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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 hantera farligt avfall (FA). Utöver vad som 

föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Ragn-Sells 

Allmänna villkor. 

 

2.  Avfallsdeklaration, transportdokument m.m. 

 

2.1  Kunden ska genom provtagning och analys eller på annat för 

ändamålet lämpligt och tillförlitligt sätt informera sig om FA 

och dess kemiska sammansättning och fysikaliska 

egenskaper. 

 

2.2 Kunden ska, om inte annat framgår av punkt 2.3, för varje 

slags FA som lämnas till Ragn-Sells lämna en skriftlig 

redogörelse för FA på ett av Ragn-Sells fastställt formulär, 

vilket ska undertecknas av Kunden och sändas till Ragn-Sells 

med post eller fax. Innan en sådan redogörelse har upprättats 

och mottagits av Ragn-Sells får FA inte lämnas till Ragn-

Sells. 

 

2.3 Kunden kan, om inte punkt 2.4 är tillämplig, lämna FA till 

Ragn-Sells utan att avge en för detta särskild redogörelse, om 

(1) Kunden aviserar att avlämnande ska ske, (2) Ragn-Sells 

samtycker till att ta emot partiet och (3) Kunden hänvisar till 

en tidigare av Kunden till Ragn-Sells överlämnad, enligt 

punkt 2.2 upprättad och överlämnad redogörelse. Ragn-Sells 

kan dock i ett enskilt fall medge undantag från krav (3) i 

föregående mening. Vid sådant avlämnande som behandlas i 

detta stycke ska det som har angivits i den tidigare 

överlämnade redogörelsen om FA:s sammansättning, 

egenskaper m.m. samt vad som i övrigt föreskrivs i lag eller 

annan författning och dessa bestämmelser gälla. 

 

2.4 Förekommer anledning att anta att FA som ska avlämnas av 

Kunden kan komma att bli föremål för deponering ska FA 

karakteriseras och därvid framkommande uppgifter 

dokumenteras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter 

om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering av avfall, NFS 

2004:10 eller senare gällande föreskrift. För ändamålet 

tillhandahåller Ragn-Sells en särskild avfallsdeklaration som 

Kunden ska fylla i och underteckna. 

 

2.5 Kunden ska tillse att transportdokument enligt 6 kap. 19 § 

avfallsförordningen och/eller ADR-S 2019, kapitel 5.4 eller 

senare gällande förordning upprättas och överlämnas till 

mottagaren. 

 

2.6 Finns det anledning att befara att uppgifterna i en sådan 

handling som avses i punkterna 2.2-2.5 skulle vara oriktiga 

eller om det uppkommer förhållande av betydelse för Ragn-

Sells hantering av FA, ska Kunden genast underrätta Ragn-

Sells om detta. 

 

2.7 Kunden ska, om Ragn-Sells begär det, med avseende på ett 

parti FA överlämna analysresultat avseende eller prov på 

partiet innan det får lämnas till Ragn-Sells. Analys ska ske i 

enlighet med de villkor som Ragn-Sells kan fastställa. 

 

3. Avvikelse från redogörelse eller avfallsdeklaration 

 

3.1 Kunden ansvarar ensam för att FA som har lämnats till Ragn-

Sells har den sammansättning och de egenskaper som har 

uppgivits i sådan redogörelse som avses i punkterna 2.2-2.5. 

Detta gäller även om Ragn-Sells skulle ha biträtt Kunden vid 

upprättandet av redogörelsen, avfallsdeklarationen eller 

transportdokumentet. 

  

3.2 Om FA som har lämnats till Ragn-Sells skulle avvika från 

vad som uppgivits i redogörelse eller Ragn-Sells 

basdeklarationer för standardiserade material eller i den för 

Kunden unika avfallsdeklarationen eller vad Ragn-Sells 

annars haft anledning att räkna med ska Kunden ersätta 

Ragn-Sells för alla de kostnader, skador och förluster som 

Ragn-Sells kan förorsakas till följd av denna avvikelse. 

Ragn-Sells har även rätt att på Kundens bekostnad återsända 

aktuellt FA eller det som återstår av detta till Kunden.  

  

4. Emballage  

 

4.1 Avlämnas FA i emballage som inte för ändamålet 

tillhandahållits av Ragn-Sells gäller följande. 

 

4.2 Emballage ska  

 ▪ vara väl tillslutet och av god kvalitet;  

 ▪ uppfylla de krav som från tid till annan kan uppställas i lag 

eller annan författning, t.ex. ADR-S, eller av Ragn-Sells;  

 ▪ vara tydligt märkt på ett beständigt sätt med avsändare och 

innehåll enligt anvisningar från Ragn-Sells samt med övriga 

uppgifter som kan krävas enligt lag eller annan författning;  

 ▪ inte fyllas till mer än 90 % eller innehålla material som 

kan förhindra eller försvåra pumpning, om det innehåller 

FA som kan betecknas som pumpbart;  

 ▪ betraktas som engångsemballage och inte behöva återlämnas 

till Kunden. 

 

4.3 För vissa typer av FA kan särskilda av Ragn-Sells fastställda 

villkor avseende sortering, emballage, vikt, dimensioner eller 

annat gälla. Kunden är skyldig att före avlämnande kontrollera 

med Ragn-Sells om sådana villkor finns och, om så är fallet, 

även iaktta dessa. 

 

4.4 Om Kunden försummar att i något avseende fullgöra sina 

skyldigheter enligt punkt 4.2 eller punkt 4.3, ska Kunden 

ersätta Ragn-Sells för alla kostnader, skador och förluster som 

Ragn-Sells kan förorsakas till följd av denna Kundens 

försummelse. Om försummelsen skulle väsentligt försvåra 

Ragn-Sells hantering eller medföra väsentlig kostnadsökning 

för Ragn-Sells, får Ragn-Sells i stället på Kundens bekostnad 

återsända det aktuella partiet FA eller det som återstår av detta 

till Kunden. 

  

5. Leverans och transport 

 

5.1 Kunden får inte lämna FA till Ragn-Sells om inte Ragn-Sells 

uttryckligen har samtyckt till att ta emot detta.  

 

5.2 Kunden står faran för FA fram till det att detta har avlämnats 

till Ragn-Sells genom att placeras i ett av Ragn-Sells anvisat 

mottagningsutrymme, alternativt mottagits av Ragn-Sells eller 

av Ragn-Sells anlitad underentreprenör (transportör) för 

transport. 

 

5.3 Transport av FA ingår i Ragn-Sells uppdrag endast om detta 

särskilt avtalats mellan parterna. 

 

5.4 När transport av FA ombesörjs av Ragn-Sells gäller följande. 

Kunden ska tillse att hämtning och borttransport av FA kan 

ske obehindrat. Om det inte är uppenbart vilket material som 

ska borttransporteras ska Kunden även ombesörja att det 

material som ska borttransporteras genom Ragn-Sells försorg 

är utmärkt på ett tydligt sätt eller att det på platsen finns 

personal som kan peka ut detta. 

 


