Emballage krav
Information vedrørende emballage

UN godkendt emballage
har begrænset levetid


Palletanke må højst være 5 år når
de benyttes til farligt gods.
De skal recertificeres efter 2½ år.



Plast emballager må højst være 5 år
når de benyttes til farligt gods



Jern emballager har ikke en
begrænset levetid, men der er en
række funktionskrav der skal være
opfyldt.
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Er affaldet farligt gods?
Eksempel på emballagegodkendelse

Vær opmærksom på
emballagens godkendelse.



UN stemplet X-godkendt
Godkendt til 80 kg
Godkendt til faste stoffer (S)
Produktionsår 2006





Er emballagen stemplet med UN
mærket?
X, Y eller Z godkendt?
(Plastemballage købt hos Mokana er
altid X-godkendt, d.v.s. at den kan
benyttes til alt)
Max vægt?
Godkendt til faste eller flydende stoffer?
Produktionsår? (Plastemballage max 5
år gammel)

Eksempel på emballage der er produceret i syvende måned 2008

Emballagens beskaffenhed
Der er en række ting du som producent af affald er ansvarlig for og skal være opmærksom på.
Ifølge ADR konventionen må emballage med bl.a. følgende fejl og
mangler IKKE transporteres ad vej, hvis de indeholder farligt gods.







Når emballagen er gennemtæret
Når der klæber farlige stoffer til ydersiden af emballagen
Når der er skarpe buler i emballagen
Når der er overtryk i emballagen
Når låget er utæt
Når der mangler splitter i låget

Desuden skal man tydeligt kunne læse emballagens godkendelse
Palletanke og tromler har en fyldnings grad på max. 90 %

Tag dine forholdsregler

Hvis chaufføren vurderer at emballagen ikke kan transporteres
lovligt, kan han i værste tilfælde blive nødt til at afvise affaldet.
Kontakt os gerne telefonisk for råd og vejledning
Forslag til forholdsregler:







Brug sikkerhedsspuns i spunstromler for at undgå overtryk
Sæt evt. en innerliner over spunstromler under brug, for beskyttelse af emballagen, så farlige stoffer på
ydersiden undgås. (fås hos Mokana i kraftig kvalitet)
Man undgår også derved at emballagens godkendelse ikke kan aflæses, hvis der eksempelvis løber
maling ned over.
Vær forsigtig ved håndtering, så buler undgås.
Opbevar jernemballage indendørs og lad være med at have dem stående i årevis, så gennemtæring
undgås.
Kontakt Mokana hvis du bruger din egen emballage til farligt gods, og er i tvivl hvor vidt emballagen er i
orden.

Hvis ADR konventionen ikke overholdes, gives der bøder til både chauffør, transportør samt afsender.
En enkelt emballage kan i nogle tilfælde give bøder, der tilsammen beløber sig til 20.000,00 kroner.

Kommunerne bag de tre nordjyske affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S
Mokana besluttede sidste år at arbejde for en samling af deres aktiviteter i ét selskab
Denne beslutning er nu blevet godkendt af Statsforvaltningen og dermed er vejen banet for en
endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet fra over 300.000 nordjyder
Selskabet er ejet af seks kommuner i fællesskab: Aalborg, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild,
Brønderslev og Randers
Der er ligeledes indgået en samarbejdsaftale med samtlige kommuner i Grønland
Selskabet har sammenlagt en årlig omsætning på ca. 290 millioner kroner
Vi håndterer tilsammen i alt ca. 320.000 tons affald, hvoraf en del er klassificeret som farligt affald
Det farlige affald er f.eks. batterier, bekæmpelsesmidler, giftige stoffer, malings-, lak- og limrester,
opløsningsmidler, spraydåser og trykflasker, syrer, baser og spildolie fra en bred vifte af brancher
og aktiviteter
I/S RenoNord udbyder kurser i affaldshåndtering samt konsulentydelser og sikkerhedsrådgivning
vedrørende transport af farligt gods
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