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Forord:
Et tilbagevendende emne på Årsmøderne, har de sidste mange år været en
drøftelse af ”kvaliteten af det udstyr” der sendes til Syd. Ligeledes har
Renoveringsværkstederne drøftet dette emne, hver gang der har været afholdt
værkstedsmøder (3-4 gange om året) sammen med emner som nye tiltag, nye
regler, toldmyndigheder, problemstillinger mv. I forlængelse af dette, er der
desuden indført mange nye regler i Danmark vedr. elektronisk skrot og andet
udstyr til eksport, og sideløbende med det, er der også blevet strammet op på
reglerne i mange lande i Syd, hvilket samlet set bevirker, at der er meget, man i
forbindelse med eksport af genbrug til Syd skal holde sig opdateret omkring.
At der er mange ting at forholde sig til i forbindelse med genbrug til Syd, er dog
ikke noget, der skal virke afskrækkende, vi skal tværtimod tilgå det positivt, idet
det er medvirkende til at sikre, at modtagerne af det renoverede udstyr kan få en
fornuftig nytteværdi af udstyret, at udstyret slet og ret er anvendeligt. Det er af
stor betydning, at vi sikrer, at vi ikke sender affald til Syd, og i den forbindelse
kommer brugerne af renoveringsbevillingen i Danmark ind i billedet, idet de skal
sikre sig, at deres samarbejdspartnere i Syd, kan håndtere det, når udstyret har
udtjent sit virke.
De foranstående problemstillinger har nu medført, at vi har udviklet en
kvalitetsguide, som skal hjælpe med at sikre så ensartede forsendelser som muligt,
idet kvalitetsguiden skal sikre ens regler for alle, eller udtrykt på en anden måde,
gøre det mere gennemskueligt, hvad der må sendes, og hvordan man skal forholde
sig til forskellige udstyrsområder, og hvem der vil kunne være behjælpelig ved
tvivl. Desuden skal kvalitetsguiden være medvirkende til at sikre, at det udstyr der
sendes ud, er af en ordentlig standard og kvalitet, som alle vil kunne stå inde for.
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Udstyr som sendes til Syd skal være et ønske:
Udstyr, der sendes fra Danmark til Syd, skal være udstyr, der er ønsket fra Syd, og det
skal kunne håndteres af modtageren i Syd. Dette betyder, at modtageren af udstyret
skal kunne anvende det korrekt, eventuelt være i stand til at reparere, vedligeholde og
instruere andre i brugen af det, og ikke mindst have viden om bortskaffelse af udstyret
på en forsvarligt vis, når det ikke længere er funktionsdygtigt.
Vi skal også huske ”at skrive os bag øret”, at vi modtager offentligt støtte til
renoveringsarbejdet, i forbindelse med forsendelse af containere, renovering,
oplysningsarbejde mv. derfor skal vi også forvalte de tildelte midler på bedste måde.
Desuden er der politisk bevågenhed på vores arbejde både nationalt og lokalt, hvilket
er meget vigtigt for vores arbejde, idet det betyder, at der er nogen, der følger seriøst
med i vores arbejde, hvilket giver os mulighed for at vise den store diversitet der findes
blandt vores brugere i Danmark.

Biller går fra skrot til at blive brugbare for mange i Syd efter de er blev
renset målt og pakket efter styrke i kasser.
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Hvad er det nye, i forhold til bevillingen?
I forhold til bevillingskravene, er der ikke tilføjet nyt, men i kvalitetsguiden fremhæves
det, der er vigtigt at forholde sig til i forbindelse med en forsendelse af renoveret udstyr
til Syd. Indenfor GtS' ramme, er det kun tilladt at sende funktionelt udstyr. GtS
anbefaler, at den forening (NGO) i Danmark, der påtænker at sende renoveret udstyr til
Syd, samarbejder med renoveringsværkstederne om dette da:
Renoveringsværkstederne giver:
o Adgang til mere udstyr, der stemmer overens med modtagers ønsker
o Adgang til renoveret udstyr
o Billigere reservedele gennem fælles indkøb
o Hjælp til at pakke containeren
Find renoveringsværkstederne her (https://www.genbrugtilsyd.dk/renovering/)
Hvis I selv vil kvalitetssikre jeres udstyr:
Hvis I vurderer, I selv har den rigtige viden til at sikre jer, at det udstyr I sender ud, er i
god nok kvalitet, har GtS samlet en række guides til forskellig slags udstyr. Vær i den
forbindelse opmærksom på, at der ved særligt avanceret udstyr er en række specifikke
krav (se emnelisten nedenfor) og, at der ved forsendelse af dette skal udarbejdes en
kvalitetserklæring af enten et renoveringsværksted eller en fagperson.
Som noget nyt vil det kunne forekomme at en ressourceperson fra GtS miljøet vil besøge
selvpakkerne, det er en person, som har kendskab til renovering og pakning samt
forsendelse af udstyr til Syd. Der vil blive foretaget nogle stikprøver i løbet af året. Det
er i den forbindelse vigtigt at pointere, at det skal ses som en hjælp til alle og være
dialogpræget så alle kan lære af det, pakning, problemer, god praksis, hvad har vi lært,
engagement m.v.
Guidens indhold:
Guiden indeholder først og fremmest nogle hovedområder, med præcisering af
detaljer i forhold til kosteffektivitet, hvilket blandt andet drejer sig om beløbsgrænse
for renovering, tekniske specifikationer, hvorvidt effekten skal godkendes af et
renoveringsværksted eller GtS, alderskrav, krav til kompetencer i Syd som mulighed for
reservedele og ressourcepersoner med teknisk forstand. I kvalitetsguiden er der
fokuseret på følgende områder:
o
o
o
o
o
o

Uddannelsesudstyr
Cykler
Hospitalsudstyr
Landbrugsudstyr
Computere
Specifikke tekniske krav til software i computere

Bemærk, hvor der er markeret med
er dér, hvor der skal være en godkendelse fra
et renoveringsværksted eller en sagkyndig.
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Efterfølgende kommer en liste over andre effekter, som ikke er specielt problematiske
i forbindelse med en forsendelse til Syd, men listen er mere tænk som en hjælp til jer, i
forhold til, hvad der skal huskes i forbindelse med den enkelte effektgruppe. Listen vil
for nogen være en støtte til håndteringen, og for andre giver det en mere faglig viden
indenfor specifikke områder.

Særligt avanceret udstyr:
Hvis der er ønsker om at sende særligt avanceret udstyr, er der en række krav, der skal
opfyldes. Ønsker en dansk forening selv at indsamle og pakke dette udstyr, skal der
udfyldes en kvalitetserklæring. Denne kvalitetserklæringen kan udfyldes af et af
renoveringsværksteder i Danmark eller en fagperson.
•
•
•
•
•

IT-udstyr (herunder computere)
Teknisk avanceret hospitalsudstyr (f.eks. røntgenanlæg)
Motorkøretøjer (traktorer, ambulancer)
Andet el dreven udstyr (f.eks. snedkerimaskiner, svejseværker)
Køleudstyr (fryser, køleskabe m.v.)

