Allmänna villkor Swerock AB,
tjänster samt mottagning av avfall och försäljning av återvunna produkter
ALLMÄNT
Med begreppet kunden nedan avses privatperson och juridisk person i form av företag som
beställt/köpt tjänster/produkter av Swerock eller den som iklätt sig ett ansvar för betalning av detta.
Begreppet kunden i dessa föreskrifter omfattar i tillämpliga delar även kundens personal eller av
kunden anlitad entreprenör/transportör.
Dessa allmänna villkor gäller för Swerocks samtliga tjänster, innefattande men inte begränsande till,
mottagning av avfall, även farligt avfall, försäljning av återvunna produkter och ballast, samt
vattenreningstjänster.
Dessa allmänna villkor utgör en del av det avtal som Swerock och kunden har ingått. Avtalet består, i
tillämpliga delar, av avfallsanalys/avfallskarakterisering, kundens order, Swerocks orderbekräftelse
och dessa allmänna villkor. Vid motstridighet mellan ovan angivna dokument ska de ha företrädesrätt i
nämnd ordning.
Order blir bindande för Swerock först när den har bekräftats av Swerock. Kunden äger inte rätt att
avbeställa lagd order. Vid köp av återvunna produkter eller vid avropsavtal där fast pris har avtalats är
Swerock endast bundet av avtalet i den mån Swerock har produkterna i lager. För det fall Swerock
inte kan leverera återvunna produkter omfattade av ett fastprisavtal har kunden ingen rätt att kräva
ersättning.
PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
Pris för respektive avfallstyp framgår av gällande prislista om inte annat har avtalats. Prisförändringar
och/eller justeringar under en löpande avtalsperiod aviseras minst 30 dagar före nytt pris blir gällande.
Om nya lagar, förordningar eller andra myndighetsbeslut hänförliga till gällande tjänst eller produkt,
som medför utökade kostnader för Swerock, träder i kraft under avtalsperioden har Swerock rätt att
omedelbart justera priset från den tidpunkt då sådan lag eller beslut börjar gälla.
Minimidebitering vid fakturering är 300 kr exkl. moms. Minimidebitering vid
kontant-/kortbetalning (endast på särskilda anläggningar) är 80 kr inkl. moms.
Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt om inget annat anges.
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning äger Swerock rätt att fakturera
påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Swerock äger även rätt att innehålla leverans av tjänster och
produkter till kunden, kräva att godtagbar säkerhet ställs, samt häva avtal med kunden.
Swerock äger rätt att vid alla typer av tjänster och försäljning av produkter debitera kunden för
uppkomna merkostnader eller tilläggsavgifter såsom, men inte begränsat till, omklassnings- och
sorteringskostnader, tillägg för blött/svårhanterligt avfall, skatter, dröjsmålstaxa, biltullar, färje-, broeller andra avgifter.
AVFALL GENERELLT
Klassificering av avfall
Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att
göra en korrekt klassning av avfallet. Det åligger även avfallslämnaren att utfärda ett
karakteriseringsdokument. Swerock har efter mottagningskontroll rätt att klassa om inlevererat avfall.
Vid osäkerhet av klassificering/deklarering av avfall kontakta berörd mottagningsanläggning.
Feldeklarerat avfall
Avfall som inte följer Swerocks sorteringsanvisningar eller är felaktigt deklarerat tilläggsdebiteras för
samtliga merkostnader det medför innefattande, men inte begränsande till, sorterings- och
provtagningskostnader. Hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla
en annan avfallskategori och taxa. Swerock äger även rätt att återsända avfallet på kundens
bekostnad.
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Dokumentation
Avfallsdokumentationen ska överensstämma med det avfall som avfallslämnaren ska leverera till
Swerock. Avfallslämnaren är skyldig att omedelbart meddela Swerock om förhållanden som angetts i
dokumentationen ändrats. Swerock kan vid behov kräva ny dokumentation av avfallslämnaren.
Dokumentationen redovisar analyser och karakterisering av avfallet med avseende på, men inte
begränsat till, föroreningsinnehåll, tekniska egenskaper, innehåll av organiskt material och vattenhalt.
Redovisade analyser i dokumentationen ska omfatta analysering av alla misstänkta föroreningar
baserat på bakgrundsinformation om område/byggnad och eventuell tidigare verksamhet på området.
Avfallsleveranser ska åtföljas av ett transportdokument utfärdat av avfallslämnaren.
