Mottaksbetingelser for levering av farlig avfall
(kjølegasser) til Stiftelsen Returgass (SRG).
Ansvar – Kunden
Kunden forplikter seg til følgende:
1. Forholde seg til alle relevante lover og regler gitt av myndighetene i forbindelse med håndtering og
transport av farlig avfall.
2. Sjekke at avfallet er noe som SRG kan ta imot. Kunden skal kun levere de avfallstyper som SRG kan
håndtere. Ta kontakt med SRG hvis du er i tvil.
3. Deklarere avfallet på www.avfallsdeklarering.no og merke flaskene med deklarasjonsnummer.
Deklarasjonsutskrift skal følge avfallet/flaskene. Kontonummer skal påføres kommentarfeltet på
deklarasjonsskjema ved første gangs levering.
4. Påse at gassflaskene har påsatte blindhetter.
5. Påse at avfallet er riktig merket iht. ADR.
6. Gassflaskene må ikke overfylles. Omemballering vil bli belastet kunden.
7. Avfall skal leveres innenfor SRGs åpningstider.
8. Kunden skal gjøre seg kjent med SRGs hjemmesider angående avfallstyper, åpningstider,
nyheter/endringer og pris som påvirker levering av avfall.
9. Emballering av flasker på pall er kundens ansvar. Flaskene skal helst stables stående på pall, sikres mot
velting og ventilene skal beskyttes.

SRG
1. SRG overtar ansvaret for leveransen når den er mottatt og akseptert av SRG.
2. Ved feilleveranse vil SRG returnere varen på kundens regning, og SRG fraskriver seg alt ansvar for den
varen.
3. SRG har ikke tillatelse til å motta avfall med eksplosive-, selvantennende-, eller smittefarlige egenskaper.
SRG kan heller ikke ta imot avfall med brannfarlige egenskaper som propan og butan.
4. SRG kan ta i mot kjølegass HFO 1234yf og HFK 32.
5. Kostnader i forbindelse med sortering og retur av avvist avfall belastes kunden. SRG forbeholder seg
retten til å avvise forsendelser som ikke kan håndteres av SRG.
6. SRG kan kreve erstatning for direkte tap som følge av feil eller brudd på disse betingelsene.

Økonomi
1. Kunden skal betale SRG behandlingskostnader i henhold til avfallstype etter gjeldende prisliste publisert
på hjemmesiden www.returgass.no.
2. Betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato.
3. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente.
4. SRG forbeholder seg retten til å foreta prisendring.

