
ÅVC Returen 
FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER

Teckna  

företagskort  

så kan ni  

nyttja ÅVC!

VARFÖR KOSTAR DET?
Verksamheter som har mindre mängd verksamhetsavfall är välkomna 
till ÅVC Returen men måste betala för det. 

Kommunens återvinningscentral bekostas av renhållningstaxans 
grundavgift. 

Hushållen betalar en högre grundavgift och får lämna sitt hushålls-
avfall till ÅVC utan avgift. Avfall från företag, organisationer och 
föreningar ingår inte i grundavgiften för verksamheter, därför erbjuds 
möjlighet att teckna företagskort för att kunna nyttja ÅVC.

Hushållsavfall = Avfall som uppkommer för att människor lever och vistas i lokaler  
Verksamhetsavfall = Avfall som uppkommer genom att det produceras varor/tjänster

ÅVC Returen • Storgatan 78 • Tranemo
Måndag och onsdag kl 13.00-17.00  •  Tisdag och torsdag kl 9.00-18.00

Lördag kl 9.00-14.00



Alla verksamheter är skyldiga att 
ha ett renhållningsabonnemang 
med grönt och brunt sopkärl, för 
det avfall som uppkommer genom 
att människor vistas i lokalerna. 
Det kan exempelvis vara sopor från 
toaletter, omklädningsrum,  lunch-
rum, kontor och liknande.  Övrigt 
avfall kallas verksamhetsavfall och 
uppkommer genom att det produ-
ceras varor/tjänster/verksamhet. 

FÖRETAGSKORT PÅ ÅVC
Alla företag, verksamheter och 
föreningar som vill nyttja ÅVC 
behöver teckna företagskort. 

Företagskort finns för olika vikt-
klasser, och tecknas på helår. 
• upp till 500 kg/år
• >500 kg - 1000 kg/år 
• >1000 kg - 1500 kg/år 
• >1500 kg - 2000 kg/år

Priser och ansökningsblankett för 
företagskort hittar du på hemsidan.

För att nyttja ÅVC för detta avfall 
krävs att man köper företagskort. 

NÄR DU BESÖKER ÅVC
• Fordon överstigande 3,5 ton får ej 

köras in som besökande till ÅVC, 
gäller även traktorer.

• Företagskort ska uppvisas vid  
avlämning, även när företagsbil  
används. Om privatperson lånar 
företagsbil ska föraren meddela 
avfallets härkomst till personalen 
på ÅVC.

• Endast ”mindre mängd” avfall 
per avlämningstillfälle, är ni  
osäkra kontakta personal på ÅVC 
före avlämnandet. Vid större 
mängder rekommenderar vi att ni 
hyr en egen container från god-
känd entreprenör.
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Har du frågor/vill teckna företagskort kontakta renhållningsenheten på  
telefon, 0325-57 60 00 eller e-post, info.tekniska@tranemo.se . 
Blanketter och mer information hittar du på hemsidan: www.tranemo.se/avc-returen



• Brännbart restavfall
• Hård och mjukplast
• Metall (ej stora tankar etc)
• Wellpapp
• Gips
• Fönster inklusive karm
• Ej brännbart/deponi
• Ris och trädgårdsavfall
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Asbest och eternit*  Lämna till annan godkänd mottagare  
El och elektronik som ej  
omfattas av producentansvar* Lämna till annan godkänd mottagare 
Tryckimpregnerat eller övrigt  
behandlat trä*   Lämna till annan godkänd mottagare
Fyllnadsmassor*  Lämna till annan godkänd mottagare
Övrigt farligt avfall*  Lämna till annan godkänd mottagare
Bilar, bildelar, bildäck  Kontakta en bilskrotningsfirma eller däck- 
    firma
Medicin, läkemedel  Lämna till apoteket
Sprängämnen och ammunition Lämna till polisen (ring först)
Gasoltuber, rökdetektorer,  
fyrverkerier mm  Lämna till återförsäljare

Har du frågor om vilket avfall som får lämnas, kontakta personalen på ÅVC

☺

☹

Nya regler för farligt avfall innebär att det mesta som klassas som 
farligt avfall inte tas emot på ÅVC, vi tar endast emot:

• Småbatterier, glöd och lågenergilampor
• Elektronik som omfattas av producentansvar, tex datorer, data-

skärmar, mobiltelefoner etc 
• Lysrör (max 25 st/gång) 
• Vitvaror 

Förutom rapportering till Naturvårdsverket ska du skapa ett  
avlämnarintyg på elkretsens hemsida, ta med en papperskopia på  
det och lämna till personalen i samband med inlämning på ÅVC.

Avfallet ska  
sorteras och läggas i  avsedd behållare eller på  avsedd plats. Fråga gärna personalen som hjälper till med information.

* Klassas som farligt avfall, se sista sidan för rapportering och transport



NYA REGLER FRÅN 1/11 2020
Nya regler från Naturvårdsverket för 
rapportering och transport av farligt 
avfall, gäller både när man lämnar 
till ÅVC eller när man anlitar annan 
godkänd mottagare.
Naturvårdsverket: Så rapporterar du 
farligt avfall 2020-09

HAR VI FARLIGT AVFALL? 
Nästan alla verksamheter producerar 
någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg och 
kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till 
exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.
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Läs mer om regler för rapportering och transport av farligt avfall på  
naturvårdsverkets hemsida:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Far-
ligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

REGLER GÄLLANDE  
RAPPORTERING 
Från och med 1 november 2020 ska alla 
verksamheter som hanterar farligt av-
fall rapportera in antecknade uppgifter 
om avfallet till ett nationellt avfalls-
register hos Naturvårdsverket. Det 
betyder att alla verksamheter:
• där det uppstår (produceras) farligt 

avfall samt alla verksamheter som 
• transporterar farligt avfall 
• samlar in farligt avfall 
• behandlar farligt avfall 
• mäklar eller handlar med farligt 

avfall 

VAD SKA VI ANTECKNA?  
Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall 
som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska  
löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i 
kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndighe-
ter.

TRANSPORT AV FARLIGT 
AVFALL 
Du ska även rapportera vem som ska 
transportera avfallet och till vem det 
ska transporteras inklusive respektive 
organisationsnummer. Kom ihåg, om 
du ska transportera ditt eget farliga 
avfall så behöver du anmäla det eller 
få tillstånd från din länsstyrelse.

Transport av farligt  
avfall ska rapporteras  
in till Naturvårdsverket  
senast 2 dagar efter  
påbörjad transport


