
Allmänna villkor gäller vid beställning av tjänster eller produkter mellan kasta AB och 
kund, om inte annat avtalats skriftligt. 

Kasta AB tar emot och sorterar byggavfall som ej klassas som farligt avfall enligt lag. 
Beställning sker till kontaktpersoner enligt Avtalet. 
Leverantören hämtar enligt överenskommelse helgfria vardagar 06.00-18.00. Kan 
hämtning inte ske avtalad tid ska det meddelas vid beställningstillfälle. 

Det är Köparens ansvar att hämtning kan ske på en säker och tillgänglig plats. 
Kunden ska tillse att väg fram till anvisad uppställningsplats är fri från hinder så att 
Kasta AB obehindratoch säkertkan utföra avtalade tjänster och leveranser. 

 Vägen ska vara Bk2 klassad eller högre 
 Fri höjd minst 4.5 meter 
 Vägen ska vara minst 3 meter bred 
 Lastbil ska kunna parkera utan att störa trafik och allmänheten. 
 Säckar som står längre än 3 meter från vägen ska meddelas vid beställning 

Beställaren ansvarar för att container och säckar inte är överlastade. Säckar ska vara 
förslutna. Containrar ska vara jämt lastade, föremål får inte sticka upp överkanten. 
Anser beställare att vägen till beställd upphämtningsplats inte kan nås med lastbil så 
ska det meddelas vid beställningstillfället. Annars debiteras beställare för en 
bomkörning. 

Farligt avfall. 
Vid upphämtning av farligt avfall skall en deklaration upprättas med EWC-kod och 
avfallsbenämning. 
Vid upphämtning av olika slags farligt avfall skall varje avfallsslag deklareras för sig. 
Köparen är ansvarig för att farligt avfall inte blandas med vanligt avfall. 



Köparen är skyldig att tillhandahålla emballage som uppfyller kraven för ADR-s 
(Bestämmelser för transport av farligt avfall) 

Beställningar gjorda innan klockan 15.00 hämtas i regel senast dagen efter. 

Leveranser sker klockan 07.00-17.00 om inte annat avtalats. 

Kasta AB har rätt att debitera kund extra om inte kunden förhåller sig till avtalet. 

Omklassning av container/säckar 
Överlastning. 
Bomkörning. 
Ej deklarerat farligt avfall/farligt avfall i säckar med vanligt avfall. 
Ej försluten säck. 
Missvårdad container. 
Med mera. 

Priser enligt Leverantörens prislista. Priser justeras årligen. 
Alla priser är exklusive moms. 

Vid uppenbara felaktigheter i prislistan kan prisjusteringar ske under prislistans 
giltighetstid, Leverantören informerar Köparen om såna ändringar utan dröjsmål. 

Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter att uppdraget är slutfört. 
Har inte betalning skett i rätt tid har Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt 
lag. 
Leverantören debiterar inte faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande. 

Befrielsegrunder (force Majeure) 



Om part förhindras att fullgöra Avtalet av omständighet utanför dennes kontroll som 
parten inte skäligen kunde förväntas ha räk¬nat med vid Avtalets ingående och vars 
följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller om parts 
underleveran¬tör förhindras att fullgöra leverans på grund av omständighet som anges 
här, skall detta medföra befrielse från vite och andra påföljder. Krig och mobilisering, 
brand, ransonering beslutad av myndighet, andra myndighetsbeslut som inte har med 
förhållanden hos parternas verksamhet att göra, upplopp, statligt beslag, 
strejker/lockouter som inte har sin orsak i förhållanden hos Leverantören eller 
Leverantörens Verksamhet samt naturkatastrofer och liknande omständigheter utgör 
befrielsegrunder enligt denna punkt. 
Part som önskar åberopa omständighet som anges i denna punkt skall snarast 
underrätta den andra parten därom genom ett skriftlig meddelande. Part skall också 
underrätta den andra parten skriftligen så snart omständlig¬heten upphör att hindra 
Avtalets fullgörande. 
Har Avtalets fullgörande försenats med mer än tre månader på grund av omständighet 
som anges i denna punkt, har vardera parten rätt att häva Avtalet genom skriftligt 
meddelande till den andra parten. 

 


