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BAKGRUND

Palterna träffade den 10 november 2007 ett leveransavtal avseende fåstelement. Under 2008
upptäcktes det att en underleverantörs kvalitetscertifikat fdrfalskats. Det har därefter uppstått
meningsskiljaktigheter mellan parterna beträffande den rättsliga betydelsen av det som
inträffat. Då tvisten inte kunnat lösas under hand har Appro AB påkallat skiljeforfarande
genom en skrivelse till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet) den 14
juli 2009. Appro AB har utsett advokat Rolf Karlsson som skiljeman. Alfa Laval Lund AB
och Tranter Intemationai AB har utsett advokat Jon Mannheimer som skiljeman. Institutet har
därefter utsett advokat Magnus Ramberg som ordforande i skiljenämnden.

Efter

jävsinvändning mot advokat Ramberg har istället advokat Johan Sigeman blivit utsedd till
skiljenämndens ordförande. Sedan palterna betalat forskottsbeloppet med hälften vardera, har
Institutet den 6 oktober 2009 hänskjutit målet till skiljenämnden.

Partema har kommit överens om att använda svenska som förhandlingsspråk.

KÄRANDENS YRKANDEN
Appro AB (nedan Käranden eller Appro) har yrkat att Alfa Laval Lund AB skall fOlpliktas att
utge 345 293 kronor och att Tranter AB skall fOlpliktas att utge l 029 804 kronor, jämte ränta
med 22 % från valje fakturas forfallodag enligt vad som framgår av domsbilaga l och 2.
Dältill yrkas ersättning med rättegångskostnader avseende såvälombudsarvode som
ersättningen till skiljemännen och see.

SVARANDENAS INSTÄLLNING OCH GENKÄROMÅL

Tranter International AB (nedan Tranter) och Alfa Laval Lund AB (nedan AL Lund)
(gemensamt Svarandena) har foljande inställning till Kärandens yrkanden: Tranter medger att
utge ett belopp om 7 134 kronor jämte dröjsmålsränta i enlighet med ränte!agen från och med
den l januari 2009 under det att AL Lund medger att utge ett belopp om 124776 kronor jämte
dröjsmålsränta i enlighet med ränte!agen från och med den 12 februari 2009.
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Tranter yrkar att skiljenämnden:
1)

fastställer att Käranden är skyldig att ersätta Tranter får de kostnader och den skada
som Tranter åsamkas av att produkter som Käranden levererat till Tranter under
Key Supplier Agreement daterat den 10 november 2007 varit behäftade med fel
genom att ha levererats med fårfalskade materialcertifikat samt,

2)

fårpliktar Käranden att ersätta Tranter får kostnader får skiljefDrfarandet jämte
ränta därpå enligt 6 § räntelagen från dagen får skiljedomens meddelande till dess
betalning sker, fastställer att Käranden, parterna emellan, ensamt skall svara får
arvodet och ersättningen till skiljenämnden; samt fårpliktar Käranden att utge EUR
11 875 motsvarande det belopp som Svarandena inbetalt som fårskottsbelopp till
skiljedomsinstitutet.

AL Lund yrkar att skiljenämnden:
1)

fastställer att Käranden är skyldig att ersätta AL Lund fDr de kostnader och den
skada som AL Lund åsamkas av att produkter som Käranden levererat till AL Lund
under Key Supplier Agreement daterat den 10 november 2007 varit behäftade med
fel genom att ha levererats med fårfalskade materialcertifikat;

2)

fårpliktar Käranden att ersätta AL Lund får kostnader får skiljefårfarandet jämte
ränta därpå enligt 6 § ränte1agen från dagen får skiljedomens meddelande till dess
betalning sker, fastställer att Käranden, parterna emellan, ensamt skall svara får
arvodet och ersättningen till skiljenämnden samt fårpliktar Käranden att utge EUR
11 875 motsvarande det belopp som Svarandena inbetalt som fårskottsbelopp till
skiljedomsinstitutet.

Svarandena yrkar att de belopp som skiljenämnden må komma fram till att Svarandena äger
rätt att avräkna mot Kärandens yrkanden, kvittningsvis skall avräknas per den 15 juli 2009.
Till fårtydligande vill Svarandena, vad gäller fastställelseyrkandena, anfåra fåljande.
Eftersom Svarandena levererat felaktiga produkter till sina kunder finns risk får att
Svarandena drabbas av ytterligare kostnader och skada om det skulle bli nödvändigt att
återkalla dessa eller kunden i annat fall skulle rikta krav mot Svarandena. Käranden ansvarar
får de felaktiga produkterna gentemot Svarandena. Mot bakgrund av att Käranden har bestritt
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sådant ansvar, råder osäkerhet om rättsfOrhållandet. Osäkerheten länder Svarandena till
fOrfång.
I brev den 26 november 2009 frånfdll Svarandena sina ursprungligen framställda yrkanden
avseende prisavdrag.

KÄRANDENS INSTÄLLNING TILL GENKÄROMÅLET

Appro yrkar att Svarandenas fastställelsetalan avseende skadeståndsskyldighet avvisas.

Kvittningsyrkandena bestrids utom såvitt avser 7855 kr fOr Tranter och 15867 kr fdr AL
Lund, vilka belopp medges. Inget belopp i övrigt kan vitsordas som skäligt i sig. Käranden
accepterar dock att de belopp som skiljenämnden må komma fram till att svarandena äger rätt
att avräkna mot Kärandens yrkanden, skall avräknas per den 15 juli 2009.

SVARANDENAS INSTÄLLNING TILL YRKANDET OM AVVISNING

Svarandena bestrider Kärandens yrkande om avvisning av Svarandenas fastställelsetalan.

UTVECKLING AV T ALAN

Appro

Appro har i allt väsentligt anfört fOljande.

Bakgrund

Den 10 november 2007 träffade Alfa Laval Tumba, Tranter och Appro ett avtal ("Key
Supplier Agreement") (nedan Avtalet), som innebar att Appro blev en av Svarandenas
huvudansvariga systemleverantörer av fåstelement (eng. fasteners). Det bör noteras att AL
Lund inte är avtalspart i detta avtal, men omfattas av skiljeavtalet. Avtalet är indelat i 19
klausuler och upprättades av Svarandena.
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Fästelement utgörs av bultar, skruvar, muttrar och brickor. Kvalitetskraven är mycket höga.
Tillverkningen görs genom att stål, ofta specialstål, inköps från utvalda stålverk. Med varje
leverans

från

ett

stålverk

medfåljeI' ett urspmngsceltifikat.

Hos

verkstadsföretag

(underleverantörer) kapas och förses stållängder med gängor genom s.k. rullning. Slutligen
förmedlas rätt kvalitet och kvantiteter mellan tillverkare och industrin av handelsföretaget.
Handelsfåretaget ansvarar får urval och
kvalitetskontrollerar, ansvarar för

utveckling av

leverantörer,

gör

inköp,

logistik och lager samt slutlig distribution till

slutanvändaren. Under avtalet med Svarandena ingår också vidareförädling och montering
inom Appros egna lokaler. Detta utfårdes bland annat i maskinutrustning tillhandahållen av
bolag inom Alfa Lavalgruppen.

Det är klarlagt att Appros underleverantör i Kina, Sunny Fasteners (nedan SF), förfalskade
vissa delar av kvalitetscertifikaten avseende leveranser av stänger, vilket inte var förenligt
med avtalet mellan Appro och Svarandena. De delar av certifikaten som SF fårfalskat
omfattar endast de två specialtester som skall utföras av extern tredjepart. De kompletta
kvalitetsceltifikaten ifrån SF verifierades i sin tur av Det Norske Veritas (nedan DNV) innan
de skickades till Appro. Därför har Appro köpt certifierade varor i god tro att produkten
uppfyllde samtliga ställda krav. Svarandena har, efter att de förfalskade celtifikaten
uppdagades, gett Appro uppdrag att via besiktningsbolaget Inspecta AB (nedan Inspecta)
utfOra omcertifiering av berörda produkter. Efter genomförd provning godkände Inspecta
produktema från SF. Svarandena bör efter detta ha använt produkterna i värmeväxlama.
Svarandena har inte, enligt Appros kännedom, återkallat någon värmeväxlare för utbyte av
stänger och Svarandena har heller inte hävt köpet för någon delleverans.

Ingick kravet på 3.2 certlflerlng I parternas avtal? Har överenskommelse träffats om
godkännande av Inspectas besiktning/kontroll? Rättsliga aspekter på dessa kågor

Svarandenas tolkning av Avtalet innebärande att 3.2-celtifikat ingick i avtalet vitsordas.
Vidare vitsordas att flera av Svarandenas produkter omfattas av PED samt att Avtalet
föreskriver att korrekta 3.2 celtifikat skulle levereras med produktema, att aktuella
specifikationer diskuterats med företrädare för Käranden vid flera tilWiIlen, att Svarandenas
specifikationer klargör kraven på medföljande certifikat samt att beställningarna även
hänvisar till aktuell specifikation. Käranden har i ett inledande skede av målet vitsordat att
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man särskilt utfäst att produktema skulle levereras med kOlTekta 3.2-cet1ifikat men har senare
ansett sig frånfallit denna inställning.

Käranden har aldrig sett Inspectas materialverifiering som ett ersättande eller nytt 3.2certifikat. Däremot är deras verifiering att anse som likvärdig. Vad gäller Svarandenas
redogörelse för (Pressw'e Equipment Directive) PED vill Käranden tillägga att bilaga S 6 b
inte är relevant då den avser brittisk standard, samt att provuttag och provning görs för varje
tillverkningsbatch, d.v.s. man kan därefter del-leverera under samma certifikat. Svarandena
tog beslut om att använda Inspecta för verifiering av materialet. Inspecta har genomföl1 en
materialverifiering som visar att samtliga material innehålls gentemot specificerade krav.
Inspecta har genomföl1 en specifik kontroll och verifierat materialet. Inom definitionen för
"specifik

kontroll"

under

EN-10204

framgår

följande:

"Kolltroll

utförd

enligt

produktspec(fikatiollell, före leverans på de produkter som skall levereras eller på
kOlItrollpartier av vilka de levererade produktel'lla utgör ell del, för att verifiera att dessa
produkter uppfYller fordringarna i beställningen."

Efter att Svarandena erhållit testresultaten skedde leveranser av produktema. Inspectas
besiktning ersatte ursprungscel1itikaten eftersom Svarandena emottog produkterna efter
besiktning. Enligt uppgift från Inspecta kan Inspectas tester ersätta ursprungliga cel1ifikat.

Tranter avropade produkter från SF även under perioden 4 - 14 november 2008, alltså efter
det att förfalskningen hade upptäckts. Mötesprotokoll visar också på att både Tranter och AL
Lund skulle, om något material som kontrollerades av Inspecta skulle falla utanför efterfrågad
tolerans, retumera dessa till Appro. Inga kontrollresultat var utanför tolerans. Inga returer har
heller föreko111111it. Detta bör tolkas som att Svarandena därmed godkänt Inspectas verifiering.

De order som Tranter stoppade enligt bilaga S 10 är till största delen inte produkter som
kräver 3.2-cel1ifikat; endast enstaka order omfattas av detta krav. Dock är det viktigt att iaktta
att samtliga stoppade order, även de som kräver 3.2-cet1ifikat, inte var tillverkade av SF, utan
kommer från leverantörer inom Europa. Dessa order kan alltså inte blandas ihop med
produkter som levererades tillsannnans med förfalskade certifikat.

