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Information om SRV
SRV återvinning AB
Björkholmsvägen 16
141 46 Huddinge
Org. nr. 556053-7515
Telefon: 0200-26 46 00
www.srvatervinning.se

1. Tillämplighet m.m.
1.1 Dessa Särskilda villkor gäller vid avfallslämnares leverans
av avfall på SRV återvinning AB:s (”SRV”) återvinningsanläggningar i Gladö kvarn, Huddinge samt på SRV:s återvinningscentraler. De Särskilda villkoren kompletterar vid var tid
gällande lagstiftning och kommunala renhållningsföreskrifter
samt eventuellt enskilt kontrakt som ingåtts mellan SRV och
avfallslämnaren. Om enskilt kontrakt ingåtts mellan SRV och
avfallslämnaren ska de villkor som anges i kontraktet äga företräde framför dessa Särskilda villkor.
1.2 Dessa Särskilda villkor tillämpas från och med 1 augusti
2016 och tills vidare.
1.3 Ändringar av dessa Särskilda villkor annonseras på SRV:s
hemsida www.srvatervinning.se med minst trettio (30) dagars
varsel innan de träder ikraft. För det fall SRV och avfallslämnaren har ingått ett enskilt kontrakt gäller att SRV har rätt att med
minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra dessa Särskilda
villkor. Om avfallslämnaren inte accepterar förändringen har avfallslämnaren rätt att säga upp kontraktet till upphörande genom
skriftligt meddelande till SRV senast fjorton (14) dagar efter att
SRV meddelade villkorsändringen.
1.4 Överenskommelser om avvikelser från dessa Särskilda villkor
ska göras skriftligen och undertecknas av SRV och avfallslämnaren.
1.5 Vid SRV:s återvinningsanläggningar och återvinningscentraler mottas endast sådant avfall som tillåts enligt anläggningens
respektive centralernas vid var tid gällande tillstånd samt SRV:s
egna vid var tid gällande bestämmelser för mottagning av avfall.
1.6 Med avfallslämnare menas den som själv eller genom annan
levererar avfall till SRV:s återvinningsanläggningar eller återvinningscentraler för behandling, omlastning eller annat omhändertagande.

2. Leveranser
2.1 Leverans av avfall till SRV:s återvinningsanläggningar och
återvinningscentraler sker genom att
a) SRV registrerar eller på annat sätt godkänner avfallslämnarens leverans vid infartskontrollen (vågstationen) på avfallsanläggningen i Gladö kvarn, eller
b) avfallslämnaren lossar avfallet på av SRV anvisad plats på
återvinningscentral.

2.2 Äganderätt och risk till avfallet övergår till SRV vid de tidpunkter som anges i 2.1.
2.3 Lossning av avfall på återvinningsanläggning och återvinningscentral ska utföras av avfallslämnaren på av SRV anvisad
plats. Uppmätta mängder vid in- och utfart från återvinningsanläggning utgör grund för beräkning av SRV:s priser.
2.4 Avfallslämnare ansvarar för det avfall som denne levererar till
SRV:s återvinningsanläggningar och återvinningscentraler, och
denne ska väl känna avfallets art och sammansättning.
2.5 Avfallslämnare ska till SRV lämna de uppgifter som krävs
för en korrekt avfallsklassificering. Deklarationspliktigt avfall –
som ska deponeras på återvinningsanläggning och således inte
kan återvinnas eller förbrännas – ska avfallslämnaren deklarera
i enlighet med SRV:s anvisningar. Deklarationen ska inges till
SRV senast när avfallslämnaren ankommer SRV:s anläggning
och före avfallsleverans. Deklarationsblankett finns tillgänglig
via SRV:s hemsida www.srvatervinning.se.
2.6 Slutlig klassificering av avfall och eventuell omklassificering
beslutas av SRV och utförs av SRV:s driftpersonal på återvinningsanläggningarna och återvinningscentralerna. För det fall
SRV omklassificerar avfallet ska avfallslämnaren betala omklassificeringsavgift samt i övrigt ersätta SRV för de merkostnader
som omklassificeringen medför. För omklassificerat avfall gäller
de avfallspriser som omklassificeringen resulterat i. SRV tillhandahåller avfallslämnaren en rapport över vad som motiverat omklassificeringen samt vilka åtgärder avfallslämnaren bör vidta för
att undvika upprepad omklassificering.
2.7 Avfallsleverans som består av flera olika avfallstyper klassificeras efter den avfallstyp som har högst avgift enligt SRV:s vid
var tid gällande prislista.
2.8 Avfallslämnare är skyldig att på SRV:s begäran medverka till
provtagning eller annan kontroll av dennes avfall.
2.9 Avfallslämnare är även efter att äganderätt och risk övergått
till SRV enligt 2.1 och 2.2 ansvarig för de konsekvenser som
kan uppstå på grund av att avfallslämnaren lämnat SRV felaktiga
uppgifter avseende avfallsklassificering, vilket inkluderar utöver
skyldighet att betala omklassificeringsavgift även skyldighet att
ersätta SRV för uppkommen skada.

