Prisblad for overtagelse af Radioaktivt affald1
Priser for behandling og oplagring - Alle ekskl. moms.
Lukkede industrikilder i original stråleafskærmning og apparater med kilde *)

2717, kr. pr. stk

Fast affald:

213 kr/kg

**)

Flydende affald:

***)

Tillæg for sikringsopbevaring af højaktive kilder, i
sikringsgruppe A, B og C iht. Bek. 6702
Timepriser for ekstra tidsforbrug

17,5 kr/liter

34.774 kr/m3 apparat vol.
679,00 kr/t (Tek.-medarbejder)
994,00 kr/t (AC-medarbejder)

Administration
DD kvittering for overdragelse

300,00 kr/stk.

Gebyr ved mangelfuld udfyldelse af
Min. 500,00 kr.
følgeseddel (vurderes fra sag til sag)
Supplerende information i forbindelse med fremsendte opgørelser eller f.eks.
specialhåndtering af ødelagt kilde faktureres efter de oplyste timepriser for Teknisk
medarbejder og/eller AC-medarbejder.

Gældende fra 1. januar 2022. Alle priser er ekskl. Moms.
*) Der afregnes per emne. Omfatter lukkede kilder som f.eks. niveaumålere, densitetsmålere eller udstyr til
svejse/materialekontrol samt apparater med tilhørende kilder. Se definition på lukket kilde nedenfor.
**) Der afregnes min. for 1 kg. Omfatter andet fast affald, som ikke kan kategoriseres under første punkt. Der vil være tale om
både åbne og lukkede kilder, herunder f.eks. radioaktivt affald fra laboratorie drift. Det kan være alle typer af radioaktivt
materiale anvendt til f.eks. kalibrering, undervisningsbrug, røgmelder, sporing/diagnosticering, stråleterapi samt f.eks. fast
laboratorieaffald (kontamineret drift-affald). Se definition på åbne kilde nedenfor.
***) Der afregnes min. for 1 L. Flydende affald betragtes som en åben kilde og kan være affald fra laboratorier, f.eks i form af
scintillationsvæske, kalibreringsvæske eller tracer.
OBS: Type og kategori af det radioaktive affaldet vurderes af Dansk Dekommissionering fra sag til sag.
Lukket radioaktiv kilde: Radioaktivt materiale, der er permanent forseglet i en kapsel eller forekommer i eller er inkorporeret i
en fast form, så spredning af det radioaktive materiale under normale forhold forhindres (jf. bek. Nr. 670 af 01/07/2019).
Åben radioaktiv kilde: Uindkapslet radioaktivt materiale i form af gas, aerosol, væske eller fast stof, hvor kontakt med eller
spredning af materialet kan forekomme under brug (jf. bek. Nr. 670 af 01/07/2019).

Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt
materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens BEK nr. 670 af 1. juli 2019.
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Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer.
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Handelsbetingelser ved anmeldelse og aflevering af radioaktivt
affald:




















Anmeldelsen skal indeholde firmanavn, navn på kontaktperson, telefonnummer og
e-mailadresse på kontaktpersonen samt CVR-nummer og faktureringsadresse til
brug for fakturering.
Hvis der skal speciel tekst på fakturaen (rekvisitionsnummer, navn eller andet),
skal dette fremgå tydeligt af anmeldelsen.
Der er krav til at vægt, aktivitet, nuklid (isotop) og dosishastighed på overflade af
emne angives så nøjagtigt som muligt.
Dansk Dekommissionering (DD) sender en kvittering pr. mail, når
anmeldelsen er behandlet og godkendt.
Aftale om leveringstidspunkt laves efterfølgende pr. mail eller telefonisk.
Levering kan tidligst ske ugen efter godkendt anmeldelse.
Overdragelse af radioaktivt affald kan kun ske tirsdag, onsdag og torsdag
ifølge aftale herom.
Kilder, der er registreret hos SIS, skal afmeldes hos SIS. Dette er afsenders
ansvar.
Evt. perioder med ferielukning for modtagelse af affald vil blive annonceret
på DDs hjemmeside.
Affaldsemnerne skal være i deres originale strålingsafskærmning eller i
anden strålingsafskærmning, der muliggør forsvarlig håndtering hos DD.
Dosishastigheden skal så vidt muligt være mindre end 100 µSv/h på
overflade (maksimum) af emne/emballage. Såfremt at affaldsemnet
modtages i emballage, der lever op til ADR-reglerne, vil dette også kunne
accepteres.
Ved transporter til DD med særligt arrangement, eller kilder med
dosishastighed større end 100 µSv/h (maksimum), skal DD inddrages i
planlægningen af, hvordan affaldet afleveres til modtagelse. Ekstra
timeforbrug til DD-medarbejdere må da påregnes.
Alt materiale (stråleafskærmning og kilde), der er overdraget som affald,
returneres som udgangspunkt ikke til afsender.
Yderemballage/”Overpack”, som har en transportmæssig funktion og i
mindre grad virker stråleafskærmende, kan efter kontrolmåling for
kontamination hos DD udleveres til afsender. DD skal dog allerede i
forbindelse med anmeldelse af affaldet informeres om dette ønske.
Kontamineret emballage returneres således ikke.
Almindelig transportemballage, som f.eks. træpaller mm. skal tages med af
chaufføren. Den vil blive kontrolmålt for kontamination af DD, når
affaldsemnet er taget ud/flyttet.
Kontamineret emballage afregnes som fast affald.
Organiske væsker må kun afleveres i UN-godkendte beholdere. Plastdunke med
væsker må maksimalt være 3 år gamle. Ved aflevering af flydende affald i
stålbeholdere må der ikke forekomme frie syrer.
DD kontrolvejer alt fast og flydende affald ved modtagelse. For fast og
flydende affald betales også for emballage, afskærmning (fx bly og uran)
og/eller eventuelt kontamineret transportudstyr. DD’s vægt anvendes ved
afregning.
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Kilder, der er i sikringsgruppe A, B eller C (højaktive kilder) i henhold til
bilag 6 i Bekendtgørelse nr. 6703, skal deponeres under sikring. De
faktureres både pr. affaldsemne samt et tillæg for antal m3, som hele
affaldsemnet fylder. Det er ens pris uanset sikringsgruppe.
DD’s tidsforbrug til tekniker eller AC-medarbejder faktureres, når
modtagelsen/deponeringen kræver mere end almindelig håndtering. Fx sortering,
demontering fra transportkasse/emballage, demontering fra udstyr, planlægning af
modtagelse af transporter som særligt arrangement og ved håndtering af
beskadigede kildeafskærmninger.
Priser afregnes i henhold til gældende ’Prisblad for overtagelse af radioaktivt
affald’.
Betalingsbetingelser er 30 dage netto. I tilfælde af forsinket betaling beregnes en
morarente i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002, Bekendtgørelse af lov om
renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven).
Det er vigtigt for os at du, som kunde hos DD, er tilfreds med vores service og
vejledning. Lever vi ikke op til dine forventninger, vil vi gerne vide det. Du har
mulighed for at indsende en klage via e-mail til affald@dekom.dk, angiv gerne i
titel ”Kundeklage”.

Jf. BEK nr 993 af 05/12/2001. Bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer.
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