AVTAL Lessebo kommun
Mellan Södra Smålands avfall och miljö AB, nedan kallat SSAM (tidigare
renhållningsavdelningen på tekniska förvaltningen, Lessebo kommun) och
Företagsnamn: ………………………………………………………. Org nr: …………………………….
Adress: ………………………………………………………………

Tel: ……………………………….

har träffats följande avtal angående mottagning av sorterat avfall från företag och
verksamheter på SSAMs återvinningscentral i Lessebo kommun på Linnerydsvägen.

§ 1 Avfallsslag och avfallsmängd
Kunden äger rätt att till kommunens återvinningscentral på Linnerydsvägen lämna
nedan angivna slag och mängder av sorterat avfall samt trädgårds- och parkavfall.
SSAM åtar sig att mot i § 2 angiven avgift ta emot avfallet på återvinningscentralen.

Avfallsslag
Metallskrot
Träavfall, (ej tryckimpregnerat, slipers el. dyl.)
Ej brännbart restavfall till deponi
Annat specificerat avfall
Park- och trädgårdsavfall
Totalsumma av ovanstående avfall

Uppskattad mängd (ton/år)

Om den uppskattade mängden avfall förändras skall kunden lämna in ny mängdberäkning till SSAM.

§ 2 Avgift
För rätten att lämna avfallet till återvinningscentralen erlägger Ni en avgift per ton.
Enligt beslut av Kommunfullmäktige är avgiften för år 2018 (ev. ändring av avgiften
beslutas av Fullmäktige 1 gång/år).
0 – 2 ton.…………..

2224 kronor

2 - 5 ton..………….. 3336 kronor
5 ton och däröver….

5560 kronor

Priserna är angivna exkl. moms

När avgiften har betalats erhåller Ni ett tillståndsbevis. Tillståndsbeviset skall
uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas. Om
tillståndsbeviset ej medförs äger personal på återvinningscentral rätt att avvisa er.

§ 3 Fordon
Avfall som avses med detta avtal får forslas till återvinningscentralen endast med
•
•
•
•

personbil / personbil med släpvagn
lastbil med totalvikt på högst 3,5 ton (så kallad lätt lastbil)
traktor med släp
eller liknande

§ 4 Avfall som ej får lämnas
•
•
•
•
•

Avfall med producentansvar
Miljöfarligt avfall
Osorterat avfall
Asbest-avfall
Avfall som innehåller freon

§ 5 Avtalstid
Detta avtal gäller 1 år fr.o.m. underskrift och förlängs med ett kalenderår i sänder om
avtalet inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Södra Smålands avfall och miljö AB

Företag

Ort ………………….……...…

Ort ……………………………

Datum……………….……..…

Datum……………….……..…

………………………………..
Ola Sjösten
Enhetschef ÅVC och behandling

………………………………
Företagsnamn

………………………………
Namnteckning

………………………………
Namnförtydligande

