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Sundins Skogsplantor AB:s Allmänna Försäljnings och Leveransbestämmelser  
 

1. Bestämmelsernas giltighet och tillämpning 
 

Dessa Allmänna Försäljnings och Leveransbestämmelser för försäljning av skogsplantor samt 
utförande av plantering och röjning och de övriga tjänster Sundins säljer skall tillämpas från och med 
2018-09-01 och tills vidare. Dessa Allmänna Bestämmelser gäller i den mån annat ej skriftligen 
framgår av orderbekräftelsen, mellan Sundins Skogsplantor, nedan Sundins, och dess Kunder. Om 
det angivits separata villkor i orderbekräftelsen mellan Sundins och Kunden äger villkoren i 
orderbekräftelsen företräde framför dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransbestämmelser. Dessa 
Allmänna Försäljnings och Leveransvillkor utgör i övrigt en integrerad bilaga till orderbekräftelsen 
vilken mailas till Kund tillsammans med orderbekräftelsen. Utöver dessa Allmänna Försäljnings och 
Leveransbestämmelser gäller de Allmänna Bestämmelserna för Skogs Entreprenad (ABSE 09), 
www.apse.se. 
 

2. Sekretess 
 

Parterna förbinder sig att behandla all information de erhåller av varandra såsom konfidentiell i den 

mån informationen ej redan är allmänt känd. 
 

3. Skogsplantor 
 

Sundins skall efter mottagandet av beställning av skogsplantor snarast översända en orderbekräftelse 
till Kunden. Beställningen blir bindande för Kunden den 10:e dagen efter det att Sundins mailat 
orderbekräftelsen till Kunden såvida Kunden inte dessförinnan skriftligen via mail gjort invändningar 

mot orderbekräftelsen. Sundins garanterar att deras plantor vid leveranstillfället har god kvalitet och 
att de är livskraftiga. Skogsplantorna levereras av Sundins frysta eller färska i speciella för ändamålet 
lämpliga plast-/papperssäckar och/eller lådor. Om Sundins och Kunden kommit överens därom utför 
Sundins behandling av skogsplantorna i enlighet med Kundens önskemål med i Sverige godkända 
preparat. Sundins garanterar att behandlingen av skogsplantorna sker i enlighet med 
preparattillverkarens och Kemikalieinspektionens anvisningar. Sundins lämnar därutöver ingen 
garanti för behandlingen. Vid bristande tillgång till skogsplantor, vilka beror på omständigheter 
Sundins inte kan råda över, förbehåller sig Sundins rätten att kvotera ut de inkomna skogsplantorna 
på sina Kunder vilka beställt skogsplantor. Skogsplantorna levereras fritt från våra respektive ombuds 
plantterminaler såvida annan överenskommelse ej träffas mellan Sundins och Kunden. Risken för 
skogsplantorna övergår på Kunden vid leveranstillfället eller vid den tidpunkt skogsplantorna enligt 
överenskommelse skulle ha avhämtats av Kunden såvida någon annan överenskommelse ej ingåtts 
mellan Sundins och Kunden. Av Kund beställda men icke avropade/uttagna skogsplantor avseende 
respektive vårsäsong äger Sundins rätt att fakturera Kunden, det överenskomna priset för dessa, den 
30 juni respektive år. När det gäller icke avropade/uttagna skogsplantor avseende respektive 
höstsäsong äger Sundins rätt att fakturera Kunden, det överenskomna priset för dessa, per den 30 
november respektive år. Det åligger Kunden, utan dröjsmål efter erhållen leverans, att undersöka 
skogsplantornas kvalitet och kondition. Kunden skall reklamera skogsplantor inom tre (3) dagar från 
leveransen alternativt avhämtandet av skogsplantorna. De av Kunden reklamerade skogsplantorna 
skall då vara tillgängliga för Sundins besiktning. Vid reklamation från Kund vilka uppfyller 
ovannämnda villkor ersätter Sundins Kunden i mån av tillgång med nya skogsplantor alternativt 
krediterar Sundins Kunden med ett belopp motsvarande de felaktiga/bristfälliga skogsplantornas 
inköpspris. Sundins ersätter därutöver inte Kunden för någon indirekt skada eller kostnad. 
Betalningsvillkor 30 dagar netto efter leverans och erhållen faktura. 
 

