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Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral 
Alla verksamheter så som exempelvis företag, bostadsrättsföreningar och föreningar ska anmäla sitt 
besök på återvinningscentralerna till personalen och lämna ifylld blankett. Verksamheter som lämnar 
avfall från sin verksamhet kommer faktureras en avgift för mottagande, mellanlagring, transport och 
behandling av det avfall som lämnats.  
 
Avfallslämnare 

Verksamhet 
      

Verksamhetens adress 
      

Postnr/ Ort 
      

Referensnummer 
      

 
Grovavfall (Ange typ av fraktion som avlämnats och uppskattad mängd. Debitering sker av minst 0,5 m3) 

☐ Behandlat träavfall       m3  

☐ Obehandlat träavfall       m3 

☐ Tryckimpregnerat träavfall        m3 

☐  Restavfall       m3 

☐  Deponi        m3  

☐ Skrymmande avfall (stoppade möbler)       m3  

☐ Wellpappemballage       m3 

☐ Metall och elkabel       m3 

☐  Gips       m3  

☐  Trädgårdsavfall        m3  

☐  Ris och kvistar        m3  

☐  Annat:                    m3 

 

El-avfall (Ange typ av fraktion som avlämnats och uppskattad mängd.) 

☐ Kyl/Frys/Vitvaror        m3  

☐ Kyldiskar (ej producentansvar)        m3 

☐ Ljuskällor        m3 

☐ Lysrör        m3 

☐  Batterier        m3  

☐ Elektronik        m3 

☐  Annat:                    m3 

 

Farligt avfall (Ange typ av fraktion som avlämnats och vikt. Där avfallskod i parantes ej finns angivet, skriv 
avfallskod för aktuellt avfall.)  

☐ Hydraulolja/Oljerester        kg 

☐ Spillolja        kg 

☐ Oljefilter       kg 

☐ Aerosoler        kg 

☐ Emulsion       kg 

☐ Glykol        kg 

☐ Kvicksilver        kg  

☐ Färgburk, vattenbaserat        kg 

☐ Färgburk, lösningsbaserat        kg 

☐ Bekämpningsmedel        kg 

☐ Lösningsmedel        kg 

☐ Småkemikalier       kg 

☐ Brandsläckare       kg 

☐ Gasolflaskor       kg 

☐  Annat:                    kg 

OBS. Vamas har begränsad kapacitet för att ta emot farligt avfall på återvinningscentralerna. Kontrollera med 
personal vid återvinningscentral om mottagande av farligt avfallet kan göras.   
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Underskrift – Avlämnare undertecknas av den person som avlämnar avfall 

Underskrift 
      

Datum 
      

Namnförtydligande 
      

 
Underskrift - Mottagare undertecknas av återvinningsarbetare 

Underskrift 
      

Datum 
      

Namnförtydligande 
      

 
 
Blanketten lämnas till personal i samband med avlämning av avfall. 
 
Om du har tjänstebil och besöker återvinningscentralen privat ska du alltid anmäla ditt besök 
annars riskerar du att bli debiterad för det avfall du avlämnar.  
  
Frågor 
Kontakta Vamas kundservice på telefon 0280- 185 80 eller e-post kundservice@vamas.se 
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