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1. Tillämpning  

1.1 Med avfall avses i dessa 

allmänna villkor avfall och farligt 

avfall enligt definitionen i 

miljöbalken (1998:808) och 

avfallsförordningen (2011:927) eller 

i andra tillämpliga avfallslagar och 

-förordningar i kraft. 

1.2 Dessa allmänna bestämmelser 

skall, om inget annat avtalats 

skriftligen, äga tillämpning på 

förhållanden, då PULS AB har 

Kundens uppdrag att samla in och 

transportera Kundens farliga avfall 

till godkänd mottagare för 

behandling och/eller återvinning. 

1.3 PULS AB ska vara ansvarigt för 

att inneha alla föreskrivna tillstånd 

som krävs för att utföra tjänsterna 

och säkerställa de lagstadgade 

kvalifikationer som krävs. PULS AB 

åtar sig att utföra tjänsterna på ett 

professionellt sätt i enlighet med 

sina miljötillstånd och lagstadgade 

krav. 

2 Avtalstid 

 2.1 Avtalstid framgår av det 

individuellt tecknade avtalet 

mellan Kunden och PULS AB.  

3. Deklaration.  

3.1 All insamling av farligt avfall 

förutsätter upprättande av 

beställning / deklaration. 

Deklaration enligt vad som framgår 

nedan skall ha undertecknats av 

Kunden senast i samband med att 

PULS AB påbörjar uppdraget enligt 

detta avtal. Då transport av farligt 

avfall sker genom PULS AB försorg, 

skall av PULS AB fastställt formulär 

”Deklaration” användas. Om olika 

slags farligt avfall insamlas och 

transporteras, skall varje enskilt 

avfallsslag deklareras för sig och 

vara uppmärkt med 

avfallsbenämning samt EWC kod. 

Vid upprepad insamling och 

transport av samma avfallsslag, 

kan Kunden hänvisa till redan 

upprättad ”Deklaration” med 

specifikt ID-nummer. Vid varje 

sådant tillfälle skall vad som 

angetts i ”Deklaration” om avfallets 

egenskaper och övriga 

bestämmelser i ”Allmänna villkor – 

Farligt Avfall” gälla. Om 

förhållanden som angetts i 

”Deklaration” ändras eller annan 

omständighet som är av betydelse 

för PULS hantering föreligger eller 

uppkommer, är Kunden skyldig att 

genast ge PULS AB skriftligt besked 

härom. 

 4. Avfallets överensstämmelse 

med ”Deklaration”. 

4.1 Kundens farliga avfall skall ha 

sådan kemisk sammansättning 

och fysikaliska egenskaper som 

angivits i ”Deklaration”. Kunden 

ansvarar för att de uppgifter som 

lämnas i ”Deklaration” är riktiga. 

PULS AB assisterar Kunden vid 

upprättande av ”Deklaration”. 

Dock övertar PULS AB inte 

därigenom det legala ansvaret för 

att lämnade uppgifter om Kundens 

avfall är korrekta. Om avfallet 

avviker från vad som angetts i 

”Deklaration”, då PULS AB 

avhämtar avfallet, och PULS AB 

lider ekonomisk eller annan skada 

därav, skall Kunden ersätta PULS 

AB med anledning av avvikelsen – 

inklusive PULS AB kostnader för 

provtagning. Dessutom kan 

skadeståndsskyldighet enligt 

paragraf 11 nedan föreligga.  

8. Transport 

 Tömning och transport av farligt 

avfall sker med avtalat intervall, 

företrädesvis vardagar, så att 

avtalade hämtningstillfällen 

fördelas jämnt under 

året/säsongen. PULS AB upprättar 

transporthandlingarna som krävs 

för transporten enligt den 

information som Kunden lämnar 

vid beställningen. Det juridiska 

ansvaret för att förbereda 

transportdokumentet ligger 

fortfarande hos Kunden. Vid 

lastning bekräftar Kunden 

transporthandlingarna med sitt 

namn och sin underskrift. Om 

budning/avrop avtalats sker 

hämtning efter begäran per email 

eller telefon normalt inom en 

vecka. Om budning ej avtalats i 

förväg sker budning inom tid som 

överenskommelse från fall till fall.  

