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FRÅN BESTÄLLNING TILL HÄMTNING
Praktisk information om din Återvinningsförsäkring via Länsförsäkringar
Återvinningsförsäkringen erbjuds från de lokala
länsförsäkringsbolagen i Södermanland, Gävleborg,
Uppsala, Västernorrland, Älvsborg, Jämtland, Skåne,
Stockholm, Dalarna, Göteborg och Skaraborg.

Vad kostar det?
Från 2018 gäller följande:
•

Gratis hämtning av skrot på minst 1000 kg.

•

Gratis hämtning av farligt avfall om du lämnar
1000 kg skrot, annars kostar det 1000 kr.
Om nettokostnaden för enskild hämtning gällande
miljöfarligt avfall överstiger 10 000 kr blir
självrisken 5 000 kr.

•

Hämtning av plast och däck erbjuds mot en avgift
på 4000 kronor.

Hur går det till?
1. Inventera
Inventera hur mycket plast, skrot, däck och farligt avfall
du har på din gård som du vill bli av med. Observera att
det är avfallslämnaren som ansvarar för att uppgifterna
rörande avfallsslag och mängd stämmer. Vid osäkerhet
kontakta kundservice vid beställning: 020-75 76 00.

2. Beställ
Ring och beställ hämtning på tfn: 020-75 76 00 innan
sista beställningsdag. Beställningar tas emot vardagar
mellan 08.00 och 17.00. När beställningen är gjord
skickar vi en kvittens till dig.

3. Hämtningarna börjar
På hållsverigerent.se/insamlingsdatum kan du se när
hämtningarna börjar i ditt län. Efter att datumet för
beställningsstopp har passerat påbörjar vi hämtningarna.
Beroende på hur många som har beställt hämtningar kan
det ta olika lång tid.

Vad ingår i försäkringen?

4. Transportören ringer

Försäkringen omfattar skrot, miljöfarligt avfall,
återvinningsbar lantbruksplast och däck från bedriven
jord- och skogsbruksverksamhet. Det ingår även
hämtning av skrot och avfall som uppstått i samband
med sammanhängande annan näringsverksamhet,
samt från försäkringstagarens boende på fastigheten.

I god tid före hämtning kommer transportören att
ringa dig och berätta när hämtningen kommer att ske.
Eftersom vi hämtar farligt avfall för sig och skrot, däck
och plast för sig, kommer du att bli kontaktad av två olika
transportörer.

Följande ingår ej: vitvaror, kvicksilverhaltiga
bekämpningsmedel, kvicksilverbetat utsäde, radioaktivt
material, sprängämnen, eternit/asbest, egendom som
omfattas av lagstadgat producentansvar, biologiskt
material, djurkadaver, brännbart byggnadsmaterial
eller rester därav, betong, sten eller jord.

5. Hämtning
Stena Recycling är ansvarig för all entreprenad och
insamling. Hämtningen sker vid två olika tillfällen –
ett för farligt avfall och ett för skrot, däck och plast. Vi
hämtar bara det avfall som du har angett i din beställning.
Observera att plasten måste vara sorterad och rengjord,
annars kan vi inte hämta den. Avfallet måste också ligga
intill en farbar väg.
Läs mer om anvisningar för hämtning på nästa sida »

VIKTIGA ANVISNINGAR INFÖR HÄMTNING
Sortera plasten rätt

Rengör, torka och töm

För att vi ska kunna ta emot plast för återvinning behöver
den vara ren, torr och rätt sorterad. Dela därför in plasten i:

All plast som hämtas ska vara så torr och ren som
möjligt. Ta därför bort järn, jord, grus och annan smuts
från plasten så att den blir ”skakren”! Entreprenören
kan neka hämtning om plasten ej anses vara
återvinningsbar.

●

Storsäckar
Kan vara med eller utan innersäck. Ingen annan 		
plast ska finnas i säcken.

●

Ensilagesträckfilm

●

Folie
Till exempel plansilofolie, ensilagesäck,
mantelfolie, odlingsfolie och pallhuvor.

●

●

Här placerar du avfallet
•

Till exempel nät från rundbal, odlingsväv och 		
syntetgarn.

Lägg allt lantbruksskrot som ska hämtas som mest
fem meter från en farbar väg, så att avfallet är
hanterbart för kranbilens chaufför.

•

Hylsor

Lantbruksskrot och lantbruksplast får inte placeras
i närheten av eller under en elledning.

•

Farligt avfall ska förvaras enligt gällande regelverk.
Det behöver även placeras på pall om underlaget
inte är fast (ex. gräs eller liknande).

Nät

Packa dessa i storsäckens yttersäck. Till exempel
hylsor från folie, nät och ensilagesträckfilm.
●

Plåtfat, motorer och växellådor måste vara öppnade och
ordentligt tömda på vätskor.

Dunkar
Dunkar ska vara rena, torra och locket ska vara
avtaget. OBS! Dunkar som innehållit 			
exempelvis olja hanteras som farligt avfall.

Tips: Det blir lättare att lasta dunkarna om du lägger
dunkarna i storsäck eller knyter ihop handtagen.
Om det handlar om stora volymer plast kan transportören
vilja se ett inköpsbevis.
OBS! Om förpackningar är märkta med skyddsfraserna
S56, S60 eller P501 ska de alltid hanteras som farligt avfall.

Spillolja
Spillolja som lämnas får inte innehålla spår av PCB.
Kontakta kundservice eller entreprenör vid osäkerhet.

Storleken på lantbruksskrotet
För att allt skrot ska få plats på lastbilsflaket får det inte
överstiga 5 meter på längden och 2,4 meter på bredden.

plåtfat och farmartankar
Vi hämtar gärna plåtfat och farmartankar om detta finns
med i beställningen, men tänk på att transportören då
kommer behöva en tömningsförsäkran för plåtfatet och
ett saneringsintyg för tankarna, som du som avfallslämnare måste skriva på.

Undrar du över något?

Besök gärna vårt frågeforum för att
få svar på de vanligaste frågorna.