Klassning av jordmassor
Om en bedömning görs som resulterar i att massorna inte utgör farligt avfall baserat på de enskilda
ämnenas egenskaper skall en kontroll även göras av ämnenas sammanvägda egenskaper.
Sammanvägningen bör göras enligt de principer som används i kemikalielagstiftningen (KIFS 2005:7)
för:
Ämnen med hälsofarliga, giftiga och mycket giftiga egenskaper (H5 respektive H6)
Ämnen med irriterande och frätande egenskaper (H4 respektive H7)
Ämnen med miljöfarliga egenskaper (H14)
Om inget annat skriftligen har överenskommits mellan Swerock och avfallslämnaren ska levererat
avfall vara så homogent att avfallets egenskaper i ett enskilt stickprov i en enskild provpunkt inte får
överstiga vad som redovisats i dokumentationen.
FA-klassat material
Lakest ska utföras på allt FA-klassat material för deponering, även TOC och ANC ska undersökas.
Provet ska vara representativt för material och omfatta maximalt 500 ton. Markprovtagning godkänns
inte. Är materialet ej laktestat innan leverans, görs detta efter mottagandet av Swerock. Kostnaden
debiteras kunden.
EMABALLAGE, BEHÅLLARE OCH TANKAR
Avfall levererat i olika emballage, typ CIPAX/IBC, fat, säckar eller annat kärl, hanteras mot ett
pristillägg. Fasta avfall, typ slam och fett, får endast lämnas i fat om avfallet finns i innerpåse.
Avfallslämnaren är skyldig att tydligt märka samtliga behållare gällande avfallsproducent, innehåll,
deklarationsnummet och erforderlig varningstext/-märkning. Emballaget ska uppfylla samtliga lagar
och föreskrifter samt även följa alla övriga krav som Swerock kan komma att ställa.
Av arbetsmiljöskäl ska alla leveranser av avfall i emballage enligt ovan förhandsaviseras till respektive
mottagningsanläggning. Kontaktuppgifter finns på www.swerock.se.
AVLÄMNING/AVHÄMTNING AV AVFALL OCH PRODUKTER
Kunden ansvarar för att avlämning/leverans av avfall förhandsaviseras senast en arbetsdag innan
ankomst på Swerocks mottagningsplatser. Samtliga avfallsleveranser ska åtföljas av erforderlig
dokumentation. Swerock förbehåller sig även rätten att neka mottagning av avfall alternativt ändra
mottagningsdatum och mottagningsplats.
Tillägg vid mottagning av massor på terminal kan tillkomma. Detta omfattas av massor som är
räknade/offererade direkt till anläggningsprojekt men som på grund av otjänlig väderlek eller andra
omständigheter utanför Swerocks kontroll väljs att köras in på några av våra terminaler. Beslut tas i
samråd med kund.
Leverans av avfall och/eller avhämtning av återvunna produkter samt ballast ska ske under ordinarie
öppettider om inte annat avtalats. Swerock ansvarar för att mottagningsplatsen där avfallet avlämnas
är en godkänd mottagningsplats som innehar erforderligt tillstånd där så krävs samt att Swerocks
hantering av avfallet sker i överensstämmelse med svenska lagar och föreskrifter, med utgångspunkt
från kundens dokumentation.
Om kunden själv avlämnar avfallet på Swerocks mottagningsplatser övergår risken av avfallet när
avfallet har omhändertagits, klassats och godkänts av Swerocks personal på mottagningsplatsen.
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Vid import eller export av avfall gäller dessa allmänna villkor i tillägg till villkoren uppställda i EGförordningen om transport av avfall 1013/2006 eller sådan förordning som kan komma att ersätta
denna.
Transport inom Swerocks anläggningar
Transportör ska noga följa trafikanvisningar och givna instruktioner från anläggningens personal.
Skyltning gällande trafikriktning och hastighet ska efterföljas. Samtliga personer som rör sig till forts
inom området ska bära erforderlig skyddsutrustning.
Swerock friskriver sig allt ansvar gentemot transportören och dennes fordon inom anläggningarna, i de
fall skada som drabbar kunden eller fordonet orsakats av det avfall som kunden själv tillfört, eller av
annan omständighet, som en normalt aktsam transportör skulle kunnat undvika. Vidare friskriver sig
Swerock allt ansvar för skada av slag det vara må, som inom tippområde på avfallsupplag eller tipphall
kan drabba transportören eller dennes fordon och som vållas av tredje man eller som beror på
förhållanden som tredje man ansvarar för.
