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Avtalsvillkor för vågkort på Renovas anläggningar 
(Gäller endast tillsammans med och som komplement till Renovas allmänna avtalsvillkor). 

1 Omfattning 

1.1 Dessa avtalsvillkor gäller avlämning av avfall vid Renovas anläggningar. Villkoren gäller avlämning med så 
kallat vågkort. 

2 Leverans och avfallsklassning 

2.1 Vid avlämnande eller hämtning av material på Renovas anläggningar skall både in och utvägning ske på 
anläggningens fordonsvåg. Fast taravikt tillämpas inte för några fordon. 

2.2 Renova förbehåller sig rätten att avvisa eller omdirigera sådant avfall som kan misstänkas förorsaka 
driftstörningar vid mottagaranläggningen. 

2.3 Renova äger rätt att omklassa ett avfall om Renova bedömer att det är ett annat avfall än vad som angivits av 
kunden. 

2.4 Renova förbehåller sig rätten att avvisa avfall om det inte omfattas av avtalet med kunden, gällande tillstånd för 
anläggningen eller av annan anledning inte kan/får behandlas på anläggningen. 

2.5 Vid åtgärder enligt punkt 2 som medför ett förändrat pris eller att det uppstår merkostnader för Renova, 
kommer dessa kostnader påföras kunden. 

3 Vågkort 

3.1 För att berättiga till kredit vid Renovas anläggningar skall vågkort alltid användas vid avlämning/hämtning. 

3.2 Vid leverans av avfall erhålles ett förarkvitto vilket utgör avstämningsunderlag för de i faktura och 
fakturaspecifikation ingående debiteringarna. 

3.3 Vågkorten skall förvaras på betryggande sätt. Förkommet vågkort skall omedelbart anmälas till Renova för 
spärrning. Vid spärrning av kort orsakad av kunden och utfärdande av nya kort förbehåller sig Renova rätten att 
ta ut en administrativ avgift. 

3.4 Renova förbehåller sig rätten att kunna avsluta vågkorten. 

3.5 Kunden är skyldig att betala alla leveranser som verkställs mot utkvitterat vågkort. 

3.6   Om det skett organisatoriska förändringar i det bolag som är kund till Renova ansvarar kunden för att meddela 
Renova detta. Om det uppstår merkostnader till följd av att kunden inte uppfyllt sin förpliktelse ansvarar 
kunden för att ersätta Renova för de uppkomna kostnaderna. 