Hent kvalitetserklæring her (https://www.genbrugtilsyd.dk/kvalitetserklaering/ )
Beskrivelse af myndighedskrav i Syd:
Det kan findes på de respektive landes hjemmesider, men det er ikke altid lige til at
finde, og det er heller ikke let at give en guideline for, hvordan man skal forholde sig, da
det henhører under forskellige ministerier, men prøv forskellige ministerier og skriv
derefter: (revenue authority, custom and excise, import of refurbished equipment etc.)
Uganda er et af de få lande, som endnu har forbud mod indførsel af brugte computere,
lap tops osv. Se artikel i Dispatch, Ugandas News Monthly.
https://dispatch.ug/dispatchWP/2016/12/15/why-ban-used-computers/
Brug lidt tid på at se på nettet, når det drejer sig om mere komplekse udstyr, det vil
være meget ærgerligt, hvis en container strander i en havn, da en sådan situation først
og fremmest er meget bekostelig og ens samarbejdspartner i den forbindelse kan
komme ud for store udgifter, men det kan også medføre problemer med
myndighederne.

GtS har udarbejdet regler for, hvad der ikke må sendes:
Det er vigtigt at bemærke, at der er nogle grupper af effekter/udstyr der ikke må sendes
til lande i Syd. Ud over de regler som GtS har, har hvert land sine egne regler, de er ikke
nævnt her, men det er af stor vigtighed, at man allerede i opstarten af sine overvejelser
om at fremsende renoverede effekter, tager en drøftelse med sin partner i Syd om dette
forhold. Det kan anbefales at gå på nettet og undersøge forholdene i det specifikke land
i forhold til, hvorvidt det man ønsker at importere til landet, er lovligt at importere, eller
om det er forbundet med specielle regler som højere told eller moms.
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Tøj, sko og tekstiler må først og fremmest ikke sendes, da mange udviklingslande har
deres egen produktion af tøj, tekstiler og sko, der vil derfor ikke kunne ydes støtte til
forsendelse af det.
Bemærk: Hospitalstøj, kitler, uniformer, sengetøj og sportstøj er dog tilladt til
hospitaler og skoler.
Kopimaskiner, fjernsyn og varmtvandsbeholdere, for at overholde diverse miljøkrav
og for at undgå elektronisk affald i modtagerlandene, kan der som udgangspunkt ikke
gives støtte til at sende dette. Kommer der en anmodning fra jeres lokale partner, kan
man dog i visse tilfælde få en dispensation. Anmodningen vil blive vurderet
individuelt, og dispensationen vil afhænge af den sammenhæng, ønsket indgår i.
Motorkøretøjer, som udgangspunkt støtter GTS ikke renovering og forsendelse af
motorkøretøjer, og der gives aldrig tilskud til forsendelse af personbiler. Der kan dog
være særtilfælde, f.eks. hvis køretøjerne er et led i opbygningen af et
katastrofeberedskab. For at få støtte, skal der leveres dokumentation for, at der er
lokal kapacitet til drift og vedligeholdelse i modtagerlandet.
Bemærk: Ambulancer og slukningskøretøjer: Der kan gives dispensation ved
dokumentation, når ambulancerne er et led i opbygningen af et katastrofeberedskab.
Den danske forening (NGO) og sydpartneren skal selv undersøge, hvilke
forældelsesfrister der gør sig gældende i det pågældende land. Generelt gælder det,
at køretøjerne max. må være 10 år gamle. Motor og andre vitale dele skal være
efterset, og batterier og dæk skal være nye.
Traktorer: Der kan gives dispensation ved dokumentation for at modtageren er f.eks.
en landbrugsskole, et landbrugsprojekt etc. Motor og andre vitale dele skal være
efterset, batterier og dæk skal være nye.
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Krav og gode råd til at sikre udstyres levetid:
Det er vigtigt, når man beslutter at sende en forsendelse til sin sydpartner, at det udstyr
man sender, er til gavn for dem, men også at det er med til at skabe udvikling, så det
ikke påfører modtageren unødvendigt besvær. Desuden skal man sikre længst mulig
levetid for udstyret.
Kvalitetssikring.
Indenfor GtS' ramme, er det kun tilladt at sende funktionelt udstyr. GTS anbefaler, at
den danske forening samarbejder med renoveringsværkstederne om dette.
Renoveringsværkstederne giver:
• Adgang til mere udstyr, der stemmer overens med modtagers ønsker
• Adgang til renoveret udstyr
• Billigere reservedele gennem fælles indkøb
• Hjælp til at pakke containeren
Det er vigtigt, at sikre at udstyret lever op til højeste krav. Grunden til det høje
kvalitetskrav er, at lande i Syd ikke skal være losseplads for f.eks. udtjente skolemøbler
eller andet fra velstående lande. Pak containeren ordentligt, så det renoverede udstyr
ikke bliver ødelagt under transport.
Vedligeholdelse
For at kvalitetssikre forsendelsen, skal vedligeholdelse inkluderes i planlægningsfasen.
Allerede før forsendelsen er det vigtigt at stille sig selv, sydpartneren og modtageren
kritiske spørgsmål:
• Kan sydpartneren assistere som slutmodtager i brug og vedligehold?
• Kan slutmodtager anvende udstyret? - Er der brugsanvisninger på et forståeligt
sprog?
• Kan udstyret repareres lokalt? - Kan man få reservedele lokalt?
• Kan slutmodtager samle udstyret?
• Hvem står for oplæring af personale og frivillige i anvendelse af udstyret?
Problemfelter
Der er problemer med at vedligeholde
cykler, det kan være en god ide, at den
danske partner hjælper sin Syd partner
med at oprette et lille værksted, og få
nogen oplært i at vedligeholde de cykler
der bliver sendt fra Danmark. Der er flere
håndbøger på engelsk om vedligeholdelse
af sin cykel her er et eksempel på
forskellige bøger. Find dem på nettet og
læs om dem.
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Big Blue Book of Bicycle Repair:
The Big Blue Book of Bicycle Repair 3rd Edition is the best up to date bicycle repair
manual on the market written by the industry leaders on bicycle repair.
Hello, Bicycle:
An Inspired Guide to the Two-Wheeled Life, by Anna Brones.
The total bike maintenance book:
Diy repairs made easy, by Mel Allwood.

