TAXA 2018
AVFALL
för
Lycksele kommun

Taxan antagen av kommunfullmäktige 2017-10-30
Kf § 89 – dnr 2017-000204

AVFALLSTAXA 2018
inkl. skatt och moms
Lycksele kommuns Renhållningsordning ligger till grund för avfallshanteringen
samt denna taxa som antogs av Kommunfullmäktige 2017-10-30
och gäller fr.o.m. 2018-01-01.
Ansvaret för insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ligger hos kommunen, så
detta ombesörjs och debiteras av Lycksele Avfall och Vatten AB (renhållningsordningen §2-3)

§ 1 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL
En årlig avgift för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Taxeupplägg:
G = grundavgift
H = hämtningsavgift
B = behandlingsavgift

1.1 DEFINITIONER
GRUNDAVGIFT:

Drift av ÅterVinningsCentraler (3 st), information & annonsering,
hushållens farliga avfall, kontrollprogram deponier, interna hyror,
administration.

OBS!!

En/tvåfamiljshus, flerbostadshus, samt kontor/verksamhet betalar
skilda grundavgifter efter den service som ingår i abonnemanget.
Grundavgift ska betalas för varje separat enhet, d v s hushåll
(permanent- och fritidshus), verksamhet, förening eller liknande.
Avser kärltaxa § 4.1-4.5

HÄMTNINGSAVGIFT :

Insamling av hushållsavfall, personal- och fordonskostnader,
kostnad för kärl och vägning på avfallsanläggningen.

BEHANDLINGSAVGIFT: Kostnader för sortering & lastning på avfallssanläggningen.
Transport av hushållsavfallet till behandlingsanläggning samt
förbränning och eventuell balning
ÅVC:

ÅterVinningsCentral (bemannad) där hushåll & verksamheter kan
lämna sitt sorterade grovavfall.
Finns i Lycksele, Kristineberg och Örträsk.

ÅVS:

ÅterVinningsStation där hushållen kan lämna sina tidningar och
tomma förpackningar, det finns 13 stycken i kommunen
Ägs och drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

1.2 PRODUCENTANSVARIGA PRODUKTER







ÅterVinningsStationer är avsedda för hushållsabonnenter och där lämnas
förpackningar av papper, well, hård- och mjukplast, metall, färgat & ofärgat glas
samt tidningar och papper.
Sorterade förpackningar kan även lämnas på ÅterVinningsCentralerna i Lycksele,
Kristineberg eller Örträsk.
Elektriskt och elektroniskt avfall lämnas på ÅterVinningsCentralerna.
Kyl- & frysmöbler lämnas kostnadsfritt.
Däck lämnas till däckverkstäderna och övriga återförsäljare
Småbatterier och blybatterier lämnas i utplacerade boxar (holkar) eller till närmaste
ÅterVinningsCentral.
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§ 2 FASTIGHETSÄGARENS/KUNDENS ÅLIGGANDEN
2.1.1 KÄRL













Kärlen ska vara placerade vid vägkant så nära hämtningