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SVERIGES ÅKERIFÖRETAG (SÅ) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 FÖR TRANSPORT AV HANDELS-, INDUSTRI- OCH 

 BYGGNADSAVFALL I CONTAINERS/FLAK 
 
 
 
 

 
Bestämmelserna är gällande vid avtal om trans-
port av handels-, industri- och byggnadsavfall, 
som ej är att betrakta såsom farligt avfall, i con-
tainer, växelflak eller jämförliga behållare, i det föl-
jande gemensamt kallade behållare. 
 
1.  Anbud och anbudstid 
1.1 Anbud baseras på förutsättningen att arbetstidsreg-
ler och föreskrifter om högsta fordons- och vägbelast-
ning skall iakttagas. Beställaren äger ej påfordra att 
Entreprenören skall utföra transport som medför att 
gällande vägtrafikbestämmelser åsidosätts. 
 
1.2 Anbud från Entreprenören är bindande högst 20 
dagar.   
 
2.  Avfallets beskaffenhet 
2.1 Följande avfallsslag och därmed likvärdigt avfall 
mottages inte: 
 
a) Farligt avfall såsom explosiva och brandfarliga fasta 
och flytande ämnen, komprimerade, kondenserade el-
ler under tryck lösta gaser, oxiderande ämnen, gifter, 
frätande ämnen, starkt luktande, vämjeligt eller eljest 
hälso- eller miljöfarligt avfall. 
  Med farligt avfall avses sådant avfall som anges i av-
fallsförordning (2001:1063). 
 
b) Föremål högre, längre eller bredare än den behålla-
re som enligt beställning tillhandahålls samt i övrigt de 
mått som lagligen medges. 
 
c) Hushållsavfall eller asbest får till ingen del nedläg-
gas i behållare, om inte särskild skriftlig överenskom-
melse träffats härom. 
 Ej heller får sådant avfall nedläggas som direkt eller 
indirekt kan skada behållaren. 
 
2.2 Extra kostnader med anledning av felhantering en-
ligt a), b) eller c) påföres Beställaren. 
 
2.3 För behållare med speciell utrustning eller för spe-
ciell användning av behållare kan särskild överens-
kommelse träffas. Ersättning härför debiteras separat. 
 
3.  Priser m m 
3.1  Prisuppgifter avser arbeten utförda på ordinarie 
arbetstid, om inte annat angetts. Övertidsersättning 
debiteras för tid utanför normal förlagd arbetstid. 
 

3.2  För väntetid, som inte orsakats av Entreprenören 
eller någon av honom anställd eller fel på fordon, debi-
teras väntetidsersättning. 
 
3.3  Extra avgifter såsom biltullar, färje-, bro- och lik-
nande avgifter, vilka föranleds av uppdraget, debiteras 
Beställaren. 
 
3.4  Innerstadstrafik och liknande förhållanden kan på-
verka Entreprenörens ursprungliga prissättning så att 
tilläggsavgift debiteras. Tilläggsavgift skall i förekom-
mande fall anges separat för varje uppdrag. 
 
3.5  Nya lagar, föreskrifter eller anvisningar, liksom 
andra beslut av myndigheter, som träder i kraft efter 
anbudets avgivande och som utökar arten eller om-
fattning av kontraktsarbetena eller sättet för dess ut-
förande, skall omedelbart föranleda reglering av kon-
traktssumman. 
 
4.   Hyra av behållare 
4.1  Hyra av behållare beräknas från och med den dag 
då behållare uppställts på överenskommen plats (ut-
ställningsdagen) till och med beordrad hämtningsdag. 
 
4.2  Behållare tillhandahålls såvitt möjligt i den stor-
leksklass som beställts. Eventuell extra utrustning de-
biteras särskilt. 
 
5.  Miljö- och behandlingsavgifter 
5.1  Samtliga priser avseende behandling av avfall 
grundas på respektive priser vid detta avtals slutande. 
Skulle under anbuds/avtalstiden gällande behand-
lingsavgifter ändras, äger Entreprenören rätt att med 
omedelbar verkan justera priset. 
 
5.2  Om statsmakterna eller myndighet beslutar om 
miljöavgift eller annan tillkommande avgift, som inte 
beaktats vid avtalets slutande, äger Entreprenören 
omedelbart justera avtalade priser i proportion till så-
dan beslutad avgift. 
 
6.  Mervärdeskatt 
Mervärdeskatt tillkommer enligt från tid till annan gäl-
lande lag om mervärdeskatt. 
 
7.  Enskilda vägar m m 
Beställaren svarar för att transportvägar utanför det all-
männa vägnätet är i farbart skick för avsedd transport. 
Beställaren svarar för all skada på sådan anvisad 
transportväg samt sådan skada på fordonet, som är en 
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följd av anvisad vägs olämplighet för beställd transport 
ävensom för följdkostnader härav. Entreprenören äger 
rätt att avböja att utföra transport, då denne bedömer 
att transporten inte kan utföras utan risk för skada på 
fordonet, vägen eller annat underlag. 
 
8.  Myndighets tillstånd m m 
8.1  Erforderliga tillstånd för uppställning av behållare 
på allmän eller annan tillståndspliktig plats skall anskaf-
fas och bekostas av Beställaren. 
 
8.2  Kräver myndighet eller Beställare att behållare 
borttages eller flyttas på annan tid än icke ordinarie 
(natt, helg eller annan med helg likställd period) utgår 
extra avgift för sådan avhämtning/flyttning och/eller 
återutställning av behållare. 
 
