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Allmänna villkor
Leverans av avfall till våra mottagningsanläggningar förutsätter att 
betalningsansvarig är upplagd som kund i vårt register. Leveranser 
debiteras i enlighet med gällande prislista eller skrivet avtal. Debitering 
sker per faktura.

Bli kund
Bli kund och upplagd i vårt register 
genom att ansöka om vågkort.  
Ansökan görs på  
www.hem.se/vagkort.

Vid invägning med hjälp av vågkort 
ställs ett antal frågor:

• Artikel (vilken typ av avfall)

• Avsändare (kundnummer för 
den betalningsansvarige)

• Hämtställe (vart är avfallet 
hämtat)

Vid avsaknad av vågkort tas en 
vägningsavgift ut.

Tänk på att ett vågkort är en 
värdehandling. Om ett kort tappas 
bort eller tas ur bruk ska detta 
rapporteras till vågadministrationen 
på telefon 035-191 630 för 
makulering.

Leveranser i enlighet 
med mottagningsvillkor
Det är av stor vikt att 
mottagningsvillkoren följs 
då felaktigt avfall kan orsaka 
driftstörningar och dyra 
produktionsstopp. 

Vi utför regelbundet 
avfallskontroller på inkommande 
leveranser. Om det vid en 
avfallskontroll visar att avfallet inte 
uppfyller mottagningsvillkoren 
för deklarerat avfall är vi tvungna 
att debitera hantering och 
administrationskostnader. Hela 
leveransen kommer att deklareras 
om och inte bara det avvikande 
avfallet.

Var därför noggranna med att 
deklarera ditt avfall rätt – det kan 
annars bli väldigt kostsamt. Önskar 
du hjälp är du välkommen att 
kontakta oss.
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• Dra ditt kort i terminalen vid 
den bunker du tippar i för att 
visa att du tippar på anvisad 
plats.

• Kontrollera före tippning att 
ljuset fortfarande är grönt i 
porten. Detta för att undvika 
kollision med traversskopan.

Städning
• För allas trivsel, ska alla städa 

efter sig i den port man har 
tippat i.

• Redskap finns i tipphallen, de 
ska hängas tillbaka på rätt plats 
efter användning.

• Vid behov av hjullastarhjälp vid 
städning, kontakta vågen.

Varselkläder
Vid arbete utanför fordonen ska 
varselkläder och hjälm användas.

Olycksfall/tillbud
Vid inträffade tillbud i tipphallen, 
rapportera händelsen till vågen så 
snart som möjligt efter händelsen. 
Det är till god hjälp för att vi ska 
kunna förbättra arbetsmiljön och 
säkerheten i tipphallen.

När arbete pågår i tipphallen
Vid kortvariga arbeten under dagtid 
kommer tipphallen att spärras av. 
Vi ber er ha förståelse för detta.

Regler avfallsleverans  
– i tipphallen

Vistelse i tipphallen
• Via displayen utanför tipphallen 

blir du anvisad till den bunker 
där du ska tippa ditt avfall. 
Bunker 1 är till höger i 
tipphallen, bunker 2 är rakt 
fram. Det är viktigt att du 
tippar i den bunker du har blivit 
anvisad till.

• Endast 4 bilar får vistas i 
tipphallen åt gången. Om 
det är fullt i tippfickorna på 
den bunker du är anvisad till, 
ombedes du vänta utanför 
även om det inte är fyra bilar i 
tipphallen. På så vis undviker du 
att de bilar som är anvisade till 
den andra bunkern blockeras.

• Pågår arbete med hjullastare 
eller dylikt får endast ytterligare 
ett fordon vistas i tipphallen.

• Vid lossning av bil med 
hjullastare får endast en bil 
utöver den bil som lossas vistas 
i tipphallen.

Inkörning till tipphall
• Backa till den bunker du blivit 

anvisad.

• Du måste ha grönt ljus vid 
porten när du backar till. Har 
du inte grönt ljus i porten och 
har fått vänta mer än  
10 minuter, kontakta vågen på 
telefon 035-191 630.
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Regler avfallsleverans  
– på uteytorna 
• Leveransen blir anvisad att tippa 

avfallet på verksamhetsytan 
bakom avfallsvärmeverket 
om du deklarerat avfallet 
som Grovt brännbart. Detta 
för att Grovt brännbart inte 
klarar mottagningsvillkoren 
för förbränning utan 
förbehandling, vilket görs 
utomhus.

