ÅTERVINNINGSKORTET
- för företag i Varberg och Falkenberg
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Kortet - så här funkar det!
Ansök om ett kort

Som företagare i Varbergs och Falkenbergs kommuner behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Du betalar per besök enligt gällande taxa.
Besöken faktureras i efterhand. Du ansöker om ett återvinningskort genom
att fylla i ett formulär som finns på www.vivab.info. Du kan också få det av vår
kundtjänst eller personalen på våra återvinningscentraler. Behöver du fler än
ett kort tillkommer en avgift per kort.

Kortet är en värdehandling

Ditt återvinningskort är en värdehandling. Du som är företagare är betalningsansvarig för kortet. Anmäl direkt ett borttappat eller stulet kort till vår
kundtjänst.

Hur länge gäller kortet?

Kortet gäller tillsvidare eller tills dess att det bytas ut av VIVAB. När du vill
sluta använda ditt kort kontaktar du personalen på återvinningscentralen
eller vår kundtjänst för att avaktivera kortet.

Kan jag betala kontant på återvinningscentralerna?

Nej, det går inte att betala på plats, varken med kontanter eller med betalkort.

Vad gör jag om företaget ändrar bolagsform eller adress?
Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om ditt kort. Om ditt företag ändrar
bolagsform eller adress, kontakta vår kundtjänst.

På återvinningscentralen
I Varberg

I Falkenberg

Varje gång du drar kortet i kortläsaren registreras besöket och
debiteras sedan på nästa faktura.

Har du kredit på kortet öppnas
bommen med en gång.

På Östra Hamnvägen drar du
kortet vid kortläsaren som finns
på kontorsbyggnaden vid infarten.

På övriga återvinningscentraler,
kontakta personalen som hjälper
dig att registrera ditt besök.

På Sandladan och i Ullared drar
du kortet vid bommen. Varje gång
du passerar dras ett besök.

Har du inga krediter kvar, var
observant på displayen! När du
använt dina besök får du frågan
om du vill faktureras för besöket.
Genom att då visa kortet ytterligare en gång medger du fakturering.

Hur mycket får jag slänga?

Den totala volymen får ej överstiga 3 m3 per besök. Har du större volym,
kontakta personalen.

Ja tack, detta kan lämnas utan kort:

Elektronik, vitvaror och kylmöbler omfattas av producentansvar och kan
lämnas utan kostnad. Har du endast dessa avfallstyper med dig behöver
du alltså inte dra kortet utan kontaktar istället personalen.

Nej tack, farligt avfall får inte lämnas!

Som företagare får du inte lämna farligt avfall och asbest på våra återvinningscentraler. Kontakta istället en auktoriserad entreprenör som tar hand
om den typ av farligt avfall du vill lämna.

Ska jag använda genomskinliga säckar?

Ja, i våra containrar för brännbart tar vi endast emot avfall i genomskinliga
säckar.

Kontakta oss

På www.vivab.info finns information om avfall
och återvinning, vatten och avlopp. Där finns
också återvinningscentralernas öppettider.
VIVAB:s kundtjänst kan besökas på
Åkarevägen 10 i Falkenberg eller kontaktas
via e-post vivab@vivab.info
eller telefon 0757-27 40 00.
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