ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR
1. Bakgrund och parter
Kuusakoski Sverige AB (”Kuusakoski”) är ett
internationellt företag som tillhandahåller tjänster
inom återvinning. Dessa allmänna villkor gäller för
de tjänster som Kuusakoski tillhandahåller kunden
(”Kunden”) som angivits på det avtalsformulär
(”Huvudavtalet”) till vilket dessa allmänna villkor
bilagts. Avtal ingås genom att Kunden och
Kuusakoski undertecknar Huvudavtalet. ”Avtalet”
består dels av Huvudavtalet, dels av dessa allmänna
villkor och övriga bilagor angivna i Huvudavtalet.

8. Betalningsvillkor
Vid upprepade leveranser av Felaktigt Material äger
Avräkning upprättas månadsvis. Betalningsvillkor Kuusakoski rätt att avbryta Uppdraget. Upprepade
30 dagar netto.
leveranser av Felaktigt Material är att anse som ett
sådant väsentligt avtalsbrott som anges i punkt 14.
9. Kundens ansvar för lastbärare mm
Om inte annat avtalats åligger det Kunden att 12. Ansvar
anskaffa och bekosta erforderliga tillstånd för Kuusakoski ansvarar endast för direkta skador till
uppställning av lastbärare på allmän eller annan följd av avtalsbrott p.g.a. Kuusakoskis vårdslöshet
tillståndspliktig plats. Kräver myndighet eller Kunden som påtalats senast sex (6) månader efter
att lastbärare borttages eller flyttas på annan tid än avtalsbrottet. Kuusakoskis totala ansvar skall aldrig
som kunnat förutses (icke ordinarie arbetstid såsom överstiga ett belopp motsvarande 10 basbelopp
natt, helg eller annan med helg likställd tidpunkt) enligt lagen enligt lagen om allmän försäkring
2. Uppdraget m m
skall Kunden bekosta sådan avhämtning/flyttning (1962:381). Begränsningarna gäller dock inte vid
Med ”Uppdraget” avses att Kuusakoski under och/eller återutställning av lastbärare om inte annat uppsåt eller grov vårdslöshet. Kunden ansvarar för
avtalsperioden skall hämta och omhänderta det avtalats.
skada som orsakats av Kunden, inklusive eventuella
återvinningsmaterial (”Materialet”) och utföra tjänster
skador i Kuusakoskis utrustning.
som anges i Huvudavtalet. Kuusakoski skall utföra Kunden ansvarar för skador på lastbärare som inte
Uppdraget i enlighet med vad som framgår av utgör normalt slitage och som orsakats av uppsåt 13. Befrielsegrunder
Huvudavtalet samt därtill hörande bilagor. eller oaktsamhet av Kunden eller någon som denne Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att
Kuusakoski ansvarar för ledning, detaljplanering och svarar för. Om Kunden själv flyttar lastbärare påtar fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om
genomförande av Uppdraget samt för att Uppdraget han sig ansvar för både skada och åtkomlighet vid underlåtenheten har sin grund i omständighet av det
utförs på ett fackmannamässigt sätt.
slag som anges nedan ("Befriande Omständighet")
avhämtning.
och omständigheten förhindrar, eller avsevärt
3. Underleverantörer
försvårar, fullgörande av Avtalet i rätt tid. Såsom
Samtliga
lastbärare
och
övriga
föremål
som
Kuusakoski har rätt att fritt utse och anlita underBefriande Omständighet skall bl. a. anses myndigKuusakoski
tillhandahåller
är
och
förblir
Kuusakoskis
leverantörer. Kuusakoski svarar för underleverantörs
egendom om annat ej avtalats. Det åligger Kunden hets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller
arbete.
att vårda nämnda egendom och hantera den enligt ändrad lagstiftning, arbetsinställelse eller blockad
hos någon av parterna eller dennes
4. Materialets kvalitet mm
Kuusakoskis instruktioner.
underentreprenör, sjukdom eller annan nedsättning
Kunden skall tillse att Materialet är av den kvalitet
av arbetsförmåga, dödsfall, brand, översvämning,
som framgår av Avtalet. Materialets kvalitet 10. Kundens åligganden i övrigt
avseende järnskrot klassificeras i enlighet med den Lastning av lastbärare skall ske så att god jämvikt hårt väder, förlust eller förstörelse av data i större
s.k. Svenska Skrotbokens klassificeringsbestäm- erhålles. Lastbärare får inte fyllas mer än till dess omfattning eller annan händelse utom parts kontroll,
melser. Övrigt Material definieras i enlighet med övre kant eller enligt Kuusakoskis särskilda såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller
separata specifikationer som framgår av anvisningar. Kunden ansvarar för att det är fritt runt ingripande av myndighet som medför att någon part
Huvudavtalet. Materialet skall vid leverans vara fritt lastbäraren så att hämtning kan ske obehindrat. inte, eller endast till onormalt hög kostnad, kan
från Ovidkommande material enligt definition i Kunden ansvarar för att vikten av lastad lastbärare fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Om
inte överstiger av Kuusakoski förbehållen förutsättningarna för Avtalet förändras under
Svenska Skrotboken.
viktbegränsning enligt bestämmelser om tillåten kontraktsperioden, har Kuusakoski rätt att
5. Äganderätts- och riskövergång
maximilast och bruttovikt. Kunden ansvarar vidare omförhandla Avtalet. Med förändrade förutsättningar
Risken för och äganderätten till Materialet övergår för att Kundens lämnade uppgifter om godsets avses nya direktiv och lagar. Vid kraftigt förändrade
när Materialet avlämnats till Kuusakoski i enlighet innehåll, egenskap och vikt är korrekta i den mån marknadsförutsättningar har parterna rätt att begära
med Parternas Avtal. Avlämnande sker när dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkning, omförhandling av priser.
