
 

Generelle vilkår 
 
Gjeldende fra 01. januar 2022. 
 
Nedenstående generelle vilkår gjelder for alle mottak, leveranser og avtaler som inngås mellom 
Bjorstaddalen Næring AS og Kunden, dersom ikke annet er skriftlig regulert i egen avtale. 
 

1. Opplysningsplikt 

Kunden er ansvarlig for å gi fullstendig og korrekt informasjon om avfallet, og analyser skal foretas på 
Kundens regning der dette kreves av Bjorstaddalen Næring AS. Kunden er ansvarlig for å deklarere farlig 
avfall1 og basis-karakterisere avfall til deponi2, så lenge det ikke er særskilt avtalt at Bjorstaddalen Næring 
AS skal gjøre dette for Kunden. Bjorstaddalen Næring AS har i ethvert tilfelle rett til å fakturere Kunden 
for slikt arbeid, dvs. dersom nødvendig deklarasjon og basis-karakterisering ikke foreligger, og 
Bjorstaddalen Næring AS ønsker å foreta dette på eget initiativ. 
 
Ved feilinformasjon om avfall mottatt av Bjorstaddalen Næring AS, påberoper Bjorstaddalen Næring AS 
seg retten til å uten nærmere begrunnelse å omklassifisere, avvise og/eller fakturere alle kostnader 
relatert til at avfallet har en annen sammensetning, mengde eller andre øvrige forhold, enn det som er 
angitt/beskrevet av Kunden. 
 

2. Endringer i kundeforhold 

Kunden plikter å melde fra om endringer i kunde-/avtaleforhold (som f.eks. kontaktperson, endring i 
telefonnummer, e-post og adresser) minst 14 dager før disse trer i kraft. Dersom endringene ikke er meldt 
innen tidsfristen, har Bjorstaddalen Næring AS rett til å fakturere Kunden kr 500,- i endringsgebyr. 
 

3. Overdragelse 

Kunden kan ikke overføre rettigheter eller forpliktelser til andre uten Bjorstaddalen Næring AS sitt 
forutgående skriftlige samtykke. Selv om samtykke gis, vil det kunne påløpe et administrasjonsgebyr. 
 

4. Eiendomsrett til avfallet  

Eiendomsretten til avfallet går først over til Bjorstaddalen Næring AS når Bjorstaddalen Næring AS har 
overtatt besittelsen av dette. Hvis kunden har basiskarakterisert/deklarert avfallet uriktig, går 
eiendomsretten til avfallet imidlertid aldri over til Bjorstaddalen Næring AS, dvs. med mindre 
Bjorstaddalen Næring AS selv krever det. Når eiendomsretten til avfallet ikke går over til Bjorstaddalen 
Næring AS, beholder kunden også i ethvert tilfelle alt ansvar, herunder produsentansvar, for at avfallet 
håndteres i henhold til gjeldende lover og regler. Bestemmelsene i de foregående to setningene gjelder 
uavhengig av hvem som faktisk besitter avfallet. 
 

5. Personell/bemanning 

Begge partene skal påse at arbeid iht. avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres 
etter gjeldende lover og regler. 

 

6. Bruk av underleverandør 

Bjorstaddalen Næring AS har rett til å benytte underleverandører. Kunden skal ved henvendelser forholde 
seg direkte til Bjorstaddalen Næring AS og ikke til underleverandøren hvis ikke annet blir spesielt avtalt. 
 

 
1 Avfallsforskriften § 11-11 
2 Avfallsforskriften Kap. 9: vedlegg II 



 
 

7. Betalingsvilkår  

Fakturering skjer hver 14 dag, etterskuddsvis med forfall pr 14 dager. Skjer ikke betaling i rett tid, har 
Bjorstaddalen Næring AS rett til å kreve rente iht. forsinkelsesrenteloven, fra forfallsdag på fakturaen. I 
tillegg kan Bjorstaddalen Næring kreve purregebyrer samt alle utgifter til betalingsinnkreving. Inkasso vil 
bli iverksatt uten ytterligere varsel dersom utestående ikke er betalt innen 14 dager etter purring. 
 
Ved manglende betaling vil Bjorstaddalen Næring AS stoppe alle leveranser fra kunden. 
 
