BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
PÅ NACKAS KRETSLOPPSCENTRALER

På Nackas kretsloppscentraler tar vi emot mindre mängder byggoch rivningsavfall från hushåll och verksamheter. Vill du lämna
mer än 400 liter kan du göra det mot en avgift.
AVGIFT FÖR BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Bygg- och rivningsavfall, t.ex. från om- och nybyggnationer, räknas inte som
hushållsavfall och omfattas därmed inte av avfallstaxan. På Nackas kretsloppscentraler tar vi emot bygg- och rivningsavfall men hanteringen av det
avfallet finansieras istället via en avgift på plats.
Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Mängder över 400 liter kan lämnas mot en avgift om 600 kr per tillfälle.
Avgiften betalas med kort i betalterminal på anvisad plats på kretsloppscentralen. Visa upp kvittot för personalen på rampen innan du lämnar ditt avfall.
OBS! Bygg- och rivningsavfall från verksamheter tas endast emot på vardagar.
Avfall från större anläggningsarbeten i trädgården räknas som bygg- och
rivningsavfall.

DETTA TAR VI INTE EMOT PÅ KRETSLOPPSCENTRALERNA
Verksamhetsspecifikt avfall, asfalt och asbest tas inte emot på kretsloppscentralen utan ska lämnas på en annan avfallsanläggning (se baksidan).
Bygg- och rivningsavfall som utgörs av farligt avfall, t.ex. tryckimpregnerat
trä och slipers tas inte emot från verksamheter.

DETTA TAR VI EMOT PÅ NACKAS KRETSLOPPSCENTRALER
På kretsloppscentralerna i Nacka tar vi emot hushållsavfall såsom grovavfall,
trädgårdsavfall, elavfall, kyl och frys samt farligt avfall som uppkommer i hushållet. Det ingår i avfallsabonnemanget. Även hushållsavfall och elavfall från
verksamheter tas emot. Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall som uppkommer från enklare underhåll (exempelvis ommålning, reparation av enstaka
fönster eller tapetsering) utgör hushållsavfall och kan lämnas på kretsloppscentralerna.

PERSONALEN AVGÖR
Personalen på kretsloppscentralen avgör om du är betalningsskyldig eller inte.
Vid tvist och/eller hotfullt beteende eller liknande har personalen rätt att avvisa
besökare från kretsloppscentralen.
Är du osäker? Fråga personalen så får du hjälp!

ANNAN AVFALLSANLÄGGNING
Du har även möjlighet att lämna ditt bygg- och rivningsavfall på en annan avfallsanläggning, se exempel nedan.
Kovik, (SUEZ)
Lagnövägen,
Värmdö
08-519 330 00

Hagby, (SÖRAB)
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp,
(Ragn-Sells)
Upplands-Bro
08-527 73100

Sofielund, (SRV)
Huddinge
08-608 90 00

Nacka vatten och avfall • 08-718 90 00 • kundservice@nvoa.se • nackvattenavfall.se

