
CONTAB 2003

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH TRANSPORT AV 
CONTAINERS/FLAK FÖR HANDELS-, INDUSTRI- OCH BYGGNADSAVFALL ANTAGNA AV

SVENSKA ÅKERIFÖRBUNDETS (SÅ) OCH SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI)

TILLÄMPNING
Bestämmelserna är avsedda att tillämpas vid avtal
om tillhandahållande och transport av handels-,
industri- och byggnadsavfall, som ej är att betrakta
såsom farligt avfall, i container, växelflak eller jäm-
förliga behållare, i det följande gemensamt kallade
behållare. Bestämmelserna gäller om inget annat
avtalats.

1  UPPDRAGETS OMFATTNING
1.1 Uppdraget omfattar, om inte annat avtalats,
transport till och från utställningsplats och hyra av
behållare. Därjämte kan behandlingsavgift eller an-
nan avgift ingå i priset eller redovisas separat.

1.2 Om inte annat avtalats avser prisuppgifter arbe-
ten utförda på ordinarie arbetstid. Övertidsersätt-
ning debiteras för tid utanför normal förlagd arbets-
tid.

1.3 För väntetid, som beror på förhållande på mot-
partens sida, äger part rätt att debitera väntetidser-
sättning motsvarande de kostnader som uppkom-
mer genom väntetiden, dock högst tio procent av
gällande prisbasbelopp. Part har rätt till förlängning
av leveranstiden om avtalets fullgörande hindras till
följd av omständighet på motpartens sida eller till
följd av omständighet utanför partens kontroll som
han inte bort räkna med och vars följder han inte
rimligen kunnat undanröja. För rätt till förlängning
krävs att part utan dröjsmål underrättat motparten
om att befrielsegrundande omständighet inträffat.

1.4 Myndighets beslut om nya avgifter såsom biltul-
lar, färje-, bro- och liknande avgifter, vilka föranleds
av uppdraget, debiteras Beställaren såvitt Entrepre-
nören inte har eller bort känt till förekommande av-
gifter.

1.5 Om priset omfattar behandlingsavgift, skatt eller
annan sådan avgift hänförlig till avfallet och förän-
dras sådan avgift, äger Entreprenören reglera den
del av priset som motsvarar förändringen.

1.6 Vid avtal om fortlöpande tömning/byte av behål-
lare, som inte är specialbehållare, skall tom behål-
lare medfölja för att omedelbart kunna ersätta be-
hållare som hämtas. Efter underrättelse får undan-
tag dock göras om erforderlig omlastningsyta sak-
nas i rimlig närhet till uppställningsplatsen.

1.7 Växling av behållare skall ske på de tider och
med de intervall som parterna avtalat. Leverans
och hämtning av behållare skall ske så att störning
för beställaren undviks. Entreprenören skall innan
hämtning kontrollera behållare avseende innehåll
och vikt. Vid orent lass förutsätts att entreprenörens
personal, omgående sedan det bort upptäckas
dock senast inom två arbetsdagar från hämtnings-
tidpunkten, dokumenterar avvikelsen och påtalar
denna för beställarens platsledning. Om så ej sker,

utgår ingen ersättning för orent lass. Följesedlar
skall vid utställning, tömning/byte och hämtning av
behållare, tillställas beställarens platschef för kon-
troll av innehåll och debiteringsunderlag. Om så ej
sker åligger det Entreprenören att på annat sätt
verifiera innehåll och debiteringsunderlag.

1.8 Entreprenören skall tillhandahålla tydliga anvis-
ningar angående vad behållare får innehålla och
hur den får lastas. 

1.9 Om beställaren enligt avtalet skall ombesörja
skyltning gäller: Skyltning vid förstagångsutställning
av behållare ombesörjs av beställarens platsled-
ning. Vid tömning/byte av behållare skall entrepre-
nören tillse att skyltar överflyttas till ny behållare.