Renoveringsværkstedet MultiCenter Syd har en cykelekspert, det er Svend Larsen, han
vil også kunne give råd og vejledning.
Et andet problemfelt er skolemøbler. Rigtig mange sender
skolemøbler til sit partnerprojekt i
Syd. I den forbindelse skal man
vurdere skolemøblernes kvalitet,
stolene skal kunne stables, send
ikke konsolstole da de ofte går i
stykker, og man har svært ved at
stille på højden, hvis man
overhovedet finder ud af den
funktion. Skolemøbler fylder
meget i en container, hvis det ikke
bliver pakket ordentligt. En ting som er vigtigt ved pakningen at stole og borde er, at
det der pakkes sammen også høre sammen, så hvis bordene er for 7 klasses elever, så
skal stolene også være det. Skolemøbler har ikke nogen stor værdi, derfor bliver en
forsendelsen med skolemøbler for dyr i forhold til forsendelsesomkostningerne. Send
max en ½ 40 fods container med skolemøbler.
Operationslamper, der er visse lamper
som bruger transformere, husk at få dem
med, det sker ofte at hospitalet glemmer
at udlevere det sammen med lamperne.
Det samme gør sig gældende med
diverse udstyr som hænger på
patientstuerne så som lufttryksmålere
mv., se billedet, hvis man ikke har
anlægget til at drive det, manglende
ophæng, slanger osv. kan det ikke bruges.
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Vedligeholdelsesplan
Skal forsendelsen og det tilhørende projekt blive en succes er det afgørende, at der er
lavet en plan for vedligehold og monitorering. Den gode vedligeholdelsesplan svarer på
spørgsmålene: Hvem gør hvad og hvornår?
1. Hvad gør den danske organisation og hvornår?
2. Hvad gør syd partneren og hvornår?
3. Hvad gør modtageren og hvornår?
Disse tre spørgsmål besvares før forsendelsen, ved modtagelsen og efter.
Lav eventuelt et skema, hvor man kan se, hvem der gør hvad.
Hjælp partneren i Syd med funktion og samling af udstyret
Der ligger desuden et ansvar hos brugerne i Danmark i forhold til at hjælpe og instruere
partnerne i Syd, især når der er udstyr, som kræves instruktion. f.eks. en hospitalsseng
i forhold til indstilling af højde eller manglende påsætning af hoved- og fodgærde, samt
sengehest. Hospitalssengen er eksempel på nogle af de ting, der kan observeres, når vi
er på inspektionsrejser, andre eksempler kan dreje sig om kørestole og rollator.
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Miljø og sikkerhed
Udstyr, der ikke anvendes korrekt, eller udstyr som ruster på et lager, fordi ingen ved,
hvordan det skal betjenes, kan blive en alvorlig belastning for den lokale organisation.
Fremfor at en GTS-forsendelse styrker det lokale civilsamfund, kan manglende hensyn
til de faglige forudsætninger, fysiske vilkår eller manglende vedligeholdelse betyde, at
organisationens troværdighed lider skade.
Den danske organisation og sydpartneren skal sammen tage højde for evt. miljøhensyn,
hvor der kræves særlige sikkerheds- og arbejdsmiljøovervejelser. Bemærk at GtS og alle
foreninger/brugere og renoveringsværksteder skal leve op til FNs verdensmål. (GtS har
udfærdiget en 5 års strategiplan for 2019 til 2023 i forhold til, hvilke FNs verdensmål
der primært skal satses på) Anvend derfor lidt tid på at inddrage dette i Jeres
samarbejde, da det forventes at blive et område, der fremadrettet også vil have
bevågenhed.
Derud over vil det være godt at kigge lidt på Miljøstyrelsens. “Regulations on the export
of used electrical and electronic equipment and guidance to test of functionality. A
guidance for exporters of used electric and electronic equipment.
Guidance document from the Danish Environmental Protection Agency no. 8, 2015”.
Specielle overvejelser med henblik på udstyr.
I vurderer, hvorvidt det tekniske udstyr der skal sendes, skal bruge strøm. Såfremt det
er tilfældet, er det vigtigt på forhånd at finde ud af, om der forefindes strøm på stedet
til computeren, medicoteknisk udstyr eller til elværktøj. Vær i den forbindelse
opmærksom på, at hvis samarbejdspartneren i Syd siger, at der snart kommer strøm, så
vent med at sende strøm afhængigt udstyr af sted, til strømmen rent faktisk er blevet
etableret, da vi af erfaring ved, at det godt kan tage længere tid end først antaget at få
det etableret.
Traktorer – redskaber til traktorer skal godkendes af en faglig ekspert inden afsending.
Det betyder ikke bedre udvikling, at man får en traktor til sit projekt, det kan skabe splid
i befolkningen i forhold til, hvem betaler for diesel/benzin, hvem reparerer, hvem er
ansvarlig mv. Et andet problem i den forbindelse er, om jordforholdene er velegnede til
at blive pløjet, en plov går dybt og kan udvirke skader på det øverste jordlag, så jorden
bliver ufrugtbar, da topmulden mange steder i Afrika er tynd, måske kun 10-15 cm.
Derfor, er den gamle muldfjeldsplov, som allerede kendes i Syd, og som trækkes af en
okse eller muldyr ofte en bedre løsning. Der findes også to hjuls traktorer med fræser,
som kan købes i de fleste lande i Afrika (indisk, koreansk og kinesisk).
Det er desuden blevet observeret, at der er blevet fremsendt udstyr til Syd til f.eks.
skoler eller kliniker, som endnu ikke er bygget eller ikke er færdigbyggede, hvilket har
bevirket at udstyret har stået uden for, og er blevet beskadiget af regn og sol. Derfor
send ikke noget udstyr til Syd, hvis faciliteterne ikke er færdige til at kunne modtage
dem.
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Container pakning:
De fleste ISO-containere har en bogstav og
talkombination, som gør det muligt at spore dem
verden over, det kan man gøre på nettet. Her kan man
følge sin container, det kan godt ske, at ikke alle
containere er up to date, men prøv alligevel.
https://www.shipmentlink.com/servlet/TDB1_CargoTracking.do

En ”normal” containers højde er 243 cm, så hedder
containeren en LC Container. Når containeres højde
forøges til 290 cm, hedder den HC container.
Containerens lasteevne ses på døren foran.
I skal selv indhente mindst to tilbudspriser på en
container fragt, sikre Jer at den befragter der bruges
har en kontaktagent, i det pågældende land. Spørg
Renoveringsværkstederne eller i GtS om erfaringer
med- og anbefalinger af befragtere.

Containermål:
20 fods container

40 fods LC container

40 fods HC container

Indvendige mål:

Indvendige mål:

Indvendige mål:

Længde: 5,90 m

Længde: 12,30 m

Længde: 12,30 m

Bredde: 2,35 m

Bredde:

2,35 m

Bredde:

2,35 m

Højde:

Højde:

2,39 m

Højde:

2,69 m

2,39 m

Dørmål: 2,34 m x 2,28 m

Dørmål: 2,34 m x 2,28 m

Dørmål: 2,34 m x 2,59 m

Vægten på containeren:
Bemærk, man skal også tage højde for totalvægten på containeren efter stuvning, det
er ikke alle lande i Syd, som har lastbiler nok til at tage de tunge containere. Det kan
ske, at en befragter i Syd sender en container til destinationen med en lastbil, som ikke
er egnet til at transportere containere, og derfor kan bryde sammen undervejs,
befragteren gør det for at spare penge eller ventetiden på den ”rigtige” transport kan
trække ud.