3. Tillträde
3.1 Endast av SRV anställd och utsedd driftspersonal har tillstånd att stadigvarande uppehålla sig inom återvinningsanläggningarna och återvinningscentralerna.
3.2 Avfallslämnare får endast uppehålla sig på återvinningsanläggningarna och återvinningscentralerna under den tid som är
nödvändig för att lossa avfallslast, om annat ej uttryckligen medgivits av SRV:s driftpersonal. Övriga besökare än avfallslämnaren får endast vistas på återvinningsanläggning och återvinningscentral med uttryckligt tillstånd från SRV:s driftpersonal.
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4. Ordningsregler, lastsäkring m.m.
4.1 Avfallslämnare är skyldig att följa de för den aktuella anläggningens eller centralens vid var tid gällande bestämmelser och
ordningsregler samt följa de direktiv som ges av driftpersonalen.
Upplysningar på skyltar och tavlor ska respekteras. SRV:s driftpersonal har rätt att tillrättavisa och vid behov avvisa avfallslämnare och övriga personer som ej följer gällande bestämmelser för
den aktuella anläggningen.

betala enligt faktura senast trettio (30) dagar från fakturadatum.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) om åtta (8) procent över vid var tid gällande
referensränta. SRV har även rätt till ersättning för betalningspåminnelse och inkassokrav enligt gällande författningar.
5.4 Vid fakturering ska avfallslämnaren genast efter mottagandet kontrollera fakturan. Eventuell invändning mot faktura ska
framställas skriftligen inom ett (1) år från fakturadatum. Görs
inte invändning inom denna tid får eventuella fel i fakturan inte
åberopas mot SRV.

4.2 På återvinningsanläggning och återvinningscentraler gäller
trafikförordningen (1998:1276) med de lokala trafikföreskrifter
som skyltas inom området.

6. Skadeståndsansvar

4.3 Rökförbud samt förbud att tömma bilaskkoppar, göra upp
eld etc. gäller inom hela återvinningsanläggningarna respektive
återvinningscentralerna. Rökning är tillåten endast i täckt fordonshytt och på plats där det klart framgår att rökning får ske.

6.1 Vid parts avtalsbrott har den andra parten rätt till ersättning
för skador hänförliga till avtalsbrottet. Avfallslämnaren ska således ersätta SRV för kostnader och skada som uppstår på grund
av att

4.4 Avfallslast ska i erforderlig omfattning vara lastsäkrad och
täckt för att undvika nedskräpning och att säkerhetsrisker uppstår. Öppna containrar och flak ska vara täckta med lastsäkringsnät om annat ej medgivits av driftpersonalen. Lastsäkringsnät
ska tas av på av SRV anvisad plats.

a) det levererade avfallet avviker från vad som angetts av avfallslämnaren, inklusive vad som angetts i deklaration, eller
b) avfallslämnaren åsidosatt bestämmelse enligt enskilt upprättat kontrakt mellan SRV och avfallslämnaren eller dessa
Särskilda villkor.

4.5 Avfallslämnaren är skyldig att betala kontrollavgift till SRV
för onätade och icke lastsäkrade avfallsleveranser inom SRV:s
område.

Avfallslämnarens ersättningsskyldighet omfattar även skada som
uppkommer hos tredje man.

4.6 Avfallslämnaren är skyldig att utföra eller ersätta SRV för
städning om denne skräpat ner inom återvinningsanläggning eller återvinningscentral.