1.10 Entreprenören ansvarar för att behållare till-
handahålls på avtalad plats och tid samt av rätt typ
och skick med hänsyn till avsett ändamål. 

2  AVFALLETS BESKAFFENHET
2.1 Om inte annat avtalats mottages inte följande
avfallsslag:
a) Farligt avfall såsom explosiva och brandfarliga

fasta och flytande ämnen, komprimerade, kon-
denserade eller under tryck lösta gaser, oxide-
rande ämnen, gifter, asbest, frätande ämnen,
starkt luktande, vämjeligt eller eljest hälsofarligt
avfall. 

Med farligt avfall avses sådant avfall som an-
ges i Avfallsförordning (SFS 2001:1063).

b) Föremål högre, längre eller bredare än den be-
hållare som enligt beställning tillhandahålls samt
i övrigt de mått som lagligen medges.

c) Hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Ej
heller får sådant avfall nedläggas som kan ska-
da behållaren.

Extra kostnader med anledning av felhantering
enligt ovan påföres Beställaren.

3  HYRA AV BEHÅLLARE
Hyra av behållare beräknas från och med den dag
då behållare uppställts på överenskommen plats
(utställningsdagen) till och med beordrad hämt-
ningsdag.

4  MERVÄRDESSKATT
Beställaren skall utöver priset erlägga mervärdes-
skatt enligt från tid till annan gällande lag.

5  ENSKILDA VÄGAR M M
Beställaren svarar för att transportvägar utanför det
allmänna vägnätet är i farbart skick för avsedd
transport. Beställaren svarar för all skada på sådan
anvisad transportväg samt sådan skada på fordo-
net, som är en följd av anvisad vägs olämplighet för
beställd transport ävensom för följdkostnader härav
om inte Beställaren kan visa att oaktsamhet ligger
Entreprenören till last samt att Entreprenören upp-
enbarligen insett eller bort inse risken för skada.
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Entreprenören äger alltid rätt att avböja eller av-
bryta verkställigheten av transporten, då denne be-
dömer att transporten inte kan utföras utan risk för
skada på fordonet, vägen eller annat underlag.

6  MYNDIGHETS TILLSTÅND M M
Om inte annat avtalats åligger det Beställaren att
anskaffa och bekosta erforderliga tillstånd för upp-
ställning av behållare på allmän eller annan till-
ståndspliktig plats.

Kräver myndighet eller Beställare att behållare
borttages eller flyttas på annan tid än som kunnat
förutses (icke ordinarie arbetstid såsom natt, helg
eller annan med helg likställd tidpunkt) skall bestäl-
laren bekosta sådan avhämtning/flyttning och/eller
återutställning av behållare om inte annat avtalats.

7  BESTÄLLARENS ANSVAR FÖR BEHÅLLARE
7.1 Beställaren ansvarar för skador på behållare
som inte utgör normalt slitage och som orsakats av
oaktsamhet av Beställaren eller någon som denne
svarar för. Om Beställaren själv flyttar behållare på-
tager han sig, oberoende av oaktsamhet, ansvar
dels för skada på behållare och dels för att den är
åtkomlig vid avhämtning. 

7.2 Har behållare utöver vad som avtalats begag-
nats till avfall som föranleder speciell rengöring,
debiteras Beställaren särskilt härför enligt tillämpad
timtaxa. Beställaren ansvarar, oberoende av oakt-
samhet, för sådana skador som uppkommit på
grund av att icke avtalsenligt avfall nedlagts i behål-
lare.

