Sollefteå kommun

Avgifter för mottagning av avfall på Sollefteå
kommuns återvinningscentraler

Gäller från 2019-02-01
Rödsta ÅVC
0620-68 22 10
Tommy Engstrand 070-228 04 53
Marcus Wallmark 070-667 98 39
Anders Sjöberg 070-253 40 28
Edsbackens och Ramsele ÅVC
Dennis Jonsson 070-225 08 61

Antagen av va-nämnden 2010-10-21 § 26. Rev 2019-01-10

Exkl. moms
kr/ton

Moms
kr/ton

Inkl. moms
kr/ton

Hushållsavfall
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Osorterade grovsopor från hushåll i container

1007
1574

252
394

1259
1968

Sorterat brännbart bygg-, industri-, rivnings- och
verksamhetsavfall

1175

294

1469

Sorterat icke brännbart bygg-, industri-, rivnings- och
verksamhetsavfall (får inte innehålla gips)

1628

407

2035

Gips

1628

407

2035

1978

494,50

2472,50

1900

475

2375

1000
1000

250
250

1250
1250

100

25

125

250

62,50

312

450
2768

112,50
692

562,50
3460

400
1500
200

100
375
50

500
1875
250

120
84
84
500
0
80
300
10
50
12
100

30
21
21
125
0
20
75
3
12,50
3
25

150
105
105
625
0
100
375
13
62,50
15
125

Bygg-, rivnings- och industriavfall

Osorterat bygg-, industri-, rivnings- och
verksamhetsavfall
Svårbehandlat verksamhetsavfall.
Tex träkonstruktioner, gummimattor, plast och slang
som inte kan krossas.

Blandat avfall ramp
Blandat verksamhetsavfall (sorterat på ramp)
Blandat bygg- och rivningsavfall (sorterat på ramp)
Blandat avfall sorterat på ramp i Junsele eller
Ramsele, pris per gång. Gäller avfall i personbil utan
släp.
Blandat avfall sorterat på ramp i Junsele eller
Ramsele, pris per gång. Gäller avfall i personbil med
släp, skåpbil, pickup samt lätt lastbil.

Trä
Trä för flisning
Impregnerat trä

Park- och trädgårdsavfall
Park- och trädgårdsavfall för flisning (exempelvis ris)
Stubbar
Gröndelar för kompostering (exempelvis gräs, löv)

Specialavfall
Avvattnat slam från reningsverk
Oavvattnat slam
Gatubrunnsslam
Spillolja i 200 litersfat pris/styck
Spillolja, mindre än 5 liter
Spillolja, 5 - 20 liter
Spillolja, 20 liter - 150 liter
Oljefilter pris/styck
Bekämpningsmedel (pris per kg)
Glykolrester (pris per liter)
Kvicksilverhaltiga instrument (pris/styck)

Exkl. moms
kr/ton
Färg, pris per liter alternativt per kg
(Företag/verksamheter)
Aerosoler (pris/styck)

Moms
kr/ton

Inkl. moms
kr/ton

20

5

25

20

5

25

556

139

695

100

25

125

1000

250

1250

100

25

125

0

0

0

500

125

625

Aska
Aska (exklusive avfallsskatt)

Inerta avfall
Tegel och grus, krossad betong utan armering,
keramik och liknande, storlek max 3 dm. (som kan
anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Inte jord,
inte asfalt!
Överstor betong, tegel, keramik och liknande, betong
med armering. Storlek större än 3 dm. (som inte kan
anv. direkt till byggnation av t.ex. planer) OBS! Inte
jord, inte asfalt!
Schaktmassor från saneringar som understiger MKM,
kan vara fyllnadsmassor, jordar. Inte stubbar, större
rötter, avfall, skrot m.m.
Schaktmassor för sluttäckning. Får inte innehålla
stenar >10 cm, rötter, avfall m.m.
Färgat och ofärgat glas (förpackningar) som lämnas i
öppna containrar/behållare (ej på rampen).

Avfall som får lämnas utan kostnad












Wellpapp
Förpackningar på ramp (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar
och returpapper)
El-avfall
Kyl och frys
Tvätt och diskmaskiner
Lysrör
Ljuskällor (glöd- lågenergi, LED- och halogenlampor
Småbatterier och bilbatterier
Metallskrot
Personbilsdäck med och utan fälg
Brandsläckare, tömda eller med innehåll

Särskilda bestämmelser
Allt avfall som lämnas på anläggningen ska vägas in på rätt artikel innan avlämning.
Kostnadsfria avfall enligt ovan som lämnas på sorteringsrampen behöver dock inte vägas in.
Det gäller även kyl, frys och vitvaror som lämnas på avsedd plats. Avfall från personbil med
eller utan släp lämnas på ramp. Avfall från lastbil lämnas på avsedd leveransplats.
Asbest tas inte emot det måste lämnas vid annan avfallsanläggning, exempelvis Högbergets
avfallsanläggning i Kramfors.
Avfallslämnare ska kunna lämna avfallsdeklaration.

Företag får inte lämna farligt avfall i miljöstationerna. Ska kontakta mottagare av farligt
avfall.
Det är inte tillåtet att ta med sig avfall från anläggningen.

Övriga avgifter
Felsorterat avfall:
Lämnat avfall kontrolleras regelbundet. Om avfallet som lämnats inte stämmer med det som
angivits vid invägning eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive
avfallsslag kommer lasset att omklassas och debiteras efter den ingående artikel som har
högst pris.
Farligt avfall och el-avfall får inte blandas med annat avfall. Upptäcks sådant avfall debiteras
en avgift för felsortering på 2358 kr/lass exkl moms och lasset debiteras även efter avgift för
osorterat avfall. Eventuell destruktionsavgift för farligt avfall kan tillkomma.
Behov av övertid:
Lastmaskin: 600 kr/h exkl moms
ÅVC-personal: 300 kr/h exkl moms
Vid utryckning utom ordinarie öppettider är lägsta timtidsdebitering två timmar.
Övrigt avfall som inte omfattas av prislistan offereras på begäran.
Minimiavgift per besök för företags-, industri- och verksamhetsavfall: 100 kr exkl moms.

Avfall från hushåll
På rampen sorterade grovsopor från hushåll får lämnas gratis.
Mindre mängder (i bagageutrymme, på personbilssläpvagn) sorterat byggavfall från hushåll
får lämnas fritt. Större mängder debiteras.
Lämnas mindre mängd hushållsavfall vid återvinningscentral debiteras motsvarande
extrasäck.
Slakteriavfall tas ej emot. Mindre mängder kan lämnas i sopkärl.
Sorterade rena glas-, pappers-, metall- och plastförpackningar samt tidningar får lämnas gratis
på Rödsta, Junsele och Ramsele återvinningscentraler (ÅVC) samt på de återvinningsstationer
(ÅVS) som producentbolagen har utplacerade i kommunen.
Farligt avfall från hushållen får lämnas gratis vid miljöstationerna i Ramsele, Junsele,
Näsåker, Sollefteå samt Rödsta återvinningscentral.
El-avfall får lämnas gratis vid Rödsta, Ramsele och Junsele
återvinningscentraler (ÅVC) samt vid kommunens förråd i Näsåker.
Asbest tas inte emot det måste lämnas vid annan avfallsanläggning, exempelvis Högbergets
avfallsanläggning i Kramfors.

