Til hentesteder/forhandlere av returdekk
Det er etablert kontrakt mellom Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS og Norsk Dekkretur AS om
innsamling og behandling av kasserte dekk.. Kontrakten gjelder fra 01.09.2012 og frem til
01.09.2019 og er en videreføring av tidligere kontrakter mellom Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS
og Norsk Dekkretur AS.
Kontrakten bygger på Norsk Dekkretur AS sin avtale med Miljøverndepartementet, og tilfredsstiller
Avfallsforskriftens kapittel 5, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk, fastsatt 01.07.2007.
Dekkreturordningen finansieres gjennom miljøgebyr på nye dekk og er i prinsippet gratis for
dekkforhandler.
Opprinnelig var forskriftens krav at kasserte dekk skulle bringes til et definert oppsamlingspunkt.
I 1999 tok imidlertid Norsk Dekkretur AS initiativ til å øke servicegraden utover myndighetenes
krav og forutsetninger. Norsk Dekkretur AS etablerte da en ordning slik at der forholdene var
rimelig tilrettelagt, ble dekkene hentet hos forhandler.
Vedlagt følger avtale som tegnes mellom din bedrift og Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS. Avtalen
regulerer krav til tilgjengelighet, lagringsforhold og kvalitet samt hentefrekvens.

Tilgjengelighet
Kasserte dekk må lagres slik at de kan
hentes med treakslet lastebil påmontert
lastekran. Dersom tilgjengeligheten er et
problem, må dekkforhandler selv levere
sine dekk til lokalt/regionalt mottak.
Ved behov for info om dette, kontakt tlf.
815 33 212.

Lagringsforhold
Kasserte dekk bør lagres på fast dekke,
gjerne i container eller på særskilt
lagerområde. Dekkene må lagres adskilt fra
annet avfall, slik at de ikke forurenses eller
skitnes til. Lager bør være utilgjengelig for
uvedkommende, slik at en unngår
innblanding av annet avfall, eller at
dekklager rotes til.
Containere kan om ønskelig leies fra
Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS. Kontakt
tlf. 815 33 212.

Kvalitet
Kasserte dekk skal være frie for forurensning, dvs at det ikke skal være påført
olje eller andre kjemikalier. Det må ikke være innblandet jord, stein, grus eller
metaller som kan gjøre skade på produksjonsutstyr ved behandlingsanlegget.
Videre skal dekkene leveres uten felg.
Dersom kvaliteten ikke er tilfredsstillende på kasserte dekk, vil dette medføre at
dekkene ikke hentes, alternativt henting mot gebyr.

Bestilling, hentemengde og hentefrekvens
Bestilling skal rettes til Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS på adresse dekkretur@ragnsells.no,
eller på telefon 815 33 212. Bestillingsskjema finnes også på vår hjemmeside www.ragnsells.no.
Vi anbefaler at bestilling gjøres på mail. Da har begge parter dokumentasjon på hva som bestilles,
og når bestilling er foretatt.
Normalt skal dekk avhentes senest 14 arbeidsdager etter anrop. I høysesongene skal hentetiden
reduseres til 7 arbeidsdager. For henting innen ordinære hentefrister skal det være minst 200
dekk.
Henting av mindre enn 200 dekk utføres kvartalsvis på rute.
Mindre mengder dekk kan avhentes mot gebyr.
Norsk Dekkretur AS og Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS
Lillestrøm, august 2012

