
I Brenntag ser vi till säkerheten först och därför kontrollerar vi mottagningsförhållandena på våra kunders 
anläggningar innan vi godkänner att leverera produkter som är farligt gods i tankbil.
Nu utökar vi detta, vilket innebär att chauffören vid varje tankbilsleverans eller överpumpning från IBC till 
kunds tank ska fylla i en checklista tillsammans med kunden. Detta kommer att gälla både för farligt och icke 
farligt gods.

FÖRHINDRANDE AV FELLEVERANSER SAMT ÖKAD SÄKERHET
Vi implementerar det här förfarande för att förebygga felleveranser. Kunder ombeds framöver att signera att slan-
gen är kopplad till rätt tank och att det finns plats till den beställda mängden i tanken, innan lossning påbörjas. 
Dessutom ställer vi krav på att en representant från kunden är närvarande vid till- och frånkoppling av slangar 
för att kunna hjälpa till om chauffören skulle bli översköljd med en farlig produkt i samband med slangbrott eller 
otäta kopplingar. Vi uppmanar kunder att vara närvarande, inte bara vid till- och frånkoppling av slangar utan även 
under hela lossningen, som säkerhetsåtgärd.
Vi är medvetna om att detta kommer att kräva lite av er tid, men det kommer också att bidra till att förebygga 
olyckor och incidenter och minska konsekvenserna vid eventuella olyckor.

Som en del av dessa nya villkor måste chauffören signera att:
 ■ en av era anställda är närvarande
 ■ att det finns säker tillgång till anslutning/koppling
 ■ att anslutning/koppling är tydligt märkt med produktnamn
 ■ att det finns ögondusch och nöddusch i närheten (om så krävs).

Chauffören får inte påbörja lossningen, om dessa frågor inte är på plats.

Dessa nya villkor gäller för produkter som lastas på Brenntag Nordics egna anläggningar. För AdBlue och urea 
lösningar, kommer vi inte att kräva närvaron av kunden.
Vi förväntar oss att det här nya förfarandet startar under första kvartalet 2019.

Chaufförskontroll vid leveranser till 
kunders tankar 

www.brenntag.se



  Om Brenntag

Brenntag, är en global marknadsledande kemidistribution, som 
med sin omfattande produkt och tjänsteportföljtäcker den stora 
marknaden. Med huvudkontor i Essen, Tyskland, och ett globalt 
nätverk på fler än 530 platser i 73 länder har Brenntag en arbets-
styrka på mer än 16.000 personer och omsätter 11.7 billion EUR 
2017.

Brenntag sammanför tillverkare och användare av kemikalier. 
Företaget stödjer kunder och användare med skräddarsydda  
distributionslösningar för industriella- och specialkemikalier.  
Brenntag erbjuder med sina över 10.000 produkter och en  
leverantörsbas i världsklass en one-stop-shop lösning till sina 
ca 185.000 kunder. Detta inkluderar speciell applikationsteknik, 
omfattande teknisk support och mervärdestjänster, såsom leverans 
i rätt tid, produktblandning, formulering, ompaketering,  
lagerhantering och hantering av returemballage.

Många års erfarenhet och expertis de enskilda länderna är viktiga 
egenskaper hos den globala marknadsledande kemidistributören.
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Tel: +358 9 549 56 40

NORGE
Brenntag Nordic AS
Torvlia 2
1740 Borgenhaugen
Tel: +47 69 10 25 00

SVERIGE
Brenntag Nordic AB
Koksgatan 18, Box 50 121
202 11 Malmö
Tel: +46 40 28 73 00

www.brenntag.se


