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KRITERIER – INSAMLING AV TOMMA PLASTFAT 
Mauser-Noreko AB samlar in och förlänger plastfatets livstid genom rekonditionering och återanvändning. 
Vid slutet av emballagets livscykel tar vi tillvara på plastfatets råmaterial på ett miljömässigt korrekt sätt 
genom materialåtervinning. 
 

EMBALLAGETYPER 
Vi erbjuder hämtning av tömda och använda plastfat (HDPE) som är lämpliga för återanvändning av 
följande typer och storlekar: 

➢ Lockfat och sprundfat av alla fabrikat i storlekarna 120L, 150L och 220L 

 

GEOGRAFISKT OMRÅDE 
Insamlingsområdet omfattar fastlands-Norge (från Nord-Tröndelag och söderut) och fastlands-Sverige 
(från Gävle och söderut). För insamling utanför vårt geografiska område eller under minsta antal, skicka 
oss gärna en förfrågan. 

 

 

KRITERIER FÖR INSAMLING AV PLASTFATFÖR ÅTERANVÄNDNING  
 

➢    Minsta antal för hämtning är 32 st. plastfat 
       Representerar 2 flakmeter på bil 

➢    Behandlingsavgift kr. 35, - per fat ex. moms 

➢    Inga utvändiga eller invändiga rester 

Emballaget ska vara tömt, dvs. droppfri, granulatfri och utan stelnande rester. 
➢    Lämplig för återanvändning 

Faten måste vara intakta och lämpliga för återanvändning, i praktiken en ålder på under 5 år, 
och ingen betydande rest på utsidan som inte går att rengöra (t.ex. polyester, färgämnen etc.)  

➢    Senaste innehållet skall tydligt framgå 
Etiketter och märklappar skall vara korrekta och läsbara, liksom information och märkning gällande 
farligt gods. 
Plastfat som har innehållit giftiga produkter måste neutraliseras och/eller sköljas före avhämtning. 

➢    Alla lock och sprund stängda 
Under transport skall varje tomt fat vara förslutet som fyllt emballage. 
Transportdokument skall överensstämma med gällande föreskrifter. (ADR/RID). 

 

 

Genom att överlåta sitt tomemballage till Mauser-Noreko AB accepterar avsändaren ovanstående 
kriterier samt också om emballaget inte uppfyller ovanstående villkor så har Mauser-Noreko AB  
rätt att debitera avsändaren för de kostnader som kan bli till följd av avvik. Efter mottagning hos 
Mauser-Noreko AB fastslås kvalitén på mottagna emballage genom en klassificering där resultatet är 
bindande. 
Mauser-Noreko förbehåller sig därför rätten att: 
➢       Returnera mottaget emballage – för avsändarens räkning – om ovanstående villkor inte är      
uppfyllda eller fakturera kostnader som uppstår vid hantering, se nedan avsnitt om vad som gäller 
för avfallshantering – Skadade plastfat och restinnehåll. 

 

SKADADE PLASTFAT OCH RESTINNEHÅLL 
         Avsändaren blir debiterad för de kostnader som tillkommer vid miljöriktig hantering. Detta omfattar: 
         Transport, tömning/uppsamling och emballering av restinnehåll, sluthantering (särskild hantering) 
          uppdelning i olika materialfraktioner, inlämnande till materialåtervinning och/eller energiåtervinning. 
 

Avgifter för avfallshantering: 

Restinnehåll, flytande / fast 12:50kr per liter Ex moms 

Återvinning av fat olämpliga för återanvändning Kr 30,- pr  fat ex. moms plus transport till  
Mauser-Noreko 

Energiåtervinning av fat som har innehållit giftig, särskilt 
irriterande, luktande eller CMR-ämnen (carcinogenic, 
mutagenic och reprotoxic) 

Vid eventuella inlämning,kontakta oss innan. 

   
 