 

8. Priser og prisjusteringer 

Hvis pris ikke er skriftlig avtalt, gjelder de til enhver tid gjeldende priser fra Bjorstaddalen Næring AS. 
Skriftlig avtale må være signert av begge parter. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 
Bjorstaddalen Næring AS sine priser reguleres årlig, normalt per 1. januar. Basis for regulering vil være KPI 
totalindeks november mnd. og standard priser. 
Prisendringer, som kommer i tillegg til årlig prisregulering, varsles av Bjorstaddalen Næring AS én måned i 
forkant gjennom faktura, e- post eller annen særskilt henvendelse.  
 
Hvis Bjorstaddalen Næring AS sine utgifter til behandlingsavgifter, utbetalinger til kunder som har levert 
avfallsfraksjoner Bjorstaddalen Næring AS betaler for (kreditfraksjoner), eller andre utgifter som påføres 
Bjorstaddalen Næring AS forandres, har Bjorstaddalen Næring AS rett til å endre egne priser umiddelbart, 
gjeldende fra den første dag i påfølgende måned. 
 
Fakturering av leie skjer hver 14 dag (den femtende og siste dag hver måned), etterskuddsvis med forfall 
pr 14 dager, om ikke annet er særskilt avtalt. Priser er basert på at Bjorstaddalen Næring AS overholder 
de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter samt tariffavtaler relevante for det personell og 
utstyr Bjorstaddalen Næring AS benytter. 
 
Kunden kan ikke kreve at Bjorstaddalen Næring AS bryter relevante regler for å tilfredsstille Kundens 
behov. 
 
Bjorstaddalen Næring har rett til å tilleggs-fakturere for utgiftsøkning samt for administrasjonsgebyr. 
Tilleggs-fakturering skal angis på separat varelinje. Hvis det i avtaleperioden skjer endringer i lover, 
forskrifter eller andre type reguleringer bestemt av myndigheter som påvirker Bjorstaddalen Næring AS 
sin forretningsdrift, forbeholder selskapet seg retten til å justere priser umiddelbart for å kompensere for 
slike endringer. 
Bjorstaddalen Næring har også rett til å tilleggs-fakturere for arbeider ved løsning av fastfrosset avfall og 
rengjøring i forbindelse med leveranser. 
 
Ved leveranse av mindre mengder avfall kan det beregnes en minstepris pr. fraksjon 
 

9. Reklamasjon, mislighold og erstatning  

Ved mislighold fra Bjorstaddalen Næring AS side, plikter Kunden straks å reklamere skriftlig. Dersom 
Bjorstaddalen Næring AS ikke innen rimelig tid lykkes å utføre sine forpliktelser, har kjøper rett til å gjøre 
ordinære mangelsanksjoner gjeldende.  
 
Bjorstaddalen Næring AS er under enhver omstendighet aldri ansvarlig for tapt fortjeneste, indirekte tap, 
konsekvenstap og andre følgetap hos kunden. 
 
Dersom Bjorstaddalen Næring AS sitt materiell påføres skade som følge av forhold som kunden svarer for, 
skal skaden dekkes av kunden. 
 



 
Ved betalingsmislighold fra kjøpers side kan Bjorstaddalen Næring AS fritt stoppe enhver løpende ytelse 
til kjøper iht. denne og andre avtaler mellom partene. 
 

10. Ikrafttredelse av avtale, oppsigelse mv.  

Om ikke annet er særskilt avtalt, trår avtalen i kraft ved mottak av første bestilling på utsett av 
kontainere, levering over vekt, ved undertegning eller ved muntlig aksept av tilbud. Avtale løper inntil 
videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. 
 
Partene har rett til å heve avtalen med umiddelbart opphør hvis: 

• den andre part unnlater å betale, innleder akkordforhandlinger eller begjæres konkurs, eller 
erkjenner betalingsudyktig eller insolvens 

• om den andre part gjør seg skyldig i avtalebrudd og ikke innen 14 dager etter at det er skriftlig 
anmodet om retting, har gjort nødvendige endringer 

 
Ved heving av avtale har Bjorstaddalen Næring rett til å kreve erstatning for enhver direkte og indirekte 
kostnad som er påløpt i forbindelse med avtalebrudd, herunder, men ikke uttømmende relatert til, 
etablering av celler på deponiet, sikting, kverning, reparasjoner og lignende. 
 

11. Med skriftlig avtale menes 

Dokument signert av begge parter med beskrivelse av tjenester og fraksjoner som forplikter begge parter. 
 