8  BESTÄLLARENS ÅLIGGANDEN I ÖVRIGT
8.1 Lastning av behållare skall ske så att god jäm-
vikt erhålles. Behållare får inte fyllas mer än till dess
övre kant eller enligt Entreprenörens särskilda an-
visningar. Beställaren ansvarar för att det är fritt
runt behållare så att hämtning kan ske obehindrat.
Beställaren ansvarar för att vikten av lastad behål-
lare inte överstiger av Entreprenören förbehållen
viktbegränsning enligt bestämmelser om tillåten
maximilast och bruttovikt. Beställaren ansvarar vid-
are för att av honom lämnade uppgifter om godsets
innehåll, egenskap och vikt är korrekta i den mån
dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkning
eller Entreprenörens ansvar mot tredje man eller
ansvar till följd av gällande lag såsom miljölagstift-
ning, trafiklagstiftning och lag om överlastavgift.
Avviker förhållandena från vad som sålunda förut-
sätts, äger Entreprenören rätt till ersättning för de
kostnader som uppkommer för Entreprenören ge-
nom avvikelsen. 

8.2 Vid lastning och lossning av behållare skall gäl-
la: Transportväg till anvisad uppställningsplats för
behållare skall vara fri från hinder. Skulle platsen
vara blockerad vid hämtning eller utställning och
väntetid härigenom uppstå, skall särskild ersättning
utgå enligt tillämpad timtaxa eller annan skälig
norm. Ersättning skall utgå för varje påbörjad tidsin-
tervall om 15 minuter.

9  BETALNINGSVILLKOR
9.1 Om inte annat avtalats skall faktura betalas in-

om 30 dagar från mottagandet. Erläggs inte betal-
ning i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

9.2 Om Beställaren avbryter successiv betalning, i
de fall sådan överenskommits, äger Entreprenören
avbryta sin del av prestationen så länge dröjsmålet
med betalningen pågår eller häva avtalet enligt de
grunder som anges i punkt 12 nedan.

10  REKLAMATION OCH PRESKRIPTION
10.1 Anmärkning (reklamation) gentemot Entrepre-
nören avseende ombesörjt uppdrag skall göras
inom skälig tid vid äventyr av talans förlust.

10.2 Talan mot Entreprenören skall väckas inom ett
år från det Entreprenören mottog avfallet till befor-
dran. Tiden räknas dock senast från den tidpunkt
Beställaren har eller bort ha erhållit kännedom om
skadan eller dröjsmålet.

10.3 För Entreprenörens fordringar avseende upp-
drag till en entreprenad gäller en preskriptionstid
om fyra månader räknat från entreprenadens god-
kännande. Entreprenören har dock rätt till betalning
i den mån beställaren har rätt till betalning av sin
beställare. Om Entreprenören kan visa att han inte
kände till eller borde känna till sin fordran, räknas
preskriptionstiden från den tidpunkt då han först
borde ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall
dock aldrig vara längre än tio år. I övrigt gäller pres-
kriptionslagen.

11  FORCE MAJEURE
11.1 Följande omständigheter skall anses medföra
rätt att häva transportavtal, därest de inträffar se-
dan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande:
arbetskonflikt, dock inte strejk eller blockad till följd
av att endera parten inte fullgjort sina skyldigheter
gentemot anställd, och varje annan omständighet
såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsed-
da militärinkallelser av motsvarande omfattning, re-
kvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och
upplopp, vägavstängning, trafikförbud eller trafikin-
skränkning som berör uppdraget, bristande tillgång
på drivmedel samt fel i leveranser från under-
leverantörer eller förseningar av sådana leveranser
till följd av sådan omständighet, som avses i denna
punkt, när parterna inte kan råda över dylik omstän-
dighet.

11.2 Det åligger part, som önskar åberopa sådan
omständighet, som avses ovan, att utan uppskov
skriftligen underrätta motparten om uppkomsten
därav liksom om dess upphörande.

12  HÄVNING
Part får häva avtalet på grund av motpartens dröjs-
mål eller om denne inte fullgör sina förpliktelser
enligt avtalet, om avtalsbrottet är av väsentlig bety-
delse för part och motparten insåg eller borde ha
insett detta.

13  FORUM
Tvister mellan Beställaren och Entreprenören skall
anhängiggöras och avgöras av allmän domstol.


