BESTÄLLNINGSBLANKETT

FARLIGT AVFALL
Avfallsproducent/beställare

Faktureringsadress

Adress/avhämtningsplats

Gatuadress/postbox

Postnummer och postanstalt

Postnummer och postanstalt

Ansvarig person/säkerhetsrådgivare

Telefon

Beställningsblanketten mailas in till:
info@renhallningen.ax

UN-nr, avfallslag & beskrivning
giftigt, skadligt, irriterande, frätande m.m.
(ange även om det är fast eller flytande)

Mängd:
Kg / l / st

Meddela oss om tidpunkten för avhämtning:

Datum

/

20____

För mera information och säkerhetsföreskrifter se baksidan

Förpackat:

Transportinfo: Produktinfo:

fat / dunk /
kartong / annat

(pall / annat)

Ja

Nej

Bifogas / bifogas ej

Underskrift:__________________________

Allmänt
Fyll i en separat beställningsblankett för varje
avlämnings-, hämtningstillfälle. Skicka in eller faxa
framsidan på denna blankett till Ålands
Renhållnings Ab. Utgående från denna mottagna
beställning kommer en hämtning/mottagning av
farligt avfall att ske. Märk varje förpackning med
dess innehåll, vid behov med VAK-etiketter samt
med de anteckningar som kemikalie och annan
berörd lagstiftning förutsätter. Produkt-, och
skyddsinformationsblad kan bifogas med
anmälningsblanketten eller överlämnas till
chauffören/mottagaren vid hämtningen/
avlämningen.
Förpackning och transport
Kärlen eller förpackningarna skall vara slutna,
försedda med lock eller kork. Försäkra dig om att
emballagen är hela, eftersom läckande eller öppna
emballage inte får transporteras. Farliga ämnen
(VAK) skall packas i ett UN-godkänt emballage.
Tunnor och containrar (IBC) samt ämnenas
originalförpackningar är lämpliga för flytande
avfall.
Närmare upplysningar om avfallet, speciella
egenskaper
Alla upplysningar som beskriver avfallet och dess
egenskaper hjälper vid val av rätt arbetsmetod.
Speciellt viktiga är upplysningarna om avfallets
kemikalieklassning (giftig, skadlig, irriterande,
oxiderande, frätande), antändlighet samt frys- och
polymeriseringsrisk. Skyddsinformationsblad,
varningsetiketter för avfallet eller det ursprungliga
ämnet samt farlighetsklassificering enligt
kemikalielagen och annan berörd lagstiftning är
lämpliga tilläggsmaterial.
Om du vet att avfallet innehåller något av de uppräknade ovanstående ämnens skall du absolut
uppge detta. Dessa ämnen är skade- och
riskfaktorer som eventuellt kräver exceptionella
transport-, lagrings- eller behandlingsmetoder.

Hämtning- och mottagningsvillkor
1

Tillämpningsområde

Dessa villkor tillämpas på tjänsten som gäller
hämtning och mottagning av farligt avfall till
destruktion och som utförs av Ålands Renhållnings
Ab för den som beställer tjänsten (Kunden), om
parterna ej i enskilda fall skriftligen kommit
överens om annat.
2

Avfallets art och förpackning av avfall

Kunden beställer tjänsten skriftligen av Ålands
Renhållnings Ab, om ej annat avtalats. Kunden
meddelar Ålands Renhållnings Ab volymen, vikten
eller antalet vid varje hämtnings-,
mottagningstillfälle samt dess farlighet och
skadliga egenskaper innan partiet hämtas/mottas.
Ålands Renhållnings Ab har rätt att vägra ta emot
avfallspartier som ej förpackas och märks enligt
gällande föreskrifter. Alternativt kan Ålands
Renhållnings Ab, i ställe för Kunden, rätta brister i
emballage och märkning på Kundens bekostnad.
Kunden svarar för alla kostnader som förorsakas
Ålands Renhållnings Ab med anledning
av bristfälliga/trasiga emballage eller bristfällig
märkning.
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