Genom Inspectas undersökning har de brister som må ha funnits i certifikaten åtgärdats.
Svarandena har samtyckt till och godkänt förfarandet att Inspecta utförde prover, samt har
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senare tagit emot leverans av produkterna och använt produkterna i sin tillverkning. Det
bestrids därför att det föreligger fel i köplagens mening som skulle kunna utgöra grund för
skadestånd eller något slag av kostnadsansvar. Käranden bestrider att de levererade
produkterna är felaktiga enligt köplagen. Svarandena har före köpet undersökt varan hos
Inspecta och därefter accepterat och använt sig av produkterna i sin tillverkning. Svarandena
får därför inte nu åberopa fel. För det fall nämnden skulle anse att skadeståndsansvar
föreligger så finns ingen skada, vare sig enligt påståendet om kostnader eller ersättningar.

Kärandens ansvar for (Orfalskningen hos Sunnv Fasteners och rättsliga aspekter på detta

Vad gäller Kärandens ansvar gentemot Svarandena för Sunny Fasteners (SF) agerande, menar
Appro att bolaget, liksom DNV, har blivit utsatt för förfalskning och bedrägeri. Detta kan inte
tillskrivas som vårdslöshet eller anses som försumligt. Käranden svarar endast för
underleverantörens försummelse när denna utgörs av vårdslöshet. Att utsättas för förfalskning
av dokument är inte vårdslöshet och det bör noteras att inte ens DNV eller AL Lund upptäckte
eller identifierade dessa förfalskningar. Appro förlitade sig på att DNV genomförde
eftetfrågad certifiering och kontroll. Appro har inte haft möjlighet att upptäcka
förfalskningen, då det handlar om att granska att värdena i certifikaten hålls inom vissa minoch maxvärden; inte att granska huruvida värdena återkom med vissa tidsintervaller. Appro
har förlitat sig på DNV:s kontrollfunktion. DNV var anlitade för att kontrollera produktionen
hos SF. Käranden hade rätt att utgå från att kontrollsystemet förlöpte kontinuerligt och utan
fel. Besiktningen omfattade stickprov på materialet i bultarna. Genom materialtesterna
kontrollerades stålkvaliteten i produkterna.

Käranden har på grund av ett svekfullt agerande från en underleverantör kommit att leverera
produkter med felaktiga cet1fikat. Käranden är ansvarig för underleverantörens svek och har
därför betalat alla omkostnader avseende de fakturor som uppkom när Inspecta undersökte
produkterna. Påståendet om försumlighet bestrids eftersom Käranden hade fog att lita på
DNV.

Tranters inköp [j-ån annan leverantör samt rättsliga aspekter på detta

Efter att de felaktiga certifikaten konstaterats har Tranter valt att företaga fortsatta följande
inköp från en ny leverantör. Detta är inget täckningsköp. Appro tillfrågades eller tilläts aldrig
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att genomföra ersättningsleverans till detta påstådda täckningsköp. Priset på varorna från den
nya leverantören Nordiska Bult (grossist) och Steadfast Ltd (underleverantör) ligger på upptill
fem gånger över det europeiska marknadspriset, vilket är omotiverat; dels eftersom det inte
föreligger något täckningsköp och dels eftersom det inte föreligger någon forcerad
tillverkning eller behov av forcerad tillverkning. Dessa köp innefattar till stor del produkter i
unika längder, som inte omfattas i Avtalet. Kvantitetema täcker i vissa fall tio månaders
nOlmaiförbrukning. Täckningsköp (eng. replacement purchase) enligt 64 § köplagen är ett
begrepp som är definierat i såväl köplagen som i lagen om internationella köp. Istället
utvecklar Svarandena ett påstående om ett nytt rättsligt begrepp kallat ersättningsköp som
saknar stöd i något lagrum och som inte heller definieras i någon tillämplig lag. Inte heller i
Avtalet återfinns begreppet ersättningsköp.

Tranter gav inte Appro någon möjlighet att leverera efterfrågade produkter genom att utnyttja
alternativa leverantörer inom Appros leverantörsregister. Samtliga order annullerades,
förutom ytterligare 10 dagars avrop på material från SF. Tranter avbröt alla köp, även de
aliiklar som inte kräver 3.2-celiifikat. Appro vägrades alla former av leveranser.

Avtalet ger Svarandena rätt att åtgärda endast för det fall Käranden inte har åtgärdat felet
inom skälig tid. Käranden har emelleliid ombesörjt att alla felaktigheter blivit åtgärdade och
har ersatt samtliga merkostnader genom att betala alla fakturor från Inspecta och övriga. Det
kan noteras att Svarandena medger att vissa felaktigheter hos produkterna har blivit åtgärdade.
Det bestrids att det varit nödvändigt att göra s.k. kallade parallellinköp och det bestrids att
parallellinköpen varit relaterade till "Kinaincidenten".

Appros fordran är klar och förfallen. Svarandena har inte hävt köpen avseende produkter från
SF utan har, enligt vad Appro har kännedom om, använt alla produktema i sin produktion och
de ingår idag i de produkter som Svarandena har levererat. Någon situation enligt § 68
köplagen föreligger inte.

Specifikationen i bilaga S 13 är så bristfällig att den inte kan godtas som bevisning. Materialet
som stödköpet består av är heller inte inköpt av Tranter enligt samma specifikation som
Appro skulle leverera under (bilaga S 7b). Tranter har istället valt att förenkla sina krav och
frångå att materialet skall vara enligt EN 10269. Detta strider mot grundläggande PED-krav,
men kan beviljas om ett "Paliicular Material Appraisals" för ett material som inte innefattas
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av europeisk standard, lämnas in av Tranter och godkänns som "notified body". Om ett sådant
tillstånd finns tillgängligt, skulle Appro omgående kunnat ersätta produkter som levererats
med förfalskade certifikat. Därigenom är Tranters stödköp hos annan leverantör inte relevant.

Att Tranter gör ett alternativt inköp berör inte Käranden men om Tranter påstår att det är ett
ersättningsköp och att Käranden skall bära merkostnaden så åvilar det Tranter att redovisa all
dokumentation som rör alternativköpet eftersom annars vare sig skiljenämnden eller
Käranden kan avgöra om köpet är relevant i tiden och vilka kostnader som uppstod och hur.
Enär Svarandena inte förmår redovisa nämnda dokumentation så kan yrkandet i sin nuvarande
utformning inte behandlas av nämnden. Att dessutom avvika från tidigare specifikationer och
krav ses som väldigt underligt.

Det bör noteras att Käranden är ett grossistföretag och inte tillverkare av godset. Käranden
hade såväl rätt som möjlighet att få leverera ersättningsleveranser från andra tillverkare. När
Svarandena med förbigående av Käranden företar ett alternativt inköp så är det en handling
som Svarandena får stå för själva. Det finns ingen rättslig grund i köplagen eller någon
annanstans för ersättningsyrkandet.

Skadestånd avseende dröjsmål kan inte göras gällande eftersom skadeståndskravet inte är
fi'amställt inom skälig tid.

För det fall skiljenämnden skulle anse att Svarandena har rätt att rikta ett ersättningsyrkande
så har Svarandena bevisbördan för beloppets skälighet och det åvilar Svarandena att visa att
de gjOlt sitt yttersta för att begränsa skada och kostnader.

Har Svarandena drabbats av ersättningsgilla kostnader

samband med besiktning och

transport med mera?

Det bestrids att Svarandena har drabbats av kostnader (förutom de belopp som Käranden
medger avseende besiktningskostnader hos Inspecta; 7 855 kr samt IS 867 kr). Käranden
betalade för alla kostnader avseende besiktning och transpOlt av produktema. Samtliga
kontroller som genomfördes av Inspecta betalades av Appro. Resultaten fi'ån dessa kontroller
har delgivits Svarandena. Svarandena har inte återkallat levererade produkter från sma
kunder. Inga returer har heller ankommit till Appro, ej heller någon hävningsförklaring.
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Med hänvisning till vad ovan anfölts bestrids de påstådda beloppen avseende kostnader såsom
grundlösa. Inget belopp kan heller vitsordas som skäligt i och för sig på grund av avsaknad av
bevisning och dokumentation av något slag. För det fall nämnden skulle anse Käranden vara
ansvarig för SF:s förfalskningar så menar Käranden att de bägge kostnadsyrkandena är
oskäliga. Det är orimligt att ett effektivt organiserat företag skulle drabbas av så betydande
internkostnader. Det saknas rättslig grund för att kräva Käranden på de uppgivna kostnadema.

Kvittning

Käranden har aldrig accepterat någon kvittningsförklaring från Svarandena. Utan samtycke
och godkännande föreligger ingen civilrättslig kvittning.

Käranden har stora latenta krav mot Svarandena

Kärandens krav avser levererade produkter. Dältill har Käranden ett ytterligare krav om
6 500 000 kronor avseende gods som Käranden inköpt för Svarandenas räkning men som
Svarandena ännu inte, trots påminnelser, erlagt betalning för. Svarandenas bristande
betalningsvilja har medfört att Käranden har fått svålt att betala skatter och avgifter och
Skatteverket har ingivit en konkursansökan mot Käranden avseende skatter om 2,5 miljoner
kronor.

Planerad åtgärd fl'ån Svarandebolagens sida? earlbom och Almens roller

Tranter har under lång tid förberett köp genom annan svensk grossist som komplement till
leveranserna från Appro. När certifikatskrisen uppstod kunde dessa förberedda leveranser,
som nu kallas "forcerad tillverkning", utnyttjas till vad Tranter kallar stödköp på grund av
ickeförtroende. Tranter anser även redan placerade order gentemot Appro som "on hold".
Detta trots att Appro redan har etablerat köp gentemot leverantörerna. Dessa order omfattar
till stor del material som tillverkats av europeiska leverantörer. Det bör noteras att samtidigt
som Tranter byter leverantör p.g.a. ickeförtroende så fortsätter AL Lund att ta emot fOltsatta
leveranser från Appro med fOltsatt fÖltroende.
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Käranden menar att det finns skäl att misstänka att bakglUnden till tvisten är den vänskapliga
relation som föreligger mellan Bjöm Almen och Joakim Carlbom, inköpschef på Tranter.
Björn Almen var anställd på Appro men lämnade företaget 2007 och började hos
konkurrenten Nordiska Bult. Redan under sin tid som anställd på Appro inledde dock Almen
hemliga överläggningar med Joakim Carlbom. Ahnen besökte SF och tog emot besök av SF:s
vd, i syfte att SF skulle bli underleverantör till Nordiska Bult och därefter Almen och Tranter.
Steadfast erhöll PED-certifikat den 31 oktober 2008. När Carlbom fick kännedom om att
några av celtifikaten från SF var förfalskade valde han att förstora incidenten istället för att
handlägga det som ett reklamationsärende, i syfte att Almen skulle ta över leveranserna till
Tranter. Carlbom stoppade alla order från Appro officiellt den 6 november 2008, men Tranter
fortsatte att köpa produkter som levererades med förfalskade certifikat från SF fram till den
14 november 2008. Den 17 november 2008 kom en första leverans från Nordiska Bult genom
Almen. P.g.a. flera omständigheter blevalternativköpen onormalt dyra. Hade Appro fått
fOltsätta leverera så hade Tranter erhållit allt material snabbare och billigare. Almen sade upp
sig från Nordiska Bult i november 2008. Tranter, genom Carlbom, stoppade inköpen från
Nordiska Bult för att låta Almen bli huvudleverantör genom Almens bolag Almen Special
Fasteners AB. Almen har besökt alla Appros och alla Nordiska Bults kunder för att förmå
dem att bÖlja handla av hans bolag. Alla kunder utom Tranter har avvisat Almen.
Konsekvenserna av Carlboms agerande är dels denna sak om obetalda fakturor om 1,5
miljoner kronor, dels att Appro har produkter i lager till ett värde av 6 miljoner kronor inköpta
för Tranters räkning. Almens agerande har orsakat Appro intäktsförluster på 15 miljoner
kronor varav 10 miljoner kronor belöper på Tranteravtalet. För kännedom kan nämnas att
Appro väckt talan 2010-03-01 mot makarna Almen angående Tranteravtalet inför Linköpings
tingsrätt, mål m T 836-10. För skiljenämndens prövning är frågan om betalning för fakturor
avseende levererade produkter.

