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Bilaga till INOVYNS Sverige AB allmänna villkor vid beställning av tjänster 
 
 

ANSVAR: Säljaren ansvarar för teckning av och erlägger på egen bekostnad premier för 
lagenliga ansvarsförsäkringar gällande egendom -och personskada. Det förutsätts 
att Säljaren ansvarar för sin egen och sin personals samtliga kostnader och avgifter 
avseende skatter och löner.  
Parterna är överens om att INOVYN i och med ett Uppdrag till Säljaren inte kommer 
att ikläda sig något arbetsgivaransvar gentemot Säljarens personal eller tredje part. 
Köparen förutsätter att Säljarens vidmakthåller kollektivavtal, har ett ledningssystem 
för miljö och kvalitet samt att Säljarens personal som utför arbete på Köparens 
anläggning innehar erforderliga tillstånd att få arbeta, verka och utföra arbeten på 
den svenska arbetsmarknaden och att gällande författningar och föreskrifter som 
berör de av Säljaren anlitade personer eller företag följs. 

Om Säljaren önskar anlita tredje part för att utföra hela eller delar av arbete på 
Köparens anläggning skall detta godkännas av Köparen. Säljaren ansvarar för att 
tredje part har den kunskap och kompetens som krävs samt ansvarar för dennes 
arbete som sitt eget.  

Säljaren skall årligen utan krav på ersättning eller kostnader för Köparen, till 
INOVYN redovisa sitt arbete för säker arbetsmiljö hos sina anställda för att minimera 
och förebygga arbetsrelaterade skador.  
Skador som uppstår till följd av arbete inom Köparens anläggning skall meddelas 
Köparen omgående och Säljaren skall tillsammans med INOVYN utreda händelsen 
och finna orsaker samt vidta lämpliga åtgärder för att undvika upprepning. 

INOVYN är certifierad inom Kvalitet (ISO 9001), Energi (ISO 50001) och Miljö (ISO 
14001) och Säljaren skall alltid utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med INOVYN 
integrerade verksamhetsledningssystem som bygger på dessa standarder.  
 
INOVYN förbehåller sig rätten att närhelst kontrollera utförande och handlingar i 
samband med att arbete utförs på vår anläggning. Om Säljaren på Köparens 
begäran inte kan förete dokument som entydigt utvisar att Säljaren uppfyller sina 
åtaganden enligt denna punkt äger Köparen rätt att omedelbart avsluta ett Uppdrag 
utan att Säljaren äger rätt till ytterligare ersättning. 
 

 
SÄKERHET: Utbildningar 

För att få tillstånd att komma in på anläggningen skall Säljarens personal eller av 
Säljaren inhyrd underentreprenör ha genomfört SSG:s interaktiva 
säkerhetsutbildningar på Internet: Entré Grund och Entré Kemi samt genomgå 
Västkustens interaktiva säkerhetsutbildning för kemiindustri och raffinaderi som 
genomförs på INOVYN och ta del av foldern "Säkerhetsbestämmelser för INOVYN”.  
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Säljarens personal skall ha genomfört de utbildningar som lagar och föreskrifter 
kräver för aktuella arbeten, exempelvis utbildning i heta arbeten, härdplast, 
truckkörning, fallskydd och säkra lyft. 
 
Säljarens personal skall vid behov genomgå även de arbetsplatsanpassade 
utbildningarna som INOVYN anvisar, exempelvis utbildning för tillståndsmottagare. 

Regler och föreskrifter 

INOVYN förutsätter att Säljaren har tagit del av Våra HMS-föreskrifter inom Hälsa 
Miljö och Säkerhet som finns att ladda ner från www.ineos.se/Miljö&Ansvar och 
säkerställt att Säljarens personal, tredjepartsföretag eller underleverantörer delges 
och följer de av INOVYN uppställda reglerna.  

INOVYN har rätt att avvisa personal från Anläggningen om denna har:  

(i) underlåtit att följa INOVYN regler, eller 

(ii) varit oaktsam eller agerat med försummelse, eller 

(iii) uppträder skadligt för hälsa och/eller säkerhet 

och sådan person skall inte tillåtas att utan tillstånd från INOVYN åter komma in på 
Anläggningen.  

Speciella regler kring verktyg 

Knivar skall vara av modellen ”säkerhetskniv” dvs kniv utan spets. Vinkelslip (flex) 
skall vara utrustad med broms och ”kick back”-stopp. Lågvibrerande verktyg (gäller 
exempelvis tigersåg och muttermaskin) skall användas. 

Verktyg skall alltid säkras vid arbete på hög höjd.  

Kläder och annan skyddsutrustning 

Säljaren skall förse den personal som skall arbeta på INOVYN fabriksområde med 
arbetskläder som är flamskyddade och  varselmärkta, skyddsskor, hjälm, 
hörselskydd, samt små och stora skyddsglasögon. 

Från och med 2017-01-01 är skyddssandaler ej tillåtet.  

Gasmask finns för utlåning i portvakten. Ej återlämnad gasmask debiteras med 
1000:-. 
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Riskbedömningar 

Säljaren skall se till att det görs en egen riskbedömning vid riskfyllda arbeten, 
exempelvis sprängning, högtrycksspolning eller dykarbete och lämna den skriftligt till 
kontaktperson på INOVYN. Riskbedömningen ska finnas tillgänglig i samband med 
tillståndsskrivningen. 

Säkerhetsdatablad 

För de kemiska ämnen som entreprenörer avser att använda på INOVYN ska 
säkerhetsdatablad skickas till SDB.ste@inovyn.com för godkännande. 
 

 
ARBETSTIDER: Den normala dagarbetstiden för Säljarens personal skall förläggas till samma tider 

som gäller för Köparens personal och arbetet skall planeras på sådant sätt att 
gällande lagar och arbetstidsregler alltid efterlevs samt att övertidsarbete undviks i 
möjligaste mån. Avvikelse kan göras efter särskild överenskommelse från fall till 
fall. 

 
 
 