Stuvning af containeren:
Palletering anvendes i vid udstrækning af professionelle virksomheder, men blandt
brugerne som pakker selv, sættes effekterne ind i containeren efterhånden som man
tager dem frem og prøver så vidt muligt at fylde containeren optimalt ud. Hvis brugeren
ønsker at bruge paller, så er det dyrt, fordi man skal bruge godkendte paller, hvor man
har brugt varmebehandlet træ som EU paller er lavet af. Man er blevet mere bevidst i
11

mange lande, og det tjekkes jævnligt, og hvis pallerne ikke er af godkendt materiale,
kan det udløse bøder. Husk, at få - og medsende et certifikat, hvis der sendes træ
indkøbt i Danmark med en container, træet skal være varmebehandlet.
Træpaller kan være stærke nok til at stable i tre niveauer. Kartonkasser må ikke stikke
ud over pallernes kanter.
Lav altid en plantegning, så man ved, hvor effekterne er placeret i containeren, en
plantegning af en 20 - og 40 fods container kan downloades fra nettet. Man kan komme
ud for, at befragteren i Syd spørger mere uddybende omkring en effekt og hvor den
står, og så vil det også være godt at have informeret sin partner i Syd om, hvor man har
placeret de forskellige ting, derfor er det også godt at tage billeder undervejs.
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Kategorier af udstyr:
Uddannelse.
Interaktive tavler
Kontormøbler
Kontorudstyr
Kridttavler
Mapper
Skoleborde og stole
Whiteboard
Hospitalsudstyr
Hospitalssenge og madrasser
Undersøgelses lejer
Stationære scannere og
røntgenapparater
Mobile scannere
Mobil røntgen
Anæstesi
Operationslejer- og lamper
Engangsartikler
Uniformer
Hjælpemidler
Kørestole
Krykkestokke
Rollator
Spastiker hjælpemidler
Toiletstole + badestole
Landbrugsredskaber
Traktor
Plove
Harve
Håndredskaber - skovl, spade,
river, le mv.
Cykler
Cykler generelt
Stel
Dæk
Hjul

Gear
Pedaler
Sadel og håndtag
Lygter, lås, ringeklokke og
Reflekser
Computer
Krav til bærbare computer
Krav til stationær computer
Andet udstyr
El-udstyr
Fjernsyn
Fryser
Generator
Kopimaskiner
Køleskabe
Skolekøkken
Skrivemaskine
Smedeværksted
Snedkerimaskiner
Særligt udstyr
Symaskine
Vandvarmer
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Uddannelse

Interaktive tavler:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele.
- Normalt vil der ikke være omkostninger, måske skruer til ophæng.
Max alder: 8år
- Vær sikker på, at alt udstyr medfølger tavlerne, så som penne mv.
ophæng til projektor med en tegning over, hvordan man ophænger en
projektor. HUSK mål på afstand fra tavlen til opsætningsstedet og
installation af udstyret. Vær opmærksom på, at visse typer af interaktive
tavler kræver et program, som kan hentes på nettet. HUSK en projektor
per interaktiv tavle, samt fjernbetjening og penne.
Fysiske krav for modtagelse af udstyret:
- Strøm
- Internet
- Elev computer
- Gode fysiske rammer. Der er en vis usikkerhed i forhold til, om det kan
svare sig at sende denne form for udstyr til Syd, da det kræver
forholdsvis gode bygningsforhold og strømforsyning.
Kompetencer hos sydpartneren i forhold til vedligeholdelse:
- Kendskab til brug af interaktive tavler samt almindelig vedligeholdelse
som rengøring mv.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Reparation og uddannelse i brug af interaktive tavler er vigtigt.
Evt. link til brugsanvisninger:
- https://www.youtube.com/watch?v=B-ceN2kmOq0
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk: Ja

Kontormøbler:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Normalt vil der ikke være udgifter ved forsendelse af kontormøbler, da
de skal være i orden, når de afhentes.
Tekniske specifikationer:
- MEN - vær opmærksom på hæve-sænkeborde. Hvis der ikke er
elektricitet i projektet, fiksér da bordet til en højde på 74 cm. og klip
ledningerne af. HUSK nøgler til skabe. Lad være med at sende hævesænkeborde som ikke er firkantede. Der findes mange hævesænkeborde, som har mange forskellige bordpladeformer som f.eks.
ovale og kantede, disse er meget svære at pakke i en container.
Max alder: Møblerne skal være god kvalitet.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Aflukkede lokaler og tørt til møblerne, jævnt gulv hvis der er hjul på.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Kontorudstyr: (papir- blyanter-hulmaskine- kuglepenne osv.)
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
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-

Nej ingen udgifter – men, lad vær med at sende alt for meget af dette
udstyr, ikke mere end hvad der kan være i en lille flyttekasse. Et par
kasser papir vil give god mening, selv om det evt.er fortrykt med
firmanavn.
Max alder: Ingen krav.
- Udstyret skal være af en god kvalitet
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Kridttavler:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Der indkøbes kridt. 10 til 15 kr. for 10 styk. Der kan også købes med 100
styk. Ca. 60 til 90 kr. afhængigt af kvalitet.
Max alder: Ingen.
- Tavlen skal have en god kvalitet og ingen huller
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Der skal være et klasseværelse til ophængning.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Sikre at der skrives med kridt og ikke kridtsten - almindelig
vedligeholdelse som rengøring.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Maling til tavlen når den er slidt.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Mapper:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Pakkes i flyttekasser – husk at tømme mapperne for evt. papir mv
Max alder: Ingen. God kvalitet
Husk at tømme mapperne for eventuelt papir mv.

Skoleborde og - stole:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Påsættes nye dupper på stole og borde – sikre at skolemøblerne er
rengjorte.
Tekniske specifikationer:
- Sikre at bord - og stole højde hører sammen (se notat skolemøbler) For
en ordens skyld, er det vigtigt, at stolene kan stables, ikke konsolstole, da
de fylder for meget i en forsendelse, og man derfor ikke vil kunne
udnytte pladsen i containeren optimalt. (Se notat vedr. begrænsninger
ved forsendelse af skolemøbler).
Max alder: ingen.
- God kvalitet, tjek at der ikke er skader på bordlaminatet og rust på
eventuelle stel, da der sker en hurtig nedbrydning af borde og stole på
grund af fugtighed, hvis det er beskadiget.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering
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Whiteboard:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Medfølgende tavlerenser skal være børste og ikke væske og
whiteboardpenne
Tekniske specifikationer:
- Vedlæg en meddelelse om, at man ikke må bruge tusch på tavlen.
Max alder: Ingen.
- God kvalitet ingen huller på fladen
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Der skal være et klasseværelse, hvor tavlen skal ophænges.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse.
- Almindelig vedligeholdelse som rengøring
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt.
Whiteboardpenne samt whiteboardrenser Ressourcepersoner med teknisk
forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Hospitalsudstyr Hospitalssenge og madrasser
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele.
- Snit pris 1.000 kr.
Tekniske specifikationer:
- Hjul skal være i orden.
- Der skal være madras og der skal være gummilagen. Tillæg evt. en rulle
nappa med. (HUSK at madrasser ikke må ligge i solen).
- Skal kunne hæve og sænke. Anbefales til partneren i Syd at man hæver
sengen, evt. med en lille generator, og så kapper ledningen.
Max alder: Ingen.
- Men bemærk der er hospitalssenge, som begynder at komme på
markedet, som er meget tekniske, vurder om den teknik vil kunne virke
hos modtageren, spørg RV.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Almindelig vedligehold sikre at bevægelige dele tjekkes.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Ja
Evt. link til brugsanvisninger:
- Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning. Kan findes på nettet.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Undersøgelses lejer:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele.
- Ingen udgifter – men sikre at supplerende udstyr følger med lejet, så
som arm- og benstøtter.
Tekniske specifikationer:
- I liggestilling. Ingen krav til hæve og sænkefunktion. Betrækket skal være
intakt. (Husk ekstra udstyr/løsdele)
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Max alder: Ingen.
- I god stand
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse.
- Almindelig vedligehold.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Stationære scannere og røntgenapparater:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele.
- Ingen
Tekniske specifikationer:
- Må ikke at sendes af sted. (Disp. Kan gives)
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Strøm kræves – bemærk om der er 3 fases strøm
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse.
- Der skal foreligge en garantiaftale fra producenten (fx Siemens) i
modtagerlandet
- Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt. Jf. serviceaftalen med en
lokal leverandør.
Evt. link til brugsanvisninger:
- Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning. Kan findes på nettet.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Intet RV kan anbefale afsendelse af denne type apparatur.

