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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 STATIONSMÅLNING HENRY ALLT I ALLT AB  

FÖR YTBEHANDLING I HENRY ALLT I ALLTS ANLÄGGNINGAR

1. OMFATTNING
1.1. Denna skrift gäller tillsammans med tillämpliga delar i AB 04 för all ytbehandling

som utförs i våra anläggningar. Denna skrift gäller före AB 04 om det förekommer 
mot varandra stridande uppgifter. Ansvaret vid utförande entreprenad för att objektet 
i sin slutgiltiga utformning uppfyller avsedd funktion åvilar beställaren. 
Dessa paragrafer gäller om inget annat skriftligen överenskommits

1.2.      Lastning och lossning. Henry Allt i Allt står för lastning och lossning på den egna stationen
            under förutsättning att vi klarar det med vår utrustning.
1.3.      För uppmätning av yta används mätprinciper enligt dokumentet mätregler.
1.3.1. Henry Allt i Allts uppdrag omfattar enbart ytbehandling för rostskydd. 

Stålarbete, kantbrytningar, borttagning av svetsloppor måste beställas av kund och 
debiteras extra.

1.3.2. Maskeringsarbete debiteras extra om inget annat överenskommits.

1.4.      Transporter till och från våra anläggningar debiteras extra.

1.5.       Emballeringsmaterial, emballeringstid och bättringsfärg debiteras extra.

2. UTFÖRANDE

2.1. Bättring av liggmärken och transportskador debiteras extra om inte annat
överenskommits.

2.2 Grundkontroll (skikttjockleksmätning endast totalt skikt) utförs enligt Henry Allt i 
Allts handbok rostskyddsmålning samt ISO 12944. Begärs utskrift av dokumentet 
tillkommer en administrationskostnad.
Utökad grundkontroll (skikttjockleksmätning alla skikt) samt tilläggskontroll skall 
beställas av kund innan arbetet påbörjas och debiteras extra.

2.2. Henry Allt i Allt kan inte garantera att det inte kvarstår rester av blästermedel i
svåråtkomliga utrymmen på konstruktioner.
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3. ORGANISATION

4. TIDER

4.1 Force Majeure. Skulle till följd av omständigheter utanför vår kontroll såsom
arbetskonflikt av vad slag de vara må, brand, explosion eller annan allvarlig 
olyckshändelse hos Henry Allt i Allt eller Henry Allt i Allts leverantörer eller 
onormala prishöjningar på råvaror eller råvarubrist hindra Henry Allt i Allt i sina 
förpliktelser att leverera produkterna enligt avtalad tid, har Henry Allt i Allt rätt att 
förlänga den avtalade leveranstiden.  Henry Allt i Allt kan häva avtalet om ovan 
nämnda eller liknande omständigheter förhindrar leveransen att ske inom rimlig tid 
efter den avtalade leveranstiden.

4.2 För gods som ligger kvar hos Henry Allt i Allt  mer än 2 veckor från färdigdatum har vi
rätt att debitera hyra för varje påbörjad vecka

.

5. ANSVAR

5.1. Reklamation. Vid samtliga fall av avvikelser, reklamationer o. dyl. skall Henry Allt i Allt
            kontaktas och beredas möjlighet att själv besiktiga objektet. Åtgärder får påbörjas  

5.2.      Garantin begränsas till omfattning och kostnad motsvarande kontraktssumman dock 
maximalt 1 000 000 SEK eller enligt separat överenskommelse.

5.3.      Försäkring. Beställaren ansvarar för att godset är försäkrat även under 
 den tid när godset finns på Henry Allt i Allts anläggning.

5.4.1    Efter lastning övergår godset i beställarens ansvar gällande slagskador, repor etc.

5.4.2 Om beställaren specificerar den eller de produkter som ska användas vid arbetets 
utförande övertar beställaren allt ansvar för produkternas egenskaper. I detta fall gäller 
Henry Allt i Allts garanti enbart utfört arbete.

5.4.3 I de fall köparen orsakar stillestånd i form av utebliven överenskommen leverans eller 
andra produktionsstörningar orsakat av beställaren, äger Henry Allt i Allt rätt att 
debitera de faktiska kostnader som därigenom orsakas.

5.5.     Garantitiden är två ( 2 ) år. Garantin innebär att de målade ytorna under garantitiden
uppfyller följande värden. Rostgrad Ri 1 enligt SS-EN ISO 4628-3:2004.

först efter det att överenskommelse gjorts med Henry Allt i Allt om ansvarsfördelning. 
Avhjälpande av fel på gods som orsakats av Henry Allt i Allt och som lämnat landet ersätts med 
motsvarande kostnad som vad felet kostar att avhjälpa på Henry Allt i Allt anläggning.
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att hänföra till mekaniska skador, vattensamlingar, spalter, läckage, 
brand, explosion, konstruktionsfel eller dylikt står köparen risken.

5.7.4 Beställaren svarar för att de målade ytorna inte utsätts för större
påfrestningar under garantitiden än vad som framgår av kontraktshandlingarna eller 
den av Henry Allt i Allt kända användningen av målningsobjektet. Vidare skall 
färgen ha härdat till ställda krav i databladet innan användandet.

5.7.5 Stålet skall förbehandlas till minst Sa 2½ enligt ISO 8501-1:2007 samt att stålet skall
förbehandlas hos smidesbolaget till EN 1090-2:2008+A1:2011, Tabell 22 -
Förbehandlingsgrad för att vår garanti skall gälla. För att garanti ska gälla för C5I,
C5M eller Im 1-3 skall stålet vara behandlat till P3.
Varmförzinkat gods skall förbehandlas till minst ytråhet fin enligt ISO 8503 G

5.7.6.   Färgen har torkat/härdat till ställda krav i färgdatablad innan leverans.

6. EKONOMI

6.1. Fakturering. Fakturering sker då godset är klart. Om produktionstiden överstiger
en ( 1 ) vecka förbehåller Henry Allt i Allt sig rätten att delfakturera efter 
utfört arbete veckovis.

6.2. Betalningsvillkor. Erlägges betalning senare än på förfallodagen utgår dröjsmålsränta
med en räntesats som med lägst nio procentenheter överstiger den av Riksbanken vid
var tid fastställda reporäntan.

6.3. Insolvens. Finns skälig anledning antaga att beställaren underlåter att fullgöra sina
            betalningsskyldigheter äger Henry Allt i Allt rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs 

alternativt kvarhålla ytbehandlat gods som finns kvar på Henry Allt i Allts anläggning 
till dess att full betalning erlagts. Så kallad Retentionsrätt.

5.6.      Garantitiden beräknas från det datum som godset faktureras.

5.7.      Garantin gäller endast under följande förutsättningar:

5.7.1 Stålet har kvalitet rostgrad B eller bättre enligt ISO 8501-1:2007

5.7.2.   Stålet är utfört enligt EN 1090-2:2008+A1:2011, Tabell 22 - Förbehandlingsgrad och att den 
konstruktiva utformningen av målningsobjektet är sådan, att ytorna är väl

                       åtkomliga för fullständig behandling.   
5.7.3 Garantin omfattar endast de tjänster som Henry Allt i Allt har utfört. Skador som är 
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