• Tippa leveransen på anvisad 
tipplats.

Generella regler inom 
HEM
• Vid arbete utanför fordonet 

ska varselkläder och hjälm 
användas.

• Rökning förbjudet innanför 
området.

• Vid inträffade olyckor/tillbud 
ska händelsen rapporteras till 
vågadministrationen så snart 
som möjligt.

• Allmänna trafikregler och 
max 30 km/h gäller innanför 
området.

• Vid larm- och nödsituationer 
följ anvisningar du blir 
tilldelad av stationär personal 
omedelbart.

Kristineheds miljöanläggning
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Kristineheds miljöanläggning
Vi tar årligen emot cirka 180 000 ton avfall för förbränning. Avfallet
omvandlas i vår moderna anläggning till energi i form av hetvatten och
el. Detta levereras sedan via våra lokala el- och fjärrvärmenät.

Kristineheds 
miljöanläggning

Centrum

Avfart E6:an

Öppet måndag - fredag 
07.00-16.00 (lunch 12.00-12.30)
Övriga tider enligt överenskommelse.

Kontakt Vågen
Telefon: 035-191 630

Besöksadress: Kornhillsvägen 60 | 302 44 Halmstad

Vägbeskrivning från motorväg E6 
Sväng av avfart 44 och fortsätt i riktning mot Halmstad Centrum. Sväng av till höger efter 
räddningstjänstens lokaler och följ Kristinehedsvägen bort mot Kristineheds miljöanläggning.



| 6

Fint brännbart

Brännbart

Grovt brännbart

Styckestorlek  max 3 meter
Styckevolym  max 3 kubik
Styckevikt  max 100 kg
Fukthalt  max 50 procent
Värmevärde  2,8 - 4 MWh/ton
Klorinehåll  max 2 procent

Styckestorlek  max 1 meter
Styckevolym  max 300 liter
Styckevikt  max 25 kg
Fukthalt  max 50 procent
Värmevärde  2,8 - 4 MWh/ton
Klorinehåll  max 2 procent
Askhalt   max 20 procent

- Obrännbart avfall
- Farligt avfall
- Elektronikprodukter
- Flytande avfall
- Rullat material 
- Balat och  
balpressat material

- Starkt dammande
avfall
- Gipsskivor
- Däck

- Obrännbart avfall
- Farligt avfall
- Elektronikprodukter
- Flytande avfall
- Organiskt avfall
- Rullat material
- Balat och
balpressat material
- Fiskenät
- Starkt dammande
avfall

- Gipsskivor
- Däck
- Rullar med
material mer än
5 cm.
- Trossar
- Grova hård-
plastringar

- Obrännbart avfall
- Farligt avfall
- Elektronikprodukter
- Flytande avfall
- Rullat material 
- Balat och  
balpressat material

- Starkt dammande
avfall
- Gips
- Däck

Styckestorlek  max 0,5 meter
Styckevolym  max 240 liter
Styckevikt  max 15 kg
Fukthalt  max 50 procent
Värmevärde  2,8 - 4 MWh/ton
Klorinehåll  max 2 procent
Askhalt   max 15 procent

Monofraktioner kan kräva annan 
hantering eller behandling, ring 
035-191 630 för behandlingsform 
och avgift.



7 |

Sekretessbelagt material

Animaliska biprodukter

Tryckimpregnerat trä

- Tryckimpregnerat trä

- Kategori 1 animaliska biprodukter
- Kategori 2 animaliska biprodukter 
- Kategori 3 animaliska biprodukter

- Hela kadaver

Mottages först efter godkännande. Avfallsvärmeverket på Kristinehed är godkänd som 
destruktionsanläggning för animaliska biprodukter. 

Handelsdokument ska upprättas av avlämnaren och överlämnas vid invägning för att avfallet ska 
registreras som omhändertagna animaliska biprodukter i enlighet med Jordbruksverkets regler.

Transportdokument ska upprättas av avlämnaren och överlämnas vid invägning

- Övrigt som ej kan härledas till nämnda 
godkända produkter

- Se villkoren för Brännbart avfall på sida 6.- Sekretessbelagt material
Om förbränningsintyg önskas tillkommer
en kostnad på 1 500 kr. Bokning av tid 
krävs till vågadministrationen.

Avfall som kräver annan hantering 
eller behandling, ring 035-191 630 
för behandlingsform och avgift.
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