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för en renare 
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Hämtning av skrot 
och miljöfarligt avfall
Återvinningstjänsten är ett smidigt sätt för dig som 
lantbrukare att blir av med skrot och miljöfarligt avfall. 
Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknads-
mässigt betalt för skrotet.

Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad har har varit 
med och arbetat för en renare lands-
bygd i många år. Med hjälp av JRAB 
har åtskilliga ton bekämpningsmedel, 
spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör 
och skrot samlats in och tagits om 
hand på landsbygden i vårt verksam-
hetsområde. 

Delad kostnad för miljöfarligt avfall 
Återvinningstjänsten innebär att 
du bara betalar halva kostnaden 
för destruktion och återvinning av 
miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad står för andra 
halvan, upp till 10 000 kronor.

Skrot är en handelsvara 
Idag är skrot en efterfrågad hand-
vara med högt värde. Med vår nya 
återvinningstjänst får du betalt 
till marknadspris för det skrot du 
lämnar. Om du har mycket skrot med 
liten andel miljöfarligt avfall kan det 
bli en ren vinstaffär för dig.

Inget pappersjobb för dig
Hantering av miljöfarligt avfall kräver 
en noggrann dokumentation. Det är 
inget du behöver göra eftersom det 
ingår i tjänsten. Därmed spar du tid 
och arbete samtidigt som du vet att 
hela hanteringen sker på ett tryggt 
sätt enligt gällande regelverk.

SÅ ANMÄLER DU DIG

Hämtning av skrot och miljöfarligt 
avfall sker en gång om året. Du 
som är lantbrukskund hos 
Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad anmäler hämtning 
genom att fylla i anmälnings-
blanketten på sista sidan. 

Blanketten finns även på JRAB:s 
webbplats www.jrab.se/dokument

E-post lf@jrab.se

Post  JRAB, JR-företagen AB, 
 Box 498, 551 46 Jönköping

Har du frågor kring beställning, 
hämtning, kostnader eller andra 
funderingar? Kontakta JRAB på 
telefon 036 - 36 21 99
måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Sista anmälningsdag är 30 juni.
Hämtning sker under perioden 
24 augutsti - 11 oktober.

Återvinningstjänsten erbjuds med 
hjälp av JRAB, som är det företag 
som ansvarar för hämtningen av 
ditt avfall. På nästa sida hittar du 
praktisk information kring 
hämtningen. 

Anmäl dig senast
30 juni 2019



Praktisk 
information

hämtning av skrot
och farligt avfall

Skrot
• Skrot som hämtas måste vara hanterbart för kran-

bilen, max 5 x 2,5 x 2,5 meter, samt högst 1,5 ton.
• Minst vikt för hämtning är 500 kg. Mindre skrot-

detaljer samlas med fördel i kärl. 
• Farmartankar och liknade ska vara tömda och man-

luckan borttagen (för att försäkra att de är tömda). 
• Märk ut platsen tydligt, chauffören kanske inte kän-

ner till området.
• Sortera skrotet enligt de anvisningar som ges vid 

beställning. 
• Vid avisering per telefon eller sms, lämna ett num-

mer som vi kan nå dig på under dagtid.

Vägen måste vara farbar för tung lastbil
• Fri höjd och bredd ska vara 4,5 x 4,5 meter. Vänd-

plats med radie om minst 15 meter. 
• Eventuella broar ska klara en fullastad lastbil - 25 

ton. 
• Tänk på att underlaget måste klara av en tung last-

bil. Vid regn kan marken/åkern bli för mjuk.
• Skrotet får inte ligga under en telefon-/elledning då 

kranen inte kan lyfta fritt. 
• Skrotet ska placeras på en lättåtkomlig plats. Tänk 

på att plocka bort saker i närheten som inte ska 
med eller kan komma till skada. 

Farligt avfall
• Meddela typer av avfall och mängder som finns vid 

hämtningen. 
• De farliga avfallet ska vara ihopsamlat på en plats.
• Avfallet ska vara åtkomligt även om du inte är 

hemma. Meddela oss annars i tid lämplig dag.
• Omemballering/överpumpning av trasig eller 

läckande emballage ingår inte i tjänsten. Kontakta 
JRAB för diskussion om åtgärdsförslag.

• Vid hämtning tar vi med oss emballagen. Fat/con-
tainer töms ej på plats.

• Om det farliga avfallet inte är samlat kan chauf-
fören neka att ta med avfallet, alternativt debitera 
extra tid för samling/lastning. 

• Vid avisering per telefon eller sms, lämna ett num-
mer vi kan nå dig under dagtid.

Detta ingår i tjänsten avseende farligt avfall
• Oljerelaterade avfall (spillolja, hydraulslang, oljefil-

ter, torktrasor).
• Färgrelaterade avfall (färg, lim, sprayflaskor).
• Mediciner.
• Stickande/skärande avfall.
• Blybatterier.
• Ljuskällor (lampor, lysrör). 
• Bekämpningsmedel

Hämtningsavgift 1 076 kr exklusive moms
Du får betalt till marknadspris för skrotet

Hämtningsavgift 899 kr exklusive moms
Länsförsäkringar betalar halva kostnaden, upp till 10 000 kr
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