Partene har rett til å heve en skriftlig avtale med umiddelbart opphør hvis: 

• den andre part unnlater å betale, innleder akkordforhandlinger eller begjæres konkurs, eller 
erkjenner betalingsudyktig eller insolvens 

• om den andre part gjør seg skyldig i avtalebrudd og ikke innen 14 dager etter at det er skriftlig 
anmodet om retting, har gjort nødvendige endringer 

 
Ved heving av skriftlig avtale har Bjorstaddalen Næring rett til å kreve erstatning for enhver direkte og 
indirekte kostnad som er påløpt i forbindelse med avtalebrudd, herunder, men ikke uttømmende relatert 
til, etablering av celler på deponiet, sikting, kverning, reparasjoner og lignende. 
 

12. Mislighold av avtale/skriftlig avtale  

Ved mislighold av en parts plikter etter avtalen kan den annen part kreve at den misligholdende part 
retter misligholdet så snart som mulig.  
 
I tillegg til å kreve erstatning kan en part heve avtalen med umiddelbar virkning hvis den annen part ikke 
har oppfylt sine plikter etter avtalen og dette medfører vesentlig kontraktsbrudd.  
Feilinformasjon om levert avfall skal alltid anses som vesentlig kontraktsbrudd. 
 
Den som hever avtalen, må melde fra om dette innen rimelig tid etter at vedkommende fikk eller burde 
ha fått kjennskap til forholdet som gir rett til å heve avtalen og til at det kunne gi adgang til å heve 
avtalen. Ellers tapes retten til å heve. Dette gjelder likevel ikke hvis den annen part har opptrådt grovt 
uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. 
 
Ved force majeure eller annen oppfyllelseshindring utenfor en parts kontroll som parten ikke med 
rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved avtalens inngåelse eller å unngå eller overvinne 
følgene av, kan den annen part ikke kreve erstatning eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende så 
lenge hindringen foreligger. Tilsvarende suspenderes den annen part motytelse så lenge hindringen 
foreligger.  
 
Dersom hindringen eller den manglende muligheten for å overvinne følgene av den fortsatt foreligger to 
måneder etter at den inntrådte, kan den skadelidende part si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel. 



 
 
 

13. Krav til varsler og samtykker  

Prisendringer utover årlig prisjustering, jf. punkt 8, skal varsles av Bjorstaddalen Næring AS én måned i 
forkant gjennom faktura, e-post eller annen særskilt henvendelse, og da kun iht. til registrert informasjon 
om Kunden, jfr. punkt 13. Informasjonen om endringen skal komme frem på en tydelig måte. Hvis 
Kundens samtykke er nødvendig for å gjennomføre endringer skal samtykke anses gitt ved Kundens 
innbetaling av faktura etter varslingsperiodens utløp. 
 
Dersom Kunden ikke samtykker, har Bjorstaddalen Næring AS rett til å si opp avtalen med én måneds 
varsel. 
 

14. Endringer av salgs- og leveringsbetingelser 

Bjorstaddalen Næring AS kan fritt beslutte endring av salgs- og leveringsbetingelsene, herunder av 
generelle vilkår. Endringer trer i kraft fra det tidspunkt Bjorstaddalen Næring AS bestemmer. Vesentlige 
endringer til skade for Kunden forutsetter likevel kundens samtykke. Endringer som skyldes forhold 
utenfor Bjorstaddalen Næring AS sin kontroll, samt endringer som ikke innebærer ulempe for kunden, kan 
gjennomføres umiddelbart. 
 

15. Informasjon 

Bjorstaddalen Næring AS forbeholder seg retten til å kun sende ut informasjon til e-postadresser og 
mobilnummer som registreres på kunde, anlegg og kontaktpersoner. 
 

16. Force Majeure 

Bjorstaddalen Næring AS kan vise til force majeure hvis det viser seg at de ikke er i stand til å drifte 
tjenesten. Bjorstaddalen Næring AS skal da godtgjøre at forsinkelsen er forårsaket av forhold utenfor 
deres kontroll, og som selskapet ikke har hatt muligheter til å forhindre eller burde med rimelighet ha sett 
på det tidspunkt da avtalen ble inngått. 
 
For forståelsen av force majeure legges norsk alminnelig rett og rettspraksis til grunn. 
 

17. Tvister 

Dersom det oppstår en tvist, skal tvisten forsøkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, 
skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. Verneting er Telemark Tingrett. 


