
Den 07-01-2013 

STENA KONCERNEN 

SAMHANDELSBETINGELSER 

1. Generelt 

1.1 Enhver samhandel med et selskab i Stena koncernen (det 
kontraherende Stena selskab herefter benævnt ”Stena”), 
sker i henhold til nedenstående samhandelsbetingelser, i 
det omfang betingelserne ikke er fraveget ved skriftlig afta-
le mellem Stena og kunden.  

2. Kundens ansvar 

2.1 Kunden er i overensstemmelse med gældende offentligret-
lige regler ansvarlig for sortering af det affald eller genan-
vendeligt materiale, som Stena har påtaget sig at transpor-
tere, håndtere og / eller bortskaffe (herefter benævnt ”Ma-
terialet”) og må ikke sammenblande forskellige affaldsty-
per. Kunden er således i enhver henseende ansvarlig for 
sammensætningen af Materialet og skal erstatte Stenas 
tab og / eller omkostninger som forårsages af en mangel-
fuld sortering af Materialet. 

2.2 Materiale, der under transport, håndtering, bortskaffelse og 
ved forbrænding kan forvolde skade på miljøet, eller som i 
øvrigt ikke opfylder Stenas krav må ikke anbringes i behol-
dere som lejes af Stena (herefter benævnt ”Beholderne”). 
Kunden er ved enhver misligholdelse af denne pligt pligtig 
at friholde Stena for et eventuelt ansvar eller omkostning 
der påføres Stena.  

3. Stenas ansvar 

3.1 Stena er ansvarlig for at transport, håndtering og bortskaf-
felse af Materialet opfylder gældende offentligretlige reg-
ler, samt at indberette bortskaffelsen til de relevante myn-
digheder i overensstemmelse med gældende regler herom. 
Stena er dog ikke ansvarlig som anført, i det omfang Kun-
den ikke har sorteret Materialet korrekt. 

3.2 Stena har ret til at afvise eller afbryde en tøm-
ning/afhentning, hvis Stena skønner, at kunden ikke har 
sorteret Materialet korrekt eller Materialet ikke overholder 
de til enhver tid gældende regler for transport af affald, 
herunder farligt gods og genanvendeligt materiale.  

4. Leje  

4.1 Det påhviler kunden at sørge for at Stena har fri adgang til 
at opstille Beholderne. Omkostninger i forbindelse med le-
vering og installation af Beholderne betales af kunden. 

4.2 Beholderne må kun benyttes til det aftalte eller forudsatte 
formål. Beholderne må således f.eks. i intet tilfælde an-
vendes til indsamling og / eller opbevaring af affald eller 
genanvendeligt materiale, som Stena ikke skal forestå 
transport, håndtering og / eller bortskaffelse af. 

4.3 Lejeprisen for Beholderne er fastsat under hensyntagen til 
den aftalte eller forudsætte mængde Materiale, Stena skal 
afhente og behandle for Kunden.  

4.4 Ejendomsretten til Beholderne forbliver hos Stena i hele af-
taleperioden. Stena har ret til at anbringe mærke eller an-
det kendetegn på Beholderne, der viser Stenas ejendoms-
ret. Sådanne kendetegn må ikke fjernes af kunden. 

4.5 Kunden må hverken sælge eller udlåne Beholderne, eller 
påvise dem til genstand for udlæg. 

4.6 Såfremt Stena eller dennes repræsentant konstaterer, at 
Beholderne ikke befinder sig på det i kontrakten angivne 
anbringelsessted, og kunden ikke straks og senest 3 dage 
efter skriftligt påkrav fra Stenas side bringer Beholderne 
tilbage til det i lejeaftalen angivne anbringelsessted, eller 
andet af Stena skriftligt godkendt sted, er Stena berettiget 
til, for kundens regning, enten at genanskaffe tilsvarende 
beholdere, eller at ophæve lejeaftalen. I tilfælde af ophæ-
velse skal Kunden, efter skriftligt påkrav, til Stena betale et 
beløb svarende til leje for den resterende aftaleperiode, 
dog minimum Beholdernes genanskaffelsesværdi. Stenas 
krav i henhold til pkt. 7 i disse samhandelsbetingelser for-
beholdes herudover. 

4.7 Kunden skal stedse, for egen regning sørge for at Behol-
derne vedligeholdes i god og forsvarlig stand, således at 
Beholderne stedse er i god og lovlig samt brugbar stand og 
ikke forringes udover almindeligt slid og ælde. Stena, eller 
dennes repræsentant, har ret til, når som helst, at besigti-
ge Beholderne med henblik på kontrol af, at de benyttes og 
vedligeholdes som aftalt. 