Avvisning av faslslällelseyrkandel

För att en fastställelsetalan skall få tas upp till prövning krävs att den ovisshet som råder
ifråga om rättsförhållandets bestånd länder käranden till förfång. Enligt förarbetena till
bestämmelsen skall förfangsrekvisitet visa sig i en begränsning av friheten eller möjligheten
att företa

förfoganden

som är beroende av det omstridda rättsförhållandet.

Är

förf'angsrekvisitet inte uppfyllt skall talan avvisas. Av NJA 2002 C 55 framgår att det inte är
tillräckligt att käranden gör gällande ovissheten i sig som ett förfång fdr att en
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fastställelsetalan skall tillåtas. Svarandena har utan att närmare precisera på vilket sätt detta
skulle lända bolagen till förfång endast anfört ett outvecklat påstående som är otillräckligt för
Svarandenas fastställelseyrkanden.

Den ifrågavarande fastställelsetalan tar sikte på ansvar för skada som de produkter som Appro
levererat kan orsaka. Talan handlar alltså om skada som eventuellt kan uppkomma i
framtiden. I dagsläget finns ingen liden skada. Vid fastställelsetalan krävs inte att käranden i
detalj skall beräkna en skada, men det krävs att någon skada har uppkommit. AL Lund gör
inte ens gällande att någon skada uppkommit. De kostnader som AL Lund anser har
uppkommit i sammanhanget anförs som motkrav inom ramen för andra invändningar. Mot
denna bakgrund uppfyller fastställelseyrkandet inte kraven för att fastställelsetalan skall
tillåtas. Det saknas relevant ovisshet. Till detta kommer att frågan om sådan skada visserligen
möjligen kan falla inom ramen för partemas skiljeavtal men den faller klart utanför ramen för
påkallelseskriften. Även av detta skäl skall talan avvisas (se NJA 2000s 335, särskilt s 344 f).

Svarandena

Svarandena bestrider samtliga de omständigheter som anförts av Käranden, om inte annat
anges.

Svarandena har i allt väsentligt anfört följande:

Bakgrund

Avtalet omfattar leveranser till AL Lund, samt ett antal andra företag i Alfa Laval-koncernen.
Parterna är överens om att AL Lund omfattas av Avtalet, inklusive det skiljeavtal som utgör
en del av Avtalet (p 9 i Avtalet).
Av Avtalet framgår bland annat att Käranden, för att kvalificera sig som leverantör till
Svarandena, måste uppfylla högt ställda kvalitetskrav och måste klara av vissa ledtider (p 4 i
Avtalet). Avtalets krav avseende ledtider uppställdes för att Svarandena i sin tur skulle kunna
tillgodose de krav på ledtider som följer av Svarandenas åtaganden mot sina kunder.
Bestämmelserna om kvalitet och leveranstider var väsentliga för Svarandena och helt
avgörande för att Käranden skulle få leverera till Alfa Laval-koncernen, inklusive
Svarandena.
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Ingick kravet på 3.2 certifiering i parternas avtal? Har överenskommelse träffats om
godkännande av Inspectas besiktning/kontroll? Rättsliga aspekter på dessa fi'ågor.

Av Avtalet framgår att "[a}ll discrepancies - both physical and in docllmentation, certijicates
and signs - between delivered pelformance and specijications constitllte falllts"(p 6, 2 st, I

Avtalet) (betoning här). Det framgår på flera ställen i Avtalet att produktcettifikat är av stor
betydelse får de aktuella produktema. Dessutom framgår det av de specifikationer och
ritningar som Avtalet hänvisar till, samt av de beställningar Svarandena gjOlt under Avtalet,
att produktema skulle levereras med korrekta materialcettifikat (s.k. 3.2-cettifikat). Det hal'
således framgått av Avtalet, stått klart mellan parterna, samt därtill särskilt utfästs av
Käranden att produkterna skulle levereras med korrekta 3.2-certifikat. Det kan i detta
sammanhang framhållas att 3.2-certifikat är av sådan beskaffenhet att avsaknad av korrekta
certifikat inte kan avhjälpas eller ersättas genom att produktema testas i efterhand.
Partema har avtalat om, och Käranden särskilt utfäst, att produktema skulle levereras med
nödvändiga materialcettifikat. Som framgått kan Inspectas efterfåljande besiktning inte heller
ersätta ett ursprungligt materialcertifikat. Produkterna är alltså oavsett genomfård
ombesiktning behäftade med fel. Svarandena bestrider Kärandens påstående att Inspectas
tester är en verifiering som är likvärdig med 3.2-certifikat. Ett 3.2-cettifikat är något helt
annat än den efterföljande granskning som utfördes av Inspecta.
I målet har frågan om huruvida partema avtalat om att s.k. 3.2-cettifikat skall medfålja de i
målet aktuella produkterna kommit att få viss betydelse. Frågan är relevant för om Käranden,
genom Inspectas besiktning, har avhjälpt de vid leverans - ostridigt - felaktiga produktema.
Svarandena gÖl' gällande att ett 3.2-certifikat inte kan ersättas genom en efterföljande
besiktning. Av det europeiska tryckkärlsdirektivet 97/23fEG (Pressw'e Eqllipment Directive,
nedan PED), se Bilaga S 4, fåljer vissa säkerhetskrav för tryckbärande komponenter som
installeras inom EU. Enligt reglema skall sådant material som används i tryckbärande
anordningar åtföljas av materialcertifikat utfärdade av materialtillverkaren, som därigenom
intygar att materialet överrensstämmer med given specifikation. Det krävs bl.a. att
tillverkningskvaliten dokumenteras på erforderligt sätt, vilket framgår av standarddokumentet
EN 10204:2004 som också gäller som svensk standard enligt SS-EN 10204:2005, se Bilaga
S 6(a). Det är dessa dokument beteckningama "3.l-cettifikat" och "3.2-certifikat" kommer
ifrån. Materialtillverkare utan eget certifierat kvalitetssystem måste får vatje enskild leverans
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tillkalla en tredjepartsinspektör som övervakar provuttag och provning av materialet, samt
godkänner certifikatet på genomfdrd provning. Detta motsvarar celiifikatnivå 3.2 enligt
standarden EN 10204:2004 ("3.2-certifikat").
Flera av Svarandenas produkter omfattas av PED. Svarandena är således skyldiga att tillse att
produkterna uppfyller gällande krav. Eftersom Kärandens materialtillverkare inte har ett
kvalitetssystem som certifierats av ett inom ED etablerat och kompetent organ kan
materialtillverkaren inte utfärda ett 3.I-certifikat. För att efterleva kraven i PED måste därfdr
produkterna åtfdljas av ett 3.l-certifikat.
Av Avtalet p 2, 3 st, och P 6, 2 st, framgår att "[t]he scope of supply shall also include

packing list, certificates, marking ofproducts, bar codes etc" samt att "[a]ll discrepancies both physical and in documentation, certificates and signs - behveen delivered pelformance
and specificatio/ls constitute faults" (betoningar här). Däliill hänvisar Avtalet, punkten 3, 3
st., direkt till PED. Av de specifikationer och ritningar som Avtalet hänvisar till, och som
åtföljt de beställningar Svarandena gjort under Avtalet, framgår att produkterna skulle
levereras med konekta 3.2-certifikat genom hänvisning till PED, genom hänvisning till
standarden EN 10204:2004 och genom att det uttryckligen anges i specifikationerna att
materialet skall åtfdlj as av 3.2-certifikat om fdrutsättningama för 3.I-certifikat inte är
uppfyllda, se Bilagoma 7(a) och 7(b). Eftersom SF inte har haft ett certifierat kvalitetssystem,
kan endast ett 3.2-certifikat komma ifråga.
Käranden var skyldig att leverera produkter i enlighet med specifikation. Aktuella
specifikationer har också diskuterats med fdreträdare fdr Käranden vid ett flelial tillfällen. 1
sammanhanget kan noteras att Kärandens fdreträdare, Anders Kal'lund, tidigare var anställd
hos Tranter och arbetade då bl.a. med att köpa in produkter enligt gällande specifikation.
Kraven

på

medfdljande

celiifikat

framgår

av

både

AL

Lunds

och

Tranters

materialspecifikationer, se Bilaga S 7(a), och Bilaga S 7(b). Vidare hänvisar beställningar till
aktuell specifikation. Exempel på detta återfinns i dokumentationen tillhörande inköpsorder
med ordernummer OMCF-I04430, från AL Lund till Käranden, se Bilaga S 8.
Att partema avtalat om 3.l-celiifikat framgår vidare av inköpsorder från Tranter till
Käranden, Bilaga S 9, med hänvisningar till materialspecifikation PS-0132, utfårdad av
Tranter (Bilaga S 7 B). Det har alltså varit uttlyckligen och skriftligen avtalat mellan palierna
att produktema skulle levereras med korrekta 3.2-celiifikat. Därtill vidhåller SVal'andena att
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det i övrigt stått klart mellan parterna och särskilt utfåsts av Käranden att produkterna skulle
levereras med korrekta 3.2-certifikat. Det har aldrig varit fråga om annat än leverans med 3.2certifikat för de produkter som Käranden levererat till Svarandena - samtliga tidigare
levererade produkter har också åtföljts av vad som angivits vara 3.2-certifikat, låt vara att de
senare visat sig vara förfalskade.
Inspectas besiktning genomfördes i syfte att ta fram ett underlag för beslut om det skulle vara
nödvändigt för Svarandena att återkalla levererade produkter från Svarandenas kunder.
Produkterna var även efter besiktning felaktiga eftersom produktema levererats med
förfalskade materialceliifikat. Detta förhållande förändras inte av att det sker en efterföljande
besiktning av vissa delar som ligger på lager. Detta beror på att ett 3.2-certifikat per definition
inte kan utfårdas annat än genom att materialtillverkaren tillkallar en tredjepartsinspektör som
övervakar provuttag och provning av materialet samt godkänner certifikatet på genomförd
provning enligt vad som beskrivits ovan. Detta krav följer av PED, samt de europeiska
standarddokument vilka redogjorts för ovan, då materialet skall användas i tryckbärande
komponenter som installeras inom ED. Eftersom SF förfalskat certifikaten är det inte möjligt
för Inspecta att, genom att i efterhand besiktiga produkterna, "läka" det ursplUngliga felet.
Dessa besiktigade produkter kan aldrig uppfylla kraven på 3.2-certifikat som följer av PED
eftersom Käranden inte kan "ikläda sig" rollen som materialtillverkare i SF:s ställe.
Såvitt Svaranden kan förstå menar Käranden att, eftersom Svarandena levererat produkter till
kunder efter besiktningen, så har Svarandena medgivit att Inspectas besiktning kUlmat
"ersätta" korrekta 3.2-celiifikat. Detta bestrids. Tranter har inte levererat någon produkt, för
vilken det krävts 3.2-certifikat, till någon kund efter det att det upptäcktes att
materialceliifikaten var förfalskade. De få komponenter som togs emot från Käranden efter
upptäckten av cettifikatförfalskningarna var sådana enklare komponenter som inte faller
under PED och för vilka det inte krävts 3.2-certifikat. När det gäller samtliga andra produkter,
för vilka det krävs korrekta 3.2-certifikat, stoppade Tranter de order som lagts hos Käranden
när det upptäcktes att materialceltifikaten var fÖlfalskade och det stod klart att Käranden inte
kunde leverera avtalsenliga produkter, se Bilaga S 10. De ersättningsinköp som Tranter kräver
ersättning för avser uteslutande produkter för vilka det gällt ett uttryckligt krav på leverans
med 3.2-celtifikat. Tranter har således inte, som Käranden uttrycker det, "godkänt" att någon
efterbesiktning skulle kunna ersätta ursprungliga 3.2-certifikat. Tvärtom var Tranter, när det
stod klart att Käranden inte skulle kunna leverera avtalsenliga produkter utan förfalskade
materialceltifikat till Tranter, tvingat att stoppa order som lagts hos Käranden får att istället
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vända sig till altemativa leverantörer. Följaktligen kräver Tranter ersättning för skillnaden
mellan priset på dessa ersättningsprodukter och det pris som var avtalat med Käranden enligt
Avtalet och enligt de order Tranter lagt hos Käranden.
Käranden har angivit att "Ett provuttag och provning görs för varje tillverkningsbatch, el. v.s.

