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Almindelige betingelser for modtagelse  
af affald på ARGOs behandlingsanlæg. 
 

Opland ARGO modtager affald fra selskabets interessentkommuner: Greve, 

Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns 

kommuner. 

 

Levering I det følgende er anført de vilkår, der er gældende for levering af affald til 

ARGOs affaldsbehandlingsanlæg, som alle leverandører skal overholde med 

mindre, der er truffet særlige aftaler om leveringen.  

 

Leveringen skal finde sted indenfor anlæggets åbningstider. Der må under 

ingen omstændigheder aflæsses affald udenfor åbningstiderne.  

 

Generelt skal affaldet være sorteret iht. de specifikke modtagebetingelser. 

(Se de respektive afdelinger)  

 

Ved indvejningen er leverandøren pligtig at give korrekte oplysninger om 

affaldets indhold og oprindelsessted m.v. 

 

Modtagekontrol ARGO er berettiget til at udtage indvejede læs til kontrol af sorteringen og 

indvejningen. Konstateres der ved modtagekontrollen væsentlig 

fejlsortering eller at affaldet er indvejet på et forkert fraktionsnummer kan 

ARGO omklassificere indvejningen og/eller opkræve betaling for sortering 

efter medgået tid.  

 

Konstateres der levering af uønsket affald, dvs. affald som ikke kan eller 

må modtages på anlægget, er leverandøren forpligtet til at fjerne dette 

affald uden udgift for ARGO. 

  

Erstatningskrav ARGO er berettiget til at kræve erstatning, hvis leverandørens fejlsortering 

eller levering af uønsket affald medfører skader på anlægget eller medfører 

forureningsskader, herunder forårsager væsentlige overskridelser af 

anlæggets udledningstilladelse, som medfører forøgede udgifter og evt. 

bøder for ARGO. 

 

Lukning for 

modtagelse/omdirigeri

ng 

I forbindelse med tekniske omlægninger og revisioner, havarier, strejker, 

look out og andre force majeure situationer er ARGO berettiget til at lukke 

for modtagelse eller at omdirigere leverandørerne til andre anlæg. 

Leverandørerne kan ikke kræve erstatning herfor uanset om 

lukning/omdirigering skulle medføre forøgede omkostninger til 

behandlingstakster, transport eller andre ekstra omkostninger.   
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Betaling og 

garantistillelse 

Leverandøren hæfter for betaling for affaldets behandling iht. ARGOs 

takster.  

 

Såfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt betales senest 20 

dage fra fakturadato, dog 8 dage for førstegangskunder med mindre der 

stilles garanti. 

 

Sker betaling ikke rettidigt, er ARGO berettiget til at beregne morarenter til 

betaling sker. Ved 2. rykker opkræves rykkergebyr og kontoen lukkes, med 

mindre der stilles garanti for de til enhver tid forfaldne beløb. 

 

Garantier stilles som uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut 

eller kautionsforsikringsselskab, som kan godkendes af ARGO. 

 

Kreditvurdering ARGO er berettiget til ved oprettelse af konto eller på et senere tidspunkt, 

at foretage kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente 

oplysninger fra pengeinstitutter eller uafhængige kreditoplysningsbureauer. 

 

Hvis kundens betalingsevne efter kontoens oprettelse efter ARGOs skøn 

forringes væsentligt, er selskabet dog berettiget til at forlange 

kontantbetaling, med mindre kunden efter anfordring straks stiller garanti 

som nævnt ovenfor, for det til enhver tid forfaldne beløb. 

 

Overdragelse af aftale 

om levering på konto 

Kunden kan ikke overdrage kontoaftalen til en anden person eller juridisk 

person, med mindre ARGO kan acceptere dette. Ved evt. overdragelse kan 

ARGO forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld eller stiller 

garanti herfor indtil gælden er betalt. 

 

Tvister Tvister mellem ARGO og leverandører skal søges løst i mindelighed. Opnås 

der ikke enighed er ARGO berettiget til at udelukke leverandøren fra at 

levere affald.  

 

I øvrigt har tvistigheder som udspringer fra nærværende 

modtagebetingelser Retten i Roskilde som rette værneting. 

 

Ikrafttrædelse Disse almindelige modtagebetingelser for levering af affald til ARGO træder 

i kraft den 30. oktober 2017.   
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