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1. TILLÄMPLIGHET 
1.1 Med Bolaget avses i dessa allmänna villkor Sortera Materials 
AB, org. nr 556609–2085. Med Kunden avses det företag som 
beställt eller köpt tjänster eller produkter av Bolaget eller den 
som iklätt sig ett ansvar för betalning av sådana tjänster eller 
produkter. 
1.2 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på samtliga Bolagets 
tjänster, (”Tjänster”), innefattande men inte begränsat till 
transport, mottagande och behandling av alla typer av avfall, 
dock inte på entreprenadprojekt, och Bolagets försäljning av 
produkter (”Produkter”), innefattande men inte begränsat till 
försäljning av behandlad och återvunnen jord, grus- och 
stensorter, sjömaterial m.m. Avfall kategoriseras antingen som 
konventionellt avfall, (”Konventionellt avfall”) eller farligt avfall 
enligt avfallsförordningen (2011:927), eller sådan förordning 
som kan komma att ersätta denna (”Farligt avfall”). Beträffande 
Farligt avfall transporterar Bolaget det Farliga avfallet endast till 
godkända anläggningar för återvinning och bortskaffande. 
Konventionellt avfall och Farligt avfall benämns gemensamt 
”Avfall”. Ett urval av bolagets vid var tid gällande sortiment av 
tjänster och produkter finns tillgängligt på Bolagets webbplats 
www.rgsnordic.com. Bolaget äger rätt att göra tillägg till, ta bort 
eller förändra de Tjänster och Produkter som avtalats när som 
helst och från tid till annan. 
1.3 Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det avtal 
som Bolaget och Kunden ingått (”Avtalet”). Avtalet består, i 
tillämpliga delar, av (i) avfallsdokumentation/avfallsanalys 
(”Dokumentation”), (ii) Kundens order (iii) Bolagets 
orderbekräftelse, och (iv) dessa Allmänna villkor. Vid 
motstridighet mellan ovan angivna dokument ska de ha 
företrädesrätt i nämnd ordning. 
1.4 Överenskommelser om avvikelser från dessa allmänna 
villkor och Avtalet ska författas skriftligen och undertecknas av 
Bolaget och Kunden för att vara gällande. Kundens eventuella 
egna allmänna villkor ska bara tillämpas om de skriftligen 
accepterats av Bolaget. 
2. ORDER OCH OFFERT 
2.1 Order blir bindande för Bolaget först när den har bekräftats 
av Bolaget. Kunden äger inte rätt att avbeställa lagd order. Vid 
köp av Produkter eller vid avropsavtal där fast pris har avtalats 
är Bolaget endast bundet av Avtalet i den mån Bolaget har 
Produkterna i lager. För det fall Bolaget inte kan leverera 
Produkter omfattade av ett fastprisavtal har Kunden ingen rätt 
att kräva ersättning. En offert utgiven av Bolaget är gällande i 45 
dagar. 
2.2 RGS Nordic kreditförsäkrar alla kunder. Om den samlade 
skulden vid något tillfälle överskrider den maximala 
kreditförsäkring vi kunnat teckna, förbehåller vi oss rätten att 
kräva betalning av mellanskillnaden även om skulden ännu ej 
skulle ha förfallit till betalning. 
3. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 
3.1 Priset för Tjänsterna och Produkterna framgår av Bolagets 
vid var tid gällande prislista, såvida inte Kunden och Bolaget har 
träffat en särskild skriftlig överenskommelse därom. Bolaget har 
rätt att när som helst ändra priserna för Tjänsterna och 
Produkterna. Prisjusteringar ska aviseras minst 30 dagar innan 
det nya priset blir gällande. Alla priser gäller exklusive 
mervärdesskatt och avser arbeten och Tjänster utförda under 
Bolagets vid var tid tillämpade ordinarie arbetstider. 
3.2 För det fall Kundens Avfall till sin karaktär, förpackning etc. 
avviker från av Kunden lämnad Dokumentation, analyser, 
prover etc. eller särskilda föreskrifter som meddelats av 
Bolaget, har Bolaget rätt att efterdebitera alla uppkomna 
tilläggsavgifter och merkostnader, eller återsända Avfallet till 
Kunden på dennes bekostnad. Bolaget äger också rätt att vid 

utförande av alla typer av Tjänster och Produkter debitera 
kunden uppkomna merkostnader eller tilläggsavgifter såsom, 
men inte begränsat till, mottagningskostnader, skatter, 
dröjsmålstaxa, biltullar, färje-, bro- eller andra avgifter. 
