
 

 

Allmänna avtalsvillkor för försäljning och 
installationsarbete av Elbilsladdare för elfordon till 

näringsidkare  
Gäller fr.o.m. 2021-07-01 

1. Inledande bestämmelser 
1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor avser försäljning och installationsarbete av Elbilsladdare 

för elfordon till näringsidkare eller annan likartad verksamhet (exempelvis 
bostadsrättsföreningar). 

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med Stationsägaren ska dessa allmänna avtalsvillkor 
tillämpas.  

1.3. Om Stationsägaren innehar fastigheten eller del av fastigheten med annan rätt än 
äganderätt ska vad som föreskrivs i dessa villkor gälla i tillämpliga delar. Stationsägaren 
ska se till att Leverantören gentemot fastighetsägaren tillförsäkras samma rättigheter 
som om Stationsägaren varit fastighetens ägare. 

2. Definitioner 
Avhjälpande 
underhåll 

Underhållsåtgärd/reparation som syftar till att återställa en 
funktion. Stationsägaren är betalningsansvarig gentemot 
Leverantören för av Leverantören utfört Avhjälpande 
underhåll som beställs separat. 

Elbilsladdare En Elbilsladdare, eller s.k. laddbox, bidrar med högre effekt än 
ett vanligt uttag hemma, vilket bidrar till en snabbare och 
säkrare laddning.  

Laddpunkt Där elbilsfordon laddas. En Laddstation kan innehålla flera 
Laddpunkter. En Laddpunkt tillhandahåller laddning till ett 
fordon i taget. 

Laddplats En parkeringsplats med tillhörande Elbilsladdare. 

Laddstation Geografisk plats med möjlighet till laddning. Består av en eller 
flera Laddpunkter där el kan överföras till ett eller flera 
fordon. 

Laddutrustning Laddutrustning utgörs av en eller flera Elbilsladdare med 
tillhörande kablage och extern elektronik. 

Slutanvändare Personer som använder sig av Stationsägarens Elbilsladdare. 

Stationsägare Ägaren av Laddstationen. 



 

 

3. Köp och installation 
Gemensamma bestämmelser  

3.1. Stationsägaren har angett vilken typ av Elbilsladdare som den önskar köpa och 
installera. Stationsägaren ansvarar för att vald typ av Elbilsladdare uppfyller de behov 
som Stationsägaren har. 

3.2. Part ska utan dröjsmål till motparten anmäla sådana omständigheter som kan påverka 
de förhållanden som avtalats. 

3.3. Stationsägaren ska se till att elektrisk ström i nödvändig omfattning, eller som angetts i 
Avtalet, står till leverantörens förfogande innan installationsarbetet påbörjas. Detta 
bekostas av Stationsägaren.  

Leverantörens installationsarbete 
3.4. Leverantören drar, efter samråd med Stationsägaren, fram nödvändigt kablage till av 

Stationsägaren angiven placering av Elbilsladdare. Leverantören installerar sedan av 
Stationsägaren vald typ av Elbilsladdare på av Stationsägaren angiven placering av 
Elbilsladdare.  

3.5. Om Stationsägaren önskar annan placering än den som Parterna avtalat om men innan 
leverans och installation har utförts kan Leverantören om möjligt ombesörja sådan 
åtgärd mot ersättning för de merkostnader som därvid uppkommer. 

3.6. Stationsägaren får inte utan Leverantörens tillstånd utföra någon inkoppling av el till 
Elbilsladdare innan leverans och installation enligt avtalet har slutförts.  

Stationsägarens Elbilsladdare 
3.7. Elbilsladdare förblir Leverantörens egendom tills dess full betalning enligt avtalet har 

erlagts.  

3.8. Efter att Leverantören har slutfört leverans och installation av Elbilsladdare övergår 
risken och ansvaret för Elbilsladdare och Laddutrustning, till Stationsägaren och 
Stationsägaren ansvarar därefter för Elbilsladdare och laddningsutrustningen och dess 
underhåll.  

3.9. Stationsägaren är ansvarig för att denne har rätt att installera Elbilsladdare inom det 
område som Stationsägaren anvisar att Leverantören ska placera Elbilsladdare.  

3.10. Stationsägaren ska på begäran mot kvitto överlämna de nycklar, koder och liknande som 
behövs för Leverantörens installation av Elbilsladdare. Leverantören ska på ett 
betryggande sätt förvara och får inte till obehöriga utlämna vad som sålunda 
överlämnats. Försummar Leverantören sina skyldigheter enligt denna punkt ska denne 
ersätta Stationsägaren för eventuell skada jämte kostnad för byte av lås eller liknande 
som är en följd av denna försummelse. 

4. Ekonomi 
4.1. Betalning enligt avtalet ska vara Leverantören tillhanda senast på den i Leverantörens 

faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 30 dagar efter det att Leverantören 
har skickat fakturan.  

4.2. Sker inte betalning i rätt tid har Leverantören rätt att av Stationsägaren, förutom 
fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen och ersättning för de kostnader som är 
förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse och 
inkassokrav. 



 

 

4.3. Om Leverantören har anledning att befara att Stationsägaren inte kommer att fullgöra 
sina betalningsförpliktelser, har Leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller 
förskottsbetalning för fortsatt leverans. 

4.4. Samtliga belopp anges exklusive moms. Ersättningar för ändrade skatter och andra 
pålagor från myndigheter har Leverantören rätt att utta omedelbart och utan föregående 
underrättelse. 

