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Villkorstillägg till Lantbruk-, Hästverksamhet, Gårdsförsäkring 

ÅTERVINNINGSFÖRSÄKRING  
Försäkringsgivare för denna försäkring är Länsförsäkringar Jämtland. 

Ord markerade med * förklaras under Definitioner sist i detta villkorstillägg. 
 
1. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren. 
 
2. När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller under den tid försäkringen är ikraft (försäkringstiden). 
Försäkringen ska vara gällande vid beställningstidpunkten. Med beställningstidpunkt avses 
försäkringstagarens anmälan om behov av hämtning av skrot*, miljöfarligt avfall*, 
återvinningsbar lantbruksplast* och däck* enligt punkt 7. 
   
3. Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för försäkrad egendom på försäkringsställe (fastighet) som anges i 
försäkringsbrevet.  
 
4. Försäkrad egendom  
Försäkringen omfattar skrot*, miljöfarligt avfall*, återvinningsbar lantbruksplast* och 
däck* från på fastigheten bedriven jord- och skogsbruksverksamhet och därmed 
sammanhängande annan näringsverksamhet samt från försäkringstagarens boende på 
fastigheten. Försäkringen ersätter kostnader för återvinning* enligt punkt 7. 
 
4.1 Undantag 
Följande egendom omfattas inte av försäkringen: 

• egendom som skadats och kan ersättas av egendomsförsäkring, oavsett om sådan 
försäkring är tecknad eller inte 

• skrot*, miljöfarligt avfall* och återvinningsbar lantbruksplast* som 
försäkringstagaren omhändertagit från annan för bortforsling och/eller som ägs av 
annan än försäkringstagaren. Uppvisande av inköpsbevis kan krävas då orimligt 
stora volymer av ex. lantbruksplast skall lämnas för 
omhändertagande/återvinning.   

• vindkraftverk 
• egendom som omfattas av lagstadgat producentansvar*  
• produkter som innehåller 

- Radioaktivt material* 
- Sprängämnen 
- Eternit 
- Asbest 

• biologiskt material* och produkter som innehåller biologiskt material* 

 



                                                                  Gäller från                                                                   Å 1:4  
                                                                   2018-01-01                                                           Sid 2 (4) 

• djurkadaver 
• kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel 
• kvicksilverbetat utsäde 
• betong, sten, jord 
• brännbart byggnadsmaterial eller rester därav 
• egendom som kontaminerats* av bakterier, virus, röta, svamp, mögel, insekter 

eller skadedjur.   
• kylmöbler 
 

5. Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för återvinning* av skrot*, miljöfarligt avfall*, återvinningsbar 
lantbruksplast* och däck*  vid ett tillfälle per försäkringsår. Uppdelning sker dock i 
skrot*, miljöfarligt avfall*, återvinningsbar plast* och däck* vilket kan innebära att 
insamling/hämtning sker vid olika tillfällen.  
 
6. Återvinning 
Hämtning/insamling av skrot*, miljöfarligt avfall*, återvinningsbar lantbruksplast* och 
däck* sker samordnat inom geografiska områden, vanligtvis kommunen. Information om 
under vilken period hämtning sker för respektive område, ges till försäkringstagaren före 
periodstart. 
 
Försäkringstagaren anmäler behov av återvinning*/hämtning enligt anvisningar i 
information som har sänts till försäkringstagaren.  
 
Sedan försäkringstagaren anmält behov av återvinning*/hämtning enligt ovan meddelas 
anvisningar så att hämtning/återvinning* kan genomföras inom hämtningsperioden. 
Det åligger försäkringstagaren att demontera, samla ihop, sortera, rengöra och på anvisad 
plats placera försäkrad egendom för återvinning*/hämtning enligt anvisningar som lämnas 
av försäkringsgivaren eller av denne anvisat ombud.  
 
Skrot* ska vara uppdelat i delar som är högst 5,0 meter långa, 2,4 m breda och 2,4 meter 
höga samt väger högst 1,0 ton. Minsta sammanlagda vikt av skrot som hämtas vid ett 
tillfälle är 1,0 ton.  
 
6.1 Undantag  
Försäkringen gäller inte 
.1 om försäkringstagaren ej har uppfyllt vad som åligger denne enligt punkt 6 ovan.  
.2 för kostnader som kan uppstå för åtgärder, som enligt punkten 6 ovan åligger  
    försäkringstagaren. 
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Självrisker 
Vid hämtning av återvinningsbar lantbruksplast* och däck*  gäller försäkringen med en 
självrisk på 4 000 kr. Vid hämtning av miljöfarligt avfall* gäller försäkringen med en 
självrisk på 1 000 kr alternativt självriskbefrielse vid lämnande av 1,0 ton skrot*. 
 
Särskild självrisk 
Om nettokostnaden för enskild hämtning gällande miljöfarligt avfall* överstiger 10 000 
kr blir självrisken 5 000 kr. 
 
7. Kostnad för återvinning 
Försäkringen betalar högst den faktiska kostnaden för återvinning* av försäkrad 
egendom. Betalning av denna kostnad sker av försäkringsgivaren direkt till av 
försäkringsgivaren utsett ombud/återvinnare. 
 
7.1 Undantag 
Endast kostnader som godkänts av försäkringsgivaren eller av dennes ombud, innan 
kostnaden har uppstått ersätts.    
   
8. Äganderätt 
Försäkringsgivaren övertar äganderätten till egendom som lämnats* till försäkringsgivaren 
eller till ett av försäkringsgivaren anvisat ombud för återvinning enligt denna försäkring. 
 
Definitioner 
Nedanstående definitioner av ord och begrepp gäller oavsett om samma ord och begrepp 
definieras annorlunda i något annat sammanhang. 
Biologiskt material 
Med biologiskt material avses t ex hö, halm, ensilage, spannmål, oljeväxter, gödsel, trä, 
textilfibrer och produkter från djur såsom mjölk, kött, ägg. 
Kontaminerats 
Egendom som har förorenats, hopblandats eller nedsmittats. 
Lämnats 
Egendom har lämnats till försäkringsgivaren när egendomen har lastats på fordon för 
transport från försäkringsstället.   
Miljöfarligt avfall 
Miljöfarligt avfall som skadar, på kort eller lång sikt, människor, djur, växtlighet 
och/eller ekosystem. 
Producentansvar 
Inom branscher där producentansvar råder, krävs att producenten deltar i ett system för 
returinsamling för återvinning av uttjänta produkter. Sverige har lagstadgat 
producentansvar inom sex områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, 
batterier och bilar. 
Radioaktivt material 
Radioaktivt material är material som avger joniserande strålning eller som smittats av 
sådan strålning.  
 
 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bransch&action=edit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rpackning
http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4ck_%28hjul%29
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Returpapper&action=edit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Joniserande_str%C3%A5lning
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Skrot 
Föremål av metall som har tjänat ut eller av annan anledning inte längre är av intresse för 
försäkringstagaren. 
Återvinning 
Med återvinning avses i denna försäkring även de kostnader som uppstår för bortforsling, 
förbehandling, destruktion och deponering av den försäkrade egendomen. 
Återvinningsbar lantbruksplast 
I skick att materialåtervinnas utan behov av förbehandling 
Däck 
Alla typer av däck inklusive fälg 
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