Mobile scannere:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- 0 kr. Bevilling rækker ikke
Tekniske specifikationer:
- Der skal opnås en forventet levetid på 10 år, derfor vurdering fra sag til
sag. Sørg for 2 rette prober (hjerte, gynækologi, mm) til ultralyd.
- Der skal tages forbehold at det sygehus, der udleverer en mobil scanner,
giver en kvalitetserklæring / godkendelse af udstyrets funktionalitet (evt.
et servicemærke) hvis ikke, så kan det ikke sendes.
Max alder: Skal have en forventet levetid på 10 år
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Strøm, 6-700W. Ved ustabile strømforhold sendes der gerne en APC
(Automatic Power Control) med til at stabilisere strømmen.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Man skal sikre sig, at der er en tekniker til at sætte scanneren op og
udføre løbende services. Hvis hospitalet ikke har det, så må man sikre
sig, at man evt. kan købe det til den ydelse, og finde ud af, hvem der
betaler.
- Dialog med sydpartner om dette.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Det skal undersøges forinden.
Evt. link til brugsanvisninger:
- Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning. Kan findes på nettet.
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Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Mobil røntgen:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Tekniker skal vurdere, hvad udstyret kan bære at man bruger på
apparatet. Vurdering fra sag til sag. Erfaringen siger, at man let kan
bruge 20-25.000 kr. alt efter alder.
Tekniske specifikationer:
- Gå efter digitale apparater. Analoge apparater kan ikke serviceres meget
længere. Skal kunne opnå en levetid på 10 år.
- Der skal tages forbehold, at det sygehus der udleverer en mobil røntgen,
giver en kvalitetserklæring / godkendelse af udstyrets funktionalitet (evt.
et servicemærke).
Max alder: Skal have en forventet levetid på 10 år
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Strøm, 6-700W. Ved ustabile strømforhold sendes der gerne en APC
(Automatic Power Control) med til at stabilisere.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Man skal sikre sig, at der er en tekniker til at sætte scanneren op og
udføre løbende services. Hvis hospitalet ikke har det, så må man sikre at
man evt. kan købe det til denne ydelse, og find ud af hvem betaler for
servicen.
- Dialog med sydpartner om dette.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Det skal undersøges forinden.
Evt. link til brugsanvisninger:
- Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning. Kan findes på nettet.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Anæstesi:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Snitpris på 2.500 kr.
Tekniske specifikationer:
- Levetid på 10 år. Tekniker skal have testet udstyret, så det er
funktionsdygtigt. Der skal tages forbehold at det sygehus der udleverer
en mobil røntgen, giver en kvalitetserklæring / godkendelse af udstyrets
funktionalitet (evt. et servicemærke). Anæstesi produkter kan være
Halothane og Sevorane, som gerne skulle kunne købes på bestemmelses
stedet.
Max alder: Skal have en levetid på 10 år.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Strøm skal være tilstede.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Tekniker til at sætte anlægget op og udføre løbende services.
- Dialog med sydpartneren om dette.
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Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Det skal undersøges forinden.
Evt. link til brugsanvisninger:
- Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning. Kan findes på nettet.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Operationslejer- og lamper:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Ca. 10% af nyværdien – max. 3.000 kr.
Tekniske specifikationer:
- Store lamper og stationære operationslejer kun til store hospitaler.
- Ekstrapærer sendes med til lampen.
- Max alder: Ingen.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Strøm, betontag ved store anlæg.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Kun ved store lamper og stationære operationslejer.
- Kun almindelig vedligehold af udstyr og tjek af kabler og stik
Evt. link til brugsanvisninger:
Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning, kan findes på nettet.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Engangsartikler:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Ingen – 0 kr.
Tekniske specifikationer:
- Alt intravenøst skal minimum have 6 mdr. tilbage i forhold til
udløbsdatoen.
- I forhold til alt andet skal man undersøge forholdene i modtagerlandet
(udløbet markeret med ikke sterilt)
Max alder:
- Tjek landets regler på området.
- Tjek med speditør
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Aflukket rum.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Uniformer: (Til hospital og sportsudøvelse)
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele.
- Ingen – 0 kr.
Tekniske specifikationer:
- Sikre at uniformerne stemmer overens med modtagerens ønske.
Max alder: ingen – ordentlig kvalitet, ingen huller, rent, pakket i størrelser.
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Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Hjælpemidler

Kørestole:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Snit pris 400 kr. pr. kørestol (Standard kørestol)
Tekniske specifikationer:
- Så vidt muligt med faste dæk. Sæde skal med – genbrug eller nyt.
Armlæn og stof skal være uden revner.
- Skal ikke være leddeløs og ustabil men vigtigt den er rengjort.
Max alder: Ingen. - Acceptabel kvalitet
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Værktøj til almindelig vedligehold såsom efterstramme møtrikker mv
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt.
- Dæk og slanger
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Krykkestokke:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Snitpris på 25 kr.
Tekniske specifikationer:
- Med nye dupsko og ok håndtag og låseclips.
Max alder: Ingen
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Rollator:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Snit pris 150 kr.
Tekniske specifikationer:
- Udskiftning af hjul og eventuelt bremser.
Max alder: Ingen
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Almindelig vedligehold
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Spastiker hjælpemidler:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- Snitpris 500-800 kr.
Tekniske specifikationer:
- Man skal først sikre sig, at det udstyr man kan få kan bruges, da det kan
være meget teknisk og være specielt bygget til den person, der brugte
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det. Drøft det med sydpartneren og eventuelt få et billede af den person
som skal bruge hjælpemidlet.
Max alder: Ingen.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Uddannet personale som kan bruge udstyret
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Almindelig vedligehold.
Der skal medfølge en engelsk brugsanvisning. Kan findes på nettet:
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Toiletstole + badestole:
Toiletstole og badestole er en fin ting at sende med, vær sikker på, at de er
ordentlige rengjorte! Husk, at der skal være toiletsæde og – spand. Spande kan
købes til toiletstolene, eller husk at få dem med, når de hentes fra plejehjemmet
eller fra kommunens hjælpemiddelcentral. Køb ikke almindelige spande, de vil
bare blive brugt til andre formål.

