AA VVS 09
AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för
yrkesmässig verksamhet i Sverige.
Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska
Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen.
Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre
organisationerna och i olika led dem emellan.
Leveransbestämmelserna skall tillämpas i Sverige såvida inte parterna skriftligen avtalat om
annat.
Vid leverans av varor utom Sverige skall särskilt avtal träffas mellan parterna.
Begreppsbestämningar
Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
ALLMÄNT
1.
Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt
anbud under en månad från anbudets avgivande.

av honom eller v arans tillverkar e sen ast all mänt
publicerats.

Säljaren skall under den tid som anges i punkterna 36,40
och 41 ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar
skador til l följd av f el i v aran inklusive kostnad er för
lokalisering av fel, kostnader för åtkomst och montering
av r eparerad el ler ut bytt v ara sa mt k ostnader so m
uppkommit genom
reparationen elle r u tbytet.
Försäkringsbeloppet skall v ara lägst tv åhundra
prisbasbelopp.

6.
Prov är att betrakta som typprov om inte annat avtalats.

2.
Alla ritningar, beskrivningar och tekniska handlingar som
part til lhandahållit motpar t förb lir parts eg endom.
Motparten får e ndast använda, reprodu cera eller delge
tredje man sådan handling om så erfordras för det med
handlingens överlämnande avsedda syftet.

ANSVAR FÖR KONSTRUKTION MM
8.
Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för
konstruktion som han tillhandahållit.

FÖRFATTNINGAR M M
3.
Varan skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller
enligt lagar, förordningar elle r andra bindand e för eskrifter för norma l eller av s äljaren godkänd ann an
användning av varan.
Varan skall äv en uppf ylla krav en ligt de särskilda
anvisningar som åberopas i parternas avtal.
4.
Ändras särskild anvisning efter det att avtal ingåtts skall
part utan dröjsmål underrätta motparten därom.
Sker ändring enligt ovan skall även avtalet ändras i den
mån kostnaderna eller leveranstiden påverkas.
PRODUKTINFORMATION OCH PROVER
5.
Försåld vara skall i allt väsentligt överensstämma med
sådan produktinformation som åberopats av säljaren eller

7.
Om inte annat avtalats skall varan åtföljas av sedvanliga
montage-, drifts- och skötselinstruktioner eller skall dessa
göras lätt tillgängliga för köparen på annat sätt, exempelvis genom hänvisning till internet.

9.
Säljaren ansvarar inte för fel, som beror på av köparen
tillhandahållet material.
MEDDELANDE
10.
Meddelande till motpart skall ställas till den person eller
det tjänsteställe som enligt motparten handlägger ärendet
samt innehålla av motparten meddelad beteckning, t ex
projekt- eller ordernummer.
TRANSPORT OCH MOTTAGANDE
11.
Om inte annat av talas ombesörjer säljaren transporten
och står faran för varan under transporten och säljarens
avlastning.
Säljaren ska ll lämna av köparen begärda uppgif ter av
betydelse för mottagandet av varan.
Av säljar en för transport anlitade p ersoner skall vid
avlämning av gods p å arbetsområde bära namnbricka
med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha
giltig legitimation tillgänglig, t ex i form av körkort eller

ID-kort. Om köparen p g a underlåtel ser i n ämnda
avseenden tvingas utge vite eller annat skadestånd skall
säljaren gottgöra köparen för sådana kostnader.
12.
Varan skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat
sätt.
13.
Då säljaren ombesörjer transport skall köparen i god tid
innan transporten p åbörjas underrät ta säl jaren om
transporten ej k an g enomföras p å sät t som är normalt
eller på sätt som angivits av säljaren. I annat fall ansvarar
köparen för t illfartsväg från allmän v äg till mottagningsplatsen och vägar inom denna samt för att köparens
mottagningsförhållanden medger avsett transportsätt.
14.
Om särskild lyftanordning erfordras vid avlastningen av
varan, skall denna tillhandahållas a v köpar en o ch p å
dennes bekostnad om inget annat avtalats.
15.
Fraktkostnaden skall specificeras på faktura.
16.
Omhändertagande av emballage och förpackningar sker
på köparens bekostnad och eventuella miljöavgifter som
beslutats av myndigheter vidaredebiteras av säljaren på
köparen.
RETURER
17.
Returer beh andlas i enli ghet med säljarens r eturgodsbestämmelser.
LEVERANSTID
18.
Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej
avtalad skall leverans ske utan dröjsmål.
AVISERING OM FÖRSENING
19.
Finner par t at t han inte kan hål la avtalad t idpunkt för
leverans eller mottagande av varan eller framstår sådan
försening som sanno lik skall motparten utan dröjsmål
underrättas. D essutom skal l den tidpunk t anges d å
leverans eller mottagande beräknas kunna ske.
Om d et visas att köp aren godtag it förseningen skal l
förseningsvite ej utgå.
Vad s om sagts ovan g äller även i leverans ing ående
delleveranser.
ANSVAR FÖR FÖRSENING
20.
Levererar inte säljaren va ra vid av talad tidpunk t och
beror detta inte på omständighet som anges under p 58
skall säljaren utge vite för försening. Vite skall utgå med
2.0 procent av avtalat nettopris för varje påbörjad vecka
som säl jaren är förs enad med le verans av vara.
Förseningsvitet skall inte överstiga 20 procent av varans
pris, men vara lägst 1000 kr, såvida det inte med hänsyn
till omständigheterna skäligen kan antas att köparen inte
åsamkats någon skada av genom förseningen. Är varans
pris mindre än 1000 kr, skall, med undantag enligt punkt
21, vite utgå med högst varans pris.

