tjänster. 

 
 

För leverans och montage gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 17 med nedanstående Leverans- och Mon-

tagevillkorsändringar och tillägg, som sålunda gäller före NL 17. 

Anm. X1 

X-anmärkningar nedan avser att uppmärksamma viktiga punkter där parterna skriftligen bör avtala om vilken part 

som ska tillhandahålla visst arbete eller hjälpmedel och vilka villkor som ska gälla härför. 

Leverans 

Säljaren ansvarar sedan leverans av Produkten skett i enlighet med NL 17, punkt 12, för skada på Produkten 

bara om det kan visas att skadan orsakats genom vårdslöshet av säljaren eller någon för vilken han svarar. 

Leveranstid, Leveransförsening 
Med ”leverans” och ”leveranstidpunkt” i NL 17 punkterna 13–17 avses färdigställande av montage. 

Förutsättningar, Mottagning av Produkten, Montage 
Ritningar 

Vid order översänds erforderliga infästningsritningar till köparen för granskning och godkännande. Avtalad leve-

ranstidpunkt förutsätter att säljaren får dessa handlingar i retur utan oskäligt uppehåll. Om handlingarna inte re-

turneras inom sådan tid har säljaren rätt till förlängd leveranstid enligt NL 17 punkt 15. 

 

Hantering av Produkten m.m. 

Köparen är skyldig: 

a) att ta emot leveransen och därvid kontrollera dess skick och antal mottagna kollin, 

b) att omedelbart anmäla skadade eller saknade kollin till fraktförarens godsutlämnare (genom notering på frakt-

sedel och till säljaren), 

c) att lagra Produkten på torrt ställe och skydda den från åverkan och stöld, 

d) att ombesörja interna transporter av material till respektive portöppning, 

e) att omhänderta och bortforsla överblivet emballage. 

 

Montage, portomfattning 

Köparen har inte rätt att utföra montage utan skriftlig överenskommelse härom. 

Om inte annat avtalats, förutsätts montage kunna ske utmed färdigt golv i markplan. 

Köparen ansvarar för och ska tillse: 
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f) att av säljaren översända karmritningar och montagehandlingar samt dessa Leverans- och Montagevillkor 

ställs till den ansvarige arbetsledarens förfogande, 

g) att material i omgivande väggar och tak och utrymmen i övrigt är så beskaffat att de kan utnyttjas för avtalat 

montagealternativ och enligt avtalad metod, 

h) att nödvändig städning och snöröjning utförs före montage och att montageplatsen är avstängd för trafik un-

der montaget, 

i) att området vid montageplatsen är så beskaffat att fast underlag och utrymme finns för ställningar, lyftanord-

ningar  

 o. dyl. 

j) att säljarens montagepersonal informeras om de säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Anord-

ningar och kostnader för upprätthållande av säkerhet ombesörjs av köparen. 

 

Mekaniskt montage 

Köparen ska tillhandahålla elkraft utan kostnad för säljaren; trefasledning 400V 16A trög säkring med 5-polig 

handske och enfasledning 230V 10A trög säkring, båda framdragna till montageplatsen. 

Parterna ska skriftligen överenskomma om eventuellt bistånd och hjälpmedel enligt nedan och vilken part som 

ska tillhandahålla respektive bekosta dessa: 

Anm. X2  Hantlangning 

Anm. X3  Lyft och lyftanordning 

Anm. X4  Ställningar 

 

Intern elinstallation 

Köparen ansvarar för och ska bekosta framdragning av matarström 400V med nolla/230V till säkerhetsbrytare 

alternativt CEE-plugg i omedelbar närhet till port enligt säljarens anvisningar. Matningen ska avsäkras med 

10A/16A trög säkring enligt säljarens anvisningar. I övrigt sker intern elinstallation enligt två alternativ: 

Anm. X5 Köparen ... 

Anm. X6 Säljaren ... 

ansvarar för och ska bekosta intern elinstallation av port och portautomatik inkluderande uppsättning av impulsor-

gan och automatikskåp, ledningar, ledningsdragning samt intern inkoppling och igångkörning.  

Anm. X7 

Vid alternativ X6 ovan bör skriftligen avtalas om de särskilda villkor som gäller för den interna elinstallationen. 