8.3  Om myndighet påfordrar uppgifter avseende om-
händertaget avfall såvitt avser arten, omfattningen, 
destination m m åtar sig Entreprenören, efter Beställa-
rens godkännande, utlämna sådan av myndigheten 
begärd uppgift. Entreprenören skall utan oskäligt up-
pehåll lämna Beställaren kopia avseende de till myn-
digheten utlämnade uppgifterna. 
 
9.  Beställarens ansvar för behållare 
9.1  Beställaren ansvarar för skador på behållare som 
han eller hans personal/medhjälpare orsakat av oakt-
samhet. Om Beställaren själv flyttar behållare påtager 
han sig, oberoende av oaktsamhet, strikt ansvar dels 
för skada på behållare och dels för att den är åtkomlig 
vid avhämtning samt i övrigt den skada som kan 
åsamkas Entreprenören. 
 
9.2  Har behållare begagnats till avfall som föranleder 
speciell rengöring, debiteras Beställaren särskilt härför 
enligt tillämpad timtaxa. Beställaren ansvarar, obero-
ende av oaktsamhet, för sådana skador som upp-
kommit på grund av att olämpligt avfall nedlagts i be-
hållare. 
 
10. Beställarens åligganden i övrigt 
10.1  Lastning av behållare skall ske så att god jämvikt 
erhålles. Behållare får inte fyllas mer än till dess övre 
kant eller enligt Entreprenörens särskilda anvisningar. 
 Beställaren ansvarar för att det är fritt runt behållare 
så att hämtning kan ske obehindrat. 
 Beställaren ansvarar för att vikten av lastad behållare 
inte överstiger av Entreprenören förbehållen viktbe-
gränsning enligt bestämmelser om tillåten maximilast 
och bruttovikt. Se 1.1 ovan. 
 Beställaren ansvarar vidare för att av honom lämna-
de uppgifter om godsets innehåll, egenskap och vikt är 
korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för 
prisberäkning eller Entreprenörens ansvar mot tredje 
man eller ansvar till följd av gällande lag såsom miljö-
lagstiftning, trafiklagstiftning och lag om överlastavgift. 
Sådan uppgift skall på begäran lämnas skriftligt av där-
till behörig person. 
 
10.2  Vid lastning och lossning av behållare skall gälla: 
Transportväg till anvisad uppställningsplats för behålla-
re skall vara fri från hinder. Skulle platsen vara blocke-
rad vid hämtning eller utställning och väntetid härige-
nom uppstå, skall särskild ersättning utgå enligt tilläm-
pad timtaxa eller annan skälig norm. Ersättning skall 
utgå för varje påbörjad tidsintervall om 15 minuter. 

11. Betalningsvillkor 
11.1  Förfallodagen är på fakturan angiven sista betal-
ningsdag eller tio dagar efter fakturadagen. Därefter 
utgår dröjsmålsränta. Ränta beräknas för år enligt en 
räntefot som motsvarar det av riksbanken från tid till 
annan fastställda referensränta från förfallodagen med 
tillägg av tio procentenheter, dock lägst 15 kronor. 
 Vid dröjsmål över trettio dagar är tillägget dock fem-
ton procentenheter, beräknat från förfallodagen. 
 
11.2  Faktureringsavgift tillkommer, om inte annat över-
enskommits. 
 
11.3  Betalningsvillkoren förutsätter sedvanlig kredit-
prövning från Entreprenörens sida. Entreprenören för-
behåller sig rätten begära förskottsbetalning eller kon-
tant betalning. Som förutsättning för kredit kan Entre-
prenören kräva säkerhet såsom exempelvis bank-
garanti. 
 
11.4  Om Beställaren avbryter successiv betalning, i de 
fall sådan överenskommits, äger Entreprenören häva 
avtalet och av denne erhålla ersättning i enlighet med 
avtalet samt för uppkommen skada. 
 
12. Reklamation och preskription 
12.1  Anmärkning (reklamation) gentemot Entreprenö-
ren avseende utfört uppdrag skall göras genast vid 
äventyr av talans förlust. 
 
12.2  Talan mot Entreprenören skall väckas inom ett år. 
Tiden räknas från den dagen då Entreprenören mottog 
avfallet till befordran. Tiden räknas dock senast från 
den tidpunkt Beställaren har eller bort ha erhållit kän-
nedom om skadan eller dröjsmålet. 
 
12.3  Har tiden för talan försuttits får fordran ej heller 
göras gällande på annat sätt, såsom genom genkäro-
mål eller yrkande om kvittning. 
 
13. Hävande 
13.1  Följande omständigheter skall anses medföra 
rätt att häva transportavtal, om de inträffar sedan avta-
let slutits och hindrar dess fullgörande: arbetskonflikt, 
dock inte strejk eller blockad till följd av att endera par-
ten inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd, 
och varje annan omständighet såsom eldsvåda, krig, 
mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av mot-
svarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestrik-
tioner, uppror och upplopp, vägavstängning, trafikför-
bud eller trafikinskränkning som berör uppdraget, brist-
ande tillgång på drivmedel samt fel i leveranser från 
underleverantörer eller förseningar av sådana leveran-
ser till följd av sådan omständighet, som avses i denna 
punkt, när parterna inte kan råda över dylik omstän-
dighet. 
 
13.2  Det åligger part, som önskar åberopa sådan 
omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skrift-
ligen underrätta motparten om uppkomsten därav lik-
som om dess upphörande. 
 
14. Forum 
Tvister mellan Beställaren och Entreprenören skall an-
hängiggöras och avgöras av allmän domstol.  
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