21.
Om förse nad v ara s tår i så omedelbart s amband med
tidigare levererad vara att sådan vara inte kan användas
på avsett sätt eller inom av köparen avsedd tid, skall även
för sådan vara vite utgå under tid till dess försenad vara
levererats.
22.
När säljare är fabrikant och köpare grossist utgår vite vid
försening en ligt ov an en dast om
skrif tligt
ordererkännande med
angiven leveransti dpunkt
föreligger.
23.
Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt
skriftligt krav härom utan dröjsmål, dock senast inom 30
dagar efter att leveransen skulle ha ägt rum.
24.
Vid försening med mott agandet av vara n skal l köparen
erlägga betalning som om varan ifråga hade levererats vid
ursprungligen avtalad lever anstidpunkt och ersätta
säljaren för därigenom uppkomna kostnader.
25.
Utöver vad som ovan sagts har part inte rätt till ersättning
för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt
punkt 29.
26.
Part får häv a köp et avseende en v ara som inte h ar
avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av
väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller
borde ha insett detta.
27.
Avser försen ingen en vara som skal l tillverkas el ler
skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller
önskemål, och k an säljar en inte u tan väsentlig förlust
tillgodogöra s ig v aran på annat sätt, f år köparen häv a
köpet endast om h an dessutom får försen ad v ara
levererad från annan än säljaren före den ny a leveranstidpunkt som denne aviserat enligt punkt 19.
Underlåter säljaren att avisera förseningen eller fullgörs
inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen
får köparen dock häva köpet enligt vad som sägs i punkt
26.
28.
Om försen ad v ara står i s ådant samband med redan
levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att
det skul le medför a b etydande olä genhet för d en
hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet,
får köpet hävas i sin helhet.
29.
Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning
för den s kada som uppkommer efte r h ävningen.
Skadeståndet inklusive annan ersättning på grund av
försening enligt avtalet skall inte överstiga 20 procent av
leveransens värde.
Varje ann at krav me d anledning av h ävningen är
uteslutet.
30.
Utnyttjar part ej rätten att häva köpet inom 10 arbetsdagar
från mottag andet av skriftlig av isering om försening ,
skall d äri ang iven tidpunk t för lever ans anses som ny
leveranstid.