Ombud 
Part ska i god tid före montagets början skriftligen meddela den andra parten utsedd representant och arbetsle-

dare. 

Representanten är behörig att företräda sin huvudman i alla frågor rörande fullgörande av avtalet.  

Arbetsledaren är behörig att företräda sin huvudman i alla frågor som rör verksamheten på montageplatsen. 

Säljarens montagepersonal har inte behörighet att träffa avtal eller ge bindande anvisningar rörande leveransens 

fullgörande. 

Tider 
Montagetider 
Montage bör i köparens intresse ske så sent som möjligt under byggnationen. Gjutnings- och putsningsarbeten 

bör inte ske efter det att port är monterad.  

Om tidpunkt för montagestart inte angetts i avtalet, ska montaget påbörjas efter köparens skriftliga avrop. Avrop  
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ska vara säljaren tillhanda senast tre veckor före önskad montagestart. 

Om montaget försvåras, försenas eller måste uppskjutas på grund av att köparen inte uppfyllt villkoren under av-

snitt Förutsättningar, Mottagning av Produkten, Montage eller i övrigt på grund av omständigheter utanför 

säljarens kontroll, har säljaren rätt till ersättning för extra arbete, väntetid och resor. 

Om extratid, övertid eller helgdagsarbete på köparens begäran måste tillgripas, ska köparen bära härav upp-

komna extrakostnader. Ersättning för extra arbete, väntetid och resor enligt ovan, debiteras enligt de normer för 

löpande räkning som säljaren allmänt tillämpar vid den aktuella tidpunkten. 

Heta arbeten 
Om heta arbeten förekommer ska köparen utan särskild ersättning tillhandahålla brandvakt. 

Ansvar för fel 
Med ändring av vad som föreskrivs i NL 17 punkterna 26 och 27 samt med tillägg till punkterna 24, 25, 29 och 30 

ska följande gälla: 

Punkt 24 (tillägg) 
Säljarens ansvar för fel omfattar även bristfälligheter i montaget av Produkten. 

Punkt 25 (tillägg) 
Säljarens ansvar för fel förutsätter, om inte annat skriftligen avtalats, att montaget utförts av säljaren. 

Säljaren ansvarar inte för fel som orsakas av att annan monterat eller kopplat in extern utrustning. 

Punkt 26 (ändring) 
Om inte annat överenskommits, ska ansvarstiden (garantitiden) för Produkten inklusive montage räknas från den 

tidigaste av följande tidpunkter: 

• dagen då säljarens färdiganmälan skriftligen godkänts av köparen eller 

• dagen för färdigställandet; som sådan dag ska anses den dag som angivits på montagesedel, faktura eller 

annan av säljaren utfärdad handling. 

Underlåter köparen att utfärda godkännande av säljarens färdiganmälan av orsak som säljaren inte ansvarar för, 

ska ansvarstiden dock räknas från den dag färdiganmälan gjorts. 

Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom en tid av två år räknat från ovan angiven dag om inte annat 

avtalats. Om Produkten används mer intensivt än som avtalats eller kan anses förutsatt vid avtalets ingående, 

förkortas ansvarstiden i motsvarande grad. 

Punkt 27 (ändring) 
För delar som byts ut eller repareras gäller den ursprungliga ansvarstiden, d. v. s. ansvarstiden förlängs inte. An-

svarstiden förlängs inte heller i övrigt.  

Punkt 29 (tillägg) 
Vid avhjälpande av fel, gäller vad som anges ovan under avsnitt Förutsättningar Mottagning av Produkten, 

Montage i tillämpliga delar. 

Punkt 30 (tillägg) 
Om inte annat skriftligen avtalats, är säljaren i samband med avhjälpande inte skyldig att utföra bilning, efterlag-

ning eller andra åtgärder på annat än Produkten. 

Övrigt 
Köparen får inte, utan skriftligt samtycke från säljaren, beordra dennes personal till något extraarbete. Säljaren 

ansvarar inte i något fall för utfört extraarbete.  
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Portgruppen 

har kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper 

Box 5510, 114 85 Stockholm 

Tel: 08-782 08 50, fax: 08-660 33 78 

E-post: portgruppen@teknikforetagen.se 

Internet: www.portgruppen.se 

 


