Hämtning av
Ø

IBCer av formblåst plast: 1.000 liter

Villkor för hämtning av tom emballage - utan debitering*
Ø
Ø
Ø

Ø

MINSTA ANTAL
8 IBCer.
*frakttilläg kan förekomma vid långa leveranser
INGA UTVÄNDIGA ELLER INVÄNDIGA RESTER
Emballaget skall vara fullständigt tömt, dvs. droppfri, granulatfri och utan stelnade rester.
REKONDITIONERBAR
Emballaget måste gå att rekonditionera, dvs. vara i ett sådant skick att den kan rengöras och efter
rengörning omsättas för återanvändning.
För IBC innebär detta i praktiken ålder under 5 år och att den måste vara intakt, dvs. hel innerbehållare,
oskadda stålgaller och andra integrerade delar av containern och ingen betydande oxidering på utsidan.
DET SENASTE INNEHÅLLET SKALL KLART FRAMGÅ
Etiketter och märklappar skall vara korrekta och läsbara, liksom information och märkning gällande farligt
gods. Detta säkrar att emballaget och ev. restinnehåll får en försvarlig hantering.
Emballage som innehållit giftiga material måste neutraliseras och/eller sköljas före avhämtning.
VENTILER OCH/ELLER ANDRA FÖRSLUTNINGAR SKALL VARA SLUTNA
Under transport skall varje tomt emballage vara förslutet som fyllt emballage.
Transportdokument skall överensstämma med gällande föreskrifter.

Om inte emballaget uppfyller ovanstående villkor, äger rekonditioneraren rätt att:
Ø Returnera emballaget till avsändaren – på dennes bekostnad – eller,
Ø Debitera kostnader som tillkommer vid hantering, jfr nästa avsnitt – Skadat emballage och restinnehåll

Skadat emballage och restinnehåll
Hämtning av emballage som inte kan återanvändas kan också göras, men då blir avsändare debiterad för
kostnader som tillkommer vid miljöriktig hantering (jfr Avgifter för avfallshantering nedan). Detta omfattar:
Ø Transport
Ø Tömning/uppsamling och emballering av restinnehåll, sluthantering
Ø Uppdelning i olika materialfraktioner - skickas till materialåtervinning och/eller energiutvinning

Avgifter för avfallshantering:
Restinnehåll, flytande (kan pumpas ut)

SEK 12,50 pr. liter

Restinnehåll, fast/pastös (som inte kan pumpas ut)

SEK 35,- pr. kg/liter

Destruktion av IBC. Skrot och/eller inaktuell
modell som inte kan återanvändas

SEK 275 - pr. styck plus
frakt

Destruktion av innerbehållare som har innehållit gift

SEK 200,- pr. styck

Extraordinarie arbete för hantering av skrot

SEK 325,- pr. timme
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