Landbrugsredskaber

Traktor:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- 10% af den vurderede værdi.
Tekniske specifikationer:
- Ekstra dæk og slange som supplerende. Kan ofte fås uden udgifter.
- Nyt batteri.
Max alder:
- Det kommer meget an på traktors stand, en ældre årgang kan være
næste ligeså god som en nyere, det kommer an på, hvor mange
arbejdstimer den har kørt. En landbrugsmekaniker skal ind over for at
vurdere, om det kan betale sig at sende traktoren af sted.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Der skal være et aflukket rum/garage til traktoren.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Der skal være en person, som kan vedligeholde traktoren, så den kan
holdes kørende.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Det er vigtigt at der kan fås reservedele til den pågældende traktor,
derfor at det vigtigt, at man undersøger inden afsendelsen, at det mærke
er til gængelig i modtagerlandet. Har man adgang til benzin eller diesel
og hvem betaler.
Evt. link til brugsanvisninger:
- Der findes specifikationer på nettet.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Plove:
(Tallerkenplov er det gængse i mange lande)
(Vendeplov)
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Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- 10% af den vurderede værdi.
Tekniske specifikationer:
- Plovspidser eftertjekkes - ekstra medsendes
Max alder:
- Det kommer meget an på plovens tilstand, en ældre ”gamle” årgang kan
godt være ligeså god som en nyere. En landbrugsmekaniker skal ind over
for at vurdere, om det kan betale sig at sende ploven af sted.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Der skal være et aflukket rum/garage til ploven.
- Hvis der kun leveres en plov og man har en traktor med mulighed for
tilslutning af plov. Vær sikker på at den plov man vil sende kan tilsluttes
traktoren.
- Plovstørrelsen skal passe med traktor
- Vendeplov kun hvis jordforhold tillader. (Jorden kan være for hård eller
den frugtbare jord (muldjorden) ligger kun i et øverst lag dvs. 10-15 cm).
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Der skal være en person, som kan vedligeholde ploven, så den kan
holdes kørende.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Det er vigtigt, at der kan fås reservedele. For det meste vil det dreje sig
om skruer og bolte, samt en god smed der kan svejse.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering og eller i
tilfælde af landbrugsredskaber en lokal maskinstation eller et
landbrugscenter.

Harve:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- 10% af den vurderede værdi.
Tekniske specifikationer:
- Alle tænder skal være intakte, ekstra tænder kan indkøbes eller fås hos
en smed.
Max alder: Ingen
- Det kommer meget an på harvens tilstand, en ældre ”gammel” årgang
kan godt være lige så god som en nyere. En landbrugsmekanikker skal
ind over for at vurdere, om det kan betale sig at sende harven af sted, og
at der er koblings muligheder til en traktor.
Fysiske krav for modtagelse af udstyr:
- Der skal være et aflukket rum/garage til harven.
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Der skal være en person, som kan vedligeholde harven.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Skal kunne repareres lokalt.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering og eller i
tilfælde af landbrugsredskaber en lokal maskinstation eller en et
landbrugscentre.
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Håndredskaber - skovl, spade, rive, le mv.
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
- 10% af den vurderede værdi.
Tekniske specifikationer:
- Træ- og håndtag skal være intakt/lakeret. Der må ikke være revner,
hverken i træskafter eller på metal dele.
Max alder: Ingen
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Viden om køkkenhave brug. Desuden kompetencer indenfor vedligehold
eller aftale med f.eks. en smed.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Cykler

Cykler generelt:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

Pris loft i alt: 550 kr. - (ca. 10% af ny pris).

Tekniske specifikationer:
-

Ikke racercykler

Max alder:
- Ingen – men i ordentlig stand
Kompetencer hos sydpartner for vedligeholdelse:
- Sydpartner skal have minimum viden om vedligehold af cykler, så som
lapning, smøring og mindre reparationer. Alternativt kan de have aftale
med lokal cykelmekaniker.
Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- God smøreolie (olie, der ikke fedter, og dermed ikke suger støv til sig)
Evt. link til brugsanvisninger:
- Dansk:
- http://www.cykel-reparation.dk/
- http://www.cykeltutor.dk/
- Engelsk:
- http://www.bikerepairapp.com/
- https://www.ifixit.com/Device/Bicycle
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Stel:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

Rustfri kæde 20 kr. – Kædeskærm 50 kr.

Tekniske specifikationer:
-

Ingen brud, skader og rust. Ingen slør i lejer.

Max alder:
- Ingen – men i ordentlig stand
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering
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Dæk:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

2 x Dæk punkter hæmmende, 120 kr.
2 x Slanger, 30 kr.

Tekniske specifikationer:
-

Når dækkene er møre, revnet eller slidte skal dækkene skiftes. De nye dæk skal
være punktér hæmmende.
Der skal være skærme, kædeskærm på.

Mulighed for anskaffelse af reservedele lokalt:
- Dæk og slanger samt en pumpe
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Hjul:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

Hvis hjulet er skævt eller beskadiget, skal det ikke repareres.

Tekniske specifikationer:
-

Ingen manglende eger, ingen brud på fælgring.

Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Gear:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

Gearskift 60 Kr.

Tekniske specifikationer:
-

Skal være funktionsdygtigt eller kunne låses fast.

Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Pedaler:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

Nye pedaler: 50-100 kr. (ikke plastik)
Krank, 50 kr.

Tekniske specifikationer:
-

Skal virke.

Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Sadel og håndtag:
Kosteffektivitet - beløbsgrænse for renovering, max beløb for supplerende
udstyr/reservedele:
-

Ny sadel 37kr.

Tekniske specifikationer:
-

Uden brud.

Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering
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Lygter, lås, ringeklokke og reflekser:
Tekniske specifikationer:
- Lygter, lås, ringeklokke, reflekser er ikke et krav – men hvis man kan
skaffe dem gratis fra en cykel handler eller andre og det er i orden kan
man sætte det på cyklen.
Ressourcepersoner med teknisk forstand på udstyret i Dk:
- Renoveringsværkstederne www.genbrugtilsyd.dk/renovering

Andet udstyr

El udstyr:
Når der sendes udstyr af sted, som kræver elektricitet, skal man klippe stikket
af, eller have påmonteret det pågældende lands anerkendte stik.

Fjernsyn:
Udstyr som ikke må sendes – i specielle tilfælde kan man ansøge om tilladelse til
at sende et TV ud som et undervisningsredskab sammen med en disc afspiller.
Det skal være fladskærmsapparater.

Fryser:
Hvis det er meget påkrævet, og det kan dokumenteres, at man har brug for en
fryser til hospitalsbrug for at nedfryse medicin, vil det være en god ide at sende
en fryser. Men husk den skal være rengjort og ikke have nogen defekter og ikke
være over 10 år gammel.

Generator:
Vær opmærksom på, hvilke drivmiddel der bruges, er det benzin eller diesel, kan
det anskaffes lokalt, kan generatoren repareres lokalt, og har man råd til at drive
generatoren.

Kopimaskine:
Udstyr som ikke må sendes. Fotokopimaskiner har for mange mekaniske og
elektroniske dele som meget nemt går i stykker, og man kan meget sjældent få
reservedele samt printerfarver.

