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Till våra transportörer

Stena Metall AB är inne i ett intensivt säkerhetsarbete där man sätter all säkerhet
inom verksamheten i första rummet.

Vi inom Stena Recycling AB tar detta arbete på stort allvar och ser säkerheten som
mycket viktig för alla medarbetare och andra aktörer som på ett eller annat sätt ingår
i eller är delaktiga inom vår verksamhet.

Som ett led i detta är det viktigt att vi följer lagar och förordningar som gäller för vår
verksamhet.

Med anledning av ovanstående har vi inom Stena Recycling AB bestämt att
kontrollera att våra transporter uppfyller lagen gällande max tillåten lastvikt för fordon
samt maximal tillåten totalvikt för trafikering av allmän väg. Detta innebär att jg
fordon som väger över 60 ton kommer att släppas ut från våra anläggningar. Vad
beträffar maximal last per fordon så är åkeriets förare ensam ansvarig för att fordonet
ej lastas över tillåten vikt.

Stena Recycling AB kommer att se till att dessa viktbestämmelser uppfylls genom att
snarast verkställa att vågar finns och fungerar både vad gäller fordonsvågar och
maskinvågar vid våra anläggningar.

Stena skall som beställare alltid se till att beställda transporter kan utföras under det
att man kan följa gällande regler enligt Kör och Vilotidslagstiftning. Stena är
medveten om sitt ansvar i de fall Stena påverkar körschema för en transportör i
någon del. Därför kräver Stena att transportören utan dröjsmål och absolut senast
innan transportuppdragets början, meddelar Stena om det föreligger hinder att följa
Kör och Vilotidsreglerna, så att transporten kan ändras och reglerna följas. Ingen
transport får planeras så att det medför att Kör och Vilotidsreglerna överskrids.

När det gäller hantering och transport av våra flak är det ett krav från vår sida att
alla som hanterar dessa ska se till att säkerhetsspärren hanteras som det är tänkt.
Det innebär att säkerhetsspärren öppnas sist så att personen står på ett säkert
ställe när dörrarna baktill öppnas.

Transportören svarar för att samtliga erforderliga tillstånd enligt transport- och
miljölagstiftningen. Transportören svarar för att giltig F-skattsedel finns samt giltigt
tillstånd för yrkesmässig godstrafik. Anlitade förare ska dessutom ha erforderliga
utbildningar för transporter som de genomför under detta avtal. Tillstånd och bevis på
godkända utbildningar ska kunna uppvisas för Stena.

1 de fall transportören använder av Stena godkänd underentreprenör, övertar
transportören ansvaret att underentreprenören har erforderliga tillstånd och utbildad
personal enligt ovan.

Stena Recycling AB

Bangårdsgatan 3 Tel 010-445 5796 Säte Göteborg www.stenarecycling.se
Fax 036-150 595 Org nr 556132-1752 infolstenarecychng.se

553 03 Jönköping VAT nr SE5561 32175201



ØSTENA
Innovative recycling

2(2)

Transportören skall följa och respektera de regler som finns och kommer att finnas
på våra anläggningar gällande bärande av varselväst, hjälm och skyddsskor utanför
fordonet. Eventuella hinder att följa dessa regler skall utan dröjsmål framföras till
Stena.
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Vi förutsätter att Ni respekterar och följer detta och att era chaufförer /
underentreprenörer informeras.

Med vänliga hälsningar
STENA RECYCLING AB

Roger Alsén
Transportavdeln ingen
Direkttelefon: 010-445 5796
E-post: roger.aIsenstenarecycyhng.se

Härmed garanterar undertecknad att han tagit del av ovanstående och vidarebefordrar detta i
sin organisation till dem det berör.
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Ett exemplar signeras och återsändes till: Stena Recycting AB
Transportavdelningen
Bangårdsgatan 3
553 03 Jönköping


