ALBA - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
FÖR LEVERANS AV AVFALL
Sida 1 av 2

1 TILLÄMPLIGHET
ABLA reglerar förhållandena mellan Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR) som
huvudman för avfalls- och återvinningsanläggningarna och avfallslämnaren och kompletterar
gällande lagstiftning och den kommunala renhållningsordningen.
2 DEFINITIONER
Med avfallslämnare menas den som i praktiken intransporterar avfall till NSRs anläggning för
behandling, omlastning eller annat omhändertagande.
Med driftpersonal menas den personal som är utsedd till att svara för anläggningens drift och skötsel
samt tillse att gällande bestämmelser och villkor följs.
Vid återvinningscentralerna och återvinningsanläggningarna mottas endast sådant avfall som anges i
för anläggningen gällande tillstånd.
3 ÄGO- OCH FÖRFOGANDERÄTTEN TILL AVFALLET
När avfallsleveransen har registrerats eller på annat sätt godkänts vid infartskontrollen, övergår
avfallet till NSRs ägo- och förfoganderätt.
4 TILLTRÄDESBESTÄMMELSER
Endast vid anläggningen anställd och utsedd driftpersonal har generellt tillstånd att stadigvarande
uppehålla sig inom avfallsanläggningen.
Avfallslämnare får uppehålla sig på anläggningen endast den tid som är nödvändig för att lossa lasten
om annat ej medgivits av driftpersonalen. Övriga besökare får vistas på anläggningen endast med
tillstånd från driftpersonalen.
5 DEKLARATIONSSKYLDIGHET
Avfallslämnare ansvarar för det avfall han levererar till avfallsanläggningen och ska väl känna avfallets
art och sammansättning.
Avfallslämnare ska lämna de uppgifter som behövs för en korrekt avfallsklassning.
Deklarationspliktigt avfall ska deklareras enligt anvisning. Definitiv klassning och eventuell
omklassning utförs suveränt av driftpersonalen.
Avfallslämnare är skyldig att på anmodan medverka till provtagning eller annan kontroll av sin
avfallsleverans.
Avfallslämnare är även efter att avfallet lämnats ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå på
grund av han lämnat för avfallsklassningen felaktig uppgift.
6 ORDNINGSREGLER
Avfallslämnare är skyldig att följa för anläggningen gällande bestämmelser och ordningsregler samt
de direktiv som ges av driftpersonalen. Upplysningar på skyltar och tavlor ska respekteras. Avfall ska
lossas på anvisad plats.
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På anläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som skyltas inom
området.
Rökförbud samt förbud att tömma bilaskkoppar, göra upp eld etc gäller inom hela anläggningen.
Rökning är tillåten endast i täckt fordonshytt samt på plats där det klart framgår att rökning får ske.
Avfallslasten ska vid behov vara säkrad och täckt så nedskräpning och säkerhetsrisker ej uppstår.
Öppna containrar och flak ska vara täckta med skyddsnät om annat ej medgivits av driftpersonalen.
Skyddsnät ska tas av på anvisad plats. För onätade öppna leveranser kan kontrollavgift uttas enligt
taxa.
Avfallslämnaren är skyldig att själv städa eller bekosta städning om han skräpat ner på anläggningen
eller inom anläggningens yttre städområden.
Driftpersonalen har rätt att tillrättavisa och vid behov avvisa avfallslämnare och övriga som ej
uppfyller följer gällande bestämmelser för anläggningen.
7 EKONOMI
Avfallslämnare är skyldig att i samband med leverans av avfall erlägga avgift för
behandlingen/omhändertagandet enligt bolagets vid varje tidpunkt gällande taxa.
Om driftpersonalen bedömer att avlämnat avfall ska omklassas svarar avfallslämnaren för de
merkostnader som kan uppkomma i samband härmed. En rapport översänds till avfallslämnaren om
vad som motiverat omklassningen samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra ett
upprepande.
Avfallsleverans med en blandning av olika avfallstyper klassas efter den avfallstyp som har högst
taxa. Anger avfallsguiden (eller motsvarande) att avfall ej får blandas uttas kontrollavgift enligt taxa.
Genom särskilt avtal kan ansvaret för betalning och felaktig avfallsklassning överföras från
avfallslämnaren till företag och dylikt där avfallet uppkommit.
Kredit för avlämning av avfall gäller enligt villkor som framgår av särskilda kreditbestämmelser.
8 SKADESTÅNDSANSVAR
NSR friskriver sig allt ansvar gentemot avfallslämnare, i de fall skada drabbar avfallslämnaren eller
dennes fordon till följd av dennes avlämnade avfall, vållande av tredje man eller annan omständighet
som avfallslämnaren med normal aktsamhet borde kunnat undvika.
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