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Ny hantering företagsbesök, Kiruna ÅVC
Som ett steg mot att digitalisera vår verksamhet har vi beslutat att från och med 1 maj
2022 starta automatisk fakturering av företagsbesök på Kiruna ÅVC. Detta innebär att du
som företagskund inte behöver hålla reda på klippkort eller besöka kundtjänst för att
betala ditt besök. Du får istället en faktura utskickat med alla besök som gjorts under
fakturaperioden.
Företagsbesök på Vittangi ÅVC fungerar som tidigare, där måste du uppvisa ett klippkort.

Automatisk fakturering
Företag är välkomna att besöka Kiruna ÅVC, men måste till skillnad från privatpersoner
betala för sitt besök. Från och med 1 maj 2022 gör vi det enklare för alla som kör
företagsbilar. Då kommer besöket hos oss att registreras automatisk, vilket görs med
sensorer som läser av registreringsnumret på den företagsregistrerade bilen. Precis som
tidigare så får inte fordon på sorteringsrampen på ÅVC väga mer än 3 500 kg. Om ditt
fordon väger över 3 500 kg måste du även fortsättningsvis väga in avfallet via vågen och
betala per avfallsfraktion enligt gällande taxa.
Från och med 1 maj 2022 går det inte att uppvisa klippkort som betalning på Kiruna ÅVC.
Om du har kvar klippkort, och inte ska använda dessa på Vittangi ÅVC, finns möjlighet att
lämna in dessa mot återbetalning fram till och med 31 december 2022. Tänk på att du
måste uppge organisationsnummer vid inlämnande av klippkort mot återbetalning.
Klippkorten tas emot vid kundtjänst på Kiruna avfallsanläggning.

Avgift på sorteringsrampen
Varje besök som du gör hos oss kostar 225 kr exkl. moms. Detta gäller oavsett vilken
sorts avfall du har med dig och hur mycket. Nytt från och med 1 maj 2022 är också att du
framöver får din faktura från Svea Bank när det gäller besök på Kiruna ÅVC.
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Kostnadsfritt avfall måste anmälas
Förpackningsavfall, elektronik och metallskrot är kostnadsfritt att lämna på Kiruna ÅVC.
Om du enbart lämnar sådant avfall måste du kontakta personal på sorteringsrampen och
uppvisa ditt avfall innan du slänger avfallet. Då kan personal registrera att det är ett
kostnadsfritt besök och då kommer besöket inte faktureras. Meddelas inte detta innan
avfallet slängs kommer besöket att debiteras.

Besök oss i rätt bil som privatperson
När du besöker ÅVC som privatperson är det viktigt att du använder ditt privata fordon för
att inte företaget ska få betala för ditt besök. Använder du en tjänste- eller förmånsbil när
du lämnar ditt privata avfall måste du meddela personalen på sorteringsrampen innan du
avlämnar avfallet att du besöker ÅVC som privatperson. Meddelas inte detta innan
avfallets slängs kommer besöket att debiteras.
Om tjänste- eller förmånsbilen enbart används för privata besök på Kiruna ÅVC finns
möjlighet för företaget att lämna in intyg om detta. Då kan det registreringsnumret filtreras
bort i faktureringen, men först efter att Tekniska Verken godkänt er förfrågan. Tekniska
Verken förbehåller sig rätten att genomföra kontroller och kan vid misstanke om fusk
återställa registreringsnumret på faktureringslistan.

Företag får inte lämna farligt avfall på Kiruna ÅVC
Företag och verksamheter får inte lämna farligt avfall på ÅVC (med undantag för
elektronik och el-avfall). Farligt avfall kan lämnas till Tekniska Verkens miljöavdelning mot
en avgift. Det går också att få avfallet hämtat av vår personal.

Har du frågor om detta?
Om du har frågor eller funderingar på det nya upplägget på ÅVC är du varmt välkommen
att kontakta oss på avc@tvab.kiruna.se eller telefon 0980-700 76.
Öppettider telefon: Vardagar 07.00 – 11.00 och 11.45 – 15.45 (fredagar 15.30)
Du kan även hitta mer information på vår hemsida www.tekniskaverkenikiruna.se

