
              

Anmodning om aflevering af elskrot til Elretur 
 
Send den udfyldte blanket til Elretur på mail elretur@elretur.dk. 
 

Virksomhedens navn/ Id nr.:  

CVR.nr.  

Adresse  

Postnr. og By  

Kontaktperson  

Mailadresse  

Telefonnr.  

 
Sæt kryds (X) 
 

 1. Vi ønsker selv at aflevere elskrottet på følgende erhvervsplads  

 

Navn og adresse på 
erhvervsplads 

 
 
 

 

 2. Vi ønsker afhentning af elskrot på vores adresse og vil gerne have opstillet følgende:  

 
 

  Antal bure til småt 
udstyr eller skærme 

         1 container til kølemøbler eller HHV.  

 

 
Afhentning af elskrot sker uden beregning. 
 
 
Angiv forventede mængder af elskrot: 

Sektion Betegnelse 
Årlig 

Mængde Enhed 

Andel 
erhvervsaffald 
i % (anslået) 

Sektion 1 Udstyr til temperaturudveksling   Stk.  

Sektion 2 Skærme, monitorer   Kg.  

Sektion 3 Lyskilder   Kg.  

Sektion 4 Stort udstyr. F.eks. store hårde hvidevarer   Stk.  

Sektion 5 Småt udstyr   Kg.  

Sektion 6 Småt it- og teleudstyr  Kg.  

Sektion 7 Solcellepaneler   Kg.  

 
Elretur vil på baggrund af ovenstående oplysninger bekræfte afleveringen og informere den 
enkelte oparbejdningsplads om, at virksomheden har tilladelse til aflevering af elskrot. 
 
 

mailto:elretur@elretur.dk


Afsnittet herunder, ’Almindelige betingelser ’ bedes gennemlæses, og sendes retur til Elretur 
underskrevet.  
 

Almindelige betingelser og ansvar af udlånt materiel stillet til rådighed: 
 
Det påhviles jeres virksomhed at sikre det udlånte materiel opbevares ansvarligt, aflåst og som anvist af 
Elretur. 
 
Virksomheden af det lånte materiel må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lånte udstyr udnyttes 
udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelseshensigt. 
 
Virksomheden af det lånte udstyr/ materiel bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, 
tredjemand og Elretur med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Elreturs side, herunder 
skader på ting, personer og materiel. Ligesom virksomheden af det lånte materiel er ansvarlig for skader på 
det lånte materiel/ udstyr. 
 
Udlejning, videreudlån eller anden overdragelse til tredjemand, eller flytning af materiel til anden 
arbejdsplads, må ikke ske uden Elreturs skriftlige godkendelse. 
 
Virksomheden af det lånte materiel skal sikre sig, at levering af udstyr sker uden forhindringer, dvs. 
passager, veje og indkørsler skal være ryddet og fuldt ud tilgængelige. 
 
Har chaufføren ikke normal og fri adgang til leveringslokationen, vil der være tale om en speciallevering, hvor 
Elretur vil blive nødsaget til at opkræve et ’specialleverings’ gebyr til virksomheden af det lånte materiel. Der 
vil i visse tilfælde også blive opkrævet en forgæves kørsel. 
 
Gebyrets størrelse afhænger af omfanget af den specifikke speciallevering. 
 
Forgæves kørsel;  
 

Tømning af elskrot/ ombytning af materiel: 
 
Virksomheden af det lånte materiel skal sikre sig, at chaufføren ubesværet har adgang med lastbil, dvs. 
passager, veje og indkørsler skal være ryddet og fuldt ud tilgængelige. 
 
Har chaufføren ikke normal og fri adgang til leveringslokationen, vil der være tale om en speciallevering, hvor 
Elretur vil blive nødsaget til at opkræve et ’specialleverings’ gebyr til virksomheden af det lånte materiel. 
Gebyrets størrelse afhænger af omfanget af den specifikke speciallevering. 
 
Forgæves kørsel;  
Ved levering i bemandede/ aflåste områder, skal der foreligge en klar aftale mellem virksomheden af det 
lånte materiel og Elreturs leverandør. Overholdes denne aftale ikke, og chaufføren kører forgæves. Da vil 
virksomheden af det lånte materiel blive opkrævet betaling af en forgæves kørsel. 
 
 
Ved underskrivelse af blanketten, accepterer virksomheden af det lånte materiel sit ansvar i forhold til 
Elreturs låne samt leveringsbetingelser. 
 
 
 
 

 
Den __ / __ 20     Underskrift: ________________________________ 
   Virksomhed    