man kan därefter del-leverera under samma certifikat." Detta påstående har ingen betydelse
för det aktuella målet. Det ska förvisso, enligt standarden EN 10204:2004/SS-EN
10204:2005, vara "tillåtet för en tillverkare att till ett kontrollintyg 3.2 öVClföra relevanta

provningsresultatFån specifik kontroll utförd på inkommande produkter som används, under
förutsättning att han upprätthåller spårbarhet och att han kan tillhandahålla motsvarande
kontrollintyg". Det nu sagda gäller exempelvis då tester utförts på material som använts för att
tillverka en 2 meter lång stång som sedan, efter det att all bearbetning av materialet har gjorts,
delas till två stänger om 1 meter. I den situationen är det tillåtet för en tillverkare att till ett
kontrollintyg av typen 3.2 överföra relevanta provningsresultat som utförts på 2metersstången till respektive I-metersstång. 1 det förevarande målet är det inte fråga om
huruvida det förekommit någon godkänd överföring av relevanta provningsresultat till
kontrollintyg,

utan det

är fråga

om

leveranser från

Käranden med

förfalskade

materia1certifikat. Därför är Kärandens påstående helt utan betydelse för målet och berör en
väsentligt annan situation.
Ett 3.2-certifikat är inte under några omständigheter att likställa med en kontroll och en
verifikation av materialet i efterhand. Kärandens påståenden om att man genomfölt en
specifik kontroll och verifierat materialet är direkt missvisande. När det gäller 3.2-celtifikat,
som det förevarande målet handlar om, är sådant certifikat direkt kopplat till tillverkaren av
materialet, vilket framgår av samma standard, Bilaga S 6(a), s. 13. Den kontroll som skall
göras i samband med utfårdandet av ett 3.2-celtifikat är alltså en särskild typ av specifik
kontroll. Inspectas tester har gjorts efter det att produkterna levererats och de har gjOltS helt

Fikopplat Fån materialtillverkaren, SF. Av den anledningen står det klmt att Inspectas
efterhandstestning på intet vis ens kan "anses som likvärdig" ett kon'ekt 3.2-celtifikat. Dältill
kan det framhållas att materialets kemiska egenskaper inte testades inom ramen för Inspectas
ombesiktning, vilket gäller som en förutsättning för 3.2-certifikat.
Avseende Kärandens påstående om att Tranter avropat produkter från SF även under perioden
4 - 14 november 2008 vill Svarandena göra följande förtydliganden. Tranter har inte levererat
något material, för vilket det krävts 3.2-certifikat, till någon kund efter det att det upptäcktes
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att materialcertifikaten var forfalskade. På grund av brådskande kundieveranser, avseende
produkter for vilka det inte gällt något krav på 3.2-certifikat, valde Tranter att inte stoppa ett
fåtal order under den aktuella IO-dagarsperioden. Kärandens påstående är dessutom utan
betydelse får målet eftersom Tranter inte kräver ersättning for ersättningsinköp avseende
dessa order. Svarandena vidhåller att Svarandena aldrig har "godkänt" att Inspectas
ombesiktning skulle ersätta, eller vara att likställa med, kon-ekta 3.2-certifikat.
Käranden påtalar att Tranter stoppat order som inte avser material från SF, samt att vissa av
de produkter som skulle levereras enligt stoppade order inte "kräver 3.2 certifikat". Det är
riktigt att vissa av de order som Tranter stoppat inte avser material från SF. Detta är dock utan
betydelse eftersom Tranter stoppade orderna i ett skede då det inte stod klatt vilka produkter
och vilket material som levererats med forfalskade materialcertifikat, samt vem som gjort sig
skyldig till forfalskningen. Därtill var det avtalat, Tranter och Käranden emellan, att samtliga
levererade produkter skulle åtfoljas av 3.2-certifikat. De produkter som Käranden levererade
var - ostridigt - inte forsedda med korrekta 3.2-certifikat. Det är det som är av betydelse i
målet.
Kärandens ansvar {är {ärfalskningen hos Sunnv Fasteners och rättsliga aspekter på detta

Det är ostridigt i målet att Käranden levererat produkter med forfalskade materialcertifikat till
Svarandena. Förfalskningen bestod dels i att det i vissa certifikat angivits att certifikaten var
utfårdade av foretaget DNV utan att DNV någonsin utfårdat certifikaten, dels genom att vissa
av certifikaten som de facto hade utfårdats av DNV baserats på forfalskade testrapporter.
Leveranser med forfalskade materialcertfikat utgör väsentligt avtalsbrott och fel enligt
Avtalet. Ä ven detta är, såvitt Svarandena kan fårstå, ostridigt i målet. Den omständigheten att
det är Kärandens kinesiska underleverantör SF som fårfalskat materialcertifikaten saknar
betydelse for Kärandens ansvar gentemot Svarandena. Det är Käranden som i forhållande till
Svarandena hat· ansvarat for att produkterna levererades med korrekta materialcertifikat.
Att 3.2-certifikaten var forfalskade upptäcktes av Tranter som vid en granskning av
certifikaten kunde konstatera att de angivna testresultaten i flera fall var identiska från
certifikat till certifikat. Eftersom testresultaten enligt erfarenhet avviker något från certifikat
till certifikat, och mycket sällan är helt identiska, insåg Tranter att någonting var fel och tog
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därför initiativ till ett möte mellan företrädare för Svarandena och Käranden den 4 november
2008.
Käranden har vitsordat sitt ansvar för SF, se K 2 P B 2.2.3. Käranden skall således - i
relationen med Svarandena - tillskrivas förfalskandet av certifikaten. Förfalskningen har skett
uppsåtligen. Att SF uppsåtligen förfalskat certifikaten medför att Käranden åtminstone kan
tillskrivas vårdslöshet i den mening som anges i köplagen. Under alla omständigheter har
Käranden självt agerat försumligt i det att Käranden inte utövat den kontroll och granskning
av materialcel1ifikaten som rimligen kunnat krävas av Käranden.
Kärandens påstående att Käranden hade rätt att utgå från att kontrollsystemet fortlöpte
kontinuerligt och utan fel är felaktigt. Det har ålegat Käranden att självständigt - i relationen
med Svarandena - övervaka och kontrollera produkterna och certifikaten. Om Käranden hade
uppfyllt detta åtagande så hade det varit relativt enkelt att upptäcka att certifikaten inte var
korrekta.

Tranters inköp fl'ån annan leverantör samt rättsliga aspekter på detta

När Svarandena fick kännedom om de förfalskade cel1ifikaten hade en del av de felaktiga
produkterna redan levererats till Svarandenas kunder. För att kunna ta fram ett underlag för
beslut om det skulle vara nödvändigt för Svarandena att återkalla de levererade produkterna,
anlitades besiktningsbolaget Inspecta för besiktning av de aktuella produkterna. Besiktningen
gjordes genom att tester utfördes på stickprov från befintligt lager. De produkter som redan
levererats till Svarandenas kunder testades alltså inte av Inspecta, med ett undantag, då en viss
typ av dragbultar inte fanns tillgängliga för testning och fick återkallas från kunden. Utifrån
Inspectas ombesiktning tog Svarandena ett affårsmässigt beslut att, vid det tillfållet, inte
återkalla ytterligare redan levererade produkter från Svarandenas kunder. Det finns en
osäkerhet om huruvida Svarandena kommer att drabbas av kostnader, med anledning av de
felaktiga produkterna, gentemot sina kunder.
När det upptäcktes att Käranden levererat produkter med förfalskade cel1ifikat, hade Tranter
utestående order från kunder. Tranter hade ingått Avtalet med Käranden för leverans av vissa
produkter. När Käranden inte kunde uppfylla sina åtaganden att leverera kon'ekta produkter
under Avtalet kunde Tranter inte leverera de produkter som beställts av Käranden. Det blev
därför nödvändigt för Tranter att stoppa de order som lagts hos Käranden och istället köpa in
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ersättningsprodukter från andra leverantörer för att kunna möta föreliggande kundorder och
för inte ådra sig skadeståndsskyldighet gentemot sina kunder. Tranter vitsordar att priserna
hos leverantören, från vilka ersättningsinköpen gjordes, i och för sig var högre än Kärandens
priser. Ersättningsinköpen var dock nödvändiga ror att kunna leverera beställda produkter i tid
till Tranters kunder och för att begränsa skadan i anledning av att Tranter inte kunde fullfölja
order till sina kunder. Den extra kostnad som ersättningsköpen innebar hade inte uppstått om
de produkter som Käranden levererat hade varit avtalsenliga.
Käranden har haft en avtalad skyldighet att leverera produkter enligt Avtalet, vilket framgår
av bland annat punkterna 3 och 4 i Avtalet. Eftersom Kärandens underleverantör levererat
produkter med förfalskade materia!certifikat har Käranden inte kunnat uppfylla sitt åtagande
att leverera produkter till Tranter enligt Avtalet, vilket utgör ett väsentligt och
skadeståndsglUndande avtalsbrott. På grund av detta väsentliga avtalsbrott var Tranter
tvungen att göra ersättningsinköp för att kunna möta roreliggande kundbehov. Tranter har
genom sitt agerande begränsat den skada och kostnad som slutligen drabbat Käranden som
leverantör till Tranter om Tranter inte hade levererat produkter i tid enligt avtal med sina
kunder.
Kostnaderna för ersättningsinköpen har uppgått till 880 034 kronor, vilket framgår av
specifikation med bilagda fakturor i Bilaga S 13, samt härtill kommer fraktkostnader som
listats i Bilaga 12 varav Tranter kräver ersättning med 26 251 kronor. Beloppet 880034
kronor utgör skillnaden mellan den totala köpeskillingen för ersättningsprodukter från
leverantören Nordiska Bult AB:s underleverantör Steadfast Ltd och den alternativa
köpeskillingen som hade gällt vid köp av produkterna från Käranden.
Käranden anför vidare att Tranter inte gav Käranden någon möjlighet att leverera
ersättningsprodukter. Detta är utan betydelse eftersom det aldrig, under den tidsperiod då
Tranter gjorde de ersättningsköp ror vilka Tranter kräver ersättning, var aktuellt att Käranden
skulle leverera några ersättningsprodukter; dels eftersom det var först efter det att Tranter
genomföli ersättningsinköpen som det stod klaIi varifrån materialet med förfalskade
materia!certifikat härrörde, dels eftersom Tranter visste att Käranden inte kunde leverera
ersättningsprodukter.

