
Hämtningsavtal - för återlämning av uttjänta producentansvarsdäck (gäller från 2023-01-01)

För gummi, regummerings och bilverkstäder, bilåterförsäljare, bensinstationer, kommunala          återvinningscentraler,          demonterare med särskilt avtal, mfl. 

Parter: Svensk Däckåtervinning AB, Box 124, 185 22 Vaxholm, nedan benämnt ”SDAB” och nedanstående organisation (hädanefter benämnd 

Däckhanteraren): 

Firmanamn 

Org.nummer 

Postadress 

Postnr Postort 

Hämtningsadress (fler adresser kan läggas till efter att registrering godkänts) 

Telefon 

Kontaktperson 

Epostadress 

Bakgrund 
För att uppfylla de krav som förordningen om producentansvar för däck ställer 
på säljare, tillverkare och importörer av däck, har SDAB etablerat ett 
landsomfattande insamlingssystem. SDAB hämtar kostnadsfritt under vissa 
förutsättningar uttjänta producentansvarsdäck, samt efter särskild 
överenskommelse, andra uttjänta däck , från gummi, regummerings, och 
bilverkstäder, bilåterförsäljare, bensinstationer, kommunala återvinningscentraler, 
demonterare med särskilt avtal, och andra däckhanterare. 

SDAB samlar in, sorterar och bearbetar de uttjänta däcken. Därefter avsätts 
materialet med utgångspunkt från avfallshierarkin och på ett miljömässigt 
godtagbart sätt. SDAB vidareutvecklar kontinuerligt återvinningssystemet. 
Kvalitetssäkring i alla led är en viktig faktor för detta. 

Detta avtal innebär att Däckhanteraren blir en del av SDAB:s insamlingssystem. 
Varje organisationsnummer ska ingå ett eget avtal. Genom undertecknande 
nedan ingår Däckhanteraren avtal med SDAB enligt  följande. 

1. Avlämning av däck för återvinning
Däckhanteraren medges rätt att på nedan angivna villkor och förutsättningar, 
lämna uttjänta däck på ovan angiven hämtningsadress till SDAB:s entreprenör 
för vidarebefordran till återvinning utan särskild avgift vid avlämnandet. 

2. Däck som får lämnas för avhämtning till återvinning
Däckhanteraren                                                                                          förbinder sig att för avhämtning till återvinning endast avlämna 
uttjänta däck som härrör från den egna huvudverksamheten,
och däck som utan att härröra från den egna verksamheten, inlämnats för 
återvinning till Däckhanteraren av konsument (ej juridisk person) som använt 
däcken för enskilt bruk. Uttjänta däck från annan juridisk person, från skrotbilar, 
däck som härrör från bildemonterare samt importerade stommar, får inte 
lämnas för avhämtning  till återvinning utan särskild överenskommelse. 
För regummerare gäller att stommar som insynats men sedan faller till skrot får 
lämnas, men ej några stommar från stomhandlare oavsett om stommarna är 
importerade eller utsorterade i Sverige, utan särskild överenskommelse. 

Däckens skick: Däck för avhämtning ska vara utan fälg, rena och utan 
främmande föremål, färg eller kemikalier, som till exempel elektronik, 
punkteringsvätska, runflatsystem eller liknande såvida  dessa inte är del av 
originaldäcket. Om SDAB särskilt medger hämtning av däck med främmande 
föremål eller substanser ska dessa däck utsorteras och märkas i enlighet  med 
vad som anges på SDAB:s webbplats. Även regler för märkning/hantering
av däck med sådana tilläggssystem i originalprodukten publiceras på
SDAB:s webbplats.

Om däck lämnas för avhämtning trots att de bryter mot reglerna om vilka däck 
som får lämnas enligt ovan, till exempel däck från skrotbilar, däck från annan 
juridisk person, däck med kemikalier, osv, och ingen särskild 
överenskommelse ingåtts i förväg, äger SDAB rätt att i efterhand påföra avgift 
för däckåtervinning och/eller hantering.

3. Förutsättningar för avhämtning 

Minimikvantiteter: Aktuell minsta volym som avhämtas för återvinning vid var 
tid framgår av SDAB:s webbplats. Kan Däckhanteraren visa att den angivna 
minimivolymen inte kan lagras kan separat överenskommelse träffas mellan 
Däckhanteraren och SDAB om anvisad plats. 

Sortering: Däckhanteraren ska sortera däck för avhämtning enligt vid var tid 
gällande instruktioner på SDAB:s webbplats. 

