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VIKTIG INFORMATION
OM ERA FÖRBRUKADE
BATTERIER OCH LADDARE!

Ni har nu fått ert nya batteri och/eller laddare och har förmodligen ett förbrukat batteri eller batteriladdare som ni vill
bli av med?
Midac Nordic AB samarbetar med Sånart i Boxholm AB för att uppfylla
producentansvaret för batteriskrot, d.v.s att förbrukade blybatterier och elektronikavfall
transporteras och omhändertas enligt de lagar och förordningar som gäller, samt med minsta möjliga
miljöpåverkan. O.B.S Batteriskrot klassas som farligt avfall och måste transporteras av godkända
transportörer med miljö och transporttillstånd
Gratis hämtning av era batterier!
Använd Sånart Boxholm AB tjänst att helt utan kostnad ta hand om era förbrukade blybatterier och laddare.
Batterierna transporteras sedan till Boliden Bergsöe:s anläggning för destruktion och återvinning.
(Hämtning av Litiumbatterier gäller särskild prislista, kontakta oss alltid på 0142-523 31)
Miljö och transporttillstånd!
Transporten av era batterier och laddare går inom ramen av tillstånd för transport 562-10085-2018.
Mellanlagringen av farligt avfall inom ramen för tillstånd 551-22900-03-0560-122
Smidigt att anmäla hämtning av batterier och laddare!
- Gå in på www.sånart.se klicka sedan på ”Beställ hämtning”
- Ring oss på 0142-523 31 om du har frågor eller funderingar
- Maila beställningen oss på info@sånart.se (Använd baksidans mall)
Om totala vikten av förbrukade batterier och laddare är under 100 kg ber vi er att kontakta ert lokala renhållningsbolag
för destruktion. Alternativet att sända det i retur till Midac Nordic AB. Midac Nordic ombesörjer sedan att förbrukade
batterier och laddare transporteras vidare till återvinning enligt 11§ i batteriförordningen. Frakten på returer under
100 kg till Midac Nordic AB bekostas av dig som avsändare!
Önskar du faxa eller scanna och maila använder du med fördel baksidan av detta dokument!
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