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Allmänna villkor - Hässleholms Kretsloppscenter.
Allmänt
Leverans av avfall ska ske under ordinarie öppettider om inte annat avtalats. Det åligger kunden att
ha kännedom om avfallets art, sammansättning och ursprung så att klassning av avfallet kan ske
på ett korrekt och miljöriktigt sätt.
Kunden är skyldig att säkerställa att avfallets innehåll överensstämmer med bolagets
mottagningskrav. Hässleholm Miljö AB (HMAB) har efter mottagningskontroll rätt att klassa om
inlevererat avfall. HMAB har rätt att neka mottagning av avfall som inte omfattas av företagets
miljötillstånd eller som av annan orsak inte kan tas emot.

Priser och betalningsvillkor
Pris för respektive avfallsfraktion framgår av gällande prislista om inte annat har avtalats.
Prisändringar och eller justeringar aviseras minst 30 dagar före nytt pris blir gällande. HMAB
reserverar sig för ändrade avgifter och skatter, som bolaget inte råder över. Betalningsvillkor är 30
dagar från fakturadatum, vid försenad betalning äger HMAB rätt att fakturera såväl dröjsmålsränta
som påminnelseavgift. Kreditupplysning sker kontinuerligt.
Angivna priser gäller DPU (Hässleholms Kretsloppscenter, Vankiva 9300).
Särskild prislista finns för leveranser efter ordinarie öppettider, kontakta Vågkontoret för
information.

Avfall generellt
Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt
att göra en korrekt klassning av avfallet. I det fall det krävs skall avfallsproducenten fylla i en
grundläggande karakterisering i enlighet med 5§ NFS 2004:10. Avfallslämnaren har också
deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till
avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan
uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen.
För avfall som inte följer HMAB’s sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett
pristillägg för hela leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan
komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.

Mottagningskontroll
Avfall som inte följer HMAB mottagningskrav eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett tillägg enligt
gällande prislista för korrigeringsavgifter. Korrigeringsavgiften tas ut för att täcka den extra
hantering och administration som uppstår vid omklassning. Notera att hela eller delar av
leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.
Kontakta vågkontoret för mer information.

Dokument
Farligt avfall skall i samtliga fall åtföljas av ett unikt transportdokument för varje leverans. Avfall till
deponi skall alltid föregås av en karakterisering. För frågor kring dokumentation, kontakta
Vågkontoret innan inleverans.
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Mall för transportdokument och karakterisering finns på www.hassleholmmiljo.se

Mottagningskrav för avfall till HMAB
Mottagningskrav för avfall som skall levereras till HMAB finns på www.hassleholmmiljo.se

Avlämning av avfall
Leverantör och transportör ska noga följa trafikanvisningar och givna instruktioner från
anläggningens personal. Skyltning gällande trafikriktning och hastighet ska noga efterföljas.
Samtliga personer som rör sig inom området ska bära varselklädsel.
Hässleholm Miljö AB (HMAB) förbehåller sig rätten att neka mottagning av avfall.

Adress
Hässleholms Kretsloppscenter, Vankiva 9300, 281 95 Vankiva.
Öppettider 07.00-16.00, lunchstängt 12.00-12.30.
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