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1.  Inledande bestämmelser 

 

1.1 Bestämmelserna i dessa särskilda villkor ska, om parterna 

inte skriftligen avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll 

mellan Ragn-Sells och Kunden när denne uppdrar åt Ragn-

Sells att utföra cisternkontroll/rengöring. Utöver vad som 

föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Ragn-Sells 

Allmänna villkor.  

 

2.  Kundens skyldigheter 

 

2.1  Kunden ska i god tid före det att kontrakterat arbete ska 

påbörjas till Ragn-Sells överlämna alla de handlingar och alla 

de upplysningar i övrigt som kan erfordras för att utföra 

arbetet eller förenkla arbetet. Denna information ska alltid 

innehålla uppgifter om:  

• var cisternen är belägen;  

• hur cisternen är konstruerad och utformad;  

• vilka material som ingår i cisternen;  

• hur cisternen har använts och vad som har förvarats i denna;  

• vilka risker som kan tänkas vara förenade med uppdraget. 

 

2.2 Kunden ska tillse  

• att Ragn-Sells fordon kan uppställas på en för ändamålet 

lämplig plats i direkt anslutning till arbetsstället;  

• att Ragn-Sells och dess personal när det kontrakterade 

arbetet ska utföras bereds tillträde till lokaler, anläggningar 

och andra utrymmen som krävs för att bolaget ska obehindrat 

kunna utföra kontrakterat arbete; 

• att stänga av värmeslingor minst 24 timmar före arbetets 

påbörjande eller den andra minsta tid som Ragn-Sells kan 

ange i det enskilda fallet;  

• att ombesörja fria luftvägar så att nödvändig 

cisternventilation kan anslutas;  

• att även i övrigt avlägsna samtliga hinder, vilka kan 

förhindra eller försvåra arbetets utförande;  

• att avlägsna alla föremål som skulle kunna komma till 

skada vid kontraktsarbetets utförande (om så ej sker ansvarar 

Kunden själv för eventuell skada som uppstår till följd 

därav). 

 

3. Ragn-Sells skyldigheter 

 

3.1 I åtagande att utföra cisternkontroll/rengöring ingår, om 

parterna inte avtalar något annat, följande moment:  

 • rengöring och kontroll av cistern enligt de krav som från tid 

till annan kan för ändamålet uppställas av Naturvårdsverket 

och/eller MSB;  

 • dokumentation av kontrollen i kontrollrapport där 

eventuella fel och brister noteras;  

 • städning (grovstädning) efter slutfört arbete. 

  

3.2 Annat åtagande än sådant som avses i punkt 3.1 – såsom t.ex. 

byte av packning, överfyllningsskydd eller cisternlucka – 

utförs endast efter särskild överenskommelse mellan 

parterna.  

 

3.3 Ragn-Sells har, oavsett vad som föreskrivs i punkterna 3.1 

och 3.2 ovan eller i annan ordning avtalats mellan parterna, 

rätt att utföra arbetet på annat sätt, t.ex. genom användande 

av annat material eller annan metod, om det antingen inte är 

möjligt att utföra arbetet på det sätt som avtalats eller om 

funktionen eller nyttan för Kunden inte påverkas negativt. 

 

3.4 Ragn-Sells ska till Kundens ombud anmäla när det 

kontrakterade arbetet är färdigt. 

 

3.5 Ragn-Sells personal ska kunna förete ID-kort eller 

motsvarande som utvisar att de är anställda av Ragn-Sells. 

Om och i den mån särskild behörighet krävs för arbetet, ska 

den personal som utför arbetet ifråga ha sådan behörighet. 

  

4. Farligt avfall, farligt gods m.m. 

 

4.1 Om Ragn-Sells åtagit sig att utföra transport av farligt 

(miljöfarligt) avfall eller farligt gods erinras Kunden om 

dennes skyldighet att bl.a. överlämna sådan skriftlig 

deklaration och intyg som omnämns i lagen respektive 

förordningen om transport av farligt gods. Kunden ska 

dessutom överlämna skriftlig instruktion som anger på vilket 

sätt godset är farligt och vilka åtgärder som ska vidtas för att 

motverka eller undanröja fara som kan uppstå under 

transporten. Vid transport av farligt avfall gäller, utöver dessa 

särskilda villkor, i fråga om farligt avfall vad som föreskrivs i 

Ragn-Sells Särskilda villkor avseende hantering av farligt 

avfall. 

  

5. Samråd 

 

5.1 Kunden och Ragn-Sells ska i samråd bestämma tidpunkter för 

eventuella möten för planering av arbetet, avstämningar, 

kontroll av utfört arbete m.m.  

 

 

 


