AVTAL Tingsryds kommun
Mellan Södra Smålands avfall och miljö AB, nedan kallat SSAM (tidigare
renhållningsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingsryds kommun)
och……………………………, nedan kallad kunden har träffats följande avtal
angående mottagning av sorterat avfall från kundens verksamhet på SSAMs
återvinningscentraler i Tingsryds kommun.

§ 1 Avfallsslag som får lämnas
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Metallskrot
Träavfall, ej tryckimpregnerat, slipers el dyl.
Brännbart restavfall
Ej brännbart restavfall, mjukt (isoleringsmaterial, stoppade möbler o dyl.)
Ej brännbart restavfall, hårt (porslin, sanitetsporslin, glas, cement o dyl.)
Kyl/frysvaror avsedda för hushåll (ej kyl/frysdiskar, läskkylar osv),
producentansvar
Elektronikavfall
Förpackningar

Avfallet ska vara väl sorterat i respektive fraktion. Avfallslämnaren ska lägga avfallet i
därför avsedd behållare eller på anvisad plats på återvinnings-centralen.

§ 2 Avfallsslag som INTE får lämnas
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Farligt avfall
Ensilageplast
Däck
Hushållsavfall (hämtningsabonnemang ska lösas)
Asbest, får endast lämnas på Elsemåla, avgiftsbelagt
Tryckimpregnerat, får endast lämnas på Elsemåla, avgiftsbelagt

§ 3 Avgift
ÅVC-kortet gäller per kalenderår och kostar 2.000:- exkl. moms. Avgiften fastställs i
renhållningstaxan av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

§ 4 Legitimation
När avgiften har betalats utfärdar SSAM till kunden en handling (återvinningskort)
som visar att kunden äger rätt att lämna i § 1 omnämnt avfall till SSAMs
återvinningscentraler. Handlingen skall placeras väl synligt i framrutan. Om handling
ej medförs äger personal på återvinningscentral rätt att avvisa kunden och vid
åsidosättande av gällande regler kan ÅVC-kortet återkallas med omedelbar verkan.

§ 5 Fordon
Avfall från företag/verksamhet får avlämnas med personbil, personbil med släp
alternativt pickup. Högsta tillåtna fordonsvikt 3,5 ton.

§ 7 Avtalstid
Detta avtal gäller under det kalenderår avtalet tecknas och förlängs därefter med ett
kalenderår i sänder om avtalet inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens
utgång. Om kunden inte godtar avgiftsjustering enligt § 2 andra stycket äger kunden
rätt att säga upp avtalet till upphörande vid kalenderårets slut utan iakttagande av
nämnda uppsägningstid. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av
vilka parterna tagit var sitt.
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