
NCG-Noreko AS                                                                                                                            

 

RETURBETINGELSER – INNSAMLING AV BRUKTE PLASTFAT 
 

NCG-Noreko samler inn og forlenger plastfatets levetid gjennom rekondisjonering og retesting. Ved slutten 
av dets livssyklus gjenvinner vi på forsvarlig måte råmaterialet gjennom resirkulering. 
 

EMBALLASJETYPER 
Vi tilbyr innsamling av tømte og brukte plastfat (HDPE) egnet for ombruk av følgende typer og størrelser: 

 Lokkfat og spunsfat av alle fabrikat i størrelsene 120L, 150L og 220L 

 

GEOGRAFISK OMRÅDE 
Innsamlingsordningen omfatter fastlands-Norge (fra Nord-Trøndelag og sydover) og fastlands-Sverige 
(fra Gävle og sydover). For innsamling utenfor dette geografiske område eller antall under minsteantall, 
send oss gjerne din forespørsel. 

 

 

RETURBETINGELSER - INNSAMLING AV PLASTFAT FOR OMBRUK 
 

    Minste antall pr forsendelse er 32 fat  
   Representerer 2 lastemeter på bil). 

    Behandlingsgebyr kr. 35, - pr. fat ekskl. mva. 
    Ingen innvendige eller utvendige rester   

Plastfatene må være tømt dvs. dryppfri, granulatfri og uten størknet restinnhold 
    Egnet for ombruk 

Plastfatene må være intakt og egnet til ombruk som emballasje, dvs. alder under 5 år og uten 
skader og/eller rester på utsiden som ikke kan rengjøres (f.eks. polyester, fargepreparater etc.). 

    Merking og informasjon om tidligere fyllvare 
Plastfatene må være merket med etiketter av tidligere fyllvare eller på annen måte, slik at både 
emballasjen og eventuelt restinnhold kan få en forsvarlig behandling. 
Plastfat som har inneholdt giftige fyllvarer må være nøytralisert før innlevering. 

    Alle lokk og spuns stengt 
Tømte plastfat må være lukket og like tett som fylt emballasje. Alle lokk og spuns må være 
korrekt montert og fungere. Transportdokumenter må være utfylt i samsvar med lovgivningen 
(ADR/RID). 

 

 
Ved å velge NCG- Noreko aksepterer avsender/tømmer ovenstående betingelser samt å betale for 
kostnader som også påløper som følge av eventuelle avvik. Tilstanden på den innhentede 
emballasjen blir fastslått ved mottak hos NCG-Noreko og resultatet er bindende. 
NCG-Noreko forbeholder seg derfor retten til å: 
  Returnere mottatt emballasje – for senders regning – dersom ovennevnte betingelser ikke 

oppfylles, eller fakturere kostnader som påløper ved håndtering, i henhold til ‘Gebyr for 

avfallsbehandling’ under neste avsnitt – Skadet plastfat og restinnhold 
 

SKADET PLASTFAT OG RESTINNHOLD 
Kostnaden ved bærekraftig behandling av avvik, omfatter følgende prosesser: Transport, 
tømming/oppsamling og emballering av restinnhold, sluttbehandling, oppdeling i ulike 
materialfraksjoner, innlevering til materialgjenvinning og/eller energiutvinning. 

 

Gebyr for avfallsbehandling:  

Rester, flytende (som kan pumpes ut) Kr 12,- pr liter ekskl. mva 
 

Resirkulering av fat uegnet for ombruk Kr 30,- pr  fat ekskl. mva pluss inngående frakt til 
NCG-Noreko 

Energiutvinning av fat som har inneholdt 
stoffer som er giftig, svært irriterende eller 
bevist CMR (carcinogenic, mutagenic og 
reprotoxic) 

Ved eventuell  innnlevering av dette, ta kontakt 
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