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STENA RECYCLING AS' STANDARDVILKÅR FOR HENHOLDSVIS AVTALER VEDRØRENDE TRANSPORT OG/ELLER MOTTAK AV AVFALL, AVTALER OM VARESALG SAMT 
RAMMEAVTALER SOM VEDRØRENDE VARER OG NEVNTE TJENESTER                           

  
 

DEL I – GENERELLE VILKÅR 
 
 

§ 1 – Tilbud, priser, prisendringer m.m. 
Tilbud, herunder anbud, fra Stena Recycling AS (STENA) som reguleres av nærværende 
standardvilkår vedstås i 30 kalenderdager, regnet fra den dato tilbudet er signert av STENA. Har 
ikke STENA mottatt skriftlig aksept av tilbudet innen 30 kalenderdager, er tilbudet å anse som 
avslått. Forslag som tilbudsmottaker framsetter vedrørende endringer i STENAs tilbud er å anse 
som tilbudsavslag og mottilbud. 
 
Alle priser i STENAs tilbud, samt priser i stiftet avtale mellom STENA og medkontrahent (KUNDEN) 
som reguleres av nærværende standardvilkår, er eksklusive merverdi- og miljøavgift til staten. 
STENA har rett til å belaste KUNDEN administrasjonsgebyr ved fakturering. 
 
Ved endringer i råvaremarkedet eller dersom det finner sted regulatoriske endringer, herunder lov- 
eller forskriftsendringer, og slike endringer påvirker grunnlaget for avtalte priser, har STENA rett til 
å endre avtalte priser forholdsmessig, uten varsel og med virkning fra det tidspunkt slike endrede 
forhold gjør seg gjeldende for STENA. Dersom STENA har rett til å endre avtalte priser på øvrig 
avtalefestet grunnlag, kan også slike prisendringer gjøres gjeldende av STENA overfor KUNDEN 
uten varsel og med umiddelbar virkning. 
 
 

§ 2 – Betaling, sikkerhetsstillelse, medvirkningsplikt m.m. 
a) Betalingsfrist: KUNDENs frist for betaling av STENAs vederlagskrav er 14 kalenderdager, 

regnet fra fakturadato. Dersom KUNDEN mener at det hefter feil ved kravet, plikter 
vedkommende å bestride kravet skriftlig og uten ugrunnet opphold. 

b) Sikkerhet: Dersom avtalen ikke gjelder gjennomføring av en engangsytelse, herunder 
engangsleveranse av vare eller engangsutførelse av tjeneste, har STENA rett til å kreve at 
KUNDEN stiller sikkerhet for vederlagskrav som vil springe ut av STENAs forestående 
avtalte ytelser. Krav i henhold til foregående setning skal fremsettes skriftlig av STENA i 
rimelig tid før forestående avtalt ytelse skal gjennomføres. Dersom STENA fremmer slikt 
krav, plikter KUNDEN å stille tilstrekkelig sikkerhet uten ugrunnet opphold. Hvis slikt krav 
ikke innfris av KUNDEN, har STENA blant annet rett til å frasi seg forpliktelsene som 
vedrører slike forestående ytelser med umiddelbar virkning. 

c) Motregning: KUNDEN har ikke rett til å gjøre motregning gjeldende i vederlagskrav fra 
STENA. 

d) Medvirkning: Partene skal samarbeide lojalt, tilrettelegge og medvirke som avtalt til 
gjennomføring av avtalen. 

 
§ 3 – Mislighold, misligholdsbeføyelser m.m. 
a) Hva som anses som mislighold: Det foreligger mislighold dersom en part bryter krav, 

instrukser, frister eller øvrige avtalte plikter som gjelder for vedkommende. Det foreligger 
likevel ikke mislighold dersom bruddet skyldes den annen part eller force majeure. 

b) Varslingsplikt: Hvis én av partene ikke kan oppfylle sine plikter etter avtalen, skal 
vedkommende så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal 
angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når misligholdet vil forventes å opphøre. 

c) Reklamasjon: Reklamasjon skal skje skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er 
oppdaget eller burde vært oppdaget. Absolutt reklamasjonsfrist er seks måneder, regnet fra 
tidspunkt for utførelse av tjenesteytelse og leveringstidspunkt for vareleveranse. 

d) Avhjelp: Misligholdende part skal påbegynne og gjennomføre avhjelp av misligholdet uten 
ugrunnet opphold og uten kostnad for den annen part. 