Beställning av hämtning:                  Däckhanteraren ska beställa hämtning via SDAB:s 
hämtnings-app. Hämtning sker normalt inom 14 dagar från beställningsdatum, 
dock beroende på säsong och plats. Närmare information om 
beställningsrutiner och hämtningstider, lämnas av SDAB:s kundtjänst. 

Expresshämtning: Hämtning utanför rutinerna för kostnadsfri hämtning enligt 
detta avtal får beställas mot avgift som framgår av SDAB:s webbplats.

Hämtningsstället: Däck för avhämtning till återvinning ska placeras lätt 
åtkomligt för kranbil (stort fordon), på hårdgjord yta eller i container. För 
beställd hämtning som, av skäl som inte beror på SDAB eller dess 
entreprenör, inte kan genomföras pga otillåten placering, föroreningar eller 
annat hinder för avhämtning som Däckhanteraren orsakat, äger SDAB rätt att 
påföra Däckhanteraren särskild avgift för stoppet, om hindret lett till att 
hämtning inte kunnat ske eller väsentligen fördröjts. 

4. Åtagande som del av SDAB:s insamlingssystem
I och med tecknandet av detta avtal åtar sig Däckhanteraren att som del av 
SDAB:s insamlingssystem ta emot upp till åtta (8) däck från konsumenter. I 
de fall konsument önskar lämna däck med fälg äger Däckhanteraren rätt att 
påföra kunden en avgift för att skilja däck från fälg (källsortering) men får ej 
ta ut avgift för däckåtervinning/hantering. Däckhanteraren åtar sig även att 
inte utan rimliga skäl vägra SDAB att efter överenskommelse låta andra 
aktörer avlämna däck för avhämtning hos Däckhanteraren såvida detta inte 
menligt påverkar Däckhanterarens verksamhet. 

5. Avtalstid
Detta avtal gäller tidigast från 2023-01-01. Avtalet gäller tills vidare och med 
en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. SDAB äger dock rätt att 
ändra regler och rutiner för avhämtning enligt detta avtal med verkan två (2) 
månader från avisering till Däckhanteraren. Ändringar aviseras på SDAB:s 
webbplats samt via e-post med datum för ikraftträdande. Uppsägning av 
avtalet ska ske skriftligen via post eller verifierbar e-postadress.

6. GDPR - dataskydd, information samt sekretess
Däckhanteraren medger att SDAB lagrar och behandlar personuppgifter i 
databaser för att kunna fullfölja SDAB:s hämtningsåtaganden enligt detta 
avtal. Däckhanteraren medger även att SDAB lagrar och använder 
uppgifterna till att informera Däckhanteraren om SDAB:s verksamhet. I de 
fall Däckhanteraren ej önskar finnas i SDAB:s databas gällande 
informationsspridning kan det anmälas till kundtjanst@sdab.se för 
borttagning. Till de uppgifter som lagras hör: namn, organisationsnummer, 
hämtningsadress, faktureringsadress, kontaktperson, epostadress och 
historiska hämtningsvolymer. SDAB äger rätt att på förfrågan meddela 
myndigheter om Däckhanterarens anslutning till återvinningssystemet. 
SDAB äger ej utan Däckhanterarens medgivande rätt att redovisa hämtade 
volymer till tredje part. Däckhanteraren har tillgång till sin egen information 
om anslutning och hämtningsvolymer, direkt i appen. Vid avtalets 
upphörande avregistreras Däckhanteraren och tillhörande uppgifter 
borttages i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Förtida upphörande samt frånträde
Bryter Däckhanteraren mot villkoren i detta avtal och är kontraktsbrottet 
väsentligt eller upprepas trots påpekande, äger SDAB rätt att häva detta 
avtal med omedelbar verkan. SDAB äger vidare rätt att frånträda detta avtal 
för det fall Däckhanteraren inte uppfyller villkoren för deltagande i SDAB:s 
återvinningssystem enligt detta avtal, t.ex. om Däckhanteraren inte tillhör 
den kategori av Däckhanterare som angetts ovan i ingressen till detta Avtal.

Detta avtal distribueras elektroniskt till parterna, som signerar digitalt 
med identifikation genom BankID eller kodnyckel. 

Svensk Däckåtervinning 

AB Box 124, 185 22 Vaxholm 

Besök Strandgatan 3 

Telefon 08-50 60 10 55 

E-post info@sdab.se 
Webbplats: www.sdab.se 

Org. nr. 556484-9585 

mailto:kundtjanst@sdab.se
mailto:info@sdab.se
http://www.sdab.se/



