ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
för leverans och mottagning av spillolja, 2004:1
1. Tillämpning
Dessa allmänna bestämmelser skall utgöra avtalsvillkor mellan Svensk Oljeåtervinning AB
(“Bolaget”), och den som levererar spillolja
(“Leverantören”). Som avtalsvillkor skall även
gälla de villkor som anges i av Bolaget avgiven
och bekräftad offert till Leverantören.
Dessa villkor kan ändras eller kompletteras genom
skriftlig överenskommelse mellan parterna.
2. Leveransdeklaration
2.1 Varje leverans av spillolja till Bolaget skall följas
av en av Leverantören behörigen undertecknad
deklaration.
2.2 Leverantören skall utan anmodan av Bolaget överlämna deklaration, analysresultat eller prov på
spillolja innan leverans sker till Bolaget.
3. Överensstämmelse med Deklaration

4. Leverans, transport och försäkring
4.1 Leverans av spillolja till Bolaget sker enligt särskild överenskommelse.
4.2 Leverantören skall ha ansvaret för spilloljan intill
dess att den avlämnats till Bolaget genom att den
pumpats in i av Bolaget anvisat mottagningsutrymme.
4.3 Leverantören svarar för att vid envar tid gällande
lagar, transportförordningar och föreskrifter för
ifrågavarande gods följs, samt att Leverantören
har ansvarsförsäkring som täcker de skador som
kan uppkomma.
5. Priser
5.1 Ersättning för mottagande av spillolja enligt dessa
bestämmelser baseras på emellan parterna överenskomna priser och avgifter. Om sådan överenskommelse inte har träffats, gäller Bolagets från tid
till annan gällande prislista.

3.1 Levererad spillolja skall ha en sådan kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper, som uppgivits i Deklarationen, eller som i övrigt följer av
dessa bestämmelser.

5.2 Leverantören bekostar transporten till av Bolaget
anvisat mottagningsställe.

3.2 Om spilloljan avviker eller visar sig avvika från
vad som angetts i punkt 3.1 skall Leverantören utöver vad som följer av nedan, ersätta Bolaget för
alla merkostnader till följd av sådana avvikelser.
Detsamma gäller om Leverantören inte iakttar
villkoren i punkt 4 nedan.

6.1 Om Parterna kommit överens om betalning mot
faktura skall beloppet vara Bolaget tillhanda
senast 30 dagar efter fakturadatum.

Om Bolaget eller av bolaget anställd personal till
följd av sådana förutnämnda avvikelser åsamkas
skada eller förluster, såsom t. ex. kostnader för
driftstörning, driftavbrott, skadestånd mot tredje
man, kostnader för åtgärder och andra avgifter
som åläggs Bolaget av offentligt organ, skall Leverantören utge ersättning härför till Bolaget. Detsamma gäller om Leverantören på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser
och Bolaget drabbas av skada eller förluster till
följd härav.
Om avvikelsen från vad som angetts i punkt 3.1 är
av sådan art och grad att Bolagets hantering av
spillolja i väsentlig grad försvåras eller omöjliggörs, har Bolaget därutöver rätt att på Leverantörens bekostnad och ansvar återsända spilloljan till
Leverantören.

6. Betalning

Vid dröjsmål med betalning skall en dröjsmålsränta på diskonto plus 9% erläggas månadsvis.
6.2 Bolaget har rätt till förskottsbetalning eller att tillfredställande säkerhet för betalning enligt dessa
bestämmelser ställts.
7. Begränsning av ansvar
7.1 Om omständigheter, som bolaget inte råder över,
medför att Bolagets avtalade skyldigheter väsentligen försvårats eller förhindras, skall Bolaget ha
rätt att underlåta att fullgöra sina förpliktelser utan
att detta skall utgöra grund till skadestånd. Sådana
omständigheter kan vara men är inte begränsade
till strejk, lockout, eldsvåda, naturhinder, transportbrist, tillfälliga elavbrott, skador på den maskinella utrustningen, åtgärder eller föreläggande
från myndigheter utanför Bolagets kontroll.
Stockholm den 8 juli 2004

