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Allmänna Villkor
XR Miljöhantering AB, 556165-2123 (”XR”), samlar in, sorterar och bearbetar avfall i avsikt att säkerställa en
god återvinning. XR erbjuder bland annat transport, mottagande och behandling av alla typer av avfall, men
även andra tjänster samt försäljning av produkter (”Tjänsterna”).
Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) tillämpas mellan XR och den kund (”Kunden”) som ingått
avtal om köp av Tjänster med XR (”Avtalet”) och utgör en integrerad del därav. Vid konflikt mellan dessa Allmänna Villkor och Avtalet ska Avtalet äga företräde.
I dessa Allmänna Villkor används följande definitioner:
”Farligt Avfall” ska ha den betydelse som följer av avfallsförordningen
(2011:927) eller förordning som kan komma att ersätta densamma.
”Avfall” ska betyda Farligt Avfall jämte övrigt avfall som inte är att
betrakta som Farligt Avfall.
”Avfallsdeklaration” ska ha den betydelse som framgår av avsnitt 1.

1.

AVFALLSDEKLARATION

1.1
Leverans av Farligt Avfall till XR ska föregås av en av Kunden
vederbörligen undertecknad Avfallsdeklaration. Består leveransen av
flera sorters Avfall ska separata Avfallsdeklarationer upprättas av
Kunden för varje sort av Avfall.
1.2
Det Avfall som levereras till XR av Kunden ska ha den kemiska
sammansättning och de fysikaliska egenskaper som uppgetts i Avfallsdeklarationen. I Avfallsdeklarationen ingående analyser ska omfatta
alla föroreningstyper som förekommer i Avfallet i halter över normala
bakgrundshalter. Avfallet ska även i övrigt motsvara vad som framgår
av Avfallsdeklarationen såvitt avser, men inte begränsat till, analyser,
prover, halter med mera samt vad som följer gällande lag.
1.3
Om förhållanden som Kunden angett i Avfallsdeklarationen
ändras eller annan omständighet av vikt för XR:s behandling av Avfallet
inträffar är Kunden skyldig att omedelbart meddela XR och vid behov
ska Kunden upprätta ny Avfallsdeklaration.
1.4
Avfall avsett för deponi ska uppfylla Naturvårdsverkets föreskrifter 2004:10 om deponering, kriterier och förfarande för mottagning
av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, innefattande ändringar eller ersättning av densamma. Kunden ansvarar för att avfall
avsett för deponi är klassificerat.

vidmakthålla tillämpliga tillstånd och godkännanden för den anläggning
där Avfallet avlämnas. Vid internationella leveranser gäller dessa
Allmänna Villkor i tillägg till villkoren uppställda i EG-förordningen om
transport av avfall 1013/2006 eller sådan förordning som kan komma
att ersätta denna.

3.

EMBALLAGE

3.1
Det emballage som Kunden använder för Avfall ska vara väl
tillslutet och uppfylla gällande lagar och föreskrifter samt de krav som
XR från tid till annan ställer på emballaget. Emballaget ska tydligt
märkas med avfallsproducent, innehåll, deklarationsnummer och varningstext.
3.2
XR ska till Kunden tillhandahålla en behållare för förvaring av
Avfall (”Behållaren”). Behållaren är XR:s egendom och får endast
nyttjas för i Avtalet angivet ändamål. Behållaren får inte flyttas. Kunden
ska vårda Behållaren och omgående rapportera skador på Behållaren
till XR.
3.3
XR har rätt att få tillträde till Kundens lokaler för att utföra
underhåll och reparation av Behållaren. XR åtar sig att kostnadsfritt
byta ut Behållaren mot en likartad behållare vid förslitning. Kunden är
ansvarig för skador på eller stöld av Behållaren samt alla kostnader
som uppstår för XR som en följd av att Kunden felaktigt handhar Behållaren eller annars agerar vårdslöst. Om Kunden inte följer XR:s hanterings- och sorteringsinstruktioner och det medför skador på Behållaren
eller kostnader för rengöring ansvarar Kunden. Kunden ska upprätthålla
och bekosta erforderliga tillstånd för uppställning av Behållaren, om så
krävs.

