
 

 Prislista för hämtning och skrotning av fordon  
Transport från ……… till Norrbottens Bildemontering               Pris:  

….Älvsbyns Kommun                                                                       1 500 kr  

....Bodens Kommun                                                                          2 000 kr  

….Piteå Kommun                                                                              2 000 kr  

….Luleå Kommun                                                                              2 000 kr  

….Arvidsjaurs Kommun                                                                   2 000 kr  

….Kalix Kommun                                                                               3 000 kr  
….Jokkmokks Kommun                                                                    3 000 kr  

….Arjeplogs Kommun                                                                       3 000 kr  

….Övertorneå Kommun                                                                   3 500 kr  

….Gällivare Kommun                                                                        3 500 kr  

….Pajala Kommun                                                                             3 500 kr  

….Kiruna Kommun                                                                            5 000 kr  

 
Prislistan gäller enbart under följande förutsättningar 

 Lätta fordon som tar en plats på transportbilen och med max tjänstevikt på 3500 kg  

 Husbil/husvagn och släp med flak >3 meter debiteras dubbel transportkostnad 

 Fordonet ska stå på hjul och efter framkomlig väg för en 24 meters lastbil.  

 Fordonsägaren ansvarar för eventuell traktorlastning i de fall detta krävs. 

 5st hjul får medfölja. För fler hjul/däck tillkommer 30kr/styck  

 Inget som inte hör till bilen får medfölja. Extra debitering med 625 Sek  

 Del 2, den gula delen ska undertecknat lämnas till chauffören eller vara skickat Till 
Norrbottens Bildemontering AB Storsundsvägen 1 942 04 Storsund via post. 

 Uppfyller fordonet inte kriterierna i beställningen eller står så till att hämtning inte 
kan genomföras betraktas det som bomkörning och betald summa har förbrukats. 

 
Skrotningsavgifter 

 För helt komplett bil/lätt lastbil tillkommer ingen skrotningsavgift 

 För ej komplett bill tillkommer en skrotningsavgift på 1250Kr 

 För fordon som saknas i bilregistret tillkommer en skrotningsavgift på 1250 Kr 

 För utländskt registrerad bil/lätt lastbil tillkommer en skrotningsavgift på 2500Kr 

 För husbil/husvagn/hästfinka tillkommer en skrotningsavgift på 3000Kr 

 För Släp/Snöskoter/Atv/MC/Moped tillkommer skrotningsavgift på 750Kr 
 
Råder oklarhet i vad totala kostnaden kan tänkas bli för hämtning och skrotning av 
fordonet är det bara maila fordon fordon@nbd.se och beskriva förutsättningarna. 
Foton på fordonet och platsen är till stor hjälp. 
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