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BYGGMAX ALLMÄNNA VILLKOR  FÖR 
NÄRINGSIDKARE 

1. INLEDNING 

1.1 Byggmax tillhandahåller hant-
verkstjänster till kunder (”Kund ”) 
efter Kundens beställning och i en-
lighet med till Kunden lämnad be-
ställningsbekräftelse (”Beställ-
ningsbekräftelsen ”). Byggmax 
har ingått ramavtal med ett antal 
hantverkare/underleverantörer. 
Hantverkstjänsterna tillhandahålls 
Kunden genom att Byggmax med 
stöd av varje enskilt träffat ramav-
tal (”Ramavtal ”) avropar bygg-
tjänster (”Uppdrag ”) med i Be-
ställningen önskad hantverka-
re/underleverantör (”Underleve-
rantör ”). 

1.2 Dessa allmänna villkor gäller mel-
lan Byggmax och Kunden och Un-
derentreprenören i de fall då kun-
den är Näringsidkare. Är Kunden 
konsument gäller istället Konsu-
menttjänstlagens bestämmelser. 
Om Ramavtalet innehåller med 
dessa allmänna villkor stridande 
bestämmelser gäller i rättsförhål-
landet mellan Byggmax och Un-
derentreprenören vad som före-
skrivs i Ramavtalet.  

2. UPPDRAGET 

2.1 Uppdragets omfattning bestäms 
av Beställningsbekräftelsen. Upp-
draget omfattar även sådana de-
taljarbeten som, utan att vara sär-
skilt angivna i kontraktshandling-
arna, uppenbarligen är avsedda 
att utföras utan tillägg till kon-
traktssumman. För riktigheten av 
uppgifter och tekniska lösningar 
svarar den part som tillhandahållit 
dem. Motpartens godkännande in-
skränker inte ansvaret enligt före-
gående stycke.  

2.2 Kunden ska ombesörja och bekos-
ta nödvändiga anmälningar till 
myndigheter m.m. för Uppdragets 
utförande.  

2.3 Underentreprenören ansvarar för 
att författningar följs i den ut-
sträckning de berör hans åtagan-
de.  

3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE 

Uppdraget ska utföras fackmässigt 
och i överensstämmelse med Be-
ställningsbekräftelsen. Om det, när 
arbetet utförs, framkommer behov 
av ytterligare arbete ska Underent-
reprenören underrätta Kunden och 
begära hans anvisningar. Sådant 
tillkommande arbete avtalas mel-
lan Kunden och Underentreprenö-
ren och kan aldrig anses ha utförts 
inom ramen för Uppdraget eller 
Beställningsbekräftelsen. 

4. BETALNING 

Villkor för betalning framgår av 
Beställningsbekräftelsen respekti-
ve Avropsavtalet. Byggmax ansva-
rar inte för betalning för sådana 
tillkommande arbeten som framgår 
av punkten 3 ovan.  

5. PROJEKTACCEPTANS OCH 
UTVÄRDERING 

5.1 Kunden åtar sig att efter att Upp-
draget utförts i enlighet med vad 
som framgår av Beställningsbe-
kräftelsen och punkten 3 ovan un-
derteckna Projektacceptans, Bila-
ga 2.  

5.2 Kunden godtar att sådan utvärde-
ring som denne kan lämna enligt 
Bilaga 2 anonymiseras och publi-
ceras på Byggmax hemsida med 
angivande av Uppdragets omfatt-
ning, tidpunkt för Uppdragets ge-
nomgörande samt Underentrepre-
nörens namn.  

6. PÅFÖLJDER VID FEL OCH 
DRÖJSMÅL  

6.1 Underentreprenören är skyldig att i 
enlighet med bestämmelserna 
nedan avhjälpa alla fel i Uppdraget 
som beror på brister i utfört arbete. 
Byggmax är skyldig att i enlighet 
med bestämmelserna nedan av-
hjälpa alla fel i Uppdraget som be-
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ror på brister i material inhandlat 
hos Byggmax.  

6.2 Byggmax ansvar omfattar inte fel 
som beror på av Beställaren eller 
Underentreprenören tillhandahållet 
material eller på av dessa föreskri-
ven eller specificerad konstruktion. 

6.3 Byggmax ansvar omfattar inte fel 
orsakade av omständigheter som 
tillkommit efter att Uppdraget slut-
förts. Ansvaret omfattar exempel-
vis inte fel som uppstår till följd av 
bristfälligt underhåll eller normal 
förslitning eller försämring.  

6.4 Byggmax ansvar avser endast fel 
som visar sig inom ett år från den 
dag då Uppdraget avslutats och 
Kunden undertecknat projektac-
ceptans. Undertecknar Kunden 
inte projektacceptans ska fristen 
istället räknas från Beställningsbe-
kräftelsen. 

