
AVTALE OM INNSAMLING AV KASSERTE DEKK. 
Denne avtale er inngått mellom

(Skjema kan utfylles elektronisk, klikk  under tekst) 
Hentested navn Adresse Organisasjonsnummer 

Postnummer Poststed Ca. antall dekk pr år 

Telefon E-post Kontaktperson 

Kommune  Kundenummer 

(nedenfor kalt Hentested)
og 

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS, Pb 453 1471 Lørenskog, Organisasjonsnummer 913 753 623. 

Tlf  815 33 212.   E-post: dekkretur@ragnsells.com    Nettside: www.dekkgjenvinning.no

1. Bakgrunn for avtalen.
Norsk Dekkretur AS (NDR) og Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS (RSD) har inngått avtale om innsamling av kasserte dekk i
Norge gjeldende fra 1. september 2019.  Avtalen bygger på avtale med Miljøverndepartementet og Forskrift om gjenvinning
og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 5. Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk, fastsatt 01.07.2004 med
senere endringer. Dekkreturordningen finansieres gjennom miljøavgift på nye dekk, og Forhandler er således gjennom denne
avtale lojal til bransjens returordning.

2. Hentestedets forpliktelser.
Forhandler forplikter seg gjennom denne avtale å sørge for at samtlige kasserte dekk håndteres i henhold til ovenfor nevnte
forskrift.  Avtalen mellom NDR og RSD legger til grunn at innsamling skal skje etter de retningslinjer som fremgår av denne
avtale.

Hentested plikter å legge til rette for at henting og opplasting kan skje uhindret og effektivt. Det vil si at henting skal kunne 
utføres med treakslet bil påmontert lastekran. Kan ikke hentekravet oppfylles, må Forhandler selv bringe kasserte dekk til 
regional oppsamlingsplass.  
Vedlagt avtalen er et informasjonsskriv om kvalitetskrav og lagringsforhold for kasserte dekk. Informasjonen finnes også 
på Ragn-Sells Dekkgjenvinning sitt nettsted: www.dekkgjenvinning.no  
Forhandler har ikke anledning til å gi andre aktører, eller uvedkommende, mulighet til å utsortere og eller på annen måte 
tilegne seg dekk. 

Brudd på nevnte plikter eller andre forhold, gir RSD grunnlag for å fakturere Forhandler, fortrinnsvis skal dette være akseptert 
og kvittert på ordreseddel av Forhandler og RSD, men det kan også dokumenteres på annen måte. Forhandler skal også påse at 
innsamler (bilen) som henter kan dokumentere at oppdraget utføres for RSD. 

3. Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS sine forpliktelser.
RSD plikter å besørge innsamling og gjenvinning av dekk i henhold til gjeldende avtaler og forskrifter. RSD skal avhente dekk
innen 14 arbeidsdager etter anrop i lavsesong, og innen 7 arbeidsdager i høysesong. Ved avhenting under 200 dekk blir det på
en oppsamlingsrunde, dette kan ta lengre tid. Ved ekstraordinær henting er det et gebyr. Gebyrets størrelse reguleres årlig.
RSD har tilknyttet et nettverk av innsamlere, som ved henting av dekk, skal kunne fremlegge dokumentasjon på at oppdraget
utføres for Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS.

4. Avtaletid og oppsigelse.
Avtalen gjelder fra underskriftsdato og så lenge avtalen mellom NDR og RSD gjelder. I avtaletiden gjelder en gjensidig
oppsigelse på 3 – tre – måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig.

5. Mislighold.
Brudd på avtalens bestemmelser regnes som mislighold og gir grunnlag for heving med øyeblikkelig virkning.

6. Force majeure.
Uforutsette hindringer for oppfyllelse av avtalen som regnes som alminnelige regler for force majeure f.eks. streik, brann,
steinras etc. skal ikke medføre at partene skal kunne kreve erstatning eller påberope seg mislighold.

7. Datasikkerhet og personvern
Våre retningslinjer for personvern finnes på vår nettside: https://www.ragnsellstyrerecycling.com/no/system/datasikkerhet-og-
personopplysninger/. Hentestedet må sette seg inn i disse og retur av avtale ansees disse som akseptert.

7. Tvist.
Enhver tvist som følge av denne avtale skal først søkes løst i minnelighet. Dersom det oppstår tvist skal partene søke å løse
dette gjennom forhandlinger via felles oppnevnt meglingsmann. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten
behandles ved de ordinære domstolene, og partene oppnevner Romerike Tingrett som verneting. Denne avtalen er oppretter i 2
– to – eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted / Dato Forhandlers underskrift: Underskrift Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS 

Versjon: 3-2019 
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