Datum:
Kortnr.

Ansökningsblankett för
företagskort på Emmaboda återvinningscentral –
”Möjligheternas Hus”
Verksamhetsnamn

Organisationsnummer

Typ av verksamhet

Kontaktperson

Tel

e-post

Mobilnr

Fax

Faktureringsadress
Leveransadress företagskort
Följande avfall kommer att lämnas (se mängder/volym):

Kortet kan beställas av företag och verksamheter som vill lämna sorterat avfall på
återvinningscentralen i Emmaboda. Företagskortet är ett löpande abonnemang, där nytt/nya kort
samt faktura kommer ut i december varje år. Önskar man upphöra detta abonnemang måste
kundservice 0471-24 97 50 meddelas senast 1 november. Kostnad 1500 kronor exkl moms per år
och företag oavsett antal kort. Kortet ska placeras i fordonets framruta väl synligt vid besök på
återvinningscentralen.
Antal företagskort som önskas (varje fordon som besöker återvinningscentralen ska ha
ett kort)

Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig
verksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen.
För farligt avfall och elektronik krävs transportdokument vid lämnandet.

Härmed intygar jag att uppgifterna ovan är korrekta samt att jag tagit del av de regler som gäller.
Min verksamhet ansvarar för att hålla oss informerade om förändringar och tillägg.
Datum:
Underskrift:
För övrig information ring Möjligheternas Hus 0471 – 24 98 57
Ifylld blankett skickas till:
Emmaboda Energi och Miljö
Box 53
361 21 EMMABODA

Information
Som småföretagare i Emmaboda kommun är du välkommen till Emmaboda
återvinningscentral (Möjligheternas Hus AB). Här kan du bekvämt avlämna och
sortera mindre mängder grovavfall och elektronik från företaget. Du betalar för ett
företagskort och lämnar sedan fritt under ett år mindre mängder avfall. Om det
endast är förpackningsmaterial som lämnas krävs inget företagskort.
Anledningen till att det görs en förändring angående företagens användning av
återvinningscentralen är att det har blivit ett problem att fler företag lämnar större
mängder avfall. För att komma till rätta med problemet införs ett företagskort till
en låg kostnad.
Företag lämnar därmed inte helt kostnadsfritt. Anledningen är att företag
producerar mer avfall än ett hushåll. Återvinningscentralerna finansieras genom
taxan för sophämtning (grovavfallsavgiften). Hushållen får/ska inte belastas med
företagens avfallskostnad!

Mängder/volymer
Företagskort gäller för småföretag som endast lämnar mindre mängder. Avfallet får
lämnas med personbil, personbil med släpkärra eller med pickup/skåpbil (ej lastbil)
maxvikt 3,5 ton. Har man större mängder avfall ska man själv anskaffa/hyra en
container eller liknande och anlita en avfallsentreprenör för hämtning av avfallet.
Avfallsslag
Träavfall
Brännbart grovavfall
Skrot
Sten och betong

(ex tegel, WC stol, kakel, klinker)

Maxmängd/volym
per tillfälle
1 st släpvagn
1 st släpvagn
1 st släpvagn
1 st släpvagn

Fönster, dörrar med
glas, glasfiber, PVC
rör, gips mm.
Förpackningsmaterial

1 st släpvagn

Fett

Max 5 liters dunkar,
Max 5 st
Enstaka plattor max 40
kg

Eternit/Asbest
Vitvaror
producentansvar
Olja, små kemikalier
El och elektronik
producentansvar
Lysrör etc
Impregnerat trä

Ingen begränsning

Ej vanlig gråsten, ej
järn, gips, plast mm

Lämnas endast detta
krävs inget företagskort
*Farligt avfall
*Farligt avfall

Max 10 liter i 5 liters
dunkar

*Farligt avfall
*Farligt avfall

1 st släpvagn

*Farligt avfall
*Farligt avfall

*Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig
verksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen.
För farligt avfall krävs transportdokument vid lämnandet.

Det här kan inte lämnas:
Ammunition/Sprängmedel/Fyrverkerier
Gastuber
Bildäck/däck på fälg lämnas till återförsäljare
Bil/Större mängder bildelar
Hushållsavfall/Matavfall (Avfall jämförbart med hushållsavfall kräver ett renhållningsabonnemang)
El och elektronik som inte ingår i producentansvaret
Ensilageplast

Villkor och rutiner för företagskort:
Företag som är verksamma i Emmaboda kommun kan ansöka om företagskortet.
När blankett och betalning är registrerad, skickas företagskortet ut med post.
Utlåning av sitt företagskort till ett annat företag accepteras inte även om man
anlitar ett annat företag till/i sin verksamhet. Alla företag som besöker ÅVC ska
ha företagskort.
Lämnandet får ske med personbil, personbil med släpkärra eller med
pickup/skåpbil (ej lastbil) maxvikt 3,5 ton.
Företagskortet ska placeras väl synligt i varje fordon, vid besök på
återvinningscentralen.
Avfallet ska vara sorterat och sorteras enligt Möjligheternas Hus AB:s anvisningar.
Säckar ska tömmas ur.

