
 
 
 

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER 
FÖRETAGSMARKNAD  
Gällande från 2017-03-01 

 
1. TILLÄMPLIGHET 
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas vid 
inköp av produkter från St1 i den mån individuellt 
förhandlat avtal inte anger annat. För det fall Köparen 
tillämpar allmänna eller särskilda inköpsvillkor äger St1:s 
allmänna leveransbestämmelser företräde vid motstridig 
reglering om inte parterna skriftligen och uttryckligen 
godkänt en annorledes tillämpning.  
 
2. OFFERTER 
Alla offerter gäller mot omgående svar om inte annat 
angivits i offerten eller särskilt överenskommits. Oavsett 
vad som angivits i offerten har St1 rätt att ändra prismodell, 
betalningsvillkor samt begära säkerhet om St1 finner detta 
behövligt. 

 
3.  LEVERANS  
Med ”leveranstid” avses den tid vid vilken produkten skall 
avlämnas räknat från det att Köparens avrop bekräftats av 
St1. Med ”leveransplats” avses produktens slutliga 
destination. Om avtalet inte anger särskild leveranstid skall 
leverans ske till angiven leveransplats inom fem (5) 
vardagar. St1 äger rätt att när som helst under dygnet 
verkställa leverans men är endast skyldig att verkställa 
leverans under St1:s ordinarie arbetstid. Om Köparen har 
behov av kortare leveranstid eller leverans på annan tid, kan 
så ske mot extra avgift efter särskild överenskommelse i 
samband med avrop. Köparen ansvarar för att tillfartsväg 
har erforderlig bärighet och är plogad vintertid. Köparen 
ansvarar vidare för att leveransplatsen och leveransintag är 
tillfredsställande utmärkta. Extra kostnader som åsamkas 
St1 i samband med leverans debiteras Köparen. 
 
4. LASTNING VID DEPÅ 
Om parterna avtalat att Köparen skall lasta vid av St1 
hänvisade depåer är St1 berättigad att neka, helt eller delvis 
och utan angivande av skäl, Köparens transportörer att 
lasta produkter vid viss depå eller under vissa tider om så 
erfordras till följd av produktbrist eller andra skäl enligt 
St1´s avtal med depåägare. Om Köparens transportör nekas 
lastning av viss produkt eller vid viss depå skall denne, om 
möjligt, erbjudas ersättningsprodukt alternativt hänvisas till 
annan depå. 
 
5. SÄRSKILDA AVGIFTER  
St1 äger rätt att debitera särskild avgift vid 

- Beställning per telefon; 
- Beställning understigande viss kvantitet; 
- Vid leverans till vissa lokaliseringar; 
- Om Köparen begärt kortare leveranstid än fem 

(5) vardagar; 
- Om Köparen begärt leverans på annan tid än 

St1´s ordinarie arbetstid;  
- Om leverans ej kunnat ske av hela den beställda 

kvantiteten; eller 
- Om leverans ej kunnat ske till följd av hinder i 

åtkomsten till leveransplatsen. 
Om inget annat överenskommits utgår avgifterna enligt de 
tariffer som St1 från tid till annan tillämpar. Om leverans ej 
kunnat ske av hela den beställda kvantiteten eller till följd 
av hinder i åtkomst till leveransplats äger St1 utöver den 
extra avgiften även debitera Köparen St1´s merkostnader 
för destruktion eller omhändertagande av produkten. 

 
6. BETALNING  
Betalningsvillkor framgår av utsänd faktura. Betalningen 
skall erläggas senast på angiven förfallodag. Om inget annat 
avtalats är betalningsvillkoren 21 dagar netto från 
fakturadatum. St1 äger rätt att debitera aviavgift. 
Mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor tillkommer 
till i avtalet angivna priser. Köparen äger inte rätt att kvitta 
fordran mot St1:s krav på betalning för levererad vara eller 
tjänst. Vid försenad betalning erlägger Köparen 
dröjsmålsränta enligt den räntesats och de villkor som 
anges på fakturan samt påminnelseavgift och 
inkassokostnader enligt lag om ersättning för 
inkassokostnader m.m. För det fall Köparen äger rätt att 
köpa produkt skattebefriat enligt lagen om skatt på energi 
(1994:1776) skall Köparen uppvisa sådant bevis för St1. 
Om förändringar sker i detta skall Köparen omedelbart 
meddela St1 så att korrekt fakturering kan ske. Köparen 
skall hålla St1 skadeslös för eventuella skador som kan 
uppstå till följd av Köparens underlåtenhet i detta. 
 
