
   

 

 
Till 
Företagsägare i Lessebo kommun 
 

Nyheter år 2020 
2019-11-29 beslutade SSAMs styrelse att företagskorten se likadana ut i alla SSAMs 
ägarkommuner från och med nästa år. På grund av detta har bestämmelserna kring 
företagskorten ändrats i Lessebo kommun. Företagskorten kommer vara indelade i 
nya klasser beroende på hur stor avfallsmängd företaget beräknas lämna. Varje 
klass har en ny tillhörande avgift. Eftersom bestämmelserna ändras måste företags-
ägare i kommunen nu teckna nytt avtal med SSAM för att få företags- och 
kompostkort. 
 

Så här anmäler du ditt företag till avtal för företagskort för ÅVC 
Fyll i dina faktureringsuppgifter och skriv under båda avtalsexemplaren. På avtalen 
ska du också ange den uppskattade mängd avfall som ditt företag kommer att lämna 
per år. Skriv mängden i rutorna under §1 i avtalet. Den årsavgift som ditt företag ska 
betala fylls i av SSAM enligt följande: 
 
 
Avfallsmängder och viktklasser 
Mängden avfall är summan av avfall som inte är avgiftsbefriat, t ex restavfall, träavfall 
och metallskrot. 
 
 
 

Avfall till återvinningscentralen 
Klass Vikter i ton Antal kort Ca antal lass Årsavgift 
1 Upp till 2 2 8 3 200 
2 2 – 7 4 28 5 500 
3 7 - 15 6 60 10 000 
4 15 - 50 8 200 20 000 
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till kommunens närmsta avfallsanläggning 
för att lämna avfallet enligt gällande behandlingstaxa.  
 
 

Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 
Klass Vikter i ton Antal kort Årsavgift 
1 Upp till 5 4 4 000 
2 5 – 10 6 8 000 
3 10 – 150 8 16 000 
4 150 - 300 10 32 000 
 
Samtliga priser anges utan moms. 



   

 

Skicka avtalen till oss 
Båda exemplaren av avtalet med underskrift och den ifyllda blanketten med dina 
faktureringsuppgifter ska skickas till oss: 
 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
Tomas Ferm 
Box 3060 
350 33 Växjö 
 
Efter att vi har mottagit ditt avtal, skickar vi en faktura till dig. När avgiften har betalats 
kommer du få en kopia på ditt avtal samt överenskommet antal återvinningskort 
och/eller kompostkort skickade till dig. Korten ska alltid medföras vid besök på 
återvinningscentralen.  
 
 
 
Om du har frågor 
Kontakta oss på info@ssam.se eller 0470-59 95 00.  
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