e) Prisavslag: Dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes STENA å avhjelpe mislighold 
i form av mangel ved levert vare eller utført tjenesteytelse, har KUNDEN krav på 
forholdsmessig prisavslag. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av ytelsen, og 
det er uavhengig av eventuell erstatning. 

f) Betalingsmislighold: Dersom KUNDEN misligholder avtalen ved å ikke betale til avtalt tid, 
har STENA krav på forsinkelsesrente av forfalt ubetalt beløp i henhold til 
forsinkelsesrenteloven. 

g) Erstatning: En part kan kreve erstattet ethvert økonomisk tap som med rimelighet kan 
tilbakeføres til den annen parts mislighold, med de begrensninger som følger av § 3 
bokstav h. 

h) Erstatningsbegrensning: Samlet erstatning for mislighold av avtalen er begrenset oppad 
til kr. 10.000 pr. part, med mindre avtalens kontraktssum ekskl. mva. er høyere. Dersom 
sistnevnte er tilfellet, oppjusteres erstatningsbegrensningen etter dette ledd til 
kontraktssummen ekskl. mva. Ingen av partene kan kreve erstatning for indirekte tap. I 
sondringen mellom direkte og indirekte tap legges kjøpslovens § 67 til grunn. 

 
I de tilfeller nærværende standardvilkår regulerer rammeavtale mellom partene, gjelder 
overnevnte erstatningsbegrensning pr. avtale (avropsavtale) som stiftes i kraft av 
rammeavtalen. Erstatningsbetingende mislighold som ikke vedrører mislighold av 
avropsavtale, men utelukkende utgjør mislighold av rammeavtale, er ikke underlagt 
erstatningsbegrensning utover siste setning i første ledd i denne bokstav h. 
 
Hvis erstatningsansvarlig part eller noen denne svarer for har utvist grov uaktsomhet eller 
forsett, så bortfaller samtlige overnevnte erstatningsbegrensninger i denne bokstav h. 

i) Heving: Ved vesentlig mislighold av avtalen, herunder rammeavtale og avropsavtale som 
er stiftet i kraft av rammeavtale, kan den annen part, etter å ha gitt den misligholdende part 
skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve den misligholdte avtalen 
med øyeblikkelig virkning. Vesentlig mislighold av én eller flere avropsavtaler vil etter 
forholdene kunne kvalifisere som vesentlig mislighold av rammeavtalen. 
 

§ 4 – Force majeure og andre oppfyllelseshindringer 
Dersom det inntreffer en ekstraordinær og uforutsigelig situasjon som ligger utenfor en parts 
kontroll, situasjonen gjør det umulig eller urimelig tyngende for parten å oppfylle sine avtalefestede 
plikter, og situasjonen også må regnes som force majeure etter norsk rett, skal denne parten varsle 
den annen part om dette uten ugrunnet opphold. Med unntak av nærværende bestemmelse, så 
suspenderes partenes rettigheter og plikter etter avtaleforholdet så lenge slik situasjon varer. En 
part kan under slik situasjon bare heve avtaleforholdet med den annen parts samtykke, eller hvis 
situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 kalenderdager regnet fra det tidspunkt 
situasjonen inntrer, og da bare med 15 kalenderdagers varsel. Under situasjonen har partene 
gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for 
den annen part. Slik informasjon skal gis uten ugrunnet opphold. 
 
Annen til og med siste setning i overnevnte ledd gjelder også dersom det skjer uforutsigelige 
endring i offentlig regulering, når slik endring ligger utenfor en parts kontroll, og den gjør det umulig 
eller urimelig tyngende for en part å oppfylle sine avtalefestede plikter. Sistnevnte part plikter å 
varsle den annen part om situasjonen uten ugrunnet opphold. 
 
§ 5 – Bruk av tredjepart til avtalens gjennomføring 
Den enkelte part står fritt til å engasjere tredjepart til å oppfylle vedkommendes plikter etter avtalen. 
Bruk av tredjepart fritar ikke parten fra vedkommendes plikter og ansvar etter avtalen. KUNDEN 
plikter å holde STENA løpende orientert om hvilke eventuelle tredjeparter vedkommende benytter 
til avtalens gjennomføring. 
 
§ 6 – Overdragelse av rettigheter og plikter 
STENA kan fritt overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen. Den virksomhet som STENA 
overdrar sine rettigheter og plikter til er berettiget samme vilkår som STENA, såfremt rettighetene 
og pliktene overdras samlet. KUNDEN kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen 
med skriftlig samtykke fra STENA. 
 
