Frågor & svar

VERKSAMHETSAVFALL

Lämna verksamhetsavfall på
Bredbyn återvinningscentral
Äntligen är det premiär för den nya återvinningscentralen i Bredbyn. Byggnationerna har
pågått under cirka ett år och nu är det dags att välkomna både privatpersoner och företag. Här kommer information om vad som gäller för dig som företagare.

Vem kan besöka
Bredbyn återvinningscentral?
Från och med den 5 februari 2018 kan
företag lämna sitt verksamhetsavfall på
Bredbyn återvinningscentral till ett fast
enhetspris. Detta under förutsättning att
ert fordon har en totalvikt på max 3,5 ton
och att ni sorterat ert avfall. Företag och
privatpersoner använder därmed samma
återvinningscentral.

Vilket avfall kan man lämna?
På återvinningscentralen lämnar ni företagets sorterade verksamhetsavfall. Det är
avfall som uppkommer i verksamheter som
industrier, butiker eller tjänsteföretag. Det
kan vara träavfall, byggavfall eller mindre
mängder farligt avfall.

Vad kan man inte lämna?

Vanliga hushållssopor får inte lämnas på
återvinningscentralen. Inte heller förpackningsmaterial. Företag lämnar kostnadsfritt
pappers-, plast- och metallförpackningar
på särskild plats i anslutning till Må återvinningscentral i Örnsköldsvik. Glasförpackningar lämnas kostnadsfritt hos Sita,
Skortsedsvägen 17 i Örnsköldsvik.
Uttjänta möbler kan någon annan få
glädje av. Kommundrivna Startpunkten är
en verksamhet som bland annat renoverar
möbler, som sedan säljs i deras återvin-

ningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.
Företag kan dock inte lämna möbler i Startpunktens mottagning på Bredbyn återvinningscentral, utan kontaktar Startpunkten
direkt genom att ringa 070-191 83 05.

Vad kostar det?
Företag betalar ett enhetspris vid sina besök på återvinningscentralen. Till skillnad
mot privatpersoner ingår det alltså inte i
den grundavgift som ert företag betalar.
Varje gång ni besöker återvinningscentralen betalar ni en fast avgift (300 kr) och kan
då lämna upp till 2 m³ avfall. För det som
överstiger 2 m³ betalar ni en tilläggsavgift
per m³. Ni kan även köpa ett 10-kort för
3 000 kr. Farligt avfall debiteras per kilo
enligt prislista på Mivas webbplats miva.se.
För att debiteringen ska fungera måste
ni har ett kundnummer som är kopplat
till ert företag och genererar en faktura i
slutet av månaden. Enklast skaffar ni ett
kundnummer vid ert första besök hos oss.
Prata med personalen på återvinningscentralen.

Farligt avfall?
Ska ditt företag lämna farligt avfall måste
ni alltid kontakta och få hjälp av vår personal. Detta för att det farliga avfallet ska
vägas och debiteras utifrån vikt. Farligt avfall ingår alltså inte i det fasta enhetspriset.

Tänk på att ditt företag maximalt kan
lämna 25 liter spillolja och 25 kilo övrigt
farligt avfall. Större mängder hänvisas till
Må återvinningscentral i Örnsköldsvik.

Elektronik och vitvaror?
Elektronik och vitvaror ingår i det som
kallas producentansvar och kan därför
lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen. Ska ditt företag endast lämna elektronik och/eller vitvaror behöver ni därför
inte registrera ert besök. Men tänk på att
ändå kontakta vår personal och informera
om detta.
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Kör in på återvinningscentralen och kontakta personalen för att registrera ditt
besök. Ha kundnummer till hands samt
eventuellt 10-kort.
Besöket har registrerats och du får ett
kvitto som bekräftar det.
Saknar du kundnummer eller vill ha ett
10-kort? Kontakta vår personal.
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Tunga fordon eller
osorterat avfall?

Lämna det sorterade avfallet på avsedd
plats.

Traktorer och fordon med en totalvikt över
3,5 ton hänvisas till Må avfallsanläggning
i Örnsköldsvik. Även osorterat verksamhetsavfall lämnas där till en kostnad enligt
särskild prislista.

Farligt avfall? Kontakta alltid vår personal.

Hur hittar man?
Bredbyn återvinningscentral finns på Prästbordet i Bredbyn. Infart från väg 348 intill
Anundsjö Bygg.

Var finns mer information?

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Ågrenshuset januari 2018

Så här går det till

På vår webbplats miva.se finns mer information. Där tipsar vi exempelvis om att
grovsortera avfallet redan när ni lastar det.
Ni kan såklart också prata med vår personal på återvinningscentralen eller kontakta vår kundservice.
Ta det lugnt och kör försiktigt när ni
besöker återvinningscentralen. Och tack
för att ni inte låter bilen stå på tomgång!
Välkommen!
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Tack för besöket!

Öppettider
Måndag
Måndag före helgdag

Övrig tid hänvisar vi till övriga återvinningscentraler. Besök vår webbplats
miva.se för adresser och öppettider.

Informera entreprenörer
Glöm inte att informera era entreprenörer om hur besöket hos oss går till.
På vår webbplats miva.se kan ni ladda
ner och skriva ut fler exemplar av detta
informationsblad.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan: 0660-330 330
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
En del av

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

13–20
13–16