Rätt att neka mottagande av avfall
Swerock förbehåller sig rätten att neka mottagning av avfall som inte omfattas av företagets
miljötillstånd eller som av annan orsak inte kan tas emot.
Avfall och/eller material som kan medföra skada på person eller egendom får aldrig avlämnas på
Swerocks anläggningar utan särskild skriftlig överenskommelse med Swerock. Swerock tar inte emot
radioaktivt avfall eller explosivt avfall, såsom gasbehållare, tryckkärl, sprängmedel, ammunition,
fyrverkerier, krut, tändrör och dylikt.
FÖRSÄLJNING AV ÅTERVUNNA OCH BALLASTPRODUKTER
Produkterna ska, om inget annat skriftligen överenskommits mellan kunden och Swerock, levereras
från av Swerock angiven anläggning. Swerock förbehåller sig rätten att leverera produkterna i
delleveranser.
För det fall kunden skjuter upp leveransen har Swerock rätt att debitera eventuella extrakostnader som
detta kan medföra.
Om en leverans försenas mer än 3 månader kan kunden skriftligen begära leverans inom en skälig
och slutlig tidsfrist vilken inte får vara kortare än 3 veckor. Om Swerock inte kan leverera inom den
begärda tiden, och detta inte beror på någon omständighet hänförlig till kunden, har kunden rätt att
häva beställningen av de försenade produkterna. Kundens rätt att häva beställningen av försenade
produkter utgör den enda påföljd som kunden har rätt att göra gällande i händelse av försenad
leverans.
Kunden ska vid mottagen leverans kontrollera produkterna utifrån synliga fel och att kvantiteten
stämmer med vad som angivits på vågsedlar/annat liknande dokument samt kvittera mottagandet av
produkterna. Om den levererade produkten innehåller synliga fel och/eller kvantiteten av produkter
avviker från den kvantitet som kunden beställt ska kunden omgående, dock senast nästkommande
arbetsdag, meddela detta till Swerock. Underlåter kunden att reklamera i enlighet med ovan förlorar
kunden sin rätt att åberopa avvikelsen eller skadan.
Swerock ansvarar ej för skador och/eller tvister som uppkommer genom att kunden ej följt de
användningsområden som produkten är avsedd för. Kunden ansvarar för att kontrollera mot
beslutande myndighet att materialet används enligt gällande lagstiftning.
Vid försäljning av ballast tillämpas ABM 07 – Ballast – branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans
av ballastprodukter med tilläggen LLK (Levererat Lossat Köparen) och HLS (Hämtat Lastat Säljaren) i
”Leveransklausuler för byggbranschen” (bifogas inte).
TRANSPORT OCH UTHYRNING AV BEHÅLLARE
För transporttjänster som tillhandahålls av Swerock tillämpas ALLTRANS 2007 (bifogas inte).
Kunden ska se till att de lokaler och ytor där Swerock ska utföra sitt arbete hos kunden är
ändamålsenliga och säkra i arbetsmiljöhänseende. Kunden är samordningsansvarig för arbetsmiljön
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på arbetsplatsen. Kunden ansvarar för att det finns körbar väg till och från kundens arbetsplats och för
att in- och utfarter hålls fria från snö, is och annan halka.
Om Swerock tillhandahåller en behållare till kunden förblir behållaren Swerocks egendom och får inte
flyttas eller av kunden nyttjas till annat än ändamålet som är överenskommet enligt avtal mellan
Swerock och kunden. Swerock äger rätten att utföra underhåll och reparationer av behållaren hos
kunden, samt att kostnadsfritt byta ut behållaren mot likvärdig behållare. Kunden är skyldig att vårda
behållaren samt att vid skadegörelse omgående rapportera detta till Swerock. Kunden svarar för stöld
och skada på behållaren. Kunden svarar vidare för alla kostnader som tillkommer för skada på
behållaren som är hänförlig till kundens oaktsamhet eller felaktiga handhavande. Kunden svarar,
oberoende av oaktsamhet, för skador och kostnad för rengöring som orsakats av att hanterings- eller
sorteringsinstruktioner inte har följts eller av att olämpligt material lagts i behållaren. Kunden ansvarar
för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning av behållare på allmän eller annan
tillståndspliktig plats.
I de fall då Swerock sköter transporten av avfallet övergår risken för avfallet till Swerock då avfallet är
upplastat på Swerocks fordon, eller på fordon tillhörande av Swerock anlitad transportör.
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