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Reference
Genan A/S modtager dæktyper og dimensioner iht. § 3 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1347
af 21/11/2016.

Beskrivelse
a) Godkendt indsamler kan få tilskud ved aflevering af dæk til Genan A/S iht. ovennævnte bekendtgørelse.
b) Sortering af dæk
i) På grund af forskellige gebyrsatser skal dæk afleveres til Genan A/S på en sådan måde, at de kan
indvejes, registreres og afregnes separat i følgende størrelser:
(a) § 3 stk. 1 nr. 1-4 - dæk fra motorcykler, personbiler, varebiler etc. (Personvognsdæk: ”PV”)
(b) § 3 stk. 1 nr. 5-6 - dæk fra lastbiler etc. (Lastvognsdæk: ”LV”)
(c) § 3 stk. 1 nr. 7-8 - dæk med fælgdiameter større end eller lig med 24 tommer
(Traktordæk: ”TR” + dæk fra entreprenørmaskiner m.v. ”EM”)
c) Tidspunkter for aflevering
Leverancer modtages mandag til fredag fra kl. 07:30 med seneste udvejning kl. 16 – og fredage senest
kl.15:30. Udvalgte leverandører har mulighed for at levere hele døgnet rundt.
d) Aflæsning og vejning
i) Udvalgte leverandører har kort til direkte ind- og udvejning på vægten. Her vejes lastbilen ind, og der
udskrives aflæsningsanvisning og vejeseddel til chaufføren.
ii) Alle andre leverandører følger følgende procedure:
(1) Vejning på brovægt
(2) Angivelse på brovægt af dæktype
(3) Anvisning fra brovægt af hvor dækkene skal læsses af
(4) Aflæsning på anvist plads
(5) Vejning på brovægt
(6) Vejeseddel udskrives fra terminal ved brovægt eller kan afhentes på logistikkontoret
e) Aflæsning
Som standard skal dækkene kunne læsses af automatisk (tippes, walking floor m.v.).
Aflæsning med håndkraft kan foregå efter speciel aftale med leverandøren.
f)

Kvalitet af dæk til aflevering
i) Dæk må ikke:
(1) Være fyldt med skum
(2) Være punkterfri dæk
(3) Cykeldæk
(4) Dæk fra trillebør og lignende
(5) Slanger fra dæk
(6) Fly- og helikopterdæk
(7) Brand- og kemikalieskadede dæk
(8) Må ikke være forurenede med algebelægninger, jord slam, sten og andre fremmedlegemer
(a) F.eks. gamle dæk, der i mange år har været anvendt i landbruget til dækning af ensilage m.v.
(b) F.eks. dæk fra legeplads med reb og monterede metalbeslag
ii) Dækkene skal være rene og tørre af hensyn til korrekt vægtangivelse af indvejede dæk
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iii) Larvefødder fra f.eks. minigraver modtages ikke
iv) Massive gummiringe (truck-dæk) modtages helst ikke. Der skal foreligge særskilt aftale for aflevering
af massive gummiringe. Massive gummiringe skal være sorterede ved aflevering.
(1) Hvide truck-dæk modtages ikke
(2) Truck-dæk med jernringe modtages ikke
g) Indberetning af indsamlede dæk og revisorgodkendelse
rev isorgodkendelse
På baggrund af vejesedlerne fremsender Genan A/S hver måned en opgørelse til Miljøstyrelsen over kg
afleverede dæk fra den enkelte indsamlingsvirksomhed (leverandøren).
Opgørelsen, der er attesteret af Genan A/S samt en statsautoriseret eller registret revisor, benyttes som
grundlag til udbetaling af tilskud fra puljen.
h) Affælgning af dæk
Der kan indgås særskilt aftale med Genan A/S for modtagelse af dæk med fælge, slanger m.v.
i)

Dæk uden for kategori
Aflevering af dæk, der ikke er tilskudsberettigede og derfor falder uden for § 3 i ovennævnte
bekendtgørelse, kræver særskilt skriftlig aftale.

j)

Afvisning af dæk
Genan A/S forbeholder sig ret til at afvise leverancer, som ikke overholder vilkårene beskrevet i denne
procedure.

k) Pri
Priss og betaling
Leverandøren betaler de til enhver tid gældende gebyrer for aflevering af dæk til Genan A/S.
Genan A/S’s betalingsbetingelser fremgår af kontrakten med de enkelte leverandører.
l)

Afvigelser
Hvis det konstateres, at afleverede dæk afviger fra vilkårene beskrevet i denne procedure, er Genan A/S
ud over de til enhver tid gældende gebyrer for aflevering af dæk berettiget til godtgørelse fra
leverandøren for det arbejde og de omkostninger, som følger heraf – herunder udgifter til håndtering,
afmontering, oprydning, rengøring, transport og bortskaffelse.
I tilfælde af indhold (affald i form af f.eks. plastik, gummistøvler m.v.) af andet end dæk i en leverance, kan
leverandøren enten selv afhente affaldet, eller Genan A/S kan bortskaffe affaldet.
Pålæsning af affald til leverandøren afregnes med 1500 kr./pålæsning.
Bortskaffelse af affald afregnes med 1000kr./timen + prisen for dokumenteret affaldsbehandling.
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