Tranter

hade

nämligen

tidigare

försökt

få

leverans

av

ersättningsprodukter fi'ån Käranden, vid de tillfällen då SF släpat efter med leveranser, dock
utan att Käranden kunnat få till stånd sådana leveranser. Därtill var parternas diskussioner
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under den nu aktuella tidsperioden fokuserade på att få till stånd tester för att se om
Svarandena skulle bli tvungna att återkalla redan levererade produkter från sina kunder.
Tranter tillbakavisar vad Käranden anfölt om att Tranter inte skulle ha ställt motsvarande krav
vid ersättningsköpen som vid köp från Käranden.. Tranter har ställt krav på leverans med 3.1-

certifikat från Nordiska Bult AB:s underleverantör Steadfast Ltd. Ett 3.I-celtifikat är, till
skillnad från Inspectas efterhandstester, att likställa med ett 3.l-certifikat, vilket Svarandena
uppfattat som ostridigt mellan pmterna. Steadfast uppfyller, till skillnad från SF, kraven för att
kunna leverera material med 3. l-certifikat.
TrmIter bestrider Kärandens påstående att Tranter hade erhållit "allt materialet snabbare och

billigare" om Käranden fått fortsätta att leverera produkter istället för att Tranter vänt sig till
Nordiska Bult för ersättningsleveranser. Det är riktigt att ersättningsinköpen blivit dyrare än
motsvarande köp fi"ån Käranden. Ersättningsinköp som måste göras med kOlt varsel blir
dyrare än planerade inköp från en leverantör i en avtalsrelation. De kostnader som uppstår vid
den här typen av ersättningsinköp är bl.a. forceringskostnader bestående av öveltidsersättning
vid helg- och kvällsarbete för anställda hos ersättningsleverantören och fraktkostnader p.g.a.
att det, av sakens natur, inte finns någon fastlagd logistikplan. Därtill uppstod i det
förevarande fallet kostnader för att bearbeta stångmaterialet till korrekta dimensioner, vilket
inte behövdes vid tidigare beställningar finn Käranden eftersom leverantörens produktion
redan var anpassad för Iranters behov. Hade Iranter kunnat erhålla godtagbara
ersättningsleveranser, inom den tid som nu krävdes, till ett lägre pris hade Tranter naturligtvis
valt ett sådant alternativ. Något sådant alternativ fanns emel1eItid inte att tillgå. Att Iranter,
eller Joachim Carlbom, skulle ha haft någon anledning att välja just Nordiska Bult, eller på
något sätt gynna Nordiska Bult i prissättningen, är grundlösa och felaktiga antaganden från
Käranden. Det var nödvändigt för Iranter att göra ersättningsinköpen för att klara
produktionen och för att leverera under bekräftade kundorder, med risk att annm's bryta mot
kundavtal.

Har Svarandena drabbats av ersällningsgilla kostnader i samband med besiktning och
transport med mera?

På gmnd av Kärandens leveranser av felaktiga produkter har Svarandena drabbats av
kostnader. Kostnaderna omfattar bland annat ombesiktningen, extraordinära fraktkostnader
och ökade personalkostnader. De ökade personalkostnadema fördelas mellan diverse
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resekostnader, besök hos Käranden, genomfårande av riskanalys, kvalitetsrevision, åtgärder
får att inventera, rensa ut och spärra material, diverse telefonmöten, möten med Inspecta,
provning av bultar, samt omläggningar och avbeställningar av order. AL Lunds kostnader
uppgår härvid till totalt 220 517 kronor. Tranters kostnader för internt arbete samt visst
provningsarbete

genom

Inspecta

uppgår

härvid

till

totalt

116385

kronor

(transportkostnaderna anges i tidigare avsnitt). Dessa kostnader hade inte uppkommit om de
produkter som Käranden levererat hade varit avtalsenliga.
Inte heller AL Lund har levererat någon produkt, för vilken det krävts 3.2-certifikat, till någon
kund efter det att det upptäcktes att materialcertifikaten var fårfalskade. Självklart hade det
även för AL Lund varit en omöjlighet att leverera produkter från Käranden i någon
applikation som krävt 3.2-celiifikat. AL Lund har således inte heller "godkänt" att Inspectas
besiktning skulle kunna ersätta ursprungliga materialceliifikat. Vad som anförts avseende AL
Lund torde dock vara av mindre betydelse eftersom AL Lund inte kräver ersättning annat än
för de kostnader som uppstått i samband med Inspectas besiktning som sådan. Dessa
kostnader har redogjorts för ovan och skall ersättas av Käranden oavsett vilken betydelse som
skulle kunna tillmätas Inspectas besiktning.
Svarandena bestrider Kärandens påstående att Käranden betalade för alla kostnader avseende
besiktning och transport av produkterna och att Käranden ersatt samtliga merkostnader som
uppstått på grund av att produkterna levererats med förfalskade materialcertifikat. Såsom
Svarandena anfåli i inlaga S I omfattar de kostnader som Svarandena drabbats av på grund av
de förfalskade materialcertifikaten bland annat kostnader för Inspectas efterföljande
besiktning, extraordinära fraktkostnader och ökade personalkostnader. Käranden har inte
betalat för sådana kostnader.
Kvittning

Tranter har åberopat motfordran till kvittning uppgående till I 022 670 kr. Tranter medger
således betalningsansvar uppgående till skillnaden mellan, å ena sidan, det av Käranden
angivna totala fakturabeloppet (l 029804 kronor) minus I 022 670 kronor, dvs. 7 134 kronor.
AL Lund har åberopat sin motfordran, uppgående till 220 517 kronor, till kvittning mot
motsvarande delbelopp av det av Käranden yrkade beloppet. AL Lund medger således
betalningsansvar uppgående till skillnaden mellan, å ena sidan, det av Käranden angivna
totala fakturabeloppet (345293 kronor) minus 220 517 kronor, dvs. 124776 kronor.
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Någon civilrättslig fåmtsättning med innebörden att en kvittningsforklaring måste accepteras
av motparten for att vara giltig fore1igger inte enligt svensk rätt. En sådan ordning skulle
innebära att endast frivilliga kvittningar var möjliga att genomfåra. Det finns alltså, tvärt emot
vad Käranden till synes anfor, en möjlighet att göra gällande kvittningsrätt tvångsvis, under
fOlUtsättning att de allmänna forutsättningarna for kvittning fore1igger (det vill säga att
motfordringen är gällande, att den är mätbar mot huvudfordringen, att den är forfallen till
betalning och att

fordringama

är ömsesidiga med

hänsyn

till

partsställningen).

Förutsättningama fore1igger och såväl Alfa Laval som Tranter har åberopat sina fordringar i
målet till kvittning innan processen. Att så skett framgår av Kärandens påkalle1seskrift
(punkten B.3). Att någon kvittningsrätt inte skulle kunna fåre1igga på grund av avsaknad av
motpartens accept är således felaktigt.
Därtill kan det framhållas att Svarandena framställt ett kvittningsyrkande. Kvittningsfrågan är
alltså i forevarande fall även processuell. Processuell kvittning är ett vedeliaget och vanligt
fårekommande forfarande inom civilprocessen. Skiljenämnden har härvid att ta ställning till
huruvida de allmänna forutsättningama får kvittning fåre1igger i detta fall och därefter avgöra
om avräkning av kvittningsfordringarna ska ske i skiljedomen.
Planerad åtgärd (j'ån Svarandebolagens sida? earlbom och Almens roller

Svarandena bestrider Kärandens påstående att Tranter skulle ha utnyttjat de forfalskade
certifikaten for att kunna byta leverantör. I sammanhanget kan noteras att Avtalet inte är
exklusivt till formån for Käranden samt att det stått Tranter fritt att använda alternativa
leverantörer om Tranter hade fåredragit ett sådant alternativ.
Kärandens spekulationer om att detta varit en planerad och överlagd åtgärd från Tranters sida
tillbakavisas. Tranter vitsordar att Tranter lagt ett antal beställningar hos andra leverantörer
innan det upptäcktes att Käranden levererade förfalskade certifikat. Tranter behövde i vissa
fall stöne kvantiteter än Käranden haft formåga att leverera, bland annat på grund av
forseningar av leveranser från Kärandens kinesiska underleverantör. De ersättningsinköp som
Tranter nu kräver ersättning for är beställda efter det att det stod klart att Käranden inte kunde
fullgöra sin avtalade skyldighet att leverera felfria produkter enligt parternas Avtal och avser
endast produkter får vilka ett krav på 3.2-certifkat gällt. Det forhållandet att Käranden inte
kunnat leverera avtalsenliga produkter utgör ett väsentligt och skadeståndsglUndande
avtalsbrott får vilket Käranden skall ersätta Tranter.
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Det bestrids att det skulle fårekommit "hemliga överläggningar" mellan Joachim Carlbom och
Bjöm Almen. När situationen med de fårfalskade certifikaten fårst uppdagades av Mats
Mmiinsson på Tranter infolmerades Tranters ledning omedelbart. Tranters ledning hölls
därefter fOlilöpande informerad om händelseutvecklingen. Det är Tranters ledning som fattat
samtliga affarsmässiga beslut i frågan, däribland utvärderat alternativa leverantörer baserat på
en sedvanlig bedönming av kvalitet, ledtider och pris. Tranter saknar kännedom om de av
Käranden påstådda affärskontaktema mellan SF och Almen. Även om eventuella kontakter
saknar betydelse får skiljefårfarandet, kan det konstateras att anledningen till skiljefårfarandet
är att Käranden levererat fårfalskade certifikat från SF. SF har inte levererat något material
som kommit in till Tranter efter att samarbetet med Käranden avslutades. Det är dock riktigt
att Almen Special Fasteners AB numera är en av de leverantörer som levererar material till
Tranter. Nämnda bolag blev dock leverantör till Tranter senare under våren 2009, d.v.s. fårst
efter den i målet relevanta tidsperioden. Det är riktigt att Tranter tidigare haft kontakter med
alternativa

leverantörer

eftersom

Tranter

redan

tidigare

blivit

tvungna

att

göra

ersättningsinköp via Nordiska Bult, vid de tillfällen då Käranden släpat efter med leveranser.
Tranter ställer sig fi·ågande till vad Käranden påstår om att Käranden genomfåli teknisk
bearbetning av materialet och att Tranter skulle ha varit delaktig i någon slags
celiifieringsprocess gällande Nordiska Bult. Svarandena har inte haft någon inblandning i
Nordiska Bults certifiering annat än att det kontrollerats att det fanns relevant certifiering får
kapande av stänger, enligt vad som kommenterats i inlaga S 3, punkten 2.1.2.
Underleverantören Steadfast levererade, som tidigare påpekats, material med 3.1-celiitikat.
Avvisning av {astställelseyrkandet

Eftersom produkterna i strid med Avtalet, och i strid med vad Käranden särskilt utfäst,
levererats med fårfalskade materiaicertifikat, har produktema ett väsentligt lägre värde än om
de varit avtalsenliga. Eftersom Svarandena hunnit leverera produkterna till Svarandenas
kunder löper Svarandena bland annat risken att få ersätta sina kunder eller drabbas av andra
kostnader med anledning av de felaktiga produktema.
Skiljenänmden har behörighet att pröva samtliga av Svarandena framställda yrkanden, så även
fastställelseyrkandet. Enligt 24 §, lagen om skiljefårfarande (LSF), får motparten framställa
egna yrkanden fårutsatt att yrkandena omfattas av skiljeavtalet och att skiljemännen inte med
hänsyn till den tidpunkt då de framställs eller andra omständigheter finner det olämpligt att de
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prövas. Skiljenämnden är sedan den konstituerats också behörig att pröva samtliga de
yrkanden som framställts och som omfattas av skiljeavtalet. Denna rätt foljer också av 5 och
25 §§ i SCC:s regler. Kärandens argument, att "[m]ot Appros vilja kan skilje/ölfarandet inte
utvidgas till att omfatta också den ji-ågan" synes bygga på en felaktig uppfattning av gällande

rätt på området. Käranden har inte ens påstått att det skulle vara olämpligt att pröva
yrkandena, vilka angavs redan i Svarandenas "Answer" enligt 5 § i SCC:s regler (augusti
2009) och återigen i svaromålet (november 2009). Svarandena kan därför omöjligen vara
forhindrade att få sina yrkanden prövade på den grund som Käranden anfålt.
Kärandens påstående att frågan om vilken skada som AL Lund lidit på grund av de felaktiga
produktema faller utanfår ramen for påkallelseskriften bestrids. Se NJA 2000 s. 344 där det
bl.a. framgår att rättegångsbalkens bestämmelser endast i begränsad omfattning kan anses
analogt tillämpliga på skiljefårfaranden. Ä ven av Käranden åberopat rättsfall fi'amgår alltså
att det i stor utsträckning är patte111a i ett skiljernål som fårfogar över vilka yrkanden
skiljenämnden har att pröva och att RB:s bestämmelser endast i begränsad omfattning anses
analogt tillämpliga. Käranden har inte fonän forst efter ordinarie skriftväxling, enligt av
skiljenämndens ordforande fastslagen tidplan, på något vis antytt att Svarandenas
fastställelsetalan skulle avvisas, utan istället bemött Svarandenas yrkande i sak och låtit
Svarandena utveckla sin talan i denna del. Förutom att talan omfattas av patternas skiljeavtal
(vilket synes vara ostridigt), har parte111a därtill alltså gemensamt disponerat över de yrkanden
som framställts i skiljeforfarandet på ett sådant sätt att Käranden nu inte kan framställa ett
avvisningsyrkande

mot

Svarandenas

fastställelseyrkanden.