3.3 Om nya lagar, förordningar eller andra beslut av 
myndigheter som träder i kraft under avtalsperioden utökar 
arten eller omfattningen av Bolagets åtaganden, sättet för dess 
utförande eller medför tillkommande avgifter eller skatter 
hänförliga till Tjänst eller Produkt, har Bolaget rätt att 
omedelbart justera priset från den tidpunkt då sådan 
lagstiftning eller beslut började gälla. 
3.4 Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Betalning 
ska ske i svenska kronor. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta med två (2) procent per månad. Vid försenad 
betalning har Bolaget dessutom rätt att innehålla leverans av 
Tjänster och Produkter till Kunden, kräva att godtagbar säkerhet 
ställs samt häva Avtalet. 
4. DOKUMENTATION 
4.1 Avfall som levereras till Bolaget ska föregås av 
Dokumentation som upprättas och undertecknas av Kunden. 
Farligt avfall måste alltid föregås av sådan Dokumentation. Om 
Kundens Avfall består av olika typer av Avfall ska 
Dokumentation för varje enskild avfallstyp föreligga. Kunden är 
skyldig att genast meddela Bolaget om förhållanden som 
angetts i Dokumentationen ändras. Bolaget kan vid behov kräva 
ny Dokumentation av Kunden. 
4.2 Allt Avfall, inklusive jordmassor, som levereras till Bolaget av 
Kunden ska överensstämma med den Dokumentation som 
redovisar analyser och klassificering av Avfallets/jordmassornas 
innehåll med avseende på, men inte begränsat till, 
föroreningsinnehåll, tekniska egenskaper, innehåll av organiskt 
material och vattenhalt. Redovisade analyser i 
Dokumentationen ska omfatta alla de föroreningstyper som 
förekommer i Avfallet i halter över normala bakgrundshalter i 
opåverkade områden. 
4.3 I de fall Avfallet kategoriseras som Farligt avfall i dessa 
Allmänna villkor ska Avfallet alltid uppfylla kriterierna enligt NFS 
2004:10 och dess ändringsbestämmelser NFS 2010:4 eller sådan 
föreskrift som kan komma att ersätta dessa, om deponering, 
kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggningar och för deponering av avfall. 
4.4 Kundens ansvarar för att dennes Avfall, oavsett om det 
levererats av Kunden eller hämtats av Bolaget, har den 
beskaffenhet, den kemiska sammansättning och fysiska 
egenskaper i övrigt som Kunden angett i Dokumentationen och 
att Avfallet följer gällande lagkrav. I de fall Kundens Avfall ska 
deponeras ansvarar Kunden även för att avfallet är klassificerat. 
4.5 Avfall som betecknas som pumpbart får inte innehålla 
materia som helt eller delvis kan förhindra pumpning av Avfallet 
utan att det tydligt angetts i Dokumentationen. 
4.6 Material som kan medföra skada på person eller egendom 
får aldrig levereras utan särskild skriftlig överenskommelse med 
Bolaget. Radioaktivt material eller avfall som är radioaktivt 
smittat får aldrig levereras. 
5. EMBALLAGE OCH BEHÅLLARE 
5.1 Emballage som Kunden använder för Avfall ska vara väl 
tillslutet samt i alla avseenden uppfylla gällande lagar och 
föreskrifter och vara tydligt märkta med uppgift om 
avfallsproducent, innehåll, deklarationsnummer och erforderlig 
varningstext. Emballaget ska vidare följa alla övriga krav som 
Bolaget kan komma att ställa. 
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5.2 Av Bolaget tillhandahållen behållare (”Behållaren”) förblir 
Bolagets egendom och får inte flyttas eller av Kunden nyttjas till 
annat ändamål än det som finns angivet i Avtalet. Bolaget äger 
rätt att hos Kunden utföra underhåll och reparationer på 
Behållaren samt att kostnadsfritt för Kunden byta ut Behållaren 
mot en annan likartad behållare. Kunden är skyldig att vårda 
Behållaren samt att vid skadegörelse omgående rapportera 
detta till Bolaget. Kunden svarar för stöld eller skada på 
Behållaren. Kunden svarar vidare för alla kostnader samt 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 följts eller av 
att annars olämpligt material nedlagts i Behållaren. Kunden 
ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning 
av Behållare på allmän eller annan tillståndspliktig plats. 
6. LEVERANS, TRANSPORT OCH LOSSNING 
6.1 Leverans av Avfall till Bolaget ska ske efter särskild 
överenskommelse. I samband med leverans ska Kunden 
registreras hos Bolaget och uppge de uppgifter Bolaget 
efterfrågar. 
