Prislista ÅVC Företag
Giltig från 2017-01-01

Pris
Grundavgift

200 kr

Kommentar
I grundavgiften för tillträde till ÅVC ingår maximalt 3m 3 avfall vid
ett och samma tillfälle. Allt avfall ska vara sorterat och avlämnas
på anvisad plats.

Avfallstyper - samtliga ingår i grundavgiften (maximalt 3 m3 per tillfälle)
Metallskrot
Träavfall, målat, limmat, blandat

Får ej innehålla tryckimpregnerat trä

Träavfall, rent
Sten, tegel, betong

Maximal storlek <0,25 meter

Brännbart avfall

Får ej innehålla organiskt material, gips eller annat ej brännbart.

Trädgårdsavfall, löv, bark, mossa mm
Ris och grenar
Tidningar
Förpackningar, plast, papper, metall, glas
Wellpapp
Kyl- och frysmöbler
Elavfall, kabel, småel mm

Övrigt avfall - gäller endast för ÅVC i Vankiva
Personbilsdäck, med eller utan fälg

Maximalt 4 st.

Asbest/eternit

Pris per ton enligt gällande prislista

Tryckimpregnerat trä

Pris per ton enligt gällande prislista

Farligt avfall

Olja, färg, kemikaler mm. Spillolja maximalt 10 liter/tillfälle

Övrigt
Prislistan gäller för samtliga verksamheter som vill använda sig av våra tjänster på bolagets återvinningscentraler. Som
verksamhet räknas företag, enskild firma, lantbruk, restaurang, handel, föreningar och kommun.
Vid anläggningen i Vinslöv tillämpas bomsystem med passerkort, vilka laddas med önskat antal besök. Fakturering av besöken
sker i förskott . Ansökan om passerkort sker via vår hemsida. På övriga anläggningar sker betalning med kuponger. Kuponghäfte
om 10 st säljs på respektive ÅVC och på Vågkontoret i Vankiva.
Avfallslämnaren ansvarar själv för lossning och all hantering av avfallet.
Hässleholm Miljö AB (HMAB) förbehåller sig rätten att neka mottagning av avfall.

Kuponghäfte om 10 st

500 kr

Kuponger kan ej användas vid anläggningen i Vinslöv

Alla priser är exklusive moms, effekt av ev. avfallsskatt ingår i alla avgifter
För mer information om mottagning av avfall kontakta vågkontoret på HKC, 0451-26 66 00
För all mottagning gäller "Allmänna villkor HKC Hässleholm Miljö AB" - se www.hassleholmmiljo.se
Öppettider: Se hemsida för aktuella öppettider: www.hassleholmmiljo.se

hkc@hassleholm.se

