Återvinningsklippkort
ger er tillgång till
Knivsta kretsloppspark
SÅ HÄR FUNGERAR ÅTERVINNINGSKLIPPKORTET

Genom att skaﬀa ett återvinningsklippkort får ditt företag möjlighet att lämna
industri- och grovavfall på Knivsta kretsloppspark. Klippkortet skall alltid
uppvisas och klippas av personalen på kretsloppsparken. Kortet är inte begränsat till kalenderår. Det är möjligt att beställa kort med 5 eller 10 avlämningar.
Se tabell nedan för information om priser

ÅTERVINNINGSKLIPPKORT
Korttyp Antal avlämningar

5 klipp
10 klipp

5
10

Pris kr(exkl. moms)
Personbil + släp
900
1800

Övriga fordon max
totalvikt 3,5 ton
1500
3000

OBS! Det går inte att köpa klippkort med endast en avlämning. Betalning sker
via faktura efter det att beställningen av återvinningskort är oss tillhanda.

VILKA FÅR UTNYTTJA KORTET OCH VAD ÄR INDUSTRIOCH GROVAVFALL?

Återvinningskortet gäller endast för avfall som uppkommer i den egna verksamheten, alltså inte för avlämning av annan verksamhets avfall. Åter-vinningskortet är en värdehandling och får inte kopieras eller förfalskas. Kortet
gäller för företag som har mindre mängder avfall, d v s mängder som kan
transporteras i en normalstor släpvagn eller liknande. Har ni större mängder
industriavfall hänvisar vi till avfallsentreprenörer med resurser för containerhantering. Exempel på industri- och grovavfall är trädgårdsavfall, trä, metall,
sten, betong och tegel.

HUR SKAFFAR JAG ÅTERVINNINGSKLIPPKORTET?
Fyll i beställningsblanketten på baksidan av denna folder och bifoga
företagets registreringsbevis. Skicka blanketten till följande adress:
Knivsta kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Avfall & återvinning
741 75 KNIVSTA
Det går även bra att maila till knivsta@knivsta.se

VILKA FRAKTIONER FÅR JAG INTE LÄMNA TROTS KLIPPKORTET?
Farligt avfall
Företagare får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Tänk på
att det är inte tillåtet för företagare att själva transportera farligt avfall som
kemikalier, oljor, bekämpningsmedel, färger med mera om man inte har tillstånd från Länsstyrelsen. För hämtning av farligt avfall kontakta transportör
med tillstånd för transporter av farligt avfall.
Kyl- och frysmöbler
Kyl- och frysmöbler från verksamheter (företag, myndigheter, institutioner
m.ﬂ.) får avlämnas mot avgift. Mottagningsavgift normalskåp, 300kr/st (max
60x60x200cm)
Övriga skåp och diskar 750kr/st
Brännbart och komposterbart hushållsavfall
Brännbart och komposterbart hushållsavfall får inte lämnas på återvinningscentralerna. För hämtning av hushållsavfall tecknas abonnemang via Knivsta
kommun på tel 018-34 70 00.

FRAKTIONER MED PRODUCENTANSVAR ÄR AVGIFTSFRIA
Det är avgiftsfritt att lämna allt avfall där det ﬁnns ett producentansvar. De
fraktioner som får lämnas utan återvinningsklippkort är för närvarande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wellpapp
Elektronik (max 1 kubikmeter/gång)
Ljuskällor
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Glasförpackningar
Metallförpackningar
Tidningar

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor om återvinningsklippkortet kan du ringa Knivsta kommun
på tel 018-34 70 00.

Beställningsblankett
återvinningsklippkort
Vi beställer:

st kort med 5 klipp personbil + släp
st kort med 10 klipp personbil + släp
st kort med 5 klipp övriga fordon max 3,5 ton
st kort med 10 klipp övriga fordon max 3,5

Uppgifter gällande företaget
Texta tydligt, tack! Det underlättar vår registrering av blanketten.

Företagets namn
Faktureringsadress
Utskicksadress om annan än ovan
Organiationsnummer
Kontaktperson
Telefonnummer
Underskri
Namnförtydligande