 
 
 

§ 7 – Konkurs, akkord eller lignende 
Hvis det i forbindelse med én av partenes virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs 
eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har den annen part rett til å heve avtalen 
med øyeblikkelig virkning. 
 
§ 8 – Taushetsplikt 
Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den annens forretningsmessige 
eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. 
Dette skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for 
gjennomføringen av avtalen. 
 
§ 9 – Lovvalg, tvisteløsning og verneting 
Avtalen skal være underlagt norsk rett. Tvister vedrørende avtalen skal søkes løst i minnelighet. 
Dersom partene ikke kommer til en minnelig løsning, hører saken hjemme under de alminnelige 
domstoler. STENAs forretningsadresse er verneting. 
 

DEL II – SPESIELLE VILKÅR FOR AVTALE SOM ALENE ELLER BLANT ANNET OMFATTER 

SALG AV VARE FRA STENA TIL KUNDEN 
 
§ 10 – Leveringstid og –sted 
Leveringstid og -sted avtales særskilt i det enkelte tilfellet. Dersom leveringstid er angitt i antall 
kalenderdager, løper fristen fra den dato avtalen er inngått. 
 
§ 11 – Leveringstidspunkt, transport, overgang av risiko for varen m.m. 
Dersom det er avtalt at transport av varen skal besørges av STENA, regnes varen som levert på 
det tidspunkt varen er fraktet til avtalt sted. Eiendomsrett og all risiko for varen går over til KUNDEN 
fra og med dette tidspunkt. Transport faktureres etter STENAs til enhver tid gjeldende fraktpriser 
om ikke annet er avtalt. Hvis transport ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid og sted, og dette 
skyldes forhold KUNDEN er ansvarlig for, skjer STENAs videre omsorg for varen på KUNDENs 
regning og risiko, og, så vidt mulig, etter avtale med KUNDEN. Dersom KUNDEN, herunder 
tredjepart som KUNDEN svarer - eksempelvis KUNDENs anvendte speditør, skal gjennomføre 
transport av varen fra STENA lokaliteter, regnes varen som levert på det tidspunkt KUNDEN 
påbegynner lasting eller annen håndtering av varen. Eiendomsrett og all risiko for varen går over til 
KUNDEN fra og med dette tidspunkt. Hvis varen ikke hentes til avtalt tid, og dette skyldes forhold 
KUNDEN er ansvarlig for, skjer STENAs videre omsorg for varen på KUNDENs regning og risiko, 
og så vidt mulig, etter avtale med KUNDEN. 
 
§ 12 – Avbestilling, retur av levert vare m.m. 
Avbestilling av vare som ikke er levert, eller retur av levert vare, kan ikke finne sted uten STENAs 
skriftlige samtykke. Dersom STENA finner å kunne godta avbestilling eller retur, står STENA fritt til 
å stille forutsettende krav til KUNDEN, eksempelvis krav om avbestillings- eller returgebyr. Ved 
godkjent retur forestår KUNDEN transport av vare til STENAs angitte lokasjon for egen regning, og 
KUNDEN bærer alt ansvar og risiko for varen inntil den er trygt plassert på det sted STENA 
anviser. 
 
§ 13 – Salgspant, KUNDENs omsorgsplikt m.m. 
STENA har salgspant i levert vare inntil varen er fullt betalt. STENA har rett til å nytte sin panterett 
ved ethvert betalingsmislighold. Er plikt til betaling av vederlag mislighold, helt eller delvis, er 
STENA berettiget til straks å kreve vare med alt tilbehør tilbakelevert. Ved tilbakelevering eller 
utlevering gjennom namsmyndighetene gjelder de til enhver tid gjeldende lover og regler, og 
partene er enige om at ved eventuell verdsetting har STENA rett til å begjære vitner oppnevnt som 
nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven § 9-7. Dersom STENA ønsker å inndrive eventuelle utestående 
beløp uten å ta tilbake de leverte varer, beholder STENA like fullt salgspant i levert vare og sin rett 
til å ta varen tilbake, såfremt det ikke oppnås full dekning av det utestående beløp ved søksmål 
eller på annen måte. KUNDEN kan dog kreve at STENA, før eventuell begjæring om utlegg i andre 
gjenstander, tar tilbake levert vare etter de preseptoriske lovregler som gjelder til enhver tid. Inntil 
varen er fullt betalt plikter KUNDEN å verne om varen, og KUNDEN kan heller ikke uten STENAs 
godkjennelse videreselge eller gjøre endringer på varen. KUNDEN forplikter seg til å holde varen 
tilstrekkelig forsikret mot tyveri, brann og annen skade.  
 

