
 
 

Särskilda Villkor 
Oljeavskiljare, cisternkontroll, service 
Utfärdat december 2021 

1 Inledning 

  

   Dessa särskilda villkor ska, om parterna inte skriftligen avtalar något annat, vara 

avtalsinnehåll mellan Nemax Miljöhantering AB(’’Nemax’’) och Kunden när Kunden ger i 

uppdrag åt Nemax att hantera service och kontroll av oljeavskiljare och cistern. Utöver vad 

som föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Nemax Allmänna villkor.  

2 Genomförande 

2.1  Kunden ansvarar för att lämna över de handlingar, dokumentation och upplysningar som 

kan vara nödvändig för Nemax att ta del av för att utföra arbetet eller förenkla arbetet. 

Ovanstående material kan Nemax eller en av Nemax underleverantör efterfråga innan 

utförande av arbete. Ovanstående information ska innehålla:  

 

- hur cisternen/oljeavskiljaren är utformad/konstruerad;  

- var cisternen/oljeavskiljaren är belägen  

- vad för innehåll cisternen har/haft 

- hur cisternen har använts och vad som har förvarats 

- vilka risker som kan tänkas vara aktuella vid genomförandet av uppdraget.  

 

2.2  Kundens ansvar över att Nemax kan uppställa fordon och utrustning på en lämplig och 

ändamålsenlig plats i anslutning till arbetsområdet. Nemax, eller av Nemax anlitad 

underleverantör ska kunna beredas tillträde till lokaler, anläggningar och andra utrymmen 

som krävs för att Nemax ska obehindrat kunna utföra tjänst hos kund.  

 

Kunden bör även avlägsna hinder som kan förhindra eller försvåra Nemax utförande av 

arbetet, samt avlägsna föremål som kan komma till skada vid utförande av arbetet. 

Försummar kunden detta ansvarar Kunden själv för aktuell eller eventuell skada som kan 

uppstå i anslutning till detta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 Nemax skyldigheter 

3.1  Nemax ska rätta sig efter gällande säkerhetsföreskrifter och direktiv från Kunden vid 

tjänstens fullgörande. 

3.2  Nemax besiktningar och kontroller genomförs enligt standard SSN-858 och följer MSB 

2018:3 samt NFS 2021:10 och dess senare lydelser. 

3.3  I Nemax arbete ingår dokumentation av kontrollen i kontrollrapport där aktuella eller 

eventuella fel och brister noteras och meddelas därom. Kontrollrapporten finns alltid 

tillgänglig på Mina Sidor. Vid utförande av tjänsten kan dokumentationen och kontrollen hos 

Kund utföras och lagras av en av Nemax underleverantörer. Förevarande fall förutsätter 

överföring av Kundens uppgifter mellan Nemax under leverantör och Nemax för att uppfylla 

den aktuella avtalsprestationen.  

3.4 Nemax har 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.  

 

4 Kommunikation 

  

4.1  Kund ansvarar för att utnämna en kontaktperson och informera leverantören om hur denna 

kan kontaktas. Vid frånvaro så som semester, tjänstledighet, långtidssjukdom etc. ska 

parterna meddela varandra om vem/vilka som är vikarie för ordinarie kontaktperson och 

dennes kontaktuppgifter.  

Kund och Nemax ska tillhandahålla varandra kontaktdetaljer att gälla vid 

verksamhetsstörning, krissituation eller andra exceptionella omständigheter.   

 