4.8 Kunden bærer ansvaret for enhver skade på Beholderne, 
som ikke er forårsaget af Stena eller Stenas underentre-
prenør, og opretholder forsikring til dækning heraf. Det 
fremhæves, at kunden selv bærer driftsrisikoen og således 
er forpligtet til at betale den aftalte leje på trods af en 
eventuel afbrydelse af adgangen til at benytte Beholderne 
som følge af beskadigelse eller undergang. Det påhviler 
kunden straks at give Stena skriftlig meddelelse om enhver 
beskadigelse af Beholderne.  

4.9 Hvis kunden misligholder sine forpligtelser kan Stena til 
hver en tid – for kundens regning – hjemtage Beholderne. 
Tilsvarende gælder, hvis kunden undergives enhver form 
for insolvensbehandling, eller såfremt kundens økonomiske 
forhold i øvrigt giver Stena anledning til at frygte, at kun-
den vil misligholde sine forpligtelser overfor Stena. 

5. Regulering af kørsels-, tømnings- og lejepriser 

5.1 Stena er berettiget til, løbende og uden varsel, at regulere 
priser for alle ydelser, inklusiv kørsels-, tømnings-, og le-
jepriser af enhver art. Stena er endvidere berettiget til at 
opkræve olietillæg som en %-del eller et fast tillæg af hele, 
eller dele af, fakturasummen samt regulere sådant olietil-
læg i overensstemmelse med udviklingen i prisen på die-
selolie.  

5.2 Kvitblivning kan af Stena reguleres efter det generelle om-
kostningsniveau, herunder de til enhver tid gældende stats-
lige reguleringer og afgifter. Regulering af kvitblivning ad-
viseres ikke før implementering. 

5.3 Stena Recyclings priser er fastsat for kørsel indenfor nor-
mal arbejdstid. Ved normal arbejdstid forstås hverdage i 
tidsrummet klokken 06.00 til 18.00. For kørsel, der rekvire-
res til foretagelse udenfor normal arbejdstid, beregnes et 
tillæg i overensstemmelse med gældende arbejds-
overenskomster. 

6. Betalingsvilkår 

6.1 Forfaldsfrist for betaling af faktura til Stena fremgår af fak-
tura. Forfaldsfrist kan ændres af Stena, dog ikke uden fo-
regående advisering til kunden.  

6.2 Betaler kunden ikke til forfaldstid, tilskrives morarenter fra 
forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb i overens-
stemmelse med rentelovens regler. 

6.3 Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales. Kunden 
er således ikke berettiget til at foretage modregning med 
eventuelle krav imod Stena. 

7. Misligholdelse 

7.1 I tilfælde af enhver form for misligholdelse fra kundens 
side, er Stena berettiget til straks at ophæve indgåede af-
taler.  

7.2 Som misligholdelse anses bl.a.: 

- at kunden tilsidesætter sine forpligtelser ifølge indgåede 
aftaler eller disse samhandelsbetingelser,  

-at kunden undergives enhver form for insolvensbehand-
ling, eller der forgæves foretages udlæg. 

7.3 I tilfælde af misligholdelse fra kundens side er Stena beret-
tiget til erstatning dækkende lejen af Beholderne i den re-
sterende lejeperiode tilbagediskonteret til opgørelsestids-
punkt samt for tab af dækningsbidrag beregnet på basis af 
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forventet omsætning i den, i følge aftalen, resterende afta-
leperiode.   

7.4 Udover erstatning, jf. ovenfor skal kunden betale et admi-
nistrationsgebyr på 3 % af nyindkøbsprisen for Beholderne 
omfattet af aftalen, dog minimum kr. 500,00.  

8. Reklamationer 

8.1 Enhver utilfredshed med Stenas ydelser skal påtales 
straks.  

9. Ansvarsbegrænsning 

9.1 Stena er i intet tilfælde ansvarlig for konsekvenstab og om-
kostninger, herunder driftstab, avancetab eller andet indi-
rekte tab, kunden måtte lide i tilfælde af forsinkede eller 
mangelfulde ydelser. 

9.2 Stenas erstatningsansvar for skade på person eller ejen-
dom er i alle tilfælde begrænset til 1 mio. kr. per skade. 

9.3 Stenas ansvar for udleverede kundenøgler til adgangsveje 
o.l. er begrænset til erstatning af værdien for den enkelte 
bortkomne nøgle og eventuel omlægning af den pågælden-
de lås, hvortil Stena har brugt nøglen. Stena påtager sig 
herudover intet erstatningsansvar for omlægning af tilslut-
tede låsesystemer eller andet tab. Det anbefales derfor, at 
der kun udleveres nøgler, der anvendes nederst i eventuel-
le låsesystemer. 