Køleskab:
Hvis det er meget påkrævet, og det kan dokumenteres, at man har brug for et
køleskab til hospitalsbrug for at nedkøle medicin, vil det være en god ide at
sende et køleskab. Men husk det skal være rengjort og ikke have nogen defekter
og ikke være over 10 år gammel.

Skolekøkken
Udstyr som ikke må sendes, Skolekøkkener er ofte gamle, og udstyr så som
komfur og bageovn er meget energikrævende, og nogle af dem bruger desuden
3 fase strøm, som sjældent findes i landsbyerne. På den baggrund vil det være
mere hensigtsmæssigt at arbejde med alternative ideer som fx at anvende
solceller, og udvikle nye former for komfurer, som eleverne også vil kunne bygge
i hjemmet. Strøm er dyrt og mange hjem har ikke adgang til det. Hjælp din
partner i syd til at udvikle nye ideer.
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Skrivemaskiner:
Skrivemaskiner er stadig meget anvendte, især i områder, hvor der er ingen
strøm er, men også der, hvor man har elektricitet, men ikke noget internet. En
skrivemaskine skal være rengjort, og have de fornødne farvebånd og slettebånd,
hvis maskinen har den funktion. Forhør Jer hos partneren inden I sender
skrivemaskiner af sted, om man har det mærke i landet, og om de kan købe
farvebånd til den specielle maskine.

Smedeværksted:
Et smedeværksted kan give god mening at sende til Syd, men tag højde for
elkrævende maskiner som svejseværk, drejebænke, fræsere m.v. at det ikke
kræver 3 fase strøm, og at der er vedlagt godkendte kabler ved maskinerne,
samt værktøjer og brugsanvisninger. Spørg renoveringsværkstederne samt
andre fagfolk, som har kendskab til udstyret.

Snedkerimaskiner:
Det samme gælder snedkerimaskiner, hvor man skal tage højde for de
elkrævende maskiner i forhold til om de kræver 3 fase strøm, og at der er
vedlagt godkendte kabler ved maskinerne, samt værktøjer og brugsanvisninger.
Spørg renoveringsværkstederne samt andre fagfolk, som har kendskab til
udstyret.

Symaskiner:
En symaskine er en klassik effekt til vores partnere i Syd. I skal sikre Jer, at
maskinen er i god stand, og symaskinen kan sy forlæns og baglæns. Der skal
medfølge et lille sortiment af nåle, opsprætter, trykfødder, lidt sytråd og spoler.
Bemærk: Symaskiner med svingskytte, er ikke anvendelig mere. ( se billedet
bilag 6 ).

Særligt udstyr:
Inden for dette område, er der allerede udfærdiget et dokument, som
omhandler diverse udstyr. Se –GtS hjemmeside - Særligt udstyr –
Kvalitetserklæring https://www.genbrugtilsyd.dk/kvalitetserklaering/

Vandvarmere:
Udstyr som ikke må sendes
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Krav til bærbare computere
Eventuelle password på BIOS og POP skal fjernes (POP = Power On Password)
Minimumsspecifikation

Computer
Skal være
mindre end 8
år gamle

Kommentarer

Processor
Max. 6 år gammel

Back up batteri checkes /udskiftes

Harddisk: min. 200 Gb
RAM

min. 2gb

CD/DVD-drev
Porte

COM
USB
Ethernet

Skærm

min. 12"
Opløsning i pixel: min. 1024 x 768
Mindst: 16 Mbit farver

Tastatur

DK, UK eller lokal tastatur

Tastaturet opsattes til dets landekode

Software

Ubuntu eller Windows 7/10

Ubuntu installeres i bedste version pt. 16.04

Libre Office
Lokalt sprog, hvis muligt

Engelsk, fransk og spansk er leveret

Tidsformat sættes til 24h

Tilbehør

Strømforsyning med kabel

Printer

Fortrinsvis HP/Canon
Strømforsyning incl. kabler
Tonere/Blækpatroner

Et ekstra sæt uåbnede tonerpatroner medleveres

Kabel (Parallel/USB)
Styresystem installeres og sproget sættes til det lokale eller ønskede sprog
Ved hjælp af styresystemet testes computeren, skærmen, tastatur og eventuelt printer.
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Krav til stationære computere
Minimumsspecifikation
Computer
Skal være
mindre end 8
år gamle

Kommentarer

Processor
Max 7 år gammel
Harddisk:

Batteri udskiftes

min. 200 Gb

RAM

4gb

CD/DVD-drev
Porte

Parallel
USB
Ethernet

Skærm

min. 15" fladskærm
Opløsning i pixel: min. 1024 x
768
Mindst: 16 Mbit farver

Tastatur

DK, UK eller lokal tastatur

System sættes til tastaturets landekode

Nyt eller rengjort

Mus

Optisk
Ny eller rengjort

Software

Ubuntu eller Windows 7/10

Ubuntu installeres i bedste version.pt. 16.04

Libre Office
Lokalt sprog, hvis muligt

Engelsk, fransk og spansk er leveret

Tidsformat sættes til 24h

Tilbehør

Strømforsyningskabler 2 stk.

Hvis skærm har transformator, kabel hertil

Dobbeltstik

Printer

Fortrinsvis HP/Canon/Brother
Strømforsyning incl. kabler
Tonere/Blækpatroner

Et ekstra sæt tonerpatroner medleveres

Kabel (Parallel/USB)
Styresystem installeres og sproget sættes til det lokale eller ønskede sprog, hvis muligt
Ved hjælp af styresystemet testes computeren, skærmen, tastaturet, musen og printer.
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Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.

Særligt udstyr - Kvalitetserklæring
Priser på diverse pakkematerialer
Priser på madrasser og kørestolepuder
Din tjekliste til brug for forsendelse af udstyr til Syd
Kvalitetsbedømmelse
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Bilag 1

Særligt udstyr – Kvalitetserklæring
Ved forsendelse af særligt udstyr skal afsender til DMRU indsende en kvalitetserklæring inden udstyret
pakkes og afskibes. Særligt udstyr omfatter grundlæggende enhver form for motor- eller batteridrevet
udstyr. Det gælder således printere og andet elektronisk kontorudstyr, avanceret hospitalsudstyr så som
scannere, røntgenapparater, anæstesianlæg mv., samt redningskøretøjer, traktorer og lignende udstyr (jf.
yderligere kravspecifikation). Erklæringen underskrives af en lokal sagkyndig efter eget valg. Erklæringen er
ikke påkrævet i forbindelse med udstyr renoveret på et af DMRU godkendt renoveringsværksted. Bemærk
at computere skal godkendes på et renoveringsværksted.
Afsender:
Bevillingsnummer:

Antal

Udstyrsbetegnelse

Serienummer

Type/Model

Produktionsår

Ovennævnte udstyr er gennemset og erklæres hermed at opfylde Genbrug til Syds minimumskrav. Det
erklæres ligeledes for at være i funktionsduelig stand.
Navn:
Stilling:
Adresse:
Telefon/e-mail:
Dato:
Underskrift:
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Besparelse i forhold til deres normalpriser: 4,04 kr pr. stk
Besparelse i forhold til deres normalpriser: 28,71 kr pr. stk
63,66 Besparelse i forhold til deres normalpriser: 4,20 kr pr. kasse
18,72 Besparelse i forhold til deres normalpriser: 6,15 kr pr. kasse