Således

ska

Kärandens

avvisningsyrkande under alla omständigheter lämnas utan avseende.
Käranden har vidare anfört att det skulle saknas ett fastställelseintresse och på denna grund
anfort att Svarandenas fastställelseyrkanden skall avvisas. Käranden grundar härvidlag sitt
resonemang på de principer som gäller får rättegång i allmän domstol enligt 13 kap 2 §
rättegångsbalken. Motsvarande regel saknas får skiljeforfaranden. Tvättom fi'amgår det av
motiven till LSF att skiljemännens kompetens att pröva olika fi'ågor av tvistemåls
beskaffenhet är mera långtgående än domstola111as. Det finns därfor inte något hinder mot att
tillåta fastställelseyrkanden i större utsträckning än vad rättegångsbalkens formella regler
medger. Därtill har yrkandena varit kända for Käranden under hela processen utan att
Käranden framfort några som helst invändningar. Käranden har således tillåtit Svarandena att
utveckla sin talan i målet beträffande fastställelseyrkandena utan att invända mot att dessa
skulle strida mot tillämpliga regler. Invändningen har således framställts for sent och skall
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lämnas utan avseende. I den mån det skulle finnas regler med den innebörd Käranden gör
gällande och som är tillämpliga på förfarandet, har Käranden genom sitt dröjsmål att invända
att dessa inte har följts förlorat sin rätt att åberopa dessa regler.
Oaktat vad som nu anföt1s gör Svarandena gällande att fastställelseyrkandena har framställts i
enlighet med de principer som framgår av 13 kap 2 § rättegångsbalken. Att ovisshet råder om
det rättsförhållande som Svarandenas fastställelseyrkanden avser står klart med hänsyn till
pat1emas ståndpunkter i tvisten. Svarandena har ett intresse i att få fastställt huruvida
Käranden ska stå för kostnader för eventuella krav från Svarandens kunder. Ovissheten
beträffande vilken part som slutligen ska svara för sådana kostnader länder Svarandena till
förfång. Käranden har vidare inte i något avseende preciserat på vilket sätt, om alls, Käranden
menar att det skulle vara olämpligt att Svarandena tillåts föra den aktuella fastställelsetalan.
Det föreligger inte heller några sådana omständigheter. I Kärandens yttrande av den 29 mars
20 l O för Käranden fram ytterligare nya påståenden till stöd för sitt avvisningsyrkande,
nämligen att skada måste ha uppkommit för att en fastställelsetalan ska vara möjlig.
Påståendet bestrids. Det finns inget sådant krav som Käranden hävdar. Det rör sig i
förevarande fall om ett rättsförhållande beträffande vilket det råder osäkerhet. Eftersom talan
ryms inom ramen för skiljeavtalet är detta tillräckligt för att en skiljenämnd ska kunna pröva
fastställelseyrkandet. I övrigt hänvisas till det som anförts ovan i punkten om den frihet
skiljenämnd har att pröva yrkanden. Oaktat detta har Svaranden lidit skada i anledning av de
felaktiga produktema.
Svarandenas grunder fOr sina anspråk i målet

Pat1erna har ingått ett leveransavtal, Avtalet, avseende de i målet aktuella produktema. Enligt
Avtalet, order under Avtalet samt till Avtalet hörande specifikationer och ritningar, har
Käranden åtagit sig och skall Käranden leverera produkter med giltiga originalcertifikat (3.2certifikat) till Svarandena. Käranden har dät1ill särskilt utfåst sig att leverera produkter som
uppfyller specifikationer och ritningar och som således medföljs av giltiga materialcet1ifikat.
Det har stått klart mellan pat1ema att produktema skulle åtföljas av 3.2-certifikat.
Det förhållandet att Käranden har levererat produkter med förfalskade materialcet1ifikat till
Svarandena utgör väsentligt avtalsbrott och fel av Käranden. Genom att leverera produktema
utan att tillse och kontrollera att dessa medföljts av korrekta materialcet1ifikat har Käranden
dessutom varit försumlig. Käranden har vidare inte kunnat fullgöra sin avtalade skyldighet att
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leverera produkter med giltiga materia1certifikat efter det att det upptäcktes att produktel1la
tidigare hade levererats med fårfalskade materia1certifikat. Ä ven detta utgör, i sig, ett
väsentligt avtalsbrott och fel enligt Avtalet.
På grund av avtalsbrotten, de felaktiga produkterna och Kärandens fårsumlighet har Tranter
åsamkats kostnader till tidigare angivna belopp. Dessa kostnader hade inte uppstått om de
produkter Käranden leverat varit avtalsenliga och Käranden kunnat fullgöra sin avtalade
skyldighet att leverera produkter med giltiga origina1certifikat.
På grund av avtalsbrotten, de felaktiga produkterna och Kärandens fårsumlighet har AL Lund
åsamkats kostnader uppgående till tidigare angivna belopp. Dessa kostnader hade inte uppstått
om de produkter Käranden leverat varit avtalsenliga.
Beträffande de kostnader och den skada som Svarandena åsamkats med anledning av de
fårfalskade materia1celiifikaten, gör Svarandena i fårsta hand gällande att Käranden särskilt
utfåst och åtagit sig att leverera de aktuella produktel1la inom viss tid och att uppfylla avtalade
krav på kvalitet, däribland kraven på korrekta materia1certifikat. Käranden har genom att
leverera fårfalskade materia1certifikat brutit mot Avtalet och mot vad Käranden särskilt utfåst.
Käranden har vidare inte kunnat fullgöra sin avtalade skyldighet att leverera giltiga
origina1celiifikat efter det att det upptäcktes att materia1celiifikaten varit fårfalskade.
Käranden har således inte kunnat leverera avtalsenliga produkter, varfår Tranter blivit tvunget
att stoppa lagda order hos Käranden och vända sig till en altel1lativ leverantör får att kunna
leverera

produkter

med

kOlTekta 3.2-celiifikat till

Tranters

kunder.

Detta

utgör

skadeståndsgrundande avtalsbrott och Käranden skall ersätta den skada som Svarandena lidit i
anledning härav. Skadan uppgår till tidigare nämnda belopp.
Svarandena gör i andra hand gällande att eftersom de levererade produktel1la varit felaktiga,
är Svarandena berättigade till skadestånd enligt köplagens bestämmelser. Svarandena gör i
denna del gällande att Käranden varit fårsumlig vid leveransen av de fårfalskade celiifikaten
alternativt att produkterna avvikit från det Käranden särskilt utfåst och Käranden därvid skall
ersätta all den skada som Svarandena lidit i anledning härav. Som tidigare framhållits medfår
det fårhållande att SF uppsåtligen fårfalskat celiifikaten att Käranden åtminstone kan
tillskrivas vårdslöshet i den mening som anges i köplagen. Kärandens har under alla
omständigheter varit fårsumlig i det att Käranden inte utövat den kontroll och granskning av
materia1certifikaten som rimligen kan krävas av Käranden. Under alla omständigheter gör
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Svarandena gällande att den skada som Svarandena begär ersättning för utgör direkt skada i
köplagens mening.
Svarandena gör i sista hand gällande att Avtalet ger Svarandena rätt att eliminera fel och
konsekvenserna av dessa på Kärandens bekostnad under förutsättning att Käranden inte
åtgärdar felet inom vederbörlig tid (due time), eller ärendet är särskilt angeläget. I det aktuella
fallet har Käranden inte åtgärdat felet inom vederbörlig tid och det har dessutom varit särskilt'
angeläget för Tranter att få leverans. Käranden skall således ersätta Svarandena för de
kostnader som Svarandena haft för att delvis kunna eliminera konsekvenserna av felen. För att
delvis kunna eliminera konsekvenserna av felen har det för Tranter varit nödvändigt att göra
ersättningsinköp för leverans till sina kunder.
Särskilt ansvar fOr rättegångskostnader

Svarandena har framfölt att Appro skall bära hela ansvaret för den fördyring av processen
som enligt svarandena uppkommit till följd av Appros processföring.

BEVISNING

Käranden har inte åberopat någon skriftlig bevisning.

Käranden har som muntlig bevisning åberopat förhör med Peter Fjordman (VD Appro) samt
vittnesförhör med Anders Karlund (Appro), Anders Rehn (Inspecta), Joakim Carlbom
(Tranter) och Björn Almen (Almen Special Fasteners).

Svarandena har som skriftlig bevisning åberopat Avtalet samt bilagorna S I - S 2 samt S 4 - S
13.

Svarandena har som muntlig bevisning åberopat förhör med Joachim Carlbom (Tranter) och
Mitul Sawjani (AL Lund) samt vittnesförhör med Mats Eklund (AL Lund), Mats Martinsson
(Tranter), Björn Hillefors (Tranter) och Anders Rehn (Inspecta).
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BESLUT

Skiljenämnden har under handläggningen fattat två beslut, den 3 april 20 10 varigenom av
Appro begärt tillstånd till viss bevisupptagning avslogs och den 9 april 20 10 varigenom
skiljenämnden beslöt att inte tillåta Appro att justera sina yrkanden eller åberopa utökad
bevisning samt nya omständigheter.

FÖRHANDLING

Muntlig forhandling med bevisupptagning har hållits i Göteborg den 15 och 16 april 2010.

DOMSKÄL
Kärandens yrkanden

Appro har yrkat att Tranter skall fdrpliktas att utge ett belopp om l 029 804 kronor jämte
ränta med 22 % från respektive fakturas fdrfallodag. Det råder inte tvist i sig om Tranters
betalningsskyldighet for nämnda belopp och inte heller har de av Appro angivna
fdrfallodagarna ifrågasatts. Däremot har Tranter motsatt sig att utge dröjsmålsränta med mer
än vad som framgår av räntelagens bestämmelser. Tranter har - såsom man slutligt angivit sin
inställning - medgivit betalningsskyldighet intill ett belopp om 7 134 kronor samt
dröjsmålsränta från och med den l januari 2009.