5. Ansvar och avhjälpande 
Återställande av mark 

5.1. Grovåterställning för marken inom fastigheten som har varit föremål för 
ledningsdragning till Elbilsladdare ingår. Detta innebär återfyllning av marken inom 
fastigheten (som varit föremål för ledningsdragning) med befintliga jordmassor samt i 
förekommande fall asfaltering (Leverantören ansvarar inte för att anlägga ny jord eller 
så gräsfrön m.m.). Stationsägaren ansvarar för återställning av övriga ytskikt så som 
hantering av marksten, trall, gräs, mm. Eventuella stenar och rötter som grävts fram 
ansvarar Stationsägaren för att bortforsla/hantera.  

Avhjälpande 
5.2. Leverantören ska skyndsamt avhjälpa fel i Elbilsladdare som beror på felaktighet i 

konstruktion, material, tillverkning eller montage. Avhjälpande ska ske på tid som inte 
stör Stationsägarens verksamhet mer än nödvändigt. Avhjälpande ska ske där 
Elbilsladdare installerats i den mån det är möjligt och på Leverantörens bekostnad. Sker 
inte avhjälpande inom skälig tid får Stationsägaren ge Leverantören en slutlig skälig frist 
för det. Sker inget avhjälpande inom fristen får Stationsägaren anlita tredje part för 
avhjälpande på Leverantörens bekostnad eller kräva prisavdrag motsvarande felets 
värde. Är felet väsentligt får Stationsägaren häva avtalet och kräva ersättning för den 
skada denne lidit.  

5.3. Fel som inte i väsentlig grad påverkar Elbilsladdarens bestånd, utseende eller 
möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt är Leverantören inte skyldig att 
avhjälpa i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till 
avhjälpandekostnader och andra omständigheter. 

5.4. Leverantörens ansvar omfattar inte fel som beror på material som Stationsägaren 
tillhandahållit eller konstruktion som föreskrivits eller specificerats av Stationsägaren. 

5.5. Leverantörens ansvar omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som inträffar 
efter det att risken för Elbilsladdare övergått på Stationsägaren, såsom exempelvis 
skadegörelse, sabotage, påkörning, felaktigt handhavande av Stationsägaren eller 
Slutanvändare, elfel i laddande fordon, spänningstoppar i elnätet, bristfälligt underhåll 
av Stationsägaren, oriktig installation från Stationsägarens sida, av Stationsägaren 
felaktig utförd reparation, ändring som genomförts utan Leverantörens skriftliga 
medgivande eller normal förslitning och försämring.  

5.6. Leverantörens ansvar för fel gäller under den garantitid som anges i avtalet. Därefter har 
Leverantören inte något ansvar för fel i någon del avseende Elbilsladdare, 
Laddutrustning eller utfört arbete.  

6. Underleverantör 
6.1. Leverantören har rätt att anlita underleverantör för att uppfylla sina åtaganden. 



 

 

7. Ansvarsbegränsning 
7.1. Leverantören är endast skyldig att ersätta direkt skada som Leverantören genom 

vårdslöshet orsakar på Stationsägarens fastighet eller egendom vid utförande av 
tjänsterna. Leverantören ansvarar inte för indirekt skada som kan åsamkas 
Stationsägaren, såsom exempelvis men inte begränsat till, produktionsbortfall, utebliven 
vinst, dataförluster, driftförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med 
tredje part eller liknande. Leverantörens ansvar är begränsat till ett prisbasbelopp per 
år.  

7.2. Stationsägaren ska hålla Leverantören skadeslös i den utsträckning som Leverantören 
åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Leverantören enligt 
första stycket inte ansvarar för. 

7.3. Nämnda begränsningar i Leverantörens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till 
grov vårdslöshet.  

7.4. Framställer tredje man krav mot Leverantören eller Stationsägaren på ersättning för 
skada eller förlust som avses i denna punkt, ska den andra parten genom skriftligt 
meddelande genast underrättas härom. 

7.5. Stationsägaren ska snarast och utan dröjsmål underrätta Leverantören om anspråk på 
ersättning. Om så inte sker har Stationsägaren förlorat sin rätt till ersättning för skadan. 

7.6. Stationsägaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 
Försummar Stationsägaren det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.  

8. Force Majeure 
8.1. Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet väsentligen försvåras eller 

förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte 
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder Part inte 
heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som 
medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Exempel på omständigheter som 
kan utgöra hinder enligt denna bestämmelse är, exempelvis men inte begränsat till, 
extrema väderleksförhållanden, myndighetsbeslut, nytillkommen eller ändrad 
lagstiftning, krig, sabotage, arbetskonflikt, tekniskt haveri i anläggning, förlust eller 
förstörelse av data i större omfattning, och störningar av transporter eller 
kommunikationer. 

8.2. Part som påkallar befrielse enligt denna punkt ska utan dröjsmål underrätta den andra 
Parten om detta. Vid försenad underrättelse har den andra Parten rätt till ersättning för 
skador som hade kunnat undvikas. 

9. Ändring och tillägg till avtalet samt ändring av villkor 
9.1. Ändring av och tillägg till avtal om köp och installation av Elbilsladdare för elfordon ska 

för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av bägge 
Parter. 

9.2. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. 



 

 

10. Avtalsöverlåtelse 
10.1. Leverantörer har utan Stationsägarens samtycke rätt att överlåta rättigheter och/eller 

förpliktelser enligt till ett till Leverantören närstående bolag. Stationsägaren ska dock 
underrättas om överlåtelsen. 

11. Reklamation och preskription 
11.1. Reklamation av fel ska ske skriftligen till Leverantören inom 30 dagar från det att felet 

upptäcktes eller borde upptäckts och innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. 
Reklamerar inte Stationsägaren på sätt och inom tid som anges i första stycket förlorar 
Stationsägaren rätten att göra anspråk gällande på grund av felet. 

12. Tillämplig lag och tvist 
12.1. På detta avtal ska svensk rätt tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av 

allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 
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