Kunden skall beställa transport av 

avfall genom att kontakta PULS AB 

på telefon eller mejl. I denna 

beställning skall avfallsslag och ca 

volym uppges. PULS AB har rätt att 

vägra att utföra 

tömning/transporter vid särskilda 

skäl. Bland annat betraktas 

följande skäl som särskilda: - de 

uppgifter som lämnas om avfallet 

är felaktiga eller ofullständiga och 

avfallet inte kan, enligt PULS AB 

uppfattning, behandlas på ett 

säkert sätt i enlighet med lagen 

och lagstadgade krav vid PULS AB 

anläggning. - Kunden har en 

obetald prestation till PULS AB 

som baserar sig på ett avtal eller 

på en annan prestation utförd av 

PULS AB eller betalningen har 

uteblivit på grund av 

företagsrekonstruktion, likvidation 

eller det finns skäl att anta att det 

föreligger insolvens. - det 

levererade avfallet är inte 

emballerat och/eller märkt i 

enlighet med tillämpliga 

bestämmelser. Alternativt kan 

PULS AB korrigera bristerna i 

emballaget och märkningar på 

Kundens vägnar och debitera 

Kunden kostnaden. Kunden är 

ansvarig för alla kostnader och 

skador som PULS AB åsamkas på 

grund av eventuella bristfälliga 

eller skadade emballage eller 

eventuella märkningar som 

saknas. Risken för avfallet övergår 

från Kunden till PULS AB då 

mottagning av transporten 

vederbörligen erkänns genom en 

notering i transportdokumentet 

eller PULS AB har haft möjlighet att 

kontrollera avfallets mängd och 

sammansättning vid 

mottagningsplatsen. Om det efter 

mottagningen visar sig att de 

uppgifter om avfallet som Kunden 

har lämnat är felaktiga och/eller 

ofullständiga har PULS AB rätt att 

kräva ersättning för eventuella 

kostnader och skador som har 
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upp-stått på grund av de felaktiga 

och/eller ofullständiga uppgifter 

som Kunden har lämnat. 

Äganderätt av avfallet övergår till 

PULS AB då avfallet har lastats på 

fordonet om inget annat har 

överenskommits. PULS AB tar inte 

emot radioaktivt avfall  

9. Farligt Avfall – vidare hantering. 

PULS AB ansvarar för att avfallet 

endast avlämnas till 

tillståndsprövade och godkända 

anläggningar samt att all övrig 

hantering sker i full 

överensstämmelse med tillämpliga 

lagar och bestämmelser.  

10. Priser och betalningsvillkor.  

Avtalade priser gäller exkl. moms 

och avser arbeten samt tjänster 

utförda på ordinarie arbetstid – om 

inte annat anges. Avtalade priser 

avseende hyror, transporter, 

abonnemang och Tim tid med 

manskap äger PULS AB rätt att 

justera med index, men inte 

begränsat till, SÅ Index 8 ( 

basmånad oktober) Justering av 

indexet sker i januari månad. För ej 

avtalad budning äger PULS AB 

debitera timersättning, om ej 

annat fastställts i gällande prislista. 

PULS AB äger alltid rätt till full 

ersättning för sådan 

behandlingsavgift som tas ut av 

behandlingsanläggning. Avtalade 

priser avseende behandling 

grundas på de behandlingsavgifter 

som föreligger vid detta avtals 

slutande. Skulle gällande 

behandlingsavgifter ändras under 

avtalsperioden äger PULS AB rätt 

att med omedelbar verkan justera 

priset. Om behandlingspris ej 

uttryckligen avtalats, gäller PULS 

AB vid var tid gällande prislista. 

Om materialersättning utgår för 

något eller några av Kundens 

avfallsslag, regleras ekonomisk 

kompensation till Kunden i 

särskild ordning. 

Materialersättning regleras i 

enlighet med gällande dagspris. 

Om avfallets eller materialets 

sammansättning och egenskaper - 

eller i något annat avseende - ej 

stämmer överens med vad som 

angivits i ”Deklaration” eller med 

vad som i övrigt avtalats, äger 

PULS AB rätt att justera priset 

alternativt att debitera extra 

kostnader. PULS AB äger rätt 

debitera kunden extra avgifter som 

föranleds av uppdraget så som 

biltullar, färje-, bro och andra 

avgifter, vilka föranleds av 

myndighetsbeslut. Sådana avgifter 

ingår ej i avtalat pris. För väntetid, 

som ej orsakats av fel på PULS AB 

insamlingsfordon, äger PULS AB 

rätt att debitera timtid, minsta 

debitering ½ timme. 

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. 

Faktureringsavgift debiteras. Vid 

likvid efter fakturans förfallodag 

debiteras Kunden dröjsmålsränta 

enligt räntelagen. Nya lagar, 

författningar, liksom andra beslut 

av myndigheter, som träder i kraft 

under avtalsperioden och som 

utökar arten eller omfattningen av 

åtagandet eller sättet för dess 

utförande, eller medför 

tillkommande avgifter eller skatter 

hänförliga till uppdraget ger PULS 

AB rätt att omedelbart justera 

priser från tidpunkt, då sådan lag 

eller författning trätt i kraft.  

11. Skadestånd. 

 Om Kunden lämnar farligt avfall 

till PULS AB, med egenskaper som 

avviker från lämnade uppgifter i 

”Deklaration” enligt ovan ( Jämför 

paragraf 3 och 4 ), och PULS AB, 

hos PULS AB anställd personal, 

eller av PULS AB anlitad 

underentreprenör förorsakas 

kostnader eller vållas skada såsom 

t. ex driftsstörning, skadestånd 

mot tredje man, kostnader för 

åtgärder och andra avgifter som 

ålagts PULS AB av myndighet, 

genom lagstiftning m.m., skall 

Kunden, utöver vad som framgår 

av punkten 10 ovan ersätta PULS 

AB:s skada. Detsamma gäller om 

Kunden på annat sätt åsidosatt 

sina skyldigheter enligt dessa 

bestämmelser och PULS AB vållas 

skada därav. Kunden ansvarar 

dock inte för skada som orsakats 

av PULS AB genom uppsåt eller 

grov oaktsamhet. 

12. Befrielsegrund ( force majeure 

).  

Om omständigheter över vilka 

PULS AB inte råder medför att 

PULS AB skyldigheter enligt dessa 

bestämmelser väsentligt försvåras 

eller medför oförsvarliga 

kostnadsökningar, skall PULS AB 

underlåtenhet att fullgöra 

förpliktelserna inte utgöra 

kontraktsbrott. Sådana 

omständigheter kan vara t. ex; 

Strejk, lockout, eldsvåda, 

naturhinder, kraftbrist, tillfälliga 

strömavbrott, skador på den 

maskinella utrustningen, 

nödvändiga reparationsarbeten, 

åtgärder eller förelägganden från 

myndigheter.  

13. Uppsägning. 

 Uppsägning av avtalet skall ske 

skriftligen för att gälla. PULS AB 

äger rätt att med omedelbar 

verkan säga upp avtalet om 

dröjsmål med betalning föreligger 

med mer än två (2) månader. 

Uppsäges ej avtalet av endera 

parten senast 6 månader före 

avtalstidens utgång förlängs det 

med 1 år i sänder med samma 

uppsägningstid som tidigare 

 14. Skiljedom.  

Tvist mellan parterna rörande 

tillkomsten, tolkningen eller 

tillämpningen av detta avtal liksom 

alla därur härflytande 

rättsförhållanden skall avgöras av 

skiljemän enligt lag därom 

understiger omtvistat värde 

(exklusive eventuella räntekrav) 

800.000 kronor skall antalet 

skiljemän vara en som utses av 

Stockholms Handelskammare. Vad 

som gäller i rättegångsbalken om 

omröstning och 

rättegångskostnader skall gälla i 

förfarande 


