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Sedan många år har Länsförsäkring 
Kronoberg varit med och arbetat för en 
renare landsbygd. Vi har tömt åtskilliga 
ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, 
färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla 
maskiner och maskindelar som blivit kvar 
på gårdar runt om i länet.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall 
Återvinningstjänsten innebär att du bara 
betalar 20 % av kostnaden för destruktion 
och återvinning av miljöfarligt avfall. 
Länsförsäkring Kronoberg står för 
resterande 80 %, upp till 10 000 kronor.

Ta hjälp av vår  
återvinningstjänst
Vår återvinningstjänst är ett smidigt sätt att hjälpa dig som lantbrukare 
att bli av med miljöfarligt avfall. I år har vi tyvärr ingen möjlighet att 
genomföra skrothämtning på grund av kraftigt sänkta priser på 
världsmarknaden med anledning av coronaviruset, men hämtningen av 
miljöfarligt avfall erbjuds precis som vanligt.
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SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG

Hämtning av miljöfarligt avfall sker en 
gång om året. Du som är 
lantbrukskund hos Länsförsäkring 
Kronoberg anmäler hämtning genom 
att fylla i anmälningsblanketten på 
baksidan. Blanketten finns även under 
dokument på JRAB:s webbplats, 
www.jrab.se. 

Post: JRAB, JR-företagen AB,
Box 498, 551 16 Jönköping
Fax: 036-36 21 81
E-post: LF@jrab.se

Har du frågor kring beställning, 
hämtning, kostnader eller andra 
funderingar, kontakta JRAB på telefon 
036-36 21 85,
måndag-fredag klockan 08-16.

Sista anmälningsdag är 3 augusti. 
2020 sker hämtning under perioden 
17 augusti - 4 oktober. 

Vår återvinningstjänst 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.

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

OBS! Ingen skrothämtning i år
Tidigare år har du haft möjlighet att få skrot 
upphämtat. I år genomförs ingen 
skrothämtning på grund av kraftigt sänkta 
priser på världsmarknaden med anledning 
av coronaviruset. Vi hoppas kunna erbjuda 
möjlighet till skrothämtning igen nästa år. 

Anmäl dig 
senast den

3 augusti 2020



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.
• Eventuella broar ska klara en fullastad lastbil (25 

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

lastbil. 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

Att tänka på innan hämtning av farligt avfall sker 

• Meddela vilka typer av farligt avfall och mängder 
som finns vid hämtningen. 

• Det 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 trasiga/läck-
ande emballage ingår inte i tjänsten. Kontakta
JRAB för diskussion om åtgärdsförslag.

• Vid hämtning tar vi med oss emballagen. 
Fat/container 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 
nummer som vi kan nå dig på under dagtid. 

• I transportkostnaden ingår en hämtningsavgift på
926 kronor exklusive moms, där Länsförsäkring 
Kronoberg betalar 80 %. 

Detta ingår i tjänsten avseende farligt avfall 

• Oljerelaterat avfall – spillolja, hydraulslang, olje-
filter, torktrasor.

• Färgrelaterat avfall – färg, lim, sprayflaskor.
• Bekämpningsmedel.
• Mediciner.
• Stickande/skärande avfall.
• Blybatterier.
• Ljuskällor – lampor/lysrör.

Hämtning av miljöfarligt avfall 
Praktisk information

Lastbilen som hämtar 
det miljöfarliga avfallet 

är tydligt uppmärkt 
med Länsförsäkringars 

och JRAB:s logotyp.



KRONOBERG 

Kunduppgifter 
Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Fakturadress Avhämtningsadress 

Faktura och avhämtningsadress till ev. övriga gårdar. 

Telefon / Mobiltelefon Fax Momsredovisningsskyldig 
Ja            Nej   

Kontaktperson Önskad aviseringsmetod kring hämtning 
Mail           SMS             Telefon

E-postadress

Tjänstinformation 
Typ av material 

 Farligt avfall 

Materialslag och mängd (m3 ,ton eller antal ) 

Spillolja   ______ Bekämpningsmedel  ________   Färg  _________ 

Oljefilter/Fast oljeavfall  ________   Stickande/Skärande     _________ 

Lysrör/glöd-/lågenergi lampor  ___________   Blybatterier  _________ 

Övrigt farligt avfall  ___________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vägbeskrivning och övrig information 

JRABs noteringar 
Datum utfört Antal timmar Antal mil Underskrift 

Fraktioner/vikt 

 Information om personuppgifter 

De personuppgifter som du lämnar till JRAB, JR-Företagen AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.  
Uppgifterna inhämtas direkt från dig själv. 
JRAB behandlar personuppgifter från samtliga kunder såsom namn-/adressuppgifter/konto-/personnummer.  
Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Hitta.se för adresser/telefonnummer eller från vårt inkassobolag när ekonomiska uppgifter krävs. Uppgifterna behandlas 
för att ge oss en ekonomisk helhetsbild vid avtal och beställda tjänster inom JRAB, JR-Företagen. 
Personuppgifter kommer att användas under och även en tid efter kunden avslutat våra tjänster eller uppdrag.  
De uppgifter som utger bokföringsunderlag kommer att sparas efter avslutat samarbete under minst 7 år för att följa bokföringslagen. 
Kontaktuppgifter som telefonnummer/mailadresser sparas 5 år. 
Uppgifterna är främst avsedda att användas inom JRAB, JR-företagen samt till myndigheter om skyldighet därtill föreligger enligt lag. 
Utlämnande av personuppgifter till Länsförsäkringar kommer att ske i samband med att vi fakturerar Länsförsäkringar för utförda tjänster dessa uppgifter samlas in för att ligga som grund för 
beställning och hantering av beställd tjänst. 
Som fysisk person kan du genom en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter som rör dig till info@jrab.se.  
Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter som rör dig. 
Om ni har anmärkningar på vår hantering av lämnade uppgifter kan ni vända er till Dataskyddsinspektionen https://www.datainspektionen.se 

Internet: www.jrab.se      E-post: lf@jrab.se




