VITEN
Tillägg till Samverkansavtal

I anslutning till Samverkansavtalet mellan Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB
(FTI) och Värmdö Kommun har parterna enats om vissa viten enligt följande

1.

Allmänna vitesförutsättningar. Vid de händelser vid ÅVS 1som anges i punkt 2
– 5 nedan ska FTI, i de fall där Kommunen gjort en anmodan enligt punkt 6
nedan och rättelse ej vidtagits, vara skyldig att erlägga viten till Kommunen.
Vitesskyldigheten förutsätter att händelsen orsakats av FTI eller någon för
vilken FTI svarar och inte av omständighet som är att hänföra till force majeure
eller omständighet på Kommunens sida eller omständighet för vilken annan än
FTI svarar.

2.

Nedskräpning (avtalet punkt 2.14). Vid nedskräpning som ej åtgärdats inom 2
arbetsdagar efter anmodan, utgår ett vite om 2500 kronor per station och dygn
som bristen består.

3.

Bristande snöröjning (avtalet punkt 2.15). Vid försummelse att ombesörja
vinterväghållning, varmed innefattas såväl snöröjning som halkbekämpning,
inom 2 arbetsdagar efter anmodan, utgår ett vite om 2500 kronor per ÅVS och
vecka som bristen består. Vite för bristande snöröjning förutsätter framkomlig
väg samt att Kommunen fullgjort sin skyldighet rörande tillfartsvägar etc till
undvikande av plogvallar eller andra hinder för FTI:s åtagande.

4.

Bristande behållarvård (avtalet punkt 2.16). Vid försummelse att rengöra
behållare, varmed likställs sanering av klotter och borttagande av affischer,
inom 2 kalenderveckor efter anmodan, utgår ett vite om 2500 kronor per ÅVS
och vecka som bristen består. Vite vid bristande behållarvård ska inte utgå om
regn, kyla eller andra väderförhållanden väsentligt försvårar FTI:s fullgörande
av sina förpliktelser.

5.

Försummad tömning (avtalet punkt 2.19). Vid försummelse att ombesörja
tömning av överfulla behållare inom 2 arbetsdagar efter anmodan, utgår ett vite
om 2500 kronor per behållare och dygn som bristen består.

6.

Anmodan. Vite tillämpas endast i de fall där rättelse inom angivna tider ej gjorts
efter kommunens anmodan. Sådan anmodan ska ske genom notering i
överenskommen ordning på FTI:s dataportal och med angivande av samtliga
uppgifter som FTI och dess entreprenörer behöver för att kunna identifiera
problemens art och omfattning för att kunna åtgärda desamma inom angivna
frister för rättelse.

1

Vitet i detta Tillägg begränsar sig till ÅVS och gäller inte singelstationer. Systemet med anmodan för
rapportering av missförhållanden kan dock användas även för Singelstationerna, dock utan att vite utgår.
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7.

Vitesbegränsning. Angivna viten utgör de enda påföljder som kan göras
gällande vid de händelser som anges i punkt 2 - 5 ovan. FTI:s skyldighet att utge
viten under avtalstiden begränsar sig till ett aggregerat belopp per kalenderår om
25 000 kronor. Om den aggregerade vitesnivån överstiger detta belopp ska
Kommunen vara berättigad att säga upp Samverkansavtalet till upphörande eller
omförhandling med iakttagande av skälig uppsägningstid.

8.

Förhållande till Samverkansavtalet. Detta Tillägg utgör en integrerad del av
parternas Samverkansavtal, äger giltighet och tillämplighet parallellt med detta
och ska tolkas i ljuset av detta. Regleringarna i detta Tillägg utgör ett tillägg till
Samverkansavtalet och äger företräde framför detta i de frågor som här
behandlas. I alla övriga frågor äger Samverkansavtalet full och fortsatt
tillämplighet.
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