MOTTAGNINGSKONTROLL
31.
Följesedel skall åtfölja varan.
32.
När varan öv erlämnas t ill köparen s kall han göra en
avstämning m ot fö ljesedeln samt kontrollera var an
avseende utifrån synliga fel och kvittera emottagandet av
varan på fraktförarens leveranssedel.
Om köparen inte kan närvara vid mottagandet avlämnas
godset end ast om köparen beordrat detta vid b eställningen. Köparen godtar då att fraktföraren kvitterar godset avseende kolliantal och utifrån synliga fel.
Uteblir köparen utan sådan överenskommelse returneras
godset till säljar en o ch levereras d ärefter sedan n ytt
leveransdatum överenskom mits. Härv id d ebiteras tillkommande fraktkostnad.
33.
Då varan av emballeras eller i annat f all innan v aran
monteras skall mottagningskontrollen fullgöras med efter
varans art anpassad omsorg.
REKLAMATION
34.
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte
inom n edan angivna tidsfrister lämna r säljar en meddelande om felet (reklamationen).
35.
Fel, som märkts e ller borde ha mä rkts nä r va ran
överlämnades till köparen, s kall reklameras inom en
vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan
antas ha uppkommit und er transporten och var an
kvitteras p å sä rskild fr aktsedel, ska ll f elet dessutom
omedelbart anmä las till fraktföraren o ch antecknas i
fraktdokumentet.
I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att
felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till
köparens kännedom genom reklamation från annan. Vid
reklamation p g a ansvar enligt punkt 36 skall
reklamation ske senast tv å månad er efter utg ången av
ansvarstiden enligt denna punkt.
Reklamation sk all göras el ler bekräf tas skri ftligen och
innehålla uppgift om felets art och omfattning.
SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL
36.
Säljaren ansvarar för fel i vara som framträder inom två
år från varans avlämnande till köparen. Ansvarstiden för
utbytt v ara eller
reservdel s kall inte
överstiga
ansvarstiden för ursprunglig vara.. Säljaren ansvarar inte
för fel som beror på normal förslitning eller försämring.
För va ror som skall a nvändas vid e ntreprenad, d är
konsument inte är beställare, och för vilka köparen, d v s
entreprenören, avt alat om gar antitider om f em år el ler
mer, ansvarar säljaren för fel i vara under fem år från
varans avlämnande till köparen, om inte annan längre tid
har avtalats mellan säljare och köpare.
Avtalet om fem års garanti eller mer, skall för att kunna
göras gällande mot säljaren, kunna uppvisas av köparen
samtidigt med reklamation enligt punkt 35.
Ansvarstiden vid sådana entreprenader är dock två år för:

- Inredningsdetaljer såsom badrumsmöbler och
duschanordningar
- Värmepumpar
- Verktyg
- I skriftligt ordererkännande angiven viss elektronisk
styrprodukt.
37.
Säljaren är inte ansvar ig enligt punken 36 ov an för
sådana f el som b eror p å o lyckshändelse, f elaktig
montering el ler installation, felaktig skötsel , vanv ård,
onormalt brukand e eller anna t som kan h änföras till
köparen.
38.
Säljarens ansvarsåtagande enligt punkterna 36 och 40 är
villkorat av:
- att köparen erhållit fabrikantens drifts- och
skötselinstruktioner eller att de efter skriftlig
hänvisning till internet, gjorts tillgängliga för köparen,
- att de överlämnats till nyttjaren utan dröjsmål,
- att nyttjaren sedan följt instruktionerna samt att detta i
tillämpliga fall dokumenterats genom förda journaler.
39.
Säljaren skall utan dröjsmål avhjälpa fel genom att i eget
val reparera fel i var an eller utbyta felaktig v ara.
Säljarens avhjälpn ingsåtagande omfa ttar dessutom att
svara för transporter a v fe laktig eller utbytt va ra.
Underlåter s äljaren att a vhjälpa fel e ller före ta
omleverans har köparen efte r skriftligt medd elande till
säljaren rätt till prisavdrag.
40.
För fel i varan som framträder efter den i punkten 36
angivna tiden ansvarar sälj aren endast om felet är
väsentligt och vis as h a sin grund i v årdslöshet på
säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven
allmän pr eskriptionstid (10 år) från den dag varan
avlämnats eller, efter särskild skriftlig överenskommelse,
från den dag entreprenaden blivit godkänd.
41.
Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig i den
utsträckning som följer av hans ansvarsförsäkring enligt
punkt 1 ersätta skada, som uppkommer genom felet.
För skada till följd av avbrott eller störning i industriell
produktion eller ann an komm ersiell verksamhe t utg år
ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov
vårdslöshet på säljarens sida.
Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om
han kan visa att det för elegat ett s ådant hind er att
avlämna f elfri vara s om avses i punkt 58 o ch s äljaren
meddelar köparen detta enligt vad som anges i punkt 59.
Köparen skall vid skada genast anmäla till säljaren:
- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt
- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.
Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig
misstanke om att skada kan ha uppkommit.
42.
Om säljaren underlåter att utan dröjsmål avhjälpa fel och
påta sig därmed sammanhängande kostnader har köparen
rätt att själv avhjälpa felet under förutsättning att säljaren
dessförinnan haf t möjligh et att besik tiga varan och