DEL III – SPESIELLE VILKÅR FOR AVTALE SOM ALENE ELLER BLANT ANNET OMFATTER 

TRANSPORT OG/ELLER MOTTAK AV AVFALL 
 
 

 

§ 14 – Miljøavgifter, KUNDENs informasjonsplikt m.m. 
a) Ansvar for miljøavgift m.m.: STENA mottar etter nærmere avtale farlig avfall for videre 

bearbeiding. Miljøavgift eller andre eksisterende eller kommende offentlige avgifter i 
forbindelse med mottak, herunder gjenvinning eller destruksjon, bæres av KUNDEN. 

b) KUNDENs informasjonsplikt om avfallet: KUNDEN plikter å gi STENA enhver 
opplysning om avfallet som KUNDEN kjenner til, eller burde kjenne til, og som KUNDEN 
forstår eller burde forstå var av betydning for sikker og forsvarlig håndtering av avfallet. Slik 
informasjon skal være overbrakt STENA i hende i rimelig tid før avfallet kommer STENA i 
hende, slik at nødvendig sikkerhetstiltak kan iverksettes. 

 
§ 15 – Ansvar for avfallet 
Eiendomsrett, risiko og ansvar for avfallets tilfeldige undergang eller avfallets skadevoldende 
egenskaper, er KUNDENs inntil tjenesteytelsen er betalt. Dersom KUNDEN ikke betaler avtalt 
vederlag for tjenesteytelsen ved forfall, har STENA rett til å tilbakelevere det avhentede eller 
mottatte avfallet, eller annet avfall av tilsvarende art og kvantum, for KUNDENs regning og risiko, 
eventuelt håndtere avfallet på annen betryggende måte for KUNDENs regning og risiko. 
 
§ 16 – Transport, herunder faste kjøreruter 
KUNDE er ansvarlig for at oppsamlingsutstyr er tilgjengelig for avhenting, herunder at utstyret er 
måkt fritt for sne vinterstid og at det er strødd. Feilparkerte kjøretøy etc. som forsinker avhenting er 
KUNDENS ansvar. Utgifter til bompenger og gateleie der dette er aktuelt vil måtte dekkes av 
KUNDE. Bomturer og/eller ventetid vil bli belastet KUNDEN i henhold til gjeldende satser. 
STENA har faste kjøreruter for deler av sin virksomhet innen avfallstransport. Opplysninger om 
kjøreturene fås ved henvendelse til STENA. Dersom avtalen omfatter transport av avfall, og 
hentested befinner seg utenfor STENAs faste kjøreruter, vil ekstra fraktkostnader bli tillagt STENAs 
vederlagskrav om ikke annet er avtalt. Kunden er ansvarlig for emballasje.  
 
§ 17 – Emballering, sortering, merking og deklarering av avfall m.m. 
KUNDEN plikter å benytte emballasje som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dersom 
ikke annet er avtalt, skal STENAs emballasje benyttes. Videre plikter KUNDEN å forestå sortering, 
merking og skriftlig deklarering i henhold til STENAs anvisninger. Emballasje som KUNDEN lagrer 
avfall i skal, dersom den inneholder flytende, farlig avfall, ikke fylles mer enn 90 prosent og ikke 
inneholde avfall som vanskeliggjør pumping. 

 
§ 18 – Ansvar for utleid emballasje, utstyr m.m. 
KUNDEN er ansvarlig for enhver skade og ethvert tap av utstyr, emballasje og annet som leies ut til 
vedkommende av STENA i kraft av avtalen, uavhengig av om leien skjer mot vederlag eller 
vederlagsfritt med eller uten pant, forutsatt at slik skade eller slikt tap ikke er forårsaket av STENA. 
Det er kun emballasje merket «STENA» som det gis returpant på. Ved retur av uoriginal emballasje 
(ikke levert av STENA), kan det kreves destruksjonsavgift for emballasje og evt. innhold. Ved 
utbetaling av pant har STENA har rett til å trekke fra rimelige vedlikeholds- og 
rengjøringskostnader. 
 
§19. Kvalitetskrav og avvik 
Alle avfallstyper er priset og gjelder i forhold til STENA sine kvalitetskrav. Avvik fra 
kravene vil bli belastet ihht. enhver tid gjeldende satser og regler. 
 

 


