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VAD GÄLLER FÖR HÄMTNING AV SPILLOLJA?
• Vattenhalten ska vara mindre än 10 %.

• Sedimenthalten ska vara mindre än 2 %.

• Avfallslämnaren måste garantera att inga artfrämmande ämnen så som
 PCB, glykol eller färgavfall förekommer i spilloljan, 

• Minsta volym för hämtning är 2 st helfat/400 liter alternativt Cipax 1.000 liter

VAD kOSTAR DET?
Ingenting. Insamling och behandling av spilloljan är gratis för dig som kund, om du 
uppfyller kraven här ovanför. När du beställer tjänsten ingår även ett fat som vi ställer ut 
hos dig. 

HuR bESTÄLLER JAG?
Fyll i ”Förfrågan” och skicka till e-postadressen längst ner på sidan, så tar vi kontakt 
med dig.

HuR LÅNG TID TAR DET FRÅN bESTÄLLNING TILL ATT NI HÄMTAR?
Det beror på var i landet hämtning ska ske, men alltid inom 15-20 arbetsdagar.
Information erhålls vid bestöllning av hämtning.

HuR GÅR SJÄLVA HÄMTNINGEN TILL?
När vi hämtar spillolja i fat finns två olika hämtningsalternativ, beroende på vilka
resurser vi har i just din region och vad som går snabbast. Antingen suger vi ut spillolja 
från befintligt fat, eller så byter vi hela fatet. När vi hämtar spillolja från tank kommer vi 
ut med sugbil som suger ut spilloljan via slangar till tanken på vår bilen.

HuR LÅNG TID TAR ARbETET PÅ PLATS?
Vårt arbete kan ta allt ifrån 30 minuter till 3 timmar. Det beror på hur mycket olja som 
ska hämtas och på hämtningsförhållanden, t.ex. om vår bil kan komma intill smidigt,
om det är långt att dra faten eller slangen. 

bLIR DET MyckET SPILL I SAMbAND MED HÄMTNINGEN?
Nej, när vi är klara ska det inte synas att vi varit hos dig.
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HÄMTNING AV SPILLOLJA
bEHÖVER bILEN SOM TÖMMER STÅ bREDVID TANkEN NÄR DEN SuGS?
Nej, det finns slang på bilen med olika räckvidd, däremot underlättar det alltid om vi kan 
köra så nära tanken som möjligt med bilen.

ÄR DET NÅGOT JAG SOM kuND SkA FÖRbEREDA?
Se till att ha fri väg till tank eller fat, så att en lastbil kan komma någorlunda nära. 
Dessutom ska det alltid finnas någon på plats när vi kommer, om chauffören har några 
frågor, och för att skriva på transportdokumentet för Farligt avfall.

VAD HÄNDER MED SPILLOLJAN?
De största volymerna av spillolja går till regenerering, det innebär att den genomgår 
olika faser för att ta bort vatten och sediment. Slutprodukten blir en 95 % ren olja som 
används vid tillverkning av basolja.

VILkA TyPER AV OLJA kAN JAG HÄLLA I TANkEN/FATET?
Hel- och halvsyntetisk olja, samt alla slags mineraloljor.

HuR SkA JAG LAGRA OLJAN?
Du ska lagra oljan i godkänd tank, Cipax 1.000 liter eller ADR-godkänt fat. 

kAN JAG FÅ ETT NyTT FAT OcH VAD kOSTAR DET I SÅ FALL?
Om du behöver fler än ett nytt fat så kostar det 50 kr/mån i hyra eller 325 kr att köpa.

kAN SITA HÄMTA ÖVERALLT?
Ja, vi kan hämta över hela landet antingen genom egna fordon eller via underentreprenörer.

OM JAG VILL HA HJÄLP MED HÄMTNING AV ANNAT MATERIAL HuR GÖR JAG DÅ?
Du skriver detta på förfrågan som du skickar till oss.

OM JAG VILL VETA VILkEN DAG NI TÖMMER HuR GÖR JAG DÅ?
Ange det på förfrågan du skickar till oss.

kAN SITA LEVERERA SPILLOLJETANkAR?
Vi har system för detta och kan leverera lösningar efter att ha inventerat dina behov.
Gör en notering på förfrågan så kontaktar vi dig. Vårt system heter EcoSimplex och inne-
fattar miljöskåp för farligt avfall som även kan utrustas med cisterner upp till 10 m3.
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