5. Priser och betalning
5.1 Avfallslämnare är skyldig att betala de priser som framgår
av SRV:s vid var tid gällande prislista och som anges på SRV:s
hemsida, www.srvatervinning.se. SRV har rätt att när som helst
ändra priserna. Prisjusteringar ska aviseras minst trettio (30) dagar innan de nya priserna blir gällande. Höjs behandlingsavgifter
eller sänks materialersättningar som SRV betalar till respektive
erhåller från tredje part, har SRV även rätt att med omedelbar
verkan justera priser mot avfallslämnare. Ändring av gällande
skatter, avgifter eller andra pålagor som direkt eller indirekt gör
att SRV:s kostnader ökar ger också SRV rätt att omgående justera priserna i motsvarande mån.
5.2 Betalning ska ske i samband med leverans av avfall. Leverans
av avfall på återvinningscentral ska dock ske mot förskottsbetalning genom köp av företagskort via SRV:s kundtjänst. SRV har
även rätt att fakturera avfallslämnaren efter leverans för avgifter,
merkostnader och avfallspriser på grund av omklassificering enligt vad som anges i 2.6. Betalning ska ske i svenska kronor.
5.3 Avfallslämnare kan ansöka hos SRV att bli fakturerad genom
att skicka in en kundansökan. SRV har rätt att kräva att avfallslämnaren ställer tillfredsställande säkerhet för betalning. Under
förutsättning att SRV godkänt kundansökan ska avfallslämnare

6.2 SRV ansvarar inte för skada hos avfallslämnaren i de fall
avfallslämnaren inte i erforderlig omfattning varit aktsam inom
återvinningsanläggning eller återvinningscentral.
6.3 SRV:s skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till direkt skada och uppgår maximalt till ett belopp motsvarande vid skadetillfället gällande tio (10) prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110). SRV ansvarar således inte i
något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven inbesparing eller annan indirekt skada av vad slag det vara må.
Ovan angiven beloppsbegränsning av SRV:s ansvar gäller inte
om SRV gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. I sådana fall
uppgår SRV:s skadeståndsansvar till maximalt två (2) miljoner
kronor.

7. Befrielsegrunder
7.1 Om SRV:s fullgörande av en skyldighet enligt dessa Särskilda villkor skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördyras
till följd av något förhållande som SRV inte råder över – såsom
strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt (oavsett om bolaget
är part i sådan konflikt eller inte), krig, översvämning, eldsvåda,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd eller
underlåtenhet, allmän energi- eller materialbrist, allmän knapphet på transportmedel, fel i eller försening av leverans från underentreprenör eller underleverantör som förorsakas av sådan
omständighet eller värmeverks uteblivna eller minskade mottagande av avfall för förbränning – ska, så länge förhållandet består, SRV:s underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet inte utgöra
avtalsbrott eller grund för skadestånd eller annan påföljd.
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8. Sekretess
8.1 SRV och avfallslämnaren förbinder sig var för sig gentemot
den andre att iaktta sekretess beträffande information om varandras affärs- och driftförhållanden. Avfallslämnaren är dock
medveten om offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) til�lämplighet på SRV som kommunalägt bolag.

9. Överlåtelse
9.1 Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter
eller skyldigheter utan motpartens föregående skriftliga medgivande.

10. Avtalstid m.m. avseende enskilt kontrakt
10.1 Om enskilt kontrakt ingåtts mellan SRV och avfallslämnaren och det enskilda kontraktet inte anger en avtalstid, gäller
avtalstiden från undertecknandet och tillsvidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid.
10.2 SRV har rätt att genom skriftligt meddelande säga upp avtal till omedelbart upphörande om avfallsleverantören
(1) ställer in betalningarna, inleder förhandling om ackord eller annars kan antas vara på obestånd; eller
(2) i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter och inte
vidtar rättelse inom sju (7) dagar efter SRV:s påpekande.
10.3 SRV har även rätt att säga upp avtal till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande om ägarförhållandena hos
avfallsleverantören förändras.

11. Tillämplig lag
11.1 På dessa Särskilda villkor tillämpas svensk lag.

12. Tvist
12.1 Tvist i anledning av avtalet ska i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän
domstol med Södertörns tingsrätt som första instans.
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