Kuusakoski tagit om hand om Materialet på den Kuusakoskis ansvar mot tredje man eller ansvar till
plats Parterna överenskommit. Detta kan vara hos följd av gällande rätt såsom miljölagstiftning och lag 14. Avtalstid
Kunden (s.k. hämtningsköp), hos Kuusakoski (s.k. om överlastvikt. Avviker förhållandena från vad som Avtalet gäller under den period som anges i
Transportköp) eller på annan överenskommen plats. sålunda förutsätts, äger Kuusakoski rätt till Huvudavtalet. Avtalet förlängs per automatik med ett
ersättning för de kostnader som uppkommer för (1) år i taget om det inte av endera parten sagts upp
skriftligen dessförinnan. Uppsägning under den
6. Sortering
Kuusakoski genom avvikelsen.
initiala avtalsperioden skall ske senast tre (3)
Materialet skall sorteras av Kunden i för olika
materialslag avsedd lastbärare och i övrigt enligt de Vid lastning och lossning av lastbärare skall månader före utgången av avtalsperioden. Under
sorteringsanvisningar som från tid till annan transportväg till anvisad uppställningsplats för förlängningen skall uppsägning ske senast en (1)
tillhandahålls av Kuusakoski. Kunden bekräftar att behållare vara fri från hinder. Skulle platsen vara månad före utgången av innevarande avtalsår.
man emottagit och tagit del av Kuusakoskis gällande blockerad vid hämtningen eller utställning och
15. Förtida uppsägning
sorteringsanvisningar.
väntetid härigenom uppstå, skall särskild ersättning Part har rätt att skriftligen säga upp Avtalet till
utgå enligt tillämpad timtaxa eller annan skälig norm. omedelbart upphörande om
7. Priser
Ersättning skall utgå för varje påbörjad tidsintervall a) part i väsentligt avseende bryter mot
Ersättning för Uppdraget skall utgå med det belopp om 15 minuter.
bestämmelse i Avtalet och inte vidtar rättelse inom
som anges i Huvudavtalet. Kuusakoski förbehåller
tio (10) dagar efter det att part har mottagit en
sig rätten att justera priset för Uppdraget i enlighet 11. Fel i leverans av Material
med Kuusakoskis vid var tid gällande Kunden ansvarar för att analys av Materialet är skriftlig erinran härom, eller
standardprislista. Vidare kan, om Kuusakoskis korrekt. Om Materialet avviker från vad som har b) part försätts i konkurs, inleder ackords- eller
sorteringsanvisningar inte följs av Kunden, Material avtalats avseende analys, rensning, bearbetning, likvidationsförfarande, ställer in, eller skäligen kan
komma att klassas som en annan kategori än den sortering eller lastning, inklusive avvikelser från vad befaras ställa in sina betalningar.
kategori som framgår av Huvudavtalet, med följden som framgår av Svenska Skrotboken, skall Uppsägning skall ske skriftligen för att vara giltig.
att pris för andra kategorier skall gälla för Uppdraget. bestämmelserna om fel i leverans enligt Svenska
16. Ändring av Avtal m.m.
I sådant fall ansvarar Kunden för Kuusakoskis ökade Skrotboken äga tillämpning.
Ändringar och/eller tillägg till Avtalet skall göras
sorteringskostnader, fördyrade mottagningsavgifter
skriftligen och undertecknas av parterna. Kunden
och övriga ökade omkostnader. Priset kan även För det fall andra typer av material än Materialet
har inte rätt att utan Kuusakoskis skriftliga godändras med anledning av sådana kostnadsökningar (”Felaktigt Material”) förekommer tillsammans med
kännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter
som ligger utanför Kuusakoskis kontroll såsom, men Materialet eller på annat sätt har lämnats för
enligt Avtalet. Kuusakoski äger rätt att överlåta sina
inte begränsat till, prissänkningar hos Kuusakoskis avhämtning, äger Kuusakoski rätt att vidta en eller
rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom
slutmottagare av Material. För den händelse flera av nedanstående åtgärder;
samma koncern som Kuusakoski ingår i.
myndighet av Kuusakoski skulle utkräva eller höja a) Kunden debiteras avgift enligt en av Kuusakoski
skatt, avgift eller annan pålaga med anledning av vid var tid tillämpad taxa för Felaktigt Material 17. Tvist och lagval
Uppdraget äger Kuusakoski rätt att vidarefakturerar avseende sortering, sanering, transport m.m.
Tvist i anledning av Avtalet skall, om parterna inte i
detta till Kunden. Lagstadgad mervärdesskatt b) Kuusakoski kvarlämnar/returnerar Felaktigt samförstånd kan lösa eventuella meningstillkommer på samtliga i Avtalet angivna belopp.
Material till Kunden.
skiljaktigheter, slutligt avgöras vid svensk domstol
med Stockholm tingsrätt som första instans. Svensk
lag skall äga tillämpning.
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