
OMØ A/S' Allmänna handelsvillkor 

 

1. Tillämpning. 

1.1. OMØ A/S, CVR-nr 11511104, Islevdalvej 113-117, 2610 Rødovre (hädanefter kallade OMØ) är en del av Ragn-

Sells-koncernen och omfattas därför av Ragn-Sells uppförandekod, som finns på 

https://www.ragnsellsrecyclables.com/globalassets/recyclables/codeofconduct.pdf. 

1.2. OMØ:s handelsvillkor (hädanefter kallade handelsvillkoren) ska tillämpas på avtal som ingås av OMØ för utförande 

av arbete inom OMØ:s affärsområde, vilket är rengöring av pannor, inklusive behandlingsspänningar och UHP-

spolning, blästrings- och ventilationsrengöring, korrosionsskydd och brandmålning m.m., samt andra tjänster inom 

detta område. 

1.3. De allmänna villkoren ska tillämpas på avtalsförhållandet mellan OMØ och Kunden (den part med vilken ett avtal har 

ingåtts om utförandet av de arbetsuppgifter som nämns i punkt 1.2 - hädanefter kallad Kunden). 

2. Avtalsgrund. 

2.1. Handelsvillkoren utgör tillsammans med OMØ:s erbjudande och/eller orderbekräftelse eller kontrakt, den samlade av 

talsgrunden med Kunden, såvida inte någonting annat skriftligen har avtalats mellan OMØ och Kunden. 

2.2. ØMS erbjudande löper ut 14 dagar efter det att erbjudandet har lämnats till kunden, om inget annat anges i 

erbjudandet. 

Om det har skett en prishöjning på 15% eller mer på material, bränsle eller andra artiklar som OMØ måste använda 

för att utföra arbetet, har OMØ rätt att kräva att den extra kostnaden täcks av kunden. Om kunden inte kan acceptera 

detta har ØMØ rätt att häva parternas avtal och kräva ersättning för redan utfört arbete. 

3. Kundens ansvar. 

3.1. Eftersom det arbete som OMØ ska utföra åt Kunden kan orsaka skador på Kundens maskiner, byggnader, utrustning 

eller annan egendom, åligger det Kunden att skriftligen: 

- i precisa ordalag ange, hur OMØ skall utföra sina arbeten åt Kunden, 

- informera OMØ om OMØ behöver ta särskild hänsyn till Kundens maskiner, byggnader, utrustning eller annat i 

samband med utförandet av OMØ:s arbete, inklusive att ange om Kundens maskiner, byggnader, utrustning eller 

annat är speciellt känsliga för det arbete som OMØ ska utföra åt kunden, så att OMØ skall kunna vidta nödvändiga 

försiktighetsåtgärder för att undvika skador när arbetet utförs. 

3.2.  Vid OMØ:s utförande av behandlingsspänningar i avfalls- och/eller kraftverkspannor åt Kund åligger det utöver 

punkt 3.1 Kunden följande uppgifter; 

- att säkerställa att eventuella instrument för mätning av temperatur och tryck i pannan i pannan samt på CTS-

styrningen är avstängda innan blästring utförs, 

- att säkerställa att sugfläkten är i drift under blästring för att skapa ett undertryck i pannan, 

- att säkerställa övervakning och effektivt avlägsnande av aska och slagg via transportsystemet i pannan efter 

genomförd blästring och mellan blästringar, om fler blästringar ska utföras; 

     3.3.   I den mån Kunden inte skriftligen har underrättat OMØ om särskilda omständigheter som ska beaktas vid    

utförandet   av arbetsuppgiften, jfr. 3.1. och genom blästringar har underlåtit att utföra en eller flera av de i pkt. 

3.2 angivna uppgifter korrekt är det Kundens ansvar och risk om skada uppstår på Kundens maskiner, byggnader, 

utrustning eller annat som är särskilt utsatt i samband med de arbetsuppgifter som OMØ ska utföra. 

       4.  Arbetsmiljö. 

     4.1  När OMØ utför arbeten, är Kunden ansvarig för arbetsmiljön och skall, i enlighet med gällande 

arbetsmiljölagstiftning, förebygga att OMØ:s personal utsätts för hälsorisker eller olyckor. 

     4.2 Kunden skall ombesörja att OMØ:s personal informeras om de faror som finns på arbetsplatsen samt om de risker 

som kan vara förknippade med användningen av verktyg och utrustning som eventuellt kan komma att 

tillhandahållas av Kunden. 

     4.3       OMØ skall underrätta Kunden om eventuella särskilda risker i samband med utförandet av arbetena, om kundens   

utrustning används och ska ha rätt att kräva att Kunden vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder för att undvika 

sådana risker. 

 5.       Förseningar. 

5.1 Om det har avtalats att OMØ ska utföra arbetsuppgifterna inom en viss tidsperiod och Kunden inte kan ge OMØ 

tillgång för utföra arbetsuppgifterna inom den avtalade tiden, ska Kunden utan dröjsmål skriftligen underrätta 

OMØ om detta. 