4.

OMHÄNDERTAGANDE AV JORD OCH
SCHAKTMASSOR

1.5
Vid leverans av pumpbart Avfall garanterar Kunden att Avfallet
inte innehåller några material som kan försvåra pumpning av Avfallet
utan att det angetts uttryckligen i Avfallsdeklarationen.

4.1
Jordmassor som utgör Farligt avfall ska medföljas av Avfallsdeklaration för att mottas av XR. Kunden ska därutöver upplysa XR om
andra misstänkta föroreringar i jordmassan.

1.6
XR förbehåller sig rätten att neka mottagning av Avfall. Om
Avfallet avviker från avtalad standard eller Avfallsdeklarationen har XR
därtill rätt att återsända eller förstöra Avfallet på Kundens bekostnad.
Kunden ska aldrig leverera Avfall som kan medföra skada på person
eller egendom utan att XR skriftligen godkänt leveransen. Radioaktivt
Avfall eller Avfall som är radioaktivt smittat får aldrig levereras.

4.2
Jord- och schaktmassor ska uppvisa en sådan homogenitet att
vid stickprov i en enskild provpunkt ska jord- och schaktmassorna inte
avvika från de nivåer som Kunden redovisat i Avfallsdeklarationen.

1.7
XR ansvarar för att XR:s hantering av Avfallet inte sker i strid
med svensk lag eller förordning, så länge den felaktiga hanteringen inte
har sin grund i felaktigheter, avvikelser eller andra problem med Kundens Avfallsdeklaration.

2.

TRANSPORT M.M.

2.1
Kund får endast lämna Avfall till XR efter särskild överenskommelse. Vid lämning ska Kunden registreras hos XR och uppge
erforderliga uppgifter.
2.2
Riskövergången från Kunden till XR vid XR:s transport av
Avfall ska ske då Avfallet är lastat på XR:s fordon eller av XR anlitad
transportörs fordon. Överlämnar Kund Avfallet på XR:s anläggning
övergår risken till XR då Avfallet tagits emot och klassificerats av XR:s
personal.
2.3
Kunden ansvarar för att ytor och lokaler där XR kan komma att
utföra arbete hos Kunden är ändamålsenliga och säkra i arbetsmiljöhänseende. Kunden har vidare ansvar för att tillse att vägen fram till
Kunds hämtningsplats eller anvisat arbetsställe är farbar och fri från
hinder så att XR kan utföra avtalade tjänster obehindrat. Om XR bedömer att det föreligger risk för att egendom eller person skadas vid
fullgörande av Tjänsten har XR rätt att avbryta fullgörelse. XR ska

4.3
Om jord- och schaktmassor innehåller tegel, asfalt eller andra
liknande material har XR rätt att ta ut tilläggsavgift för omhändertagande. Med asfalt avses slitlager och bitumenbundet bärlager fäst i slitlagret (asfaltskakor samt det underliggande bärlager som fäster i asfaltkakorna). Förekommer andra främmande material som fordrar att XR
vidtar sorteringsåtgärder har XR rätt att ta ut tilläggsavgift.
4.4
Vid invägning av jord och schaktmassor avrundar XR volymer
under ett tusen (1 000) kilo till ett (1) ton.

5.

