
Dags för  
återvinning!



Om du vill att vi tar hand om skrotet betalar 
du transportkostnad på 1 300 kronor 
exklusive moms. 

JRAB är samarbetspartner 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
samarbetar med miljöcertifierade JRAB, en 
entreprenör som hämtar ditt avfall och trans-
porterar bort det under ordnade former. 

Ingen tidsödande dokumentation 
Den nya lag som trädde i kraft november 
2020 avseende rapportering av farligt avfall 
kräver en mer omfattande dokumentation 
som ska skickas till Naturvårdsverket. 

Detta innebär en kostnad för dig på 260 kro-
nor/hämtning inklusive samtliga transport-
dokument. 
Pappersarbetet behöver du inte tänka på. 
JRAB tar hand om det i samband med 
hämtningen. Du spararar inte bara tid. Det 
är också en trygghet för dig att allting sker 
enligt gällande regelverk. Tryggt, enkelt och 
säkert!

Dags för 
återvinning!
Genom ett återvinningsavtal med JRAB har du som lantbrukskund möjlighet att få 
miljöfarligt avfall hämtat på gården. Hämtningen sker under vecka 38-43 och du 
anmäler hämtningen till JRAB senast den 2 september.

Genom återvinningsavtalet får du på  ett
smidigt sätt hjälp att bli av med miljöfarligt 
avfall. 

Sedan 2008 har flera tusen hämtningar 
genomförts och landsbygden har tömts på 
åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, 
oljefilter, färgavfall, lysrör och framförallt 
lantbruksskrot.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall 
Återvinningsavtalet innebär att Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad betalar halva din 
kostnad upp till 10 000 kronor för destruk-
tion, återvinning och transport av miljöfarligt 
avfall. I transportkostnaden ingår en hämt-
ningsavgift på 1 090 kronor exklusive moms.

Marknadsvärde för skrot
Skrotet du lämnar ger dig en intäkt efter av-
drag för transporten och överskottet betalas 
ut när insamlingen är avslutad. Skrotersätt-
ningen beräknas på ett genomsnittligt pris 
under hämtningsperioden i länet. 

Anmäl dig senast
2 september 

2022



Så anmäler du hämtning!

Du som är lantbrukskund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad anmäler hämtning genom 
att fylla i anmälningsblanketten på sista sidan. Blanketten finns även på JRAB:s webbplats 
www.jrab.se/sv/hamtning-av-fa-skrot-digital-bestallning/

Mejla blanketten till lf@jrab.se eller skicka den per post till JRAB, Box 498, 551 16 Jönköping

Har du frågor kring beställning, hämtning, kostnader eller andra funderingar kontakta JRAB på 
telefon 0393 - 126 43 måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Sista anmälningsdag är 2 september. 
Hämtning sker under perioden 19 september - 28 oktober.

Att tänka på vid hämtning!

Vägen måste vara farbar för en tung lastbil 
• Fri höjd och bredd ska vara 4,5 x 3,5 meter.
• Vändplats med radie om minst 15 meter. 
• Broar och vägar ska klara en fullastad lastbil, 25 ton.
• Tänk på att underlaget måste klara av en tung lastbil. 

Att tänka på innan hämtning
• Meddela vilken typ av farligt avfall och mängden som finns vid hämtningen.
• Det farliga avfallet ska vara ihopsamlat på en plats, skyddat mot nederbörd och lätt              

åtkomligt för lastbilen. 
• Det ska vara åtkomligt även om ni inte är hemma. Meddela oss annars i tid om lämplig dag. 
• Omemballering/överpumpning av trasiga/läckande emballage ingår inte i avtalet. Kontakta 

JRAB för diskussion om åtgärdsförslag.
• Vid hämtning tar vi med oss emballagen. Fat/container töms inte på plats.
• Om det farliga avfallet inte är samlat kan chauffören neka att ta med avfallet alternativt 

debitera extra tid för samling/lastning.

Detta ingår - farligt avfall
• Oljerelaterat avfall - spillolja, hydraulslang, oljefilter, torktrasor. 
• Färgrelaterat avfall - färg, lim, sprayflaskor.
• Bekämpningsmedel.
• Mediciner.
• Stickande/skärande avfall. 
• Blybatterier.
• Ljuskällor - lampor/lysrör. 
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