10. Opsigelighed 

10.1 Enhver aftale mellem Stena og kunden kan opsiges skrift-
ligt fra begge parters side med 3 måneders varsel til udløb 
på årsdagen af aftalens ikrafttræden. 

11. Ophør 

Ved ophør af lejeaftale er kunden forpligtet til at betale for 
Stenas afhentning af Beholderne, herunder transport til 
Stenas adresse samt vask af Beholderne.  

12. Stenas salg af genanvendeligt materiale 

12.1 Undersøgelsespligt og reklamationsfrister 

12.1.1 Kunden forpligter sig til straks ved modtagelsen at 
kontrollere leverancen og til skriftligt at reklamere 
overfor Stena, hvis de leverede materialer er man-
gelfulde. Kunden fortaber samtlige misligholdelses-
beføjelser i anledning af en mangel, hvis skriftlig re-
klamation ikke er modtaget af Stena inden for føl-
gende frister: a) straks ved modtagelsen, hvis leve-
ring er sket med lastbil; b) senest 24 timer efter 
modtagelsen, hvis levering er sket med skib. 

12.2 Begrænsning af misligholdelsesbeføjelser 

12.2.1 Hvis de leverede materialer er mangelfulde er Kun-
den berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Kundens 
misligholdelsesbeføjelser er begrænset hertil. Kun-
den er således i intet tilfælde berettiget til f. eks. er-
statning eller omlevering. 

12.3 Produktansvar og konsekvenstab 

12.3.1 Stena er ikke ansvarlig for skade forvoldt af en de-
fekt ved de leverede materialer, som indtræder, efter 
kunden har modtaget materialerne, herunder for 
skade forvoldt af produkter, der er fremstillet af kun-
den, hvori de af Stena leverede materialer indgår. 

12.3.2 Stena er i intet tilfælde ansvarlig for kundens drifts-
tab, tabte fortjeneste eller andre økonomiske konse-
kvenstab. 

12.3.3 Kunden skal holde Stena skadesløs i den udstræk-
ning Stena pålægges ansvar over for tredjemand for 
sådan skade og sådant tab, som Stena efter pkt. 
12.3.1 - 12.3.2 ikke er ansvarlig for over for kunden. 

13. Force majeure 

13.1 I tilfælde af force majeure er Stena berettiget til, uden an-
svar over for kunden, at annullere levering af sine ydelser.  

13.2 Force majeure foreligger blandt andet, hvis Stena eller 
dennes underleverandør og/eller transportør forhindres i at 
opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, terror, 
offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, bloka-
de, strejke, arbejdsnedlæggelse, naturkatastrofer, herun-
der - men ikke begrænset til - jordskælv, stormflod, omfat-
tende oversvømmelse, skypumpe og vulkanudbrud, eller 
lignende, som ikke burde være forudset af Stena på tids-
punktet for aftalens indgåelse. 

14. Tavshedspligt  

14.1 Stena og kunden skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn 
til fortrolige oplysninger vedrørende den anden part eller an-
dre forhold, som kommer til vedkommendes kundskab i for-
bindelse med samhandel mellem parterne. Tavshedspligten 
omfatter ikke offentligt tilgængelige oplysninger. 

15. Oplysninger om myndigheder og brancheorganisatio-

ner: 

15.1 I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 97 kan det oplyses:  

at den myndighed, som varetager tilsyn med [indsamler], 
jvf. miljøbeskyttelsesloven, er: 

[kontaktoplysninger på beliggenhedskommunen] 

at den myndighed, som har godkendt [indsamler], og som 
fører registeret over data i Affaldsdatasystemet er:  

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 72 
54 40 00, www.mst.dk, Henvendelse vedr. affald: tlf.: 72 54 81 81, 

- affaldros@mst.dk  

at den/de brancheorganisationer, som [indsamler] er med-
lem af, er følgende:  

Genvindingsndustrien, Børsen, 1217 København K 

[indsæt navn på eventuelle andre brancheorganisationer] 
 

16. Tvister 

16.1 Eventuelle tvister mellem kunden og Stena søges løst ved 
forhandling. Hvis en sådan forhandling ikke fører til en løs-
ning skal tvisten afgøres ved Københavns Byret.  

 