5,90
109,00
59,00
17,35
2,25
1,58
96,25
176,25
225,32

36
1
5
10
25
25
1
1
1

3.024
450
135
150

Pallekasse
Flyttekasse
Halv flyttekasse 900
1.800
Brillekasse
24
12
6

Tape 50mmx66m PP solvent klar
Tape dispenser robust T30R 50mm
Transportkasse 1180x780x725 mm 2lags
Flyttekasse 586x383x380mm 2-lags
F3
Papkasse 300x200x200mm 1-lags
Papkasse 284x185x165mm 1-lags
Enkeltbølgerulle 50cmx70m
Enkeltbølgerulle 100cmx70m
Enkeltbølgerulle 150cmx70m

Ovenstående priser er pr. stk. og excl. moms

5495
5701
5794
5801
5806

244304

269436

Opdateret af Daniel fra "Genbrug og Donation"

Besparelse i forhold til deres normalpriser: 0,80 kr pr. kasse
Besparelse i forhold til deres normalpriser: 1,21 kr pr. kasse
Ingen besparelse - prøver at genforhandle
Besparelse i forhold til deres normalpriser: 49,26 kr pr. rulle
Besparelse i forhold til deres normalpriser: 202,79 kr pr. rulle

Besparelse i forhold til deres normalpriser: 36,05 kr pr. stk

52,00

6

288

Strækfilm 0,45x300m 20my klar blæst

2,43
1,70
130,85
190,17
243,12

Ingen besparelse - prøver at genforhandle

15,50

56

2.016

94779
6171

6120

6099

Besparelse i forhold til deres normalpriser: 21,28 kr pr. kasse
Besparelse i forhold til deres normalpriser: 109,87 kr pr. rulle
Besparelse i forhold til deres normalpriser: 210,42 kr pr. rulle

PP bånd sort 12x0,50mm 1000m
Boblefolie rulle 0,50x150m
Boblefolie rulle 1,0x150m
Banderolefilm 0,1x150m 20my kerne
Ø38mm

106,00
98,00
210,00

Besparelse

1
1
1

Pris

42,97 Specialkasser

39,82

136

68

Rollatorkasse

Antal
Min.
Kundens nr. pr.
Bestilling
palle

41,81 Specialkasser

38,75

132

132

Pris

Ny pris
pr. 15/218

Kørestolkasse

Antal
Min.
Kundens nr. pr.
Bestilling
palle

90

Betegnelse

147533-0203-1-800X300X10000BCJJ021BC
155402-0201-1-800X300X10500BCJJ021BC

Betegnelse

6183
102556
102561

Lagervarer

436060

408092

Speciel
kasser

Priser på diverse pakkematerialer fra DS Smith

Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4
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Bilag 5

Kvalitetsbedømmelse.
Her er et par eksempler på ting, som skal være i orden, når man sender udstyr til Syd. Du
må ikke regne med, at man kan reparere udstyret, når det ankommer, selvfølgelig skal man
kunne vedligeholde det, men udstyret SKAL være i orden rengjort og pænt, når det sendes.
Rollator hjul
Tjek også bremsen.
Defekt gummi

Rollator hjul
Udskiftning af hjul
eller gummibanen.
Evt. nye kabler til
bremsen.

Krykkestok

Krykkestok

Udskiftning af krykkestok
dub – skæv og slidt

Ny krykkestok dub

Kørestolshjul

Kørestolshjul

Slidt dæk, udskiftning af
slange og dæk

Ny slange og dæk
påsat. Evt. ekstra dæk
og slange

Kørestolssæde

Kørestolssæde

Manglende
kørestolssæde

Nyt sæde

Kørestolsarmlæn.
Armlænet skal være i
orden, det skal skiftes ud
eller repareres

Kørestolsarmlæn.
Armlænet er næsten
nyt. Det er et armlæn
fra en anden kørestol,
der kunne også være
lagt nyt nappa på.
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Skoleborde og stole
Pakning af skoleborde og stole.
Det skal pakkes med de
størrelser hvor bord og stol
passer sammen i højden. Ellers
skal det opmærkes, så der ikke
er tvivl om, hvilke stole og bord
som passer sammen

Skolebord og stole
Tjek at alle borde og
stole har gummi eller
plast dupper på
benene, da det sikrer
en længere levetid.

Hospitalssenge
Hvis man stabler
hospitalssenge, så skal man
sikre sig at hjulene ikke går
igennem tremmerne i bunden.
Man lægger et bræt på tværs
med et hul i, så man bedre kan
fastgøre sengene sammen.

Hospitalsmadrasser
Madrasser, som er
beskadiget eller måtte
være beskidte a blod
m.v. skal destrueres.
Man skal sikre, at
madrasserne er rene
eller nye.

Symaskine
En gammel Singer
symaskine med sving
skytte

Symaskine
Symaskiner med
svingskytte må ikke
sendes af sted. Pga.
manglende
funktioner, nålene
ikke fås mere

Stuvning af en
Container. Det er vigtigt
at alt udstyr er pakket
ordenligt, og man skal
sikre sig, at det ikke kan
skride under
transporten.
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Ordbog:
Brugerne er de foreninger i Danmark, som har en partnerorganisation i Syd, og som får støtte
fra GtS.
Modtagere er de foreninger i Syd som samarbejdes med og dem som er modtagere af
effekter fra deres danske foreninger.
Renoveringsværksteder de værksteder i Danmark som afhenter, renoverer, pakker og sender
containere.
Befragter den danske agent, som tager sig af det officielle papirarbejde vedr. forsendelser af
containere eller flyfragt.
Shippers own indkøbt container til forsendelse af effekter til Syd, en ældre container som er
taget ud af linjetrafikken.
Linie Container en container som ejers af et rederi eller udlejningsselskab, hvilket vil sige en
container, som sejler i linjetrafik.
”Syd” partner er den danske forenings samarbejdspartner, ordet Syd er de lande som ligger
uden for Europa og tidligere blev benævnt tredjeverdenslande.
RV henviser til Renoveringsværkstederne.
ISO International Organization for Standardization. Det er en verdensomspændende
sammenslutning af nationale standardiseringsorganer, alle containere er også ICO
certificeret.
HC High Cube Container er en container som er 290 cm høj
LC Low Cube Container er en container som er 243 cm høj
Stuve – at pakke
Exemption Certificate – Det er en frigørelsesattest som partneren i Syd skal skaffe, som
desuden skal sikre at der ikke skal betales afgifter, så som skat eller moms.
Befragter Ved linjefart betegnes befragteren oftest som afskiber eller afsender. Det er
befragteren som sikrer at din container bliver booket og udfærdiger dokumenter således at
din container kan komme fra A (fra din adresse) til B (modtager adressen), det kaldes også
(door to door).
Bill of lading Et meget vigtigt dokument som skal følge containeren. Containeren kan ikke
indklareres, hvis det dokument ikke er der, eller blevet væk. Se også hjemmesiden her er
nogle termologier på international fragt. https://transporteca.dk/transport-dokumenter/
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