
Till dig som är lantbrukskund 
hos Länsförsäkringar Skaraborg

Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde

Genom ett samarbete mellan Länsförsäkringar Skaraborg och XR Miljöhantering hoppas vi kunna hjälpa till att 
hålla gårdarna fria från skrot samt miljöfarligt avfall. Avfall och skrot kan lämnas till förmånliga villkor via XR 
Miljöhantering. Läs mer här nedan om hur tillvägagångsättet är samt vart ni kan vända er. Kontakten sköts mellan 
dig som kund och XR Miljöhantering direkt utan några mellanhänder. Er kostnad beror på hur stor mängd skrot som 
lämnas i förhållande till kostnaden för det miljöfarliga avfallet. 

Vänligen, Länsförsäkringar Skaraborg

XR Miljöhantering är ett miljöföretag som bland annat jobbar 
med insamling av farliga avfall. Med utbildad personal och rätt 
utrustning hämtar vi in de produkter du vill bli av med. Det 
kan vara spillolja, oljefilter eller gammalt bekämpningsmedel. 

Så här går det till

Idag samlar vi in farligt avfall i hela gamla Skaraborg och har flera 
styckegodsbilar som trafikerar samtliga orter. Genom att göra din 
beställning av hämtning hos oss så kan du räkna med en bra service 
och ett säkert omhändertagande.

För att göra detta så enkelt som möjligt önskar vi att ni samlar ert 
gods på ett ställe och har god ordning på detta så att vi enkelt kan 
packa och emballera godset på ett smidigt sätt. De fordon vi använder 
har öppningsbar sida och bakgavellift. Detta gör att vi ibland behöver 
er hjälp att lyfta på godset som ni vill ha bortkört i de fall det väger 
mycket. Det är viktigt för oss att vi vet vad vi hämtar så märk gärna 
upp godset eller låt det ligga i sin originalförpackning.

I framkörningsavgiften på 775 kr ingår upp till 30 minuters lastning/
packning på plats. Därefter debiteras ni med 775 kr per påbörjad 
timma.

Vi erbjuder även dig som lantbrukskund hos Länsförsäkringar möjlig-
het att ta ut en container för metallskrot, vi ställer ut container, ni fyl-
ler med skrot, vi hämtar hem den och ersätter enligt skrotersättning.

Vänligen,
XR Miljöhantering

Vid order eller frågor om tjänsten 
kontakta XR Miljöhantering på:

Telefon: 010-47 411 00 
E-post: ordercontainer@xr.nu

Uppge ditt försäkringsnummer hos 
Länsförsäkringar Skaraborg så löser vi 
på XR Miljöhantering era hämtningar. 
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