Allmänna leveransbestämmelser för försäljning av pellets till
konsument.
Utfärdade av PelletsFörbundet i augusti 2016.
1. Tillämplighet: Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av pellets till konsument fritt
konsumentens pelletsförråd/silo samt, i tillämpliga delar, vid försäljning fritt säljarens lager om inte
andra egna leveransbestämmelser finns. Bestämmelserna är ett komplement till konsumentköplagen
(1990:932). Mer om Konsumentköplagen hittar du via länken
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20
ner/Lathundar/lathund-konsumentkoplagen-ny.pdf
Kontrollera alltid med din leverantör om de har egna leveransbestämmelser. Exempel på några av
våra medlemmars Allmänna leveransbestämmelser finns som pdf på vår hemsida.
2. Pris: Priset på varan fastställs enligt säljarens gällande prislista på dagen för köparens beställning
av varan.
3. Prisjustering: Om, efter det att beställning gjorts, en förändring sker avseende inhemska eller
utländska skatter, tullar eller andra pålagor, äger säljaren rätt att justera priset i motsvarande
omfattning.
4. Betalningsvillkor: Betalning skall vara säljaren tillhanda senast på den i fakturan angivna
förfallodagen. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagens
bestämmelser. Vid överenskommelse om kontant betalning skall betalning erläggas vid avhämtning
av varan om inte annat överenskommes.
5. Förutsättningar för leverans: Leverans sker med bil fritt konsumentens pelletsförråd/silo vid
bulkleverans eller till anvisad plats vid säckleverans. Köparen svarar för fri framkomlighet till
leveransplatsen och för att tillfarten till leveransplatsen är snöröjd och sandad vintertid. Vidare
svarar köparen för att vägbredd är minimum 3,5 m med fri höjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet
för tung lastbil. Köparen ansvarar också för att säljaren erhåller information/instruktioner om var
pallarna skall placeras samt, vid eventuellt deltagande vid leverans, är nåbar per telefon vid
föravisering enligt säljarens villkor.
Om köparen inte uppfyller av säljaren fastställda krav för leverans, kan säljaren vägra leverans.
Köparen kan inte heller göra gällande fel på varan.

6. Bestämmelser för pelletsmottagning med bulkbil
6.1. Principförklaring av bulkleverans: Pellets är en ömtålig produkt som kräver varsam hantering för
att minsta möjliga slitage och därmed minsta möjliga finandel/smul skall uppstå. Vid bulkleverans
sker leverans med hjälp av tankbil utrustad med ett vågsystem som mäter levererad kvantitet,
alternativt finns uppmätt kvantitet i tanken. Genom att trycksätta tanken förflyttas pelletsen från
tankbilen till köparens pelletsförråd/silo. Detta sker genom en slang som ansluts till
pelletsförrådet/silon via ett fast installerat inblåsningsrör. Överskottsluft avleds via ett fast installerat
avluftningsrör. Ett avluftningsrör på pelletsförrådet/silon behövs för att all luft som blåses in i
pelletsförrådet/silon skall ha en möjlighet att komma ut, detta för att undvika skador på
pelletsförrådet/silon samt damning inomhus.

6.2. Ansvar vid bulkleverans: Köparen ansvarar för att mottagande pelletsförråd/silo uppfyller
säljarens krav och att den kan ta emot beställd mängd. Köparen ansvarar vidare för att
pelletsförrådet/silon, inför varje leverans, är rengjord och att anrikad finandel tagits bort.
6.3. Slanglängd: Säljaren garanterar pelletskvalitet i avseende på finfraktion vid slanglängd upp till 10
meter. Köparens skall ange slanglängd vid beställningen.
6.4. Inblåsningsrörets utformning: Inblåsningsröret med bulkkoppling skall vara av dimension 4-tums
hankoppling (102 mm) med kona och förlängd stos. Inblåsningsröret skall vid lodrätt montering ha
avstånd från mark mellan 130 och 150 cm, och vid vågrätt montering skall avståndet till mark inte
överstiga 130 cm. Vid montering av inblåsningsrör i fönster/glugg eller liknande skall fri yta finnas
cirkulärt minst 10 cm runt inblåsningsrörets ytterkant. Inblåsningsröret skall vara väl förankrat med
fästen för att säkerställa en säker lossning av pellets. Inblåsningsröret skall vara väl märkt med
mottagarens namn och adress.
6.5. Pelletsförrådets/silons utformning: Köparen svarar för att
pelletsförrådet/silon skyddar pellets från fukt, är tätt, erhåller
god ventilation och bra avluftning. Köparen svarar också för att
beställd vara ryms med hänsyn tagen till rasvinklar. Avståndet
mellan inblåsningsröret och motstående vägg skall vara minst
2 meter och en effektiv dämpning av hastigheten skall ske.
Manlucka och titthål skall monteras så att man lätt kan komma
in i förrådet samt kontrollera nivån. Köparen ansvarar för att
en varningsskylt angående Risken för höga CO-halter finns
anslagen vid manluckan.
6.6. Avluftningens utformning: Avluftningsrör med minst 200 mm diameter skall anslutas i toppen
på förrådet alternativt minst 50 mm ovanför inblåsningsrörets höjd. Avluftningens yttre ände kan
vara försett med ett dammfilter för att erhålla dammfri fyllning av pelletsförrådet/silon.
Utformningen av avluftningens yttre ände skall då vara utformad på ett sådant sätt att montering
och demontering av filterpåsar kan ske utomhus. Köparen ansvarar för montering, funktion samt
skydd mot väta av filterpåsar. Om dammfilter ej finns skall utblåsningsrörets mynning riktas från
lastbilen och påfyllnadsröret så att dammproblem ej uppstår för säljaren.
6.7. Övrig säkerhet: Material som kan orsaka statisk elektricitet, t.ex. plaströr, skall ej användas
eftersom detta kan orsaka explosioner. Säljaren äger rätt att vägra leverans av pellets om risk finns
för skador på utrustning, egendom och/eller om risk för olycksfall föreligger.

7. Bestämmelser för pelletsmottagning av småsäck
7.1 Principförklaring småsäcksleverans: Pellets i småsäck är förpackad i säckar av papper eller plast
vilka är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 15-20 kg, respektive per pall ca 600-1000 kg. I de
flesta fall väger en pall 832 kg (52 säckar a 16 kg). Pallarna levereras med lastbil och lastas av med
kran, bakgavellyft eller truck i säljarens val.
7.2. Anvisad plats: Platsen där pallen med småsäck skall lastas av skall vara väl uppmärkt av köparen.
7.3. Säkerhet: Säljaren kan vägra leverans av pellets om risk finns för skador på utrustning, egendom
och/eller om risk för olycksfall föreligger.
7.4. Övrigt: Säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallar och säckar skall följas.

8. Fel på varan: Medlemmarna i PelletsFörbundet producerar pellets enligt standard (SS-EN ISO
17225-2:2014 Träpellets). Standarden ställer krav på bland annat finandelar, ask- och fuktinnehåll
samt asksmältpunkt. Säljaren svarar för att varan uppfyller kvalitet enligt denna standard.
Om köparen vill reklamera vara eller tjänst skall han underrätta säljaren inom skälig tid - normalt 14
dagar - efter det att han/hon märkt eller borde ha märkt felet.
9. Skadestånd: Säljarens skyldighet att utge skadestånd på grund av fel på varan eller dröjsmål
omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

