
 

 

 

STENHUGGERIETS DIREKTIV 

Räkningen för gravstenen skickas i huvudsak efter att gravstenen har satts på plats om man inte 

överenskommer om annat förfarande. Betalningstiden är 14 dygn. 

En beställd gravsten levereras vid tidpunkt som har godkänts av församlingen. Leveranstiden vår/sommar 

betyder leveranser i april-juli, höstleveranserna sker i augusti-november. Närmare tid för när stenen sätts 

på plats meddelas beställaren per brev. 

För gravstenen beviljas en tvåårig korrigeringsgaranti från den dag då gravstenen har satts på plats. 

 

AV KONSUMENTOMBUDSMANNEN OCH STENINDUSTRIFÖRBUNDET R.F GODKÄNDA 

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR AV DEN 10.12.1999/UPPDATERADE 17.5.2005 

1.Leveranssätt och -tid 

Leveransen sker på säljarens försorg och på överenskommen tid till gravplats som har anvisats av 

församlingen eller annan motsvarande myndighet, beaktande församlingens bestämmelser om 

leveranstider.  

 

2. Godkännande och ändring av beställning 

Försäljaren införskaffar vid behov godkännande för gravsten av församlingen eller annan motsvarande 

myndighet. Om myndigheten inte godkänner den beställda gravstenen har försäljaren rätt att leverera en 

annan gravsten som myndigheten och köparen godkänner.  

 

3. Variationer i färg mm, måttoleranser 

För natursten utmärkande variationer i färg, ränder, fläckar och dylikt medför inte fel i gravstenen.  

Gravstenarnas måttoleranser är, ifall man inte överenskommer om annat i samband med köpet: stenens 

tjocklek +/- 10mm, höjd- och breddtoleransen hos sågade och glansiga stenar +/- 15mm samt höjd- och 

breddtoleransen hos stenar med sprängd kant +/- 35mm.  

 

 



4. Reklamation 

Köparen bör anmäla om fel åt försäljaren inom två (2) månader efter att han/hon har observerat 

felaktigheten eller borde ha observerat den.  

 

5. Äganderätt 

Äganderätten till i detta avtal avsedd gravsten övergår till köparen då köpesumman i sin helhet har erlagts.  

 

6. Övermäktigt hinder 

Om en fördröjning i försäljarens leverans förorsakas av ett övermäktigt hinder såsom krig, export- eller 

importförbud, omvälvningar i naturen, avbrott i allmän trafik eller energidistribution, eldsvåda eller 

arbetskonflikt eller annan lika betydande eller ovanlig orsak, har köparen inte rätt till skadeersättning eller 

till att häva köpet.  

Om den frusna marken utgör ett hinder för anläggande av gravstenen har köparen rätt att häva affären om 

leveransen inte sker inom två månader efter att effekten av hindret har upphört.  

Om köparens betalning har fördröjts eller om köpet har annullerats på grund av övermäktigt hinder har 

säljaren ingen rätt till skadestånd.  

 

7. Förseningsränta och indrivningskostnader  

Säljaren har rätt att inkassera förseningsränta på grund av förfallen och försenad betalning i enlighet med 

räntelagen samt skäliga indrivningskostnader.  

 

8. Avgörande av meningsskiljaktigheter 

Om oenigheten inte kan lösas via förhandlingar parterna emellan kan köparen förelägga ärendet för 

behandling hos konsumentklagonämnden. Om oenigheterna avgörs i domstol, kan talan resas även hos 

allmän underrätt på konsumentens hemort. 

 


