
 

 

 

 

 

AVTALE  

om 

Henting, transport og sluttbehandling av  

blanda returtrevirke og impregnert returtrevirke  

fra gjenvinningsstasjoner i Grenland 

 

 

mellom  

 

Renovasjon i Grenland IKS, org.nr.  913 482 778 

 

og  

[leverandørens firmanavn, org.nr. xxx xxx xxx]  
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1 Partenes representanter 
Partene i denne avtalen er representert ved: 

 

For oppdragsgiver For leverandør: 

Kontraktseier: 

Anne Berit Steinseth 

anne.berit.steinseth@rig.no 

+47 41 54 15 04 

Kontraktseier: 

[Navn] 

[E-post:] 

[Telefon:] 

Kontraktsoppfølging: 

Truls Thorbjørnsen 

Truls.thorbjørnsen@rig.no 

+47 997 05 88 60 

Oppdragsansvarlig: 

[Navn] 

[E-post:] 

[Telefon:] 

2 Avtalen gjelder 

Avtalen gjelder henting, transport og sluttbehandling av blanda returtrevirke og impregnert 

returtrevirke (heretter kalt «returtrevirke») fra gjenvinningsstasjonene i Grenland.  

Avtalens referansenr: 19/01398 

Fakturaref:  

Fakturaadr: faktura@rig.no  

 

3 Avtaledokumenter 
Avtalen består av følgende dokumenter: 

 

• Avtale (dette dokumentet) 

• Eventuelle referatførte kontraktsavklaringer  

• Generelle avtalevilkår for henting, transport og sluttbehandling av avfall 

• Oppdragsgivers kravspesifikasjon  

• Utfylt pris- og tilbudsskjema  

• Leverandørens tilbud 

• Garantidokumenter, erklæringer mv. 

 

Inneholder avtalen bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølgen som er 

angitt over med mindre annet klart framgår i dokumentene eller av sammenhengen. Deretter vil 

yngre bestemmelser gjelde foran eldre og særskilte bestemmelser foran generelle. 

4 Avtaleperiode  

Iverksettelsesdato for oppdraget er 01.01.2020 og avtalen løper uten oppsigelse fram til og med 

31.12.2021 med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtaleperioden med ett år to ganger.   

5 Priser, prisregulering og betingelser 

Oppdragsgiver betaler leverandøren kr [sett inn pris] pr tonn (ekskl. mva.) for transport og kr [sett 

inn pris] pr tonn (ekskl. mva.) for behandling av kontraktsavfallet del 1 (blanda returtrevirke). 

Oppdragsgiver betaler leverandøren kr [sett inn pris] pr tonn (ekskl. mva.) for transport av og kr [sett 

inn pris] pr tonn (ekskl. mva.) for behandling av kontraktsavfallet del 2 (impregnert returtrevirke). 

Prisene er inkludert alle kostnader og avgifter forbundet med transport og behandling av 

kontraktsavfallet hentet på oppdragsgivers gjenvinningsstasjoner i Bamble, Porsgrunn og Skien.  
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Det gis ikke generell anledning for leverandøren til å fakturere oppdragsgiver særskilt selv om 

leverandøren vurderer enkelte lass med innsamlet avfall som uegnet til sortering og gjenvinning.  

Betalingsfrist er fri leveringsmåned pluss 30 dager fra fakturadato. For å sikre rettidig betaling må 

oppdragsgiver ha mottatt faktura senest fire (4) dager etter fakturadato.  

Enhetsprisene for henting og transport skal indeksreguleres pr. 1. januar hvert år, på grunnlag av 

endringer i Statistisk Sentralbyrås totalkostnadsindeks for lastebiltransport, «langtransport 3-akslet 

bil m/henger».  

Enhetsprisene for behandling skal indeksreguleres pr. 1. januar hvert år, på grunnlag av endringer i 

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks.  

De indeksregulerte enhetsprisene skal gjelde uendret i ett år. Reguleringer skjer etterskuddsvis og 

grunnindeksen for all indeksregulering vil være siste offentlig kjente månedsindeks ved tilbudsfristen. 

Alle utgifter til bompenger, ferger og annet blir regnet som inkludert i enhetsprisene i kontrakten og 

blir således ikke gjenstand for spesiell regulering utover indeksreguleringen. 

Leverandøren har ansvar for å gjennomføre prisendringene og skal vise beregning og verdi på 

indeksen ved hver indeksregulering. 

6 Signatur 

Det bekreftes at de aktuelle avtaledokumentene er lest og at bestemmelsene som er angitt i disse 

aksepteres.  

 

 

 

Sted og dato: 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

[Navn og tittel med blokkbokstaver] 

[Leverandørens firmanavn] 

 

 

Sted og dato 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

[Navn og tittel med blokkbokstaver] 

Renovasjon i Grenland IKS 