6.2 Vid Bolagets transport av Avfallet övergår risken för Avfallet 
på Bolaget när Avfallet är upplastat på Bolagets fordon, eller på 
fordon tillhörande av Bolaget anlitad transportör. Om Kunden 
själv överlämnar Avfallet till Bolaget på någon av dennes 
anläggningar övergår risken för Avfallet när Avfallet har 
omhändertagits och klassats av Bolagets personal på 
anläggningen. 
6.3 Kunden ska tillse att de lokaler och ytor där Bolaget ska 
utföra sitt arbete hos Kunden är ändamålsenliga och säkra i 
arbetsmiljöhänseende. Kunden är samordningsansvarig för 
arbetsmiljön på arbetsstället. Kunden ansvarar för att det alltid 
finns körbar väg till och från Kundens hämtställe och för att in- 
och utfarter hålls fria från snö och is. 
6.4 Bolaget ansvarar för att anläggningen där Avfallet avlämnas 
är godkänd anläggning som innehar erforderligt tillstånd där så 
krävs samt att all Bolagets hantering av Avfallet sker i 
överensstämmelse med svenska lagar med utgångspunkt från 
Kundens dokumentation. 
6.5 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. 
7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER AVSEENDE OMHÄNDERTAGANDE 
AV JORD 
7.1 Jordmassor kategoriseras som jordmassor som är icke-farligt 
avfall eller Farligt avfall. Vid invägning av omhändertagen jord 
avrundas volymer under 1 000 kilo till 1 ton. 
7.2 Leverans av förorenade jordmassor som kan klassificeras 
som Farligt avfall mottas 
enbart om Kunden har den Dokumentation som krävs enligt 
dessa allmänna villkor. Bolaget mottar aldrig jordmassor 
innehållandes radioaktiva ämnen. Kunden ansvarar för att 
upplysa Bolaget om misstänkta och konstaterade föroreningar 
som kan finnas i jordmassorna. 
7.3 Om inget annat skriftligen har överenskommits mellan 
parterna ska levererat avfall vara så homogent att avfallets 
egenskaper i ett enskilt stickprov i en enskild provpunkt i 
avfallet inte får överstiga vad som redovisats i 
dokumentationen. 
7.4 Jordmassor som levereras till Bolaget får inte innehålla 
tegel, betong, asfalt eller andra liknande typer av 
avfallsfraktioner. Förekommer inslag av sådana avfallsfraktioner 
i inkommande jordmassor har Bolaget rätt att ta ut 
tilläggsavgifter från Kunden för omhändertagande m.m. Med 

asfalt avses slitlager och bitumenbundet bärlager fäst i slitlagret 
(asfaltskakor samt det underliggande bärlager som fäster i 
asfaltkakorna). 
7.5 Om det förekommer främmande material i jorden som ger 
upphov till att sortering krävs har Bolaget rätt att ta ut extra 
tilläggsavgifter. 
8. RÄTT ATT NEKA OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL 
Bolaget har rätt att neka att ta emot Avfall eller har rätt att på 
Kundens bekostnad och ansvar återsända eller destruera 
Avfallet om Avfallet avviker från vad som följer av Avtalet, om 
Kunden brutit mot någon bestämmelse i Avtalet, eller om 
Kunden har åsidosatt gällande lagstiftning eller instruktioner 
från Bolaget. 
9. FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER 
9.1 Produkterna ska, om annat inte skriftligen överenskommits 
mellan parterna, levereras från av Bolaget angiven anläggning. 
Bolaget förbehåller sig rätten att leverera Produkterna till 
Kunden i delleveranser. 
9.2 För det fall leveransen på Kundens begäran skjuts upp, ska 
Kunden svara för alla kostnader och utgifter som kan uppstå 
som en följd av den uppskjutna leveransen. 
9.3 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 Bolaget 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 försenade Produkter enligt denna punkt utgör den enda 
påföljd som Kunden har rätt att göra gällande i händelse av 
försenad leverans. 
9.4 Kunden ska vid mottagen leverans kontrollera Produkterna 
utifrån synliga fel och att kvantiteten stämmer med vad som 
angivits på packsedlar samt kvittera mottagandet av 
Produkterna. Om den levererade kvantiteten av Produkter 
avviker från den kvantitet som Kunden beställt ska Kunden 
omgående, dock senast efterföljande arbetsdag, meddela detta 
till Bolaget. Underlåter Kunden att reklamera i enlighet med 
ovan förlorar Kunden sin rätt att åberopa avvikelsen eller 
skadan. 
