Bilaga 2
Verksamhetstaxa vid Korshults återvinningscentral
Avfallshantering
Kommunen har inget ansvar för insamling och behandling av verksamhetsavfall, mer än att det ingår i
den övergripande avfallsplanen. Varje företag anlitar valfri entreprenör som har tillstånd för
avfallshantering. Visst utsorterats avfall kan dock, mot en avgift och överenskommelse tas emot för
omlastning.

Hushållsliknande avfall
De vanliga renhållningsabonnemangen hanterar det verksamhetsavfall som är jämförbart med
kommunalt avfall, till exempel avfall från kontor och personalmatsalar och matavfall från butiker och
restauranger. Det kommunala avfallet får endast transporteras av kommunens entreprenör. Utsorterat
grovavfall eller material som kommer från hushåll via fastighetsägare, bostadsbolag, ideell förening eller
dyl. tas emot utan kostnad på återvinningscentralen.

Avlämning av Verksamhetsavfall
Verksamhetsutövare med mindre årsmängder verksamhetsavfall, kan vid ett och samma tillfälle lämna
en sorterad mängd material eller avfall på återvinningscentralen som motsvarar vad som ryms på en
ordinär släpvagn. Verksamhetsutövaren ska då via återvinningscentralen ansöka om ett företagskort
som ska används vid inpassering till Korshult. Fakturering av besöken sker månadsvis.
Containertransporter hanteras inte på återvinningscentralen, utan hänvisas extern entreprenör.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall
Pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar som omfattas av producentansvaret får lämnas
utsorterat kostnadsfritt på återvinningscentralen i Korshult.

Farligt avfall
Företag och andra verksamheter får inte lämna sitt farliga avfall vid Korshult. Undantaget är impregnerat
trä och mindre mängder av sådant elavfall som omfattas av producentansvar. Elavfallet kan behöva
anmälas i förväg till El-kretsen innan avlämning. Se information på el-kretsen.se/farligtavfall.

Sorteringsskyldighet
Den som producerar verksamhetsavfall är skyldig att sortera sitt avfall vid källan, bland annat med
hänsyn till producentansvaret. Bygg och rivningsavfall får endast avlämnas sorterat.
Återvinningscentralen i Korshult tar inte emot osorterade fraktioner.

Information om Nationella transportregler
Avfall får yrkesmässigt bara transporteras av den som har länsstyrelsens tillstånd. Om transporten
endast innehåller fraktioner av material eller avfall från egen verksamhet, räcker det dock med en
anmälan till länsstyrelsen. Undantag är transport av material för återanvändning (till exempel
drickabackar och klädinsamling) eller avfall från egen verksamhet där mängden understiger 10 ton eller
50 m3 per år. Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport, är skyldig att kontrollera
att transportören har erforderliga tillstånd. (För farligt avfall gäller särskilda regler.)
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Mottagningstaxa Återvinningscentralen Korshult
Verksamhetsbesök för verksamhetsavfall

Besök

Avgift*

inkl. moms

300 kr/besök

375 kr/besök

Gäller avlämning av utsorterat material enligt följande fraktioner:

Metall

Planglas

Trä

Impregnerat trä

Gips

Betong/tegel

Ej återvinningsbart

Energiåtervinning

1

Pappers- Plast- Glas- och Metallförpackningar och Elavfall**

Verksamhetsbesök för enbart avlämning av producentansvarsmaterial
( särskilt kort)

Besök

Avgift*

inkl. moms

0 kr/besök

0 kr/besök

utsorterat enligt följande fraktioner:

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Glasförpackningar

Metallförpackningar

Elavfall**

Företagskort ( Tillhandahålls av ÅVC efter särskild ansökan)
Avgift*

inkl. moms

Extra kort

200kr

250kr

Borttappat kort

100kr

125kr

1

Producentansvarsmaterialet kan lämnas samtidigt som övrigt verksamhetsavfall

* = Gällande avfallsskatter ingår i beloppet. ** =Kan krävas avlämningsintyg.
Andra avfallstyper än de som nämns ovan kan komma att tas emot efter särskild
överenskommelse och lämnad offert.
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