Information inför hämtning av skrot.

Att tänka på innan hämtning av skrot sker –
Skrotet som hämtas måste vara hanterbart för kranbilen. Skrotdelarnas yttermått får inte
vara större än fem meter långt, inte högre än 2 meter och inte bredare än 2 meter.
Mindre skrot samlas med fördel i något kärl. Sortera skrotet enligt de anvisningar som ges
vid beställningen. Farmartankar ska vara tömda och mansluckan borttagen (för att försäkra
att de är tömda).
Vid hämtning av skrot debiteras ett framkörningspris.
På fakturan som skickas efter vår samställning för respektive län görs avdrag på hämtad
skrotvikt. På skrotersättning och andra metaller tillkommer inte moms då omvänd
skatteskyldighet gäller. För mer information angående omvändmoms se skatteverkets
hemsida.

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, vid regn kan marken/åkern bli för
mjuk.
Skrotet får inte ligga under en telefon/elledning då kranen inte kan lyfta fritt.
Är skrotet lätt att hitta?
– Märk ut platsen tydligt, chauffören kanske inte känner till området.
Skrotet ska placeras på en lättåtkomlig plats. Har du saker stående i närheten som inte ska
med eller kan komma till skada? Plocka bort detta.

Information inför hämtning av farligt avfall.

Att tänka på innan hämtning av farligt avfall sker –
Meddela vilka typer av farligt avfall och mängder som finns vid hämtningen.
-

Det farliga avfallet måste vara ihopsamlat på en plats.
Åtkomligt även om ni inte är hemma eller meddela oss i tid lämplig dag.
Omemballering/överpumpning av trasiga/läckande emballage ingår inte i
försäkringen, kontakta JRAB för diskussion om åtgärdsförslag.
Vid hämtning tar vi med oss emballagen, fat/container töms ej på plats.

Vid avisering per telefon eller sms, lämna ett nummer vi kan nå er på under dagtid.
Om det farliga avfallet inte är samlat kan chauffören neka att ta med avfallet eller alternativt
debitera extra tid för ihop samling/lastning. Om avbokning inte görs i tid, senast 2 dagar
innan hämtning debiteras framkörningsavgiften.
Detta ingår i försäkringen:
Oljerelaterat – flytande, spillolja
Oljerelaterat – fast, hydraulslang, oljefilter, torktrasor
Färgrelatera – färg, lim, sprayflaskor
Bekämpningsmedel
Mediciner
Stickande/skärande avfall
Blybatterier
Ljuskällor – lampor/lysrör

