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Företagskort vid ÅVC Returen 

Företag och verksamheter som har mindre mängder verksamhetsavfall och vill nyttja ÅVC för det 

avfallet ska teckna ett företagskort.  Denna tjänst omfattar vissa avfallsslag, se bilaga 1. 

 

Abonnemang på företagskort gäller per kalenderår. 

Fyll i ansökningsblankett och teckna kort för önskad viktklass. 

Efter ansökan skickas en faktura. När fakturan är betald utfärdas ert företagskort 

Vi skickar ut företagskortet som en pdf via mail. Du kan då välja att spara kortet i telefonen eller 

skiva ut det. Det går att dela kortet till fler i företaget. 

 

Abonnemanget på företagskort löper år från år 

Inför varje nytt år skickas en faktura, vi reserverar oss för att prishöjningar kan komma att ske.  

Nytt kort skickas ut när betalning erhållits. 

Uppsägning av abonnemanget ska meddelas renhållningen senast 2 månader innan kortets utgång, 

återbetalning sker ej för innevarande år. 

 

Kortet ska alltid tas med vid besök på ÅVC och vid anmodan visas upp för personalen.  

Eftersom det inte finns någon våg på ÅVC bygger detta system på ömsesidigt förtroende. Om ni 

under innevarande år märker att er uppskattade vikt inte räcker till kan ni öka på kortet till önskad 

viktklass. Detsamma gäller om personal på ÅVC bedömer att ni behöver komplettera till ny 

viktklass. 

Avgiften för avlämnande av avfall finns i fyra olika viktklasser: 

Viktklass/år Pris/företagskort exkl moms 2023 

upp till 500 kg/år 1470 kr/år 

 >500 kg – 1000 kg/år 2940 kr/år 

>1000 kg – 1500 kg/år 4410 kr/år 

>1500 kg – 2000 kg/år 5878 kr/år 

Nytillkomna kan teckna kort under innevarande år, lägsta avgift är dock 1470 kr exkl moms oavsett 

periodens längd.  

 

Till Företagare som verkar 

inom Tranemo kommun 

http://www.tranemo.se/


 

 
 

 

  

  
 

   

 

I bifogad bilaga kan ni se vilka avfallsslag ni får, respektive inte får lämna på 

ÅVC Returen. 

 

Uppmärksamma på följande: 

• Fordon överstigande 3,5 ton får ej köras in som besökande till ÅVC, gäller även traktorer.  

• Om företagsbil används för privat bruk vid besök på ÅVC kan kontroll av avfallets art 

göras.  

• Företagskortet är utfärdat på företaget. Personer som besöker ÅVC i företagets namn ska 

kunna uppvisa kort i telefonen eller på papper. 

• Företagskort ska underlätta avfallshanteringen för företag med mindre mängd 

verksamhetsavfall. Har ni större mängder ska ni hyra container eller beställa 

omhändertagande från privat aktör. 

• Erhållet kort återbetalas ej. 

 

Skulle något vara oklart eller ni önskar ytterligare upplysningar är ni välkommen att kontakta oss 

på telefon 0325-57 60 00 eller info.tekniska@tranemo.se 

 

Med vänlig hälsning    

Cathrine Persson                                             

Verksamhetsansvarig, renhållning 

 

 

Bilaga 1 – Lista över avfallsslag 

Bilaga 2 – Omräkning från volym till vikt 
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Följande avfallsslag får ni lämna med företagskortet på ÅVC 

• Brännbart avfall 

• Hård- och mjukplast 

• Trä (ej behandlat trä) 

• Metall (Ej bil- eller motordelar, större tankar etc). 

• Wellpapp 

• Gips 

• Fönster inkl karm 

• Ej brännbart ex glas, isolering 

• Ris och trädgårdsavfall, mindre mängder 

• * Småbatterier 

• * El- och elektronikavfall som omfattas av producentansvar, exempelvis: Datorer, dataskärmar, 

mobiltelefoner etc. Om ni är osäkra, ring personal på ÅVC före ert besök. 

• * Glöd- och lågenergilampor. 

• * Lysrör max 25 styck/gång (vid större mängder, kontakta ÅVC-personalen för information) 

• * Kyl/frys, vitvaror 

*) Lyder under producentansvar, avlämnarintyg ska registreras hos el-kretsen och visas upp på ÅVC 

vid avlämning.  

 

 

De här avfallsslagen får företag inte lämna på ÅVC 

• Asbest och eternit 

• El- och elektronikavfall som ej omfattas av producentansvar. 

• Gastuber 

• Rökdetektorer 

• Farligt avfall  

• Fyllnadsmassor 

• Tryckimpregnerat trä eller övrigt behandlat trä. 

• Däck med eller utan fälg 

Skulle ni vara osäker på vad som gäller rekommenderar vi att ni ringer ÅVC-personalen.  
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Volymvikt 

Exempel hämtade från Rapport Avfall Sverige U2000:12 som stöd för vilken viktklass företagskortet ska 

tecknas på. 

 

Följande volymvikter är resultat av sammanställningar från återvinningscentraler i några större 

kommuner. 

TRÄ: Volymvikt 185 kg per kubikmeter med avvikelse +/-5% 

WELLPAPP: Volymvikt 88 kg per kubikmeter med avvikelse +/-10% 

METALLSKROT: Volymvikt 190 kg per kubikmeter med avvikelse +/-5% 

DEPONIREST: Volymvikt 200 kg per kubikmeter med avvikelse +/-10% 

BRÄNNBART AVFALL: Volymvikt 120 kg per kubikmeter med avvikelse +/-5% 

RETURPAPPER: Volymvikt 210 kg per kubikmeter med avvikelse +/-5% 
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