7. PRISJUSTERING 
Skulle marknadssituationen, produktsammansättningen 
eller kvalitén för någon produkt förändras väsentligt vilket 
har inverkan på produkts kvalitetspremie gentemot Platt´s 
notering eller om Platt´s under avtalstiden skulle upphöra 
med eller förändra den produktnotering som ligger till 
grund för prissättningen i detta avtal alternativt tillföra ny, 
för marknaden mer relevant notering, äger Säljaren rätt att i 
motsvarande mån ändra beräkningsbasen enligt avtalet. 
Information till Köparen skall meddelas av Säljaren senast 
en månad innan ikraftträdandet. Om den svenska kronan 
devalveras, förändringar av avgifter, tullar eller skatter 
införs eller höjs, samt ökade transportkostnader, är St1 
berättigad att omgående justera priset i motsvarande mån. 

 
8. SÄKERHET 
St1 äger rätt att vid var tidpunkt kräva säkerhet, alternativt 
ytterligare eller annan säkerhet för Köparens fullgörande av 
sina åtaganden enligt avtalet. St1 är härvid berättigad att 
innehålla leverans av produkt fram till dess Köparen ställer 
en för St1 godtagbar säkerhet alternativt annullera samtliga 
avropade och bekräftade beställningar. St1 äger även rätt att 
säga upp avtalet enligt punkt 17 nedan.   
 
9. DOKUMENTATION 
St1 tillhandahåller produktblad och säkerhetsdatablad på 
webbsidan www.st1.se om inget annat avtalats. St1 
uppdaterar och publicerar nya versioner av produktblad 
och säkerhetsdatablad vid produktförändringar. 
 
10. TILLSTÅND M.M. 
Köparen svarar för att samtliga erforderliga tillstånd 
innehas för produkten och dess hantering. Köparen är 
ytterst ansvarig för att dennes anläggning är i 
funktionsdugligt skick – oaktat om cisterner med 
tillhörande utrustning tillhandahållits av St1 eller ej och 
oaktat om Köparen eller St1 ansvarar för service och 
underhåll - och uppfyller av myndigheterna fastställda krav. 
Köparen skall under alla förhållanden betraktas såsom 
verksamhetsutövare i miljöbalkens mening för Köparens 
anläggning och är därmed ansvarig för att alla skyldigheter 
enligt miljöbalken efterlevs och ävenså bestrida eventuella 
kostnader för efterbehandling och provtagning.    
 
11. FORCE MAJEURE 
Om krig, krigsliknande händelse, export- eller 
importrestriktion, statlig reglering av annat slag, 
naturkatastrof, tonnagebrist, ishinder, arbetskonflikt, 
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omfattande driftsstörningar, produktbrist, underlåtenhet av 
underleverantör, undermåliga tillfartsvägar, samt övriga 
omständigheter som hindrar, fördyrar eller försvårar St1’s 
anskaffande av produkt, eller fullgörande av ingånget avtal, 
är St1 berättigat att utan skadeståndsskyldighet begära 
erforderlig tidsförlängning eller prishöjning. 
Vad ovan angivits beträffande arbetskonflikt skall även äga 
giltighet när St1 omfattas av åtgärden. Varar force majeure 
mer än en (1) månad äger St1 rätt att utan 
ersättningsskyldighet säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande. 
 
12. STÖRNINGAR 
Produkter som omfattas av avtalet är till viss del 
producerade vid St1:s raffinaderi i Göteborg. Vid 
produktionsstörning vid denna anläggning som påverkar 
St1:s förmåga att leverera enligt avtalet skall Köparen 
genast informeras. Uppkommer produktionsstörningar är 
St1 enbart skyldig att, om möjligt, erbjuda Köparen 
motsvarande produkt från alternativ anläggning förutsatt att 
Köparen ersätter den tillkommande kostnad som 
uppkommer för inköp och leverans. I övrigt gäller vid 
produktionsstörningar vad som stadgas om force majeure 
enligt punkt 11 ovan. Köparen skall omgående meddela St1 
alla verksamhetsstörningar, reparationer och planerade 
underhåll etc. som kan påverka planerade leveranser eller 
den volymprognos som Köparen tillhandahåller St1.  
 