10. REKLAMATION 
10.1 Reklamation avseende fel eller brist i Tjänst eller Produkt 
som Bolaget har tillhandahållit ska ske skriftligen omgående 
efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha 
upptäckts av Kunden. Med undantag för vad som anges ovan i 
punkten 9.4 får Kunden under inga omständigheter åberopa fel 
eller brist som inte har reklamerats inom en (1) månad efter det 
att Tjänsten utfördes eller Produkten levererades. 
10.2 Om en av Bolaget tillhandahållen Tjänst eller Produkt är 
behäftad med fel eller brist och detta inte beror på Kunden eller 
Kundens personal och Kunden inom rätt tid reklamerat felet 
eller bristen, ska Bolaget, på egen bekostnad åtgärda felet eller 
bristen, företa om leverans eller medge prisavdrag till Kunden 
motsvarande felet eller bristen. Utöver vad som anges i denna 
punkt svarar Bolaget inte för fel eller brister. 
11. SKADESTÅND 
Kunden ska ersätta Bolaget för alla kostnader och all skada som 
uppkommer på grund av att Kunden lämnar Avfall till Bolaget på 
sätt som strider mot Avtalet, eller om Kunden åsidosatt annat 
åtagande eller annan bestämmelse i Avtalet. Kunden ska vidare 
hålla Bolaget skadeslöst för kostnader och ersättning som 
Bolaget tvingas utge till tredje man på grund av sådana 
förhållanden. 
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12. ANSVARSBEGRÄNSNING 
12.1 Vid parts avtalsbrott har den andra parten rätt till 
ersättning för skador hänförliga till avtalsbrottet. Bolagets 
ansvar under Avtalet är dock begränsat till direkta skador och 
per skada till ett belopp motsvarande priset för samtliga 
Tjänster och/eller Produkter som Bolaget levererat till Kunden 
under den närmast föregående tolvmånadersperioden. Bolaget 
ansvarar inte i något fall för indirekta förluster eller följdskador 
såsom exempelvis utebliven vinst eller produktionsbortfall. 
12.2 Bolagets ansvar för fel, brister, förseningar och övriga 
avtalsbrott är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa 
allmänna villkor. Kunden har inte rätt att göra gällande några 
andra påföljder än de som anges i dessa allmänna villkor. 
13. ÄGANDERÄTT 
Äganderätten till Avfall som hämtats av Bolaget övergår till 
Bolaget efter genomförd 
tömning och upplastning på Bolagets fordon eller på fordon 
tillhörande av Bolaget anlitad transportör. 
14. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
14.1 Avtalstiden framgår av det av parterna individuellt 
tecknade Avtalet. 
14.2 Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i 
förtid om den andra parten begått ett väsentligt avtalsbrott och 
inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig 
uppmaning. Bolaget äger vidare rätt att med omedelbar verkan 
säga upp Avtalet om dröjsmål med betalning föreligger med 
mer än två (2) månader. 
14.3 Uppsägning av Avtalet enligt punkten 14.2 ovan ska ske 
skriftligen. 
15. INSOLVENS 
Om Kunden blivit försatt i konkurs, inlett förfarande om 
företagsrekonstruktion, inställt sina betalningar eller i övrigt 
enligt Bolagets bedömning får anses vara på obestånd så att 
köpeskillingen inte rätteligen kan erläggas äger Bolaget rätt att 
häva avtalet avseende ännu icke betald del av Tjänster och/eller 
Produkter. 
16. FORCE MAJEURE 
Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet 
väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet 
som part inte kunnat råda över och vars följder part inte heller 
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis 
allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, 
terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, 
ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt 
fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av 
omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund 
som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Part 
som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt ska utan 
oskäligt dröjsmål lämna den andra parten skriftligt meddelande 
härom. Om parts fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet 
till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på 
grund av omständighet som anges ovan får den andra parten 
skriftligen avbeställa en order med omedelbar verkan. 
17. ÖVERLÅTELSE 
Part äger inte rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter utan den andra Partens skriftliga 
godkännande. Bolaget äger emellertid rätt att överlåta Avtalet 
inklusive rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom 
samma koncern eller till av Bolaget utsedd uppdragstagare. 
Likaså äger Bolaget rätt att överlåta utestående fordran mot 
Kunden till tredje man. 
18. TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG 
18.1 Tvist i anledning av Avtalet ska, om Bolaget så begär, 
slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande ska gälla om inte institutet – med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 
omständigheter – bestämmer att Reglerna för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på 
förfarandet. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. 
18.2 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 