6.5 Kunden ska skriftligen till Byggmax 
reklamera fel utan oskäligt uppe-
håll efter att felet har visat sig och i 
inget fall senare än två veckor ef-
ter utgången av den ansvarstid 
som följer av punkten 6.4 ovan. 
Reklamationen ska innehålla en 
beskrivning av hur felet yttrar sig. 
Reklamerar Kunden inte skriftligen 
inom de frister som angivits ovan, 
förlorar han rätten att göra gällan-
de anspråk på grund av felet. 
Finns det anledning att anta att fe-
let kan medföra risk för skada ska 
reklamation ske genast. Om inte 
reklamation sker genast, förlorar 
Kunden rätten att göra gällande 
anspråk på grund av skada som 
uppstår och som skulle ha undvi-
kits om sådan reklamation hade 
skett. 

6.6 Byggmax ska så snart det kan ske 
vidarebefordra reklamation enligt 
punkten 6.5 ovan till Underentre-
prenören. 

6.7  Sedan Byggmax har mottagit 
skriftlig reklamation enligt punkt 
6.5 ovan, ska denne påkalla att 
Underentreprenören avhjälper fe-
let med den skyndsamhet som 

omständigheterna påkallar. Av-
hjälpande inom denna frist ska 
äga rum vid en sådan tidpunkt att 
Kundens verksamhet inte störs 
mer än nödvändigt. Underentre-
prenören ska bära kostnaderna för 
avhjälpandet. 

6.8 Reklamerar Kunden enligt punkten 
6.5 ovan och det visar sig inte fö-
religga något fel som Byggmax 
svarar för, har såväl Byggmax som 
Underentreprenören rätt till ersätt-
ning av Kunden för det arbete och 
de kostnader som reklamationen 
orsakat dem. 

6.9 Uppfyller inte Underentreprenören 
inom skälig tid sina förpliktelser 
enligt punkt 6.7, får såväl Kunden 
som Byggmax på Underentrepre-
nörens risk och bekostnad utföra 
eller låta utföra nödvändiga åtgär-
der för att avhjälpa felet förutsatt 
att Kunden därvid förfar med om-
döme. 

Är felet väsentligt får Kunden istäl-
let häva avtalet genom skriftligt 
meddelande till Byggmax. Kunden 
har även rätt till sådan hävning om 
felet efter sådan avhjälpandeåt-
gärd som nämns ovan alltjämt är 
väsentligt. Vid hävning har Kunden 
rätt till ersättning från Underentre-
prenören för den skada han lider. 
Ersättningen ska dock inte uppgå 
till mer än 20 % av det avtalade 
priset. 

6.10 Byggmax och Underentreprenören 
har inte något ansvar för fel utöver 
vad som föreskrivs i punkterna 6.1 
- 6.9. Detta gäller varje förlust felet 
kan orsaka som exempelvis pro-
duktionsbortfall, utebliven vinst 
och annan ekonomisk följdförlust. 
Denna begränsning av Byggmax 
och Underentreprenörens ansvar 
gäller dock inte i förhållande till 
den som gör sig skyldig till grov 
vårdslöshet. 

7. BEFRIELSEGRUNDER 

7.1 Följande omständigheter utgör 
befrielsegrunder om de medför att 
Uppdragets fullgörande hindras el-
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ler blir oskäligt betungande: ar-
betskonflikt och varje annan 
omständighet som parterna inte 
kan råda över, såsom eldsvåda, 
naturkatastrofer och extrema na-
turhändelser, krig, mobilisering el-
ler militärinkallelser av motsvaran-
de omfattning, rekvisition, beslag, 
handels- och valutarestriktioner, 
uppror och upplopp, knapphet på 
transportmedel, allmän varu-
knapphet, inskränkningar i tillför-
seln av drivkraft samt fel eller för-
sening av leveranser från såväl 
Byggmax som Underentreprenö-
rens underleverantörer, som orsa-
kas av sådan befrielsegrund. Ovan 
nämnda omständigheter utgör be-
frielsegrund endast om deras in-
verkan på Uppdragets fullgörande 
inte kunde förutses då avtal om 
Uppdraget ingicks.  

7.2 Det åligger part som önskar åbe-
ropa befrielsegrund som nämns i 
punkt 7.1, att utan dröjsmål skriftli-
gen underrätta andra parten om 
uppkomsten därav, liksom om 
dess upphörande.  

7.3 Oavsett vad som i övrigt gäller 
enligt dessa bestämmelser, får 
vardera parten häva avtalet ge-
nom skriftligt meddelande till andra 
parten om avtalets fullgörande för-
senas mer än sex månader av be-
frielsegrund som nämns i punkt 
7.1. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Part får inte överlåta sina rättighe-
ter och/eller skyldigheter enligt 
dessa allmänna villkor utan övriga 
parters skriftliga godkännande. 

8.2 Ändringar i och tillägg till dessa 
allmänna villkor är endast giltiga 
om de upprättats skriftligen och 
undertecknats av behörig företrä-
dare för respektive part. 

8.3 Skulle någon bestämmelse eller 
del därav i dessa Allmänna villkor 
befinnas vara ogiltig, ska detta inte 
innebära att villkoren i dess helhet 
är ogiltiga. Istället ska skälig jämk-
ning av de allmänna villkoren ske.  


