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Särskilda Villkor 
Farligt avfall 
Utfärdat december 2021 

1 Inledande bestämmelser  

1.1 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 farligt avfall (FA). Utöver vad som föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Nemax 

Allmänna villkor.  

2 Nemax skyldigheter 

2.1 Om individuellt avtal anger det, ska Nemax svara för hämtning av FA hos kund samt transporten 

och omhändertagandet av kundens FA. Nemax har i ansvarar att FA lämnas till, av bemyndigad 

myndighet godkänd, slutgiltigt insamlare/anläggning samt att all övrig hantering av FA sker i 

enlighet med vid var tid gällande lag, övriga författningar, myndighetsbeslut och allmänna råd. 

2.2 Nemax har rätt att neka eller avbryta hämtning av FA om Nemax gjort bedömningen att det 

föreligger risk för skada på person, miljö eller egendom.  

2.3 Vid utförandet efter avrop/schema avhämtas beställt FA. Nemax ansvarar för att transporten till 

slutgiltig insamlare utförs enligt bestämmelserna i ADR-S. Avfallet transporteras till anläggning 

med tillstånd enligt miljöbalken (1999:808) till mellanlagring eller behandling av FA. 

Transportdokument utfärdas av Nemax eller en av Nemax underleverantör vid hämtning.  

3 Transportdokument, ombud, utförande m.m.  

3.1 Kunden ska genom lämplig provtagning och analys eller på annat ändamålsenligt och 
tillförlitligt    sätt informera sig om sitt FA och vad för kemikalisk sammansättning samt 
fysikaliska egenskaper det har.  

3.2 Kunden har möjlighet att anlita och ge Nemax i uppgift att utföra uppgifter som framgår av 

punkt 3.1. 

3.3 Kunden ska, om inte annat framgår av avtal, informera Nemax genom telefonsamtal eller mejl 

om vad för FA som ska hämtas. Vid sådana omständigheter som anges i 3.2 ska kunden 

tillgodose efterfrågat informationsmaterial, såsom säkerhetsdatablad, processbeskrivningar för 

verksamhetens produktion som kan vara väsentligt avgörande för avfallets egenskaper och 

karaktär eller annan relevant information som kan påverka avfallet, i högsta möjliga mån. Innan 

en sådan redogörelse eller sådant förarbete upprättats och tagits i beaktan av Nemax, kan inte 

FA hämtas av Nemax eller lämnas till Nemax.  
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3.4 Finns anledning att anta att FA som ska hämtas av Nemax eller lämnas av Kunden kan komma 

att bli föremål för deponering, ska FA karakteriseras och framkommande uppgifter dokumenteras 

i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (NFS 2004:10), kriterier och 

förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, eller senare 

gällande föreskrift samt allmänna råd (NFS 2011:2).  

3.5 Nemax upprättar transportdokument enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) och/eller 

ADR-S 2021, kapitel 5.4 eller senare gällande förordning upprättas.  

3.6 Kunden ska, om Nemax begär det, med avseende på ett parti FA överlämna analysresultat 

avseende eller prov på partiet innan det får lämnas till Nemax. Analys ska ske i enlighet med de 

villkor som Nemax kan fastställa. Analys kan även ges Nemax i uppgift att upprätta. 

3.7 Nemax kan agera ombud åt kunden för utförande av rapportering till avfallsregister enligt 6 

kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) anteckningsskyldighet för avfallsproducent. 

 

Avfallsrapport gällande avhämtat, antecknat och inrapporterat FA kan hämtas på Mina Sidor 

www.nemax.se.  

4 Avvikelse från redogörelse av FA 

4.1 Kunden ansvarar för att FA som har hämtats av eller lämnats till Nemax har den angivna 

sammansättning och de egenskaper som har presenterats i kommunikationen till Nemax. Detta 

oavsett om Nemax skulle ha biträtt Kunden vid upprättandet av rapport, 

transportdokumentationen eller avfallsdeklaration.  

4.2 Om FA som har hämtats eller lämnats till Nemax skulle avvika från vad som uppgivits i 

redogörelse har Nemax rätt till ersättning från Kund för de kostnader, skador och förluster som 

Nemax kan förorsakas till följd av sådan avvikelse. Nemax kan även, på kundens bekostnad, 

återsända aktuellt FA eller det som återstår av detta till Kunden.  

4.3 Sortering och arbetskostnad ingår i priser för våra användande av våra kärl. Om de utsorterade 

materialen är orena/osorterade äger Nemax rätt att debitera behandlingsavgift. 

5 Förpackning 

5.1 Avlämnas FA i förpackning som inte tillhandahållits av Nemax, ska förpackningen uppfylla 

följande rekvisit: a) vara av god kvalitet ;b) väl förslutet; c) uppfylla de krav som från tid till annan 

kan uppställas enligt lag, författning eller råd, exempelvis av ADR-S eller av Nemax; c) vara tydligt 

märkt och etiketterat på ett varaktigt sätt med avsändare och innehåll enligt anvisningar från 

Nemax samt med uppgifter som enligt lag eller annan författning ska anges; d) inte fyllas till mer 

än 90 % eller innehålla material som kan förhindra eller försvåra pumpning; e) ska betraktas som 

engångsförpackning och inte behöva återlämnas till kund.  
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5.2 För vissa typer av FA kan särskilda fastställda krav och villkor av Nemax avseende sortering, 

förpackning, vikt, dimensioner eller annat gälla. Kunden är skyldig att före avlämnande 

kontrollera med Nemax om sådana villkor finns och, om så är fallet även iaktta och förhålla sig till 

dessa.  

5.3 Om Kunden försummar sina antaganden i något avseende gällande punkt 5.1 eller 5.2, blir kund 

ersättningsskyldig alla kostnader, förluster och skador som Nemax kan förorsakas till följd av 

denna försummelse. Om försummelsen skulle väsentligt försvåra Nemax hantering eller medföra 

väsentlig kostnadsökning för Nemax, får Nemax i stället på Kundens bekostnad återsända det 

aktuella partiet FA eller det som återstår av detta till Kunden.  

6 Leverans och transport  

6.1 Transport av FA ingår i Nemax uppgift om detta särskilt avtalats mellan parterna.  

6.2 Kunden får inte lämna FA till Nemax om inte Nemax uttryckligen har samtyckt till att ta emot 

detta i kommunikationen. 

6.3 Kunden står för faran för FA fram till det att detta har avlämnats till Nemax eller mottagits av 

Nemax eller av Nemax anlitad underleverantör (transportör) för transport. Detta framgår även i 

de Allmänna villkoren. 

6.4 När transport av FA ombesörjs av Nemax tillhandahålls godsdeklarationen enligt ADR-S samt 

transportdokumentationen enligt avfallsförordningen av Nemax, samt även etikettering och 

emballering. 

6.5 Vid sådan omständighet som anges i 6.4 gäller det att Kunden ska försäkra sig om att hämtning 

och borttransport av FA kan genomföras obehindrat. Om det inte är uppenbart eller tydligt vilket 

material/fraktion som ska transporteras ska Kunden även ombesörja det material/fraktion som 

ska borttransporteras försäkra sig om att på ett tydligt sätt ange vad som ska hämtas eller se till 

att det på platsen finns personal som kan peka ut det. För att Nemax hantering av FA ska ske så 

smidigt som möjligt, ska Kunden genast underrätta Nemax om detta.  

 

 

 
 

 

 


