AVTAL
Mellan Avfallsavdelningen i Gullspångs kommun och
………………………………………………………………………………………………….,
nedan kallad kunden, har följande avtal träffats angående tillträder till och mottagning av
sorterat avfall från kundens verksamhet på Odenslunds återvinningscentral.
§ 1 Avfallsslag
Kunden äger rätt att till Odenslunds återvinningscentral lämna sorterat avfall av nedan
angivna avfallsslag i den mängd som angivits i ansökan om Återvinningskort.
Avfallsslag
Metallskrot
Well
Träavfall (ej tryckimpregnerat)
Restavfall till deponi
Restavfall till förbränning
Park & trädgårdsavfall (löv, gräs o kvistar)
Betongrester
Återvinningsmaterial med producentansvar
Övriga avfallsslag taxeras enligt taxa för tippavgifter.
§ 2 Avgift
För rätten att lämna avfallet till Odenslunds återvinningscentral betalar kunden en avgift per
kalender år för uppskattad avfallsmängd enligt ansökan. Avgiften betalas i förskott mot
faktura.
Avgift erläggs för ……………………………ton………………………………kr/år.
Om den uppskattade avfallsmängden förändras i sådan omfattning att avgiften skall beräknas
efter en annan viktgräns skall kunden meddela avfallsavdelningen för erläggande av
ytterligare avgift. Avfallsavdelningen äger rätt att göra en avgiftsjustering vid uppenbart
överutnyttjande.
Generell avgiftshöjning kan komma att ske. Kunden skall informeras om avgiftsjustering före
det kalenderår den träder i kraft.
§ 3 Legitimation
När avgiften betalats erhåller kunden ett Återvinningskort för innevarande år som visar att
kunden äger tillträde till Odenslunds återvinningscentral och rätt att lämna avfall enligt
viktgränsen § 2. Handlingen utfärdas för de fordon kunden ansöker för.
Handlingen skall förvaras väl synlig för personalen på återvinningscentralen. Om handlingen
ej medförs äger personalen rätt att avvisa kunden.

§ 4 Fordon
Avfall som lämnas i överensstämmelse med detta avtal får forslas till Odenslunds
återvinningscentral endast med personbil, personbil med släpvagn, lastbil med totalvikt på
högst 3,5 ton (s.k lätt lastbil) eller traktor med släp.
§ 5 Annan avfallsinlämning
Osorterat avfall liksom sorterat avfall som forslas med annat fordon än som anges i § 4
lämnas enligt taxa för tippavgifter.
§ 7 Avtalstid
Detta avtal gäller under det kalenderår avtalet tecknas och förlängs därefter med ett kalenderår
i taget om avtalet inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång. Om kunden inte
godtar avgiftsjustering enligt § 2 äger kunden rätt att säga upp avtalet vid kalenderårets slut
utan iakttagande av nämnda uppsägningstid.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
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