Appro har yrkat att AL Lund skall forpliktas att utge ett belopp om 345 293 kronor jämte
ränta med 22 % från respektive fakturas forfallodag. Det råder inte tvist i sig om AL Lunds
betalningsskyldighet for nämnda belopp och inte heller har de av Appro angivna
fdrfallodagama ifrågasatts. Däremot har AL Lund motsatt sig att utge dröj smålsränta med mer
än vad som framgår av räntelagens bestämmelser. AL Lund har - såsom man slutligt angivit
sin inställning - medgivit betalningsskyldighet intill ett belopp om 124776 kronor samt
dröj smålsränta från och med den 12 februari 2009.

Skiljenämnden gör fo1jande bedömning avseende storleken på dröjsmålsräntan. Till stöd fdr
sitt yrkande om ränta med 22 % har Appro anfolt att denna nivå framgår av de fakturor som
Appro sänt till svarandena samt att vid åtminstone något tillfälle fakturor har betalats med
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belopp som beräknats med utgångspunkt i den av Appro angivna räntenivån. Mot bakgrund
av att svarandena inte har vitsordat uppgiften om att dröjsmålsränta betalats på nyssnämnda
nivå åligger det Appro att underbygga sitt påstående, vilket inte gjorts. Skiljenämnden anser
därmed att Appro inte styrkt att parterna avtalat eller tillämpat en räntenivå om 22 %.
Dröjsmålsränta skall beräknas på sätt framgår av räntelagen, det vill säga med referensräntan
med tillägg av åtta procentenheter.

När det gäller startdagen för dröjsmålsräntans beräkning, finner skiljenämnden att svarandena
inte har ifrågasatt att de datum som angivits i domsbilagorna l och 2 skall läggas till grund för
domen i den delen. Svarandena har för egen del yrkat att motfordringarna skall avräknas per
den 15 juli 2009. Dröjsmålsränta tillkommer således Appro på av Appro yrkade belopp från
respektive fakturas förfallodag till och med den 15 juli 2009.

Svarandenas yrkanden

Fastställelseyrkanclet
Appro har yrkat att skiljenämnden skall avvisa såväl Tranters som AL Lunds
fastställelseyrkande. Som grund för sitt yrkande i denna del har Appro i allt väsentligt anfört
att de aktuella yrkandena inte uppfyller de krav på ovisshet samt förfång som uppställs i
rättegångsbalken (RB). Svarandena har å sin sida anfÖli att skiljenämnden är oförhindrad att
pröva fastställelseyrkandena eftersom bl. a. kraven på ovisshet och förfång är uppfyllda.

Skiljenämnden gör följande bedömning i denna fråga. För att ett fastställelseyrkande skall
kunna tas upp till prövning erfordras att det finns ett så kallat fastställelseintresse. De rekvisit
som uppställs i RB 13:2 är dels att det skall råda ovisshet om ett rättsförhållande, dels att detta
innebär förfång för käranden. Skiljenämnden anser att nämnden har ett större mått av frihet än
de allmänna domstolarna att pröva yrkanden om fastställelse men skiljenämnden anser likväl
att sådana yrkanden i allt väsentligt skall vara förenliga med de krav som uppställs i RB om
part motsätter sig att yrkandet prövas. I detta fall råder ovisshet om Appros
skadeståndsskyldighet avseende de framtida krav som kan uppstå till följd av de fÖlfalskade
certifikaten. Svarandena har därutöver anföli att ovissheten om vilken part som skall bära
ansvaret för eventuella ersättningskrav från svarandenas kunder, länder svarandena till
förfång. Några nälmare skäl för att ovissheten innebär förfång för svarandena har dock inte
29

angivits. I motiven till RB anges att det skall fåre1igga en begränsning av friheten eller
möjligheten för parten att företa förfoganden, som är beroende av det omstridda
rättsförhållandet. Skiljenämnden kan inte finna att svarandena, i elforderlig utsträckning, har
klargjort omfattningen av och karaktären av de latenta skadeståndsanspråken och på vilket
sätt förfångsrekvisitet skall anses vara uppfyllt. Av denna anledning skall svarandenas
fastställelseyrkanden avvisas.

Svarandenas motkrav såvitt avser kostnader m.m.

a. Allmänt
Skiljenämnden konstaterar inledningsvis att parterna är överens om att de i målet omtvistade
produkterna vid leverans val' behäftade med fel, bestående i att de till vissa av produktema
hörande ce11itikaten var förfalskade. Därefter går parternas uppfattningar isär beträffande
frågan om felen har läkts eller inte, om Appros medansvar för det inträffade samt om Appro
skall bära ansvaret för de utgifter föl' ersättningsköp (Trantel') samt andra kostnader som
uppkommit i samband med nyssnämnda leveranser. Till en bÖljan anser skiljenämnden att
ce11ifikaten måste anses ha varit av stor betydelse för svarandena eftersom produktema var
avsedda att levereras vidare till kunder som bedriver verksamhet inom områden där stränga
krav på säkerhet råder. Om fåstelementen skulle visa sig vara felaktiga fanns risk föl'
avsevärda person- och sakskador med åtföljande omfattande ansvar för svarandena. Mot
denna bakgrund finner skiljenämnden att förfalskningarna och utevaron av korrekta 3.2certifikat utgjorde ett väsentligt avtalsbrott från Appros sida som bl a medförde omfattande
utredningar i syfte att klarlägga riskema får skador av ovan nämnt slag och inte minst
beträffande den akuta ti'ågan om några levererade produkter måste återkallas från kunder.

b. Kostnader relaterade till Inspectas arbete
Appro hal' vitsordat att bolaget skall bära kostnader relaterade till Inspectas arbete, vilket
innebär att den av Tranter yrkade kostnaden om 7 885 kr inte längre är tvistig. Motsvarande
gäller AL Lunds kostnad om 15 867 kr (kostnad för materialprovning, dock inte den post i
bilaga S 11.1 som avser tio timmars arbete föl' Anders Rehn). Skiljenämnden finner att det
arbete som Rehn utförde i samband med kontrollen av produkterna måste anses vara väl
motiverat och att Appro därför även har att svara för kostnaden om 12900 kr.
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c. Internt arbete utfört av anställda hos svarandena m.m.
I denna del har Tranter kvittningsvis yrkat ersättning för kostnader uppgående till sammanlagt
108 500 kr och AL Lund har ett motsvarande yrkande om 123 550 kr. Frågan är i vilken
omfattning som de av svarandena redovisade arbetena har varit motiverade och i vilken
utsträckning som Appro har att svara för dessa kostnader.

Genom förhören med svarandenas vittnen, främst Mats Maliinsson och Mitul Sawjani, finner
skiljenämnden det styrkt att svarandena lagt ned de personella och andra resurser som gjorts
gällande samt att dessa åtgärder får anses ha varit motiverade mot bakgrund av den allvarliga
situation som uppkom till följd av de förfalskade celiifikaten. Skiljenänmden tar här särskilt i
beaktande att de i målet aktuella f:istelementen till stor del varit monterade i välmeväxlare
som befann sig i miljöer hos kunder där brister i elementen hade kunnat orsaka omfattande
skador på personer och egendom.

När det gäller den angivna timkostnaden om 350 kr anser skiljenämnden att denna är skälig.

AL Lund har vidare yrkat ersättning med sammanlagt 68 200 kr avseende kostnader för
kapade bultar samt ökad kostnad för lagerhållning. Skiljenämnden gör samma bedömning
som ovan i denna del.

Skiljenämnden finner följaktligen att svarandena äger tillgodoräkna sig de kostnader för
intemt arbete etc. som uppkommit till följd av de felaktiga celiifikaten.

d. Kostnader för ersättningsköp
Denna post gäller endast Tranter, som med kort varsel ansåg sig vara tvunget att skaffa
ersättningsleveranser från alternativ leverantör (Nordiska Bult) i syfte att tillgodose kundernas
krav på leveranser. Enligt Tranter var det uteslutet att Appro skulle kunna svara för dessa
ersättningsleveranser, dels eftersom Appro, såvitt Tranter kände till, inte hade möjlighet att
utföra dessa leveranser, dels för att Appro hade diskvalificerat sig som leverantör genom att
leverera produkter med förfalskade celiifikat. Av denna anledning tillfrågades inte Appro av
Tranter. Appro har å sin sida gjoli gällande att man hade kunnat leverera de av Tranter
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efterfrågade produkterna till betydligt lägre kostnad genom annan tillverkare än SF - om man
hade fått möjlighet att leverera.

Appro har att bära ansvaret för sina underleverantörer och deras handlingar och detta gäller
även om Appro inte själva medverkat till falsifikaten eller känt till förfalskningen förrän
motparten slog lmm. Med hänsyn till de i målet redovisade omständighetema kring
produkternas karaktär och den betydelse som lades vid kvalitet enligt avtalet samt det
förhållandet att Appro ostridigt hade levererat produkter med förfalskade certifikat, finner
skiljenämnden, att det inte skäligen kan krävas av Iranter att bolaget skulle lägga
ersättningsbeställningarna under november och december 2008 hos Appro.

Skiljenämnden finner vidare att det av den förebringade bevisningen framgår att Iranters
ersättningsköp i allt väsentligt avsett motsvarande produkter som tidigare hade beställts från
Appro - men som Iranter valde att annullera eller skjuta på framtiden i avvaktan på resultaten
av pågående utredningar beträffande de förfalskade certifikaten.

Med hänsyn till det avtalsbrott som Appro gjort sig skyldigt till, anser skiljenämnden att
Appro har att svara för skäliga merkostnader som uppkommit för Iranter vad avser
ersättningsleveranser under november och december 2008. Vad här sagts gäller även om
Appro under utredningarna deltagit i ansträngningarna att försöka begränsa både sina och
Iranters skador på grund av felleveranserna.

Mot bakgrund av skiljenämndens ovan nämnda bedömning saknas anledning att pröva Appros
leveransförmåga under aktuell tid.

Den återstående frågan blir om Iranter använt den omsorg som kan krävas då man gjort
ersättningsköpen. Att kostnaderna för dessa köp blivit avsevärt högre än normalt är partema
överens om. Iranter har som förklaring till fördyringen anfört att Nordiska Bult dels tvingats
forcera produktionen med därtill hörande kostnader, dels att det även i övrigt tillkommit
kostnader, exempelvis för expressfrakt m m, vilka kostnader inte har kunnat undvikas.
Skiljenämnden gör bedömningen att Iranter gjort vad som skäligen kan åläggas bolaget i den
uppkomna situationen för att begränsa sina kostnader och sin skada på grund av Appros
avtalsbrott. Skiljenämnden finner vidare att de merkostnader som uppkommit i samband med
ersättningsleveranserna skall godtas som skäliga.
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Sammanfattning av skiljenämndens bedömning avseende svarandenas kvittningsinvändningar

Tranter skall tillgodoräknas kostnader uppgående till [880 034 + 26 251 + 116 385 kr]
l 022 670 kr att kvittningsvis avräknas mot Appros yrkande i målet. AL Lund skall
tillgodoräknas kostnader uppgående till 220 517 kr att kvittningsvis avräknas mot Appros
yrkande i målet.

Partema är överens om att avräkningen skall ske från och med den 15 juli 2009. Detta innebär
att Appros räntekrav inledningsvis skall baseras på bolagets fulla krav men från den 15 juli
2009 endast på de efter kvittning kvarvarande beloppen.

