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KONTAMINERINGSDEKLARATION 

INSTRUKTION 

Denna deklaration har tagits fram för att försäkra oss om att vi har en säker och trygg arbetsmiljö för 

våra anställda. Vid alla service eller reparationer skall en rapport fyllas i så att vi i förväg kan 

säkerställa att vi kan hantera det gods vi mottar på ett säkert sätt.  

Detta dokument används endast internt och är mellan kund och leverantör. 

Utrustningens tillstånd Beskrivning 

Ej kontaminerad utrustning Utrustningen har ej använts, eller endast 
använts utan kontakt med giftiga eller farliga 
ämnen. Den kan ha testats men ej påkopplad till 
process eller produktion och endast utsatts för 
Nitrogen, Helium, eller luft. 

Kontaminerad utrustning Utrustningen har varit i kontakt med ämnen 
som klassas som giftiga eller farliga enligt: EG 
1272/2008. 

Utrustningen har använts med radioaktiva, 
biologiska smittoämnen, kvicksilver, 
polyklorerade bifenyler (PCBer), dioxiner, 
natriumazid. 

Innan utrustningen skickas till oss måste den 
dekontamineras/rengöras. Ett intyg på detta 
måste finnas med dokumentationen till oss. I 
fysisk form samt skickad till oss innan 
utrustningen levereras. Om du har frågor, ring 
din kontakt hos Low2High. 

 

Procedur Åtgärd 

Ta fram ett ärendenummer Kontakta din säljare/servicetekniker för att få 
ett ärendenummer. 

Fyll i din kontamineringsdeklaration Service eller reparation av din utrustning kan 
endast genomföras EFTER att vi fått en ifylld 
kontamineringsdeklaration. 

Är din utrustning kontaminerad? Kontakta din speditör och meddela eventuella 
faror innan utrustningen skickas, det är 
avsändarens plikt att meddela eventuella faror 
med godset.  

Rensa utrustningen på farliga gaser Kör igenom utrustningen med inert gas. Töm ut 
oljor och andra vätskor i den mån det går. 

Försegla insug, utblås, och övriga 
kopplingspunkter 

För kontaminerad utrustning använd blankfläns, 
annars räcker det med papp, plast, tejp osv.   

Emballering Packa utrustningen på pall och se till att den är 
ordentligt säkrad. Om möjligt försegla godset i 
den mån det går, tex plasta in.  

Kontamineringsrapporten Skanna och skicka in påskrivet till 
säljare/servicetekniker, samt skicka med 
originalen med godset. Deklarationen skall 
finnas synlig på utsidan av emballeringen.  

Övrig information Tex: säkerhetsdatablad.  
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KONTAMINERINGSDEKLARATION 

BLANKETT 

Denna blankett skall fyllas i INNAN utrustningen skickas till Low2High. Skannas och mejlas i förväg, 

samt originalet fästas på utsidan av godset vid frakt. Ofullständigt ifylld blankett kan medföra 

dröjsmål. Low2High kan helt eller delvis avvisa utrustning som saknar deklaration. 

1. Beskrivning av enheten (maskin eller komponent) 

Namn:   Åtgärd:    

Artikelnr:   Tillbehör:   

Serienr:   Appliaktionsverktyg:   

Oljetyp:   Applikationsprocess:   

I drift:   Ur drift:   

2. Kondition på utrustning 

Utrustningen har exponerats för:                        ☐ 

• Radioaktiva ämnen 

• Biologiska smittoämnen 

• Kvicksilver 

• Polyklorerade bifenyler (PCB’er) 

• Dioxiner 

• Natriumazid 

Vi kommer inte att ta emot något gods som är 
kontaminerat med något av ämnena i vänster 
kolumnen om inte ni: 

• Dekontaminerar utrustningen 

• Skickar ett intyg på dekontaminering 

• Fyll i del 3,4,5 
LOW2HIGH MÅSTE KONTAKTAS FÖR RÅDGIVNING 
INNAN KONTAMINERAT GODS SKICKAS TILL OSS. 

 

Kontaminerad utrustning:                                     ☐ Fyll i del 3,4,5 

Ej kontaminerad utrustning:                                 ☐ Fyll i del 3,4,5 

3. Fyll i listan nedan vilka ämnen utrustningen exponerats för 

Ämne Tecken Egenskap  Farlig? Bifogas SDB? 

      JA ☐ NEJ ☐ JA ☐ NEJ ☐ 

      JA ☐ NEJ ☐ JA ☐ NEJ ☐ 

      JA ☐ NEJ ☐ JA ☐ NEJ ☐ 

      JA ☐ NEJ ☐ JA ☐ NEJ ☐ 

4. Anledning till att utrustning skickas in 

Anledning:   
Drifttid:    Övrigt:   

5. Kundinformation 

Namn:   Titel:   
Telefon:   Mejl:   
Företag:   Adress:   
Härmed intygar jag att uppgifterna i denna blankett är korrekta, fullständiga och tillräckliga för att bedöma 
risk av kontaminering.  

Namn (Textat):  Datum:   

Signatur: 
Skriv ut och skicka skannad kopia till info@low2high.se 
samt din kontaktperson. Original skall fästas på 
godsets utsida i vädersäker försegling. 
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