överenskommit med köparen om sätt och kostnader för
avhjälpandet. Om köp aren avh jälper f elet utan sådan
överenskommelse utgår ingen ersättning. I br ådskande
fall har köparen dock rätt att själv avhjälpa felet och få
ersättning för därm ed sammanhängande skäli ga kos tnader under förutsättning att han förfar med omdöme och
inom tre arbet sdagar till säljaren r apporterar åtgärd ens
omfattning.
43.
Om installatör utkräver ansvar för fel i vara och därmed
sammanhängande kostnader av grossist är f abrikant
skyldig att medverka vid reglering av detta ansvar.
44.
För begränsning av avhjälpandekostnader på y ttre VAledningar skal l köparen före ig enfyllning av rörgrav
täthetsprova ledningarna enligt gälland e norme r o ch
fabrikantens anvisningar.
45.
Om avhjälpandet eller omleverans inte sker inom skälig
tid efter r eklamationen, f år köp aren h äva köp et såvitt
gäller felaktig vara och vara som har samband därmed,
om felet är av väsentlig betydelse för köparen och
säljaren insett eller bort inse detta.
46.
Säljarens ansv ar är begränsat till vad ov an ang ivits.
Köparen kan ej gör a gällande andra påföljder än s om
ovan angivits och har därutöver ej rätt till ersättning för
skada på annan egendom än den försålda varan i vidare
mån än som anges i punkten 41 ovan.
BEFARAT AVTALSBROTT
47.
Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att part inte
kommer a tt ful lgöra en vä sentlig de l av avta let, få r
motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne
sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för
avtalets r ätta ful lgörande. Om säke rhet in te ställs ut an
dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt
avser den del som inte fullgjorts.
48.
Part får häva köp et utan att först kräva säk erhet, om
motparten försätts i konkurs eller ann ars ti ll föl jd av
obestånd inte ka n förvä ntas fullgöra sin a förp liktelser
enligt avtalet.
49.
Häver köparen i fråga om delleverans, får han samtidigt
häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på
grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande
olägenhet av att stå fast vid köp et beträffand e d essa
leveranser.
PRIS
50.
Köparen skall utöver avtalat pris utge mervärdeskatt och
miljöavgifter enligt lag. Om inte annat skriftligen avtalats
gäller leveransdagens pris.
BETALNING OCH PRESKRIPTION
51.
Säljaren skall till köparen översända faktura senast fyra
månader ef ter slutl everans eller om detta g er säljaren
längre tid för fakturering, fyra månader efter den dag då
köparens en treprenad avlä mnats. H ar så ej skett har
säljaren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

52.
Avser sä ljarens fordran bel opp som ing år i köparens
kontraktssumma el ler mervärdeskatt avs eende dennes
entreprenad, är preskriptionstiden 22 månader räknat från
entreprenadens godkännande.
53.
Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde
känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden från den
tidpunkt då han förs t bor t h a s ådan vetskap .
Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än tio år
räknat från den dag varan avlämnats.
54.
Erläggs int e b etalning i rä tt ti d har säljaren r ätt t ill
dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som
gäller enligt räntelagen om inte annan räntesats avtalats.
55.
Har köparen kr av mot säl jaren på grund av köpet, får
köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar krav et. Köpar en är skyldig at t utan dröjsm ål
skriftligt redovisa grunden för sitt innehållande.
56.
Ostridigt belopp skall betalas av köparen enligt gällande
betalningsvillkor.
57.
Betalning innebär inte godkännande av varan.
BEFRIELSEGRUNDER
58.
Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets
fullbordande försvår as till fö ljd av om ständighet p å
motpartens sida eller till följd av omständigheter utanför
partens kon troll såsom arbetskonflikt, krig , my ndighetsbeslut, omfattande dr iftstörningar h ar p arten ell er
underleverantör eller annat av parten i cke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder
han inte rimligen kunnat undanröja.
59.
För rätt till för längning av lev eranstiden krävs att p art
utan oskäl igt dröjsmål skriftligen underrättar motparte n
om att befrielsegrundande omständighet inträffat.
60.
Kan köpet in te fullbordas inom skäl ig tid till fö ljd av
omständigheter en ligt punkte n 58 ovan , får part häv a
köpet till den del dess fullgörande hindras.
61.
Vid hävning enligt punkten 60 ovan får ytterligare påföljd
göras gäll ande i förh ållande till motparten endast om
denne orsakat förseningen.
PRODUKTSÄKERHET
62.
Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader
till fö ljd av ål äggande som köparen meddelas en ligt
produktsäkerhetslagen, 2004:451, om åläggandet har sin
grund i egenskaper hos varan som köpet omfattar.
TVIST
63.
Tvister i an ledning a v köpet skall avgör as genom
skiljedom en ligt lag en om skiljemän, (1999:116) , och
med till ämpning av sv ensk nationel l rätt. Skiljeför-

farandet sk all äga rum i Sverig e. O m d et om tvistade
beloppet inte öv erstiger 10 prisbasbelopp s kall tvisten
dock, om parterna inte överenskommit om annat, avgöras
vid allmän domstol.
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