PRODUKTFÖRSÄLJNING

5.1
Om inte annat avtalats skriftligen mellan XR och Kunden
levereras produkter från den anläggning som XR anger. XR har rätt att i
förekommande fall leverera produkter i delleveranser.
5.2
Om Kunden begär att en leverans från XR ska skjutas upp,
svarar Kunden för alla kostnader och utgifter som drabbar XR som en
följd av Kundens begäran.
5.3
När Kunden mottar en leverans ska mottagningskontroll utföras där kvalitet och kvantitet ska jämföras med fraktsedeln eller motsvarande samt kvittera mottagandet. Avvikter kvantiteten ska Kund för att
ha rätt att åberopa avvikelsen omgående, dock senast efterföljande
arbetsdag, reklamera avvikelsen till XR.
5.4
Om XR är i dröjsmål med en leverans mer än trettio (30) dagar
har Kunden rätt att skriftligen begära att leverans ska ske inom en
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skälig och slutlig tidsfrist, dock som minst en (1) vecka. Underlåter XR
att leverera inom fristen och det inte beror på omständigheter som
Kunden svarar för, har Kunden rätt att häva beställning såvitt avser den
del av beställningen som är försenad. Kund har inte rätt att göra andra
påföljder gällande med anledning av förseningen.

6.

ANBUD

Ett anbud eller offert från XR är bindande i fjorton (14) dagar. Order
från Kund är endast giltigt efter att den bekräftats skriftligen av XR. Om
fast pris har avtalats är XR endast bundet om XR har beställda produkter i lager och om XR inte kan leverera till det fasta priset medför det
ingen ersättningsskyldighet för XR. Kund har inte rätt att avbeställa lagd
order.

7.

ERSÄTTNING

Om inte annat avtalats är priset för Tjänsterna det som framgår av XR:s
vid var tid gällande prislista. XR förbehåller sig rätten att med fjorton
(14) dagars varsel ändra priserna för Tjänsterna. Om behandlingsavgifter höjs eller materialersättning sänks eller materialinköpspriser höjs
har XR dock rätt att med omedelbar verkan justera prislistan. Alla priser
gäller exklusive mervärdesskatt och avser arbeten och Tjänster utförda
under XR:s vid var tid tillämpade ordinarie arbetstider.

7.1

Betalningsvillkor

7.1.1
Betalningsvillkor är tio (10) dagar netto. Vid dröjsmål med
betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. XR äger därtill rätt att debitera
uppkommande kostnader förenade med dröjsmålet såsom administrationskostnader och inkassoavgifter. Vid Kundens betalningsdröjsmål
har XR rätt att innehålla leverans av Tjänster alternativt kräva att Kunden ställer godtagbar säkerhet.
7.1.2
Kund ska vid mottagandet kontrollera faktura. Invändningar
mot fakturor ska framställas av Kund senast en (1) månad från fakturadatum. Görs inte en sådan invändning inom föreskriven tid får Kund
inte därefter åberopa fel i fakturan.

7.2

Ändrade förhållanden

Om XR:s kostnader för fullgörandet av Tjänster ökar som en följd av att
av Kunden lämnade uppgifter avviker från Avfallsdeklarationen eller
annars är ofullständiga, har XR rätt att återsända Avfallet till Kunden på
dennes bekostnad alternativt justera sina priser för att motsvara den
ökade kostnaden. XR har också rätt att justera sina priser och efterdebitera Kunden till följd av ökade kostnader hänförliga till nya eller ändrade regler i lag eller förordning, ny rättspraxis, införandet av eller
ändrade skatteregler eller avgifter, utökning av Kundens verksamhet
som medför att arten, omfattningen eller sättet som XR måste utföra
Tjänsterna förändras. XR har alltid rätt att debitera Kunden uppkomna
merkostnader eller tilläggsavgifter såsom, men inte begränsat till,
mottagningskostnader, skatter, dröjsmålstaxa, biltullar, färje-, bro- eller
andra avgifter.

inte rätt att göra gällande några andra påföljder än de som anges i
dessa allmänna villkor.
10.2
XR:s sammanlagda skadeståndsansvar för brott mot dessa
Användarvillkor eller Avtalet är begränsat till maximalt ett belopp motsvarande priset för till Kunden levererade tjänster under den föregående tremånadersperioden. XR ansvarar inte för indirekt skada av något
slag, såsom produktionsbortfall, inkomst- eller vinstbortfall eller anspråk
från tredje man.
10.3
Kunden ska hålla XR skadeslöst för alla kostnader (inklusive
krav från tredje man) som uppstår för XR som en konsekvens av överträdelser mot de åligganden och förpliktelser som följer av dessa Användarvillkor och Avtalet. Som skada anses även förlorad goodwill.

11.

FÖRTIDA UPPHÖRANDE

11.1
Var och en av Parterna kan säga upp Avtalet med omedelbar
verkan genom skriftligt uppsägning om den andra Parten bryter mot
förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor eller Avtalet som är av väsentlig vikt för den andra Parten och den avtalsbrytande Parten insåg eller
borde ha insett detta (”Väsentligt Avtalsbrott”) och om rättelse inte
vidtas – om rättelse är möjlig – inom 30 kalenderdagar efter skriftlig
anmaning att vidta rättelse.
11.2
Part har vidare alltid rätt att omedelbart häva Avtalet om den
andra Parten inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i
konkurs eller i övrigt kan anses vara på obestånd.

12.

AVTALSTID

Avtalstiden framgår av Avtalet. Om inget annat har avtalats gäller dock
dessa Allmänna Villkor från datum för undertecknande av Avtalet och
tillsvidare med sex månaders uppsägningstid.

13.

FORCE MAJEURE

13.1
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss
förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor eller Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som Part ej råder över och som
förhindrar fullgörandet därav ("Befriande omständighet”). Så snart
hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som Befriande Omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och
därmed jämställda omständigheter.
13.2
För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan
dröjsmål meddela den andra parten härom. Oavsett vad som ovan
sägs om befrielse från påföljd har Part rätt att under angivna omständigheter häva dessa Allmänna Villkor eller Avtalet om motpartens
fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än en månad.

14.

ÄNDRINGAR

Vill Kunden reklamera fel eller brist i Tjänsterna ska det ske genast
efter att felet eller bristen märkts eller bort märkas av Kunden. Kund får
inte åberopa fel eller som inte reklamerats inom en (1) månad från
Tjänstens utförande.

XR har rätt att med en (1) månads varsel ändra i eller göra tillägg till
dessa Allmänna Villkor med bindande verkan för Kunden. Accepterar
inte Kunden villkorsändringarna har Kunden rätt att med fjorton (14)
dagars uppsägningstid, säga upp avtalet till upphörande. Överenskommelser om ändring ska vara skriftliga för att vara gällande. Kundens eventuella egna allmänna villkor ska bara tillämpas om de skriftligen accepterats av XR.

9.

15.

8.

REKLAMATION

ÄGANDERÄTT

ÖVERLÅTELSE

Äganderätten till Avfall som mottagits eller hämtats av XR övergår till
XR efter genomförd tömning och upplastning på XR:s fordon eller på
fordon tillhörande av XR anlitad transportör.

Kunden äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet eller dessa Allmänna Villkor
utan skriftligt medgivande i förväg från Beställaren.

10.

16.

ANSVAR

10.1
XR ska utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt och
garanterar att Tjänsten i allt väsentligt ska fungera enligt Avtalet. XR
ska avhjälpa i rätt tid reklamerade fel eller brister för vilka XR ansvarar,
företa omleverans eller medge prisavdrag motsvarande felet eller
bristen. XR ansvarar inte för fel som orsakats av Kunden, av tredje part
eller av omständigheter som XR rimligen inte kunnat förutse eller
kontrollera. Utöver ovanstående garanti och vad som i övrigt uttryckligen angivits i dessa Allmänna Villkor om avhjälpande av fel lämnar XR
inga som helst garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller
underförstådda, med avseende på Tjänsten, inklusive kvalitet, felfrihet,
prestanda, användbarhet eller lämplighet för visst ändamål. Kunden har

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor eller Avtalet ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans. Avtalet ska tolkas och
tillämpas i enlighet med svensk rätt.

