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Gäller från 2023-01-01 
 

 

 

Rödsta ÅVC 

Medborgarservice 0620-68 20 00 

Tommy Engstrand 070-228 04 53  

Marcus Wallmark 070-667 98 39 

Stefan Olsson 070-253 40 28 

 

Edsbackens och Ramsele ÅVC 

Dennis Jonsson 070-225 08 61 
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Verksamhetsavfall på Rödsta återvinningscentral 
 

 

  
Exkl. moms 

kr/ton 

Moms 

kr/ton 

Inkl. moms 

kr/ton 

Hushållsavfall       

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 1308 327 1635 

Osorterade grovsopor från hushåll i container 1752 438 2190 

Bygg-, rivnings- och industriavfall 
   

Sorterat brännbart bygg-, industri-, rivnings- och 

verksamhetsavfall   

1308 327 1635 

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

verksamhetsavfall (får inte innehålla gips)  

1812 453 2265 

Gips 1812 453 2265 

Osorterat bygg-, industri-, rivnings- och 

verksamhetsavfall  

2202 550 2752 

Svårbehandlat verksamhetsavfall.  

Tex träkonstruktioner, gummimattor, plast och slang 

som inte kan krossas. 

2202 550 2752 

Blandat avfall ramp       

Blandat verksamhetsavfall (sorterat på ramp) 1113 278 1391 

Blandat bygg- och rivningsavfall (sorterat på ramp) 1113 278 1391 

Trä       

Trä för flisning 473 118 591 

Impregnerat trä  3081 770 3851 

Park- och trädgårdsavfall 
   

Park- och trädgårdsavfall för flisning (exempelvis 

ris). Diameter max 25 cm. 

445 111 556 

Park- och trädgårdsavfall. Träd, stockar, grenar med 

diameter större än 25 cm. 

1670 417 2087 

Stubbar 1670 417 2087 

Gröndelar för kompostering (exempelvis gräs, löv) 223 56 279 

Aska 
   

Aska  619 155 774 



 

  
Exkl. moms 

kr/ton 

Moms 

kr/ton 

Inkl. moms 

kr/ton 

Specialavfall       

Avvattnat slam från reningsverk 134 33 167 

Oavvattnat slam 93 23 116 

Gatubrunnsslam 93 23 116 

Spillolja i 200 litersfat (pris/styck) 525 131 656 

Spillolja, mindre än 5 liter (pris/enhet) 0 0 0 

Spillolja, 5 - 20 liter (pris/enhet) 84 21 105 

Spillolja, 20 liter - 150 liter (pris/enhet) 315 79 394 

Oljefilter (pris/styck) 11 3 14 

Bekämpningsmedel (pris per kg) 53 13 66 

Glykol och lösningsmedel, 0-25 liter (pris/enhet) 184 46 230 

Kvicksilverhaltiga instrument (pris/styck) 105 26 131 

Färg, pris per liter alternativt per kg 21 5 26 

Aerosoler (pris/styck) 11 3 14 

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!  

111 28 139 

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! 

1113 278 1391 

Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, 

kan vara fyllnadsmassor, jordar. Inte stubbar, större 

rötter, avfall, skrot m.m. 

111 28 139 

Schaktmassor för sluttäckning. Får inte innehålla 

stenar >10 cm, rötter, avfall m.m.   

0 0 0 

Färgat och ofärgat glas (förpackningar) som lämnas i 

öppna containrar/behållare (ej på rampen).  

105 26 131 

 

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.  

 

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 2476 kr/lass exkl moms och lasset debiteras även efter avgift för 

osorterat avfall. Eventuell destruktionsavgift för farligt avfall kan tillkomma. 

 

Behov av övertid: 

Lastmaskin: 788 kr/h exkl moms 

ÅVC-personal: 368 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. 



Verksamhetsavfall på Edsbackens ÅVC och Ramsele 

ÅVC 

På Edsbacken och i Ramsele kan du som företagare lämna avfall sorterat på sorteringsrampen.  

 

Avfall som får lämnas mot avgift: 
• Avfall som kan lämnas är t ex brännbart, metall, ej brännbart, trä, trädgårdsavfall och 

däck.  

• Mindre mängder spillolja, oljefilter och förpackningar. Har du stora mängder hänvisas 

du till Rödsta ÅVC eller privat entreprenör för hämtning. 

 

Avfall som får lämnas utan kostnad: 
• El-avfall 

• Kyl och frys 

• Tvätt och diskmaskiner 

• Lysrör 

• Ljuskällor (glöd- lågenergi, LED- och halogenlampor 

• Småbatterier och bilbatterier 

• Tidningar 

 

 

  
Exkl. moms 

kr/ton 

Moms 

kr/ton 

Inkl. moms 

kr/ton 

Blandat avfall ramp       
Blandat avfall sorterat på ramp i Junsele eller 

Ramsele, pris per gång. Gäller avfall i personbil utan 

släp. 

111 28 139 

Blandat avfall sorterat på ramp i Junsele eller 

Ramsele, pris per gång. Gäller avfall i personbil med 

släp, skåpbil, pickup samt lätt lastbil. 

278 70 348 

Specialavfall       

Avvattnat slam från reningsverk 134 33 167 

Oavvattnat slam 93 23 116 

Spillolja, mindre än 5 liter  0 0 0 

Spillolja, 5 - 20 liter  84 21 105 

Oljefilter (pris/styck) 11 3 14 

 



Avfall från hushåll 
 

På rampen sorterade grovsopor från hushåll får lämnas gratis. Vill du lämna avfall i container 

debiteras du avgifter enligt tabellen nedan.   

 

Mindre mängder (i bagageutrymme, på personbilssläpvagn) sorterat byggavfall från hushåll 

får lämnas fritt. Större mängder debiteras enligt avgifterna för verksamhetsavfall.  

 

Lämnas mindre mängd hushållsavfall vid återvinningscentral debiteras motsvarande extrasäck 

enligt renhållningstaxan (gäller abonnenter utan sopkärl utanför hämtområde). 

 

Latrinkärl som du köpt själv får lämnas mot samma kostnad som om du köpt det av 

kommunen. 

 

Asbest tas inte emot det måste lämnas vid annan avfallsanläggning, exempelvis Högbergets 

avfallsanläggning i Kramfors. 

 

  
Exkl. moms 

kr/ton 

Moms 

kr/ton 

Inkl. moms 

kr/ton 

Hushållsavfall       

Osorterade grovsopor från hushåll i container 1752 438 2190 

Latrinkärl 389 97 486 

Bygg-, rivnings- och industriavfall       

Sorterat brännbart bygg-, industri-, rivnings- och 

verksamhetsavfall   

1308 327 1635 

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

verksamhetsavfall (får inte innehålla gips)  

1812 453 2265 

Gips 1812 453 2265 

Osorterat bygg-, industri-, rivnings- och 

verksamhetsavfall  

2202 550 2752 

 