4. Planteringsuppdrag med Sundins skogsplantor  
 

Vid plantering av kalavverkad skogsmark garanterar Sundins att minst 85 procent av de planterade 
skogsplantorna överlever etableringsfasen. Denna garanti gäller inte vid tex torka och insektsangrepp 

och andra omständigheter utanför Sundins kontroll. Sundins rekommenderar Kunderna att teckna 
och vidmakthålla ett fullgott försäkringsskydd för risker vilka ligger utanför Sundins ansvar och 
kontroll. Om ovannämnda överlevnadsgaranti ej uppfylls utför Sundins kompletterande plantering så 
att den garanterade överlevnadsnivån uppfylles. För att en reklamation avseende plantering, vilken är 
genomförd fram tom den 25 juli, skall godkännas av Sundins skall den vara Sundins tillhanda senast 
den 15 augusti under respektive planteringsår. För planteringar utförda efter den 25 juli är sista 
reklamationsdag den 1 december respektive planteringsår. För att garantin skall gälla krävs dessutom 
att kalhygget ska ha en färsk markberedning.  
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Vid hjälpplantering /kompletteringsplantering eller plantering på ej markberett hygge garanterar 
Sundins att arbetet är fackmannamässigt utfört och att använda skogsplantor är av god kvalitet och 
livskraftiga vid planteringstillfället. Planteringspriset avser planteringsområden vilka ligger maximalt 
100 meter lätt gångväg mellan körbar väg och planteringsområdet. Maximal ersättning för skada en 
Kund kan kräva per uppdrag är det fakturerat beloppet för respektive uppdrag. Sundins ersätter 
aldrig Kunden för några indirekta skador eller kostnader. Fakturering av uppdraget sker efter utfört 
uppdrag eller efter utfört deluppdrag om uppdraget pågår under mer än under 30 dagar. 
Betalningsvillkor 30 dagar netto efter erhållen faktura. 

5. Planteringsuppdrag externa skogsplantor 
 
Planteringspriset gäller planteringsområden vilka ligger maximalt 100 meter lätt gångväg mellan 
körbar bilväg och planteringsområdet. Våra ordinarie priser för extern plantering förutsätter att 
skogsplantorna levereras till våra respektive ombuds plantterminaler och att skogsplantorna levereras 
på pall. Kundens skogsplantor förutsätts vara i sådant gott skick att de ej kräver uppvattning, extra 
sortering, extra hantering av överblivna plantor eller lagring. Tilläggsdebitering kan komma att ske om 
sådan åtgärd är nödvändig. Sundins garanterar att arbetet utförs fackmannamässigt korrekt. 
Eventuell reklamation skall ske senast en månad efter utförd plantering. Maximal ersättning för skada 

en Kund kan kräva per uppdrag är det fakturerade beloppet per respektive uppdrag. Sundins ersätter 
aldrig Kunden för några indirekta skador eller kostnader. Betalningsvillkor 30 dagar netto efter 
erhållen faktura 

6. Leverans 

 
Sundins tillämpar, om ej annat skriftligen framgår av orderbekräftelsen fritt från respektive ombuds 
plantterminaler. 
 

7. Leveranstid, förseningar 
 
Med leveranstidpunkt avses vårplanteringssäsong respektive höstplanteringssäsong. Vid en försening 
där leveransen/utförandet förskjuts till kommande säsong tillämpas ordertillfällets pris/prislista. 
Leveransförseningar vilka ligger utanför Sundins kontroll tar Sundins inget ansvar för. 
 

8. Priser, betalning, betalningsvillkor 
 
Sundins tillämpar de priser och betalningsvillkor vilka framgår av orderbekräftelsen och av vår 
prislista för respektive år. Om inte annat separat avtalats i orderbekräftelsen tillämpar Sundins 
betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadagen. Sundins äger rätt till ersättning för 
kostnadsökningen på grund av skatter, offentliga avgifter efter det att orderbekräftelsen skickats till 
Kund av Sundins.  
 

9. Reklamationer, returer 
 
Kund skall vid fel och/eller brist i Sundins leverans av skogsplantor eller av dem utförda tjänster 
reklamera dessa omgående till Sundins. Närmare bestämmelser därom framgår under punkterna 3-5 
ovan.  
 

10. Garanti 
 
Sundins lämnar de garantier för försålda skogsplantor och för utförda tjänsterna vilka framgår av 

punkterna 3-5 ovan. 
 

11. Befrielsegrund 

 
Sundins är befriad från leveransskyldighet, utan rätt för Kunden till skadestånd eller annan 
ersättning, om leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av omständigheter utanför 
Sundins kontroll (s.k. Force majeure) som exempelvis eldsvåda eller arbetskonflikt såsom strejk eller 
lockout m.m. Sundins äger då rätt att, utan rätt till skadestånd för Kunden, helt eller delvis annullera 
beställningen eller förlänga leveranstiden intill dess hindret upphört. Sundins skall snarast underrätta 
Kunden om dylika leveranshinder inträffar. 
 

12. Tvist 
 
Eventuell tvist mellan Sundins och Kund skall alltid handläggas av Allmän domstol. 