13. KÖPARENS ANSVAR 
Köparen svarar för att vid leveranstillfället erforderligt 
utrymme finnes för beställd kvantitet samt att utrymmet 
ifråga motsvarar myndigheternas krav. Skador som kan 
uppstå på Köparens eller tredje mans egendom till följd av 
att sådant utrymme inte finns vid leveranstillfället eller inte 
uppfyller gängse krav, som t.ex. regelrätt överfyllnadsskydd, 
ersätts av Köparen. Köparen svarar för att St1 äger åtkomst 
till leveransplatsen dygnet runt. Köparen skall även ersätta 
de merkostnader som kan drabba St1 p.g.a. att leverans inte 
kunnat ske av hela kvantiteten. 
 
14. ST1’s ANSVAR 
Vid fel i levererad produkt är St1’s ansvar begränsat till 
leverans av ny felfri produkt samt att ersätta Köparen för 
eventuellt uppkommen direkt skada på grund av fel i 
produkten. St1´s ansvar är även begränsat till direkt skada 
på grund av dröjsmål av leverans. St1 är således inte 
skyldigt att till Köparen utge någon som helst ersättning 
vare sig för personskada, skada på egendom, stillestånd av 
produktionsanläggning, utebliven vinst eller annan förlust 
eller indirekt skada, såvida inte annat uttryckligen avtalats 
eller om grov vårdslöshet kan läggas St1 till last. Vidare 
ansvarar St1 inte för skada föranledd av Köparens 
hantering etc. efter Köparens mottagande av varan. St1:s 
ansvar är under alla omständigheter begränsat per 
skadetillfälle till femtio (50) gånger det vid skadetillfället 
gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken 
(2010:110). 
 
15. AUTOMATISK PEJLUTRUSTNING 
Om Köparens avrop och leverans av produkt sker genom 
St1:s försorg medelst automatisk pejlutrustning åligger det 
Köparen att löpande utöva kontroll av pejlutrustningens 
funktion. Vid misstanke att pejlutrustning ej fungerar på 
avsett sätt skall Köparen omgående anmäla detta till St1. 
St1 friskriver sig från allt ansvar för skada, ävenså direkt 
skada, om Köparen underlåtit att löpande utföra kontroll 
eller ej meddelat misstänkt eller konstaterat fel i 
pejlutrustningen. 
    

16. REKLAMATIONER 
Köparen är skyldig att vid mottagandet genast kontrollera 
att levererad kvantitet och kvalitet överensstämmer med 
Köparens beställning och eventuellt upprättad 
leveransnota. Reklamation avseende kvantitet och kvalitet 
skall för att beaktas, ske omedelbart efter verkställd 
leverans.   
 
17. FÖRTIDA UPPSÄGNING 
St1 äger rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra 
omedelbart om i) Köparen i väsentligt hänseende eller vid 
upprepade tillfällen åsidosätter sina åtaganden enligt avtalet 
och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning 
vidtar rättelse, ii) Köparen inställer betalningar, erbjuder 
ackord, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål 
för utmätning eller annan liknande omständighet inträffar 
som skäligen kan anses utgöra tecken på obestånd. St1 äger 
härutöver rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra 
omedelbart om Köparen ej ställer begärd säkerhet enligt 
punkt 8 ovan. 
 
18. SEKRETESS 
Part förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga 
samtycke inför tredje man yppa eller på annat sätt lämna 
information om innehållet i avtalet eller förhållanden hos 
den andre parten varav kännedom erhållits genom 
informationsutbyte i anledning av parternas avtal och som 
inte är allmänt kända. Sekretess gäller även sedan avtalet i 
övrigt upphört att gälla. 
 
19.  ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
Part äger inte rätt att utan den andre partens skriftliga 
samtycke överlåta avtalet helt eller delvis. St1 äger dock rätt 
att överlåta avtalet samt rättigheter och skyldigheter i avtalet 
till annat bolag inom St1:s koncern. 

 
20. ÄNDRADE LEVERANSBESTÄMMELSER 
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller tills vidare och 
kan komma att ändras av St1 utan särskild avisering till 
Köparen. De vid var tid gällande allmänna 
leveransbestämmelserna finns publicerade på St1´s 
webbsida, www.st1.se. Köparen anses ha godkänt den 
senaste versionen av St1´s allmänna leveransbestämmelser i 
samband med avrop alternativt lastning av produkt.    

 
21. TVISTER 
Eventuella tvister skall avgöras av skiljenämnd enligt vid var 
tid gällande lag om skiljeförfarande om inget annat 
uttryckligen framgår av avtalet. St1 äger dock rätt att vid 
allmän domstol föra talan om fordran för gjorda leveranser 
eller i samband därmed uppkomna kostnader.
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