Rättegångskostnadema

Appros yrkanden i målet har i allt väsentlig varit ostridiga. Målet har därför i huvudsak
kommit att gälla svarandenas motkrav. Med den utgång som framgår ovan finner
skiljenämnden att svarandena i inte obetydlig del vunnit framgång med sina respektive
motkrav. Den del som avser fastställelseyrkandena har svarandena dock förlorat, vilket skall
påverka fördelningen av rättegångskostnadema till viss del. Skiljenämnden finner att Appro
skäligen skall stå för hälften av svarandenas kostnader i målet. När det gäller det arvode som
svarandena yrkat ersättning för, 705 753 kr för Tranter och 422095 kr för AL Lund, har
Appro vitsordat ett belopp om 400 000 kr totalt för båda bolagens arbete. Skiljenämnden
anser att ett arvode om 500 000 kr avseende Tranter samt 300 000 kr för AL Lund är skäligt.
Kostnadema i övrigt har inte ifrågasatts.

När det gäller ansvaret för skiljenämndens och institutets kostnader, skall dessa till tre
fjärdedelar bäras av Appro och till en fjärdedel av svarandena.

Institutet har den 12 maj 2010 fastställt kostnaderna för förfarandet på sätt framgår av punkt 8
i domslutet.

DOMSLUT

l. Tranter förpliktas att till Appro utge 7 134 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från den 15 juli 2009 till dess betalning sker.
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2. Alfa Laval Lund förpliktas att till Appro utge 124776 kronor jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 15 juli 2009 till dess betalning sker.
3. Tranter förpliktas att till Appro utge dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen på de belopp
och från och med de angivna förfallodagar som framgår av domsbilaga 2 till och med
den 15 juli 2009.
4. Alfa Laval Lund förpliktas att till Appro utge dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen på
de belopp och från och med de angivna förfallodagar som framgår av domsbilaga l till
och med den 15 juli 2009.
5. Tranters och Alfa Laval Lunds fastställelseyrkanden avvisas.
6. Appro skall utge ersättning till Tranter för rättegångskostnader med 260 764 kronor,
varav 250 000 kr avser arvode och resten utlägg, jämte ränta på detta belopp enligt 6 §
räntelagen från och med denna dag till dess betalning sker.
7. Appro skall utge ersättning till Alfa Laval Lund för rättegångskostnader med 162 103
kronor, varav 150 000 kr avser arvode och resten utlägg, jämte ränta på detta belopp
enligt 6 § räntelagen från och med denna dag till dess betalning sker.
8. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har fastställt att arvode skall utgå till
Johan Sigeman med EUR 17 887 jämte mervärdesskatt om EUR 4 472 samt därtill
traktamente om EUR l 000, att arvode skall utgå till Rolf Karlsson med EUR 10 732
jämte mervärdesskatt om EUR 2 683, att arvode skall utgå till Jon Mannheimer med
EUR 10732 jämte mervärdesskatt om EUR 2683, samt att administrativ avgift till
Institutet skall utgå med EUR 5 704 jämte mervärdesskatt om EUR l 426.
9. Partema skall solidariskt svara för kostnadema enligt punkt 8 i domslutet. Pmiema
emellan skall Appro slutligt stå för tre fjärdedelar och svarandena för återstående del.
Appro förpliktas att ersätta Tranter samt Alfa Laval Lund för vad dessa bolag utöver
EUR 7 165 vardera genom förskott betalat för att täcka skiljedomskostnadema.
10. Pmi som är missnöjd med ersättningen till skiljemännen får hos Göteborgs tingsrätt
föra talan mot denna del av domen. Talan skall i så fall väckas inom tre månader från
det att parten fick del av domen.

34

~~ .
Johan Sigemr

;n

7

nnheimer

Appro AB
Kundfordringar

Domsbilaga 1

Alfa Laval

Reskontradatum: 2010-04-15
Fakturanr Förfallodatum Saldo
25181
25182
25183
25184
25276
25277
25288
25471
25472
25473
25516
2-55,1.).

Saldo kr

2008-12-13 3420,14 EUR
34136,42
2008-12-13 5703,00 EUR
56921,64
2008-12-13 1747,00 EUR 17436,81
2008-12-13 2003,00 EUR
19991,94
2008-12-25
3078,65
299,00 EUR
2008-12-25 3489,00 EUR 35924,49
2008-12-26
3583,18
348,00 EUR
2009-02-06 11491,00 EUR 125475,97
2009-02-06 1764,00 EUR
19262,00
25682,66
2009-02-06 2352,00 EUR
348,00 EUR
2009-02-12
3799,99
3799,99
2899-&:H2
34-S,8e-E-bJ R
-349693,74 '

-?A~~q3

Appro AB

Domsbilaga 2

Kundfordringar
Tranter

Reskontradatum: 2010-04-15
Fakturanr
24651
24662
24663
24664
24665
24666
24667
24668
24669
24670
24671
24672
24673
24697
24702
24708
24709
24710
24712
24713
24714
24715
24716
24717
24718
24719
24722
24723
24724

24766
24767

Förfallodatum Saldo
2008-11-19
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-20
2008-11-21
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-22
2008-11-23

1350,005EK
56375,00SEK
1150,00SEK
1438,005EK
220,00SEK
16195,00SEK
2469,00SEK
4884,005EK
1563,005EK
7881,00SEK
33580,00SEK
1525,00SEK
2750,00 5EK
2731,00SEK
2580,00SEK
356,005EK
488,00SEK
204,00SEK
1067,005EK
5076,00SEK
350,00SEK
3125,00 5EK
4211,00SEK
11696,00 5EK
1688,00SEK
2675,005EK
4301,00SEK
188,005EK
683,00SEK
2090,00SEK
16300,00 SEK
8031,005EK
478,005EK
1233,00SEK
5891,00SEK
703,00SEK
3610,005EK
2008-11-26
250,00SEK
2008-11-27 1278,00SEK
2008-11-27 4888,00SEK

Saldo kr
1350,00
56375,00
1150,00
1438,00
220,00
16195,00
2469,00
4884,00
1563,00
7881,00
33580,00
1525,00
2750,00
2731,00
2580,00
356,00
488,00
204,00
1067,00
5076,00
350,00
3125,00
4211,00
11696,00
1688,00
2675,00
4301,00
188,00
683,00
2090,00
16300,00
8031,00
478,00
1233,00
5891,00
703,00
3610,00
250,00
1278,00
4888,00

24768
24769
24770
24771
24772
24773
24774
24775
24776
24777
24778
24779
24780
24781
24782
24783
24784
24785
24786
24787
24811
24812
24825
24826
24828
24829
24830
24831
24832
24834
24845
24846
24847
24848
24849
24850

24877
24878
24879

2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-28
2008-11-28
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-29
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-11-30
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04

9263,00 SEK
29619,00 SEK
7153,00 SEK
3508,00 SEK
3573,00 SEK
2363,00 SEK
925,00 SEK
2390,00 SEK
4213,00 SEK
4964,00 SEK
344,00 SEK
6863,00 SEK
578,00 SEK
893,00 SEK
7004,00 SEK
24190,00 SEK
2675,00 SEK
906,00 SEK
431,00 SEK
834,00 SEK
350,00 SEK
294,00 SEK
1076,00 SEK
344,00 SEK
1097,00 SEK
6S23,00 SEK
26499,00 SEK
1063,00 SEK
1750,00 SEK
344,00 SEK
991,00 SEK
1318,00 SEK
5823,00 5EK
46652,00 SEK
2963,00 5EK
1000,00 SEK
27980,00 SEK
5293,00 SEK
9140,00 SEK
62,00 SEK
148,00 SEK
833,00 SEK
9363,00 SEK
3350,00 SEK
2048,00 SEK
293,00 SEK
356,00 SEK
991,00 SEK
3964,00 SEK
266,00 SEK

9263,00
29619,00
7153,00
3508,00
3573,00
2363,00
925,00
2390,00
4213,00
4964,00
344,00
6863,00
578,00
893,00
7004,00
24190,00
2675,00
906,00
431,00
834,00
350,00
294,00
1076,00
344,00
1097,00
6523,00
26499,00
1063,00
1750,00
344,00
991,00
1318,00
5823,00
46652,00
2963,00
1000,00
27980,00
5293,00
9140,00
62,00
148,00
833,00
9363,00
3350,00
2048,00
293,00
356,00
991,00
3964,00
266,00

24880
24881
24882
24883
24901
24902
24903
24904
24905
24906
24907
24908
24909
24910
24926
24927
24928
24929
24930
24931
24952
24953
24954
24955
24956
24957
24958
24959
24960
24961
24962
24988
24989
24990
24991
24992
24993
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25067

2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-07
2008-12-07
2008-12-07
2008-12-07
2008-12-07
2008-12-07
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-11
2008-12-13
2008-12-13
2008-12-13
2008-12-13
.2008-12-13
2008-12-13
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14

956,00SEK
34S3,00SEK
15056,00 SEK
750,00 SEK
16014,00 SEK
1644,00SEK
3365,00 SEK
544,00 SEK
1425,00 SEK
44,00 SEK
1097,00SEK
5487,00 SEK
47593,00 SEK
891,00 SEK
4147,00 SEK
711,00 SEK
1238,00 SEK
2766,00 SEK
31713,00SEK
656,00 SEK
46200,00SEK
3436,00 SEK
2224,00SEK
706,00 SEK
3984,00 SEK
9877,00 SEK
516,00 SEK
688,00 SEK
1287,00 SEK
288,00 SEl<
754,00 SEK
2700,00 SEl<
335,00SEK
4065,00 SEK
17078,00 SEK
4275,00 SEK
534,00 SEK
1547,00 SEK
11750,00 SEl<
8971,00 SEK
3631,00SEK
9700,00 SEK
105,00SEK
5708,00 SEK
216,00 SEK
2096,00SEK
3037,00SEK
14025,00SEK
750,00 SEK
1528,00SEK

956,00
34S3,00
15056,00
750,00
16014,00
1644,00
3365,00
544,00
1425,00
44,00
1097,00
5487,00
47593,00
891,00
4147,00
711,00
1238,00
2766,00
31713,00
656,00
46200,00
3436,00
2224,00
706,00
3984,00
9877,00
516,00
688,00
1287,00
288,00
754,00
2700,00
335,00
4065,00
17078,00
4275,00
534,00
1547,00
11750,00
8971,00
3631,00
9700,00
105,00
5708,00
216,00
2096,00
3037,00
14025,00
750,00
1528,00

25068
25069
25070
25071
25097
25098
25099
25101
25103
25104
25105
25106
25109
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25124
25133
25134
25135
25136
25137
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25147
25186
25190
25191
25192
25209

2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-21
2008-12-24
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-25
2008-12-28
2008-12-28
2008-12-28
2008-12-28
2009-01-01

19738,00 5EK
703,005EK
1938,005EK
1756,00SEK
1846,00SEK
56,00SEK
1001,00SEK
102,00SEK
875,00SEK
9775,00SEK
688,00SEK
2048,00SEK
1719,00SEK
391,00SEK
30181,00 SEK
20400,00 SEK
156,00SEK
391,00SEK
2912,00 SEK
20164,00 SEK
266,00SEK
2675,00SEK
19338,00 SEK
5775,00SEK
3355,00SEK
1318,00 SEK
853,00SEK
295,00SEK
47278,00SEK
1740,00SEK
5328,00 SEK
19733,00 SEK
944,00SEK
978,00SEK
1075,00SEK
1024,00SEK
4003,00SEK
1863,00SEK
563,00SEK
585,00SEK

19738,00
703,00
1938,00
1756,00
1846,00
56,00
1001,00
102,00
875,00
9775,00
688,00
2048,00
1719,00
391,00
30181,00
20400,00
156,00
391,00
2912,00
20164,00
266,00
2675,00
19338,00
5775,00
3355,00
1318,00
853,00
295,00
47278,00
1740,00
5328,00
19733,00
944,00
978,00
1075,00
1024,00
4003,00
1863,00
563,00
585,00
1029804,00