5.2 Oavsett orsaken till att kunden inte kan ge OMØ tillgång för att utföra arbetet ska kunden ersätta OMØ för den 

förlust som uppstår på grund av att kunden inte kan låta utföra arbetet under den överenskomna tidsperioden, 

vilket ska omfatta OMØ:s lönekostnader, utgifter för hyra av utrustning, rese- och logikostnader och andra 

eventuella positiva kostnader som OMØ har varit tvunget att ådra sig. 

https://www.ragnsellsrecyclables.com/globalassets/recyclables/codeofconduct.pdf


5.3  Om det har avtalats att OMØ ska utföra en arbetsuppgift inom en viss tidsperiod och OMØ inte kan utföra 

uppgiften, ska OMØ utan dröjsmål underrätta Kunden om detta. Efter att ha mottagit detta meddelande från OMØ 

har kunden rätt att ingå ett avtal med en tredje part för att utföra arbetet. Kunden kan inte kräva ersättning av 

OMØ för eventuella extrakostnader som uppstår på grund av att Kunden måste ingå ett avtal med en tredje part 

för att utföra arbetet om orsaken till att OMØ inte kan utföra arbetet är någon följande; strejker, lockout, krig, 

mobilisering, exceptionella naturhändelser, naturkatastrofer, myndighetsbeslut, avbrott i verksamheten på grund 

av brand, tekniskt haveri, konkurs, betalningsinställelse, sjukdom bland OMØ:s personal, inklusive Corona eller 

andra sjukdomar som hindrar OMØ från att fullgöra sina förpliktelser. 

5.4 I den mån Kunden gör anspråk på ersättning från OMØ till följd av att OMØ inte kan utföra arbetet inom den 

överenskomna tidsramen, får ett ersättningskrav aldrig överstiga totalt 500 000 DKK. 

5.5  Kunden har inte rätt att göra anspråk på ersättning för Kundens rörelseförlust, utebliven vinst eller annan indirekt 

förlust till följd av att OMØ inte har uppfyllt avtalet inom den överenskomna tiden eller till följd av OMØ:s 

förseningar, oavsett orsak till detta. 

   6.       Ansvar 

6.1  Om OMØ inte har utfört sitt arbete på ett yrkesmässigt korrekt sätt har OMØ rätt att avhjälpa eventuellt bristfälligt 

utfört arbete. 

7.   Ansvarsperiod. 

    7.1  Om inget annat har överenskommits mellan OMØ och Kunden är OMØ ansvarig för eventuella fel i det utförda 

arbetet under en period av 6 månader efter det att arbetet utförts. Om inget skriftligt klagomål har lämnats in till 

OMØ inom denna tidsperiod kan Kunden inte åberopa några fel i det utförda arbetet. 

8.  Reklamation. 

8.1  Kunden ska skriftligen och utan onödigt dröjsmål meddela OMØ om det visar sig att arbetet har utförts på ett 

bristfälligt sätt. Om Kunden inte reklamerar utan onödigt dröjsmål förlorar Kunden rätten till krav baserat på 

bristande efterlevnad. 

 

 

9.  Skador. 

    9.1 I den mån skador på kundens egendom, maskiner eller annan utrustning kan uppstå till följd av OMØ:s ar- 

bete, skall Kunden vidta nödvändiga åtgärder för att säkra att skadan begränsas.  

9.2  I den mån OMØ:s arbete har orsakat skada på Kundens byggnader, maskiner, utrustning eller annan egendom till 

följd av vårdslöshet i samband med utförandet, är ansvaret begränsat till 500 000 DKK. Vid utförande av 

blästringsuppdrag är dock OMØ:s ansvar begränsat till 100 000 DKK. 

9.3 I den mån OMØ är orsaken till skada på Kundens maskiner, byggnader, utrustning eller annat, kan Kunden inte 

göra anspråk på ersättning från OMØ för rörelseförlust, utebliven vinst eller annan indirekt förlust som Kunden 

lidit. 

9.4  Utöver den i pkt. 9.2 angivna ansvarsbegränsningen. OMØ`s ansvar gäller även för den begränsning vid utförande 

av blästringsarbeten i avfalls- och/eller elpannor att beställaren påtar sig full risk för skador på avfallet och/eller 

elpannornas ledningar, ledningar i väggar, pannväggar och murverk, instrument, sugfläkt eller transportsystem 

och inklusive för att minska deras kapacitet eller funktion efter blästring. OMØ ansvarar således inte för denna typ 

av skada. 

10.  Betalning. 

10.1  OMØ har rätt att ta ut a/conto för utförandet av arbetet, inklusive hyra av utrustning, uppehälle och andra utgifter. 

Fakturor utfärdas med en betalningstid på 30 dagar från fakturadatumet. 

10.2  Om Kunden inte betalar OMØ i tid har OMØ rätt att stoppa arbetet tills betalning har inkommit, med tre dagars 

varsel. 

10.3  OMØ har rätt att kräva ränta på sin fordran från och med förfallodagen till den räntesats som gäller i enlighet med 

lagstiftningen om dröjsmålsränta i Danmark. 

10.4  OMØ har alltid rätt att anlita underleverantörer för att utföra uppdraget och ovanstående ansvarsbegränsningar 

gäller också 

11. Lagval. 

11.1 Tvister som uppstår med anledning av avtalet mellan Kunden och OMØ ska lösas genom medling. 

11.2 I den mån medling inte är möjlig ska tvisten inte vara föremål för rättslig prövning utan lösas genom skiljedom i 

enlighet med lag 2005-06-24 nr 533 om skiljedom, och alla tvister ska lösas i enlighet med allmänna regler i 

dansk lag. 

    11.3 OMØ kan kräva att tvister om betalning för utfört arbete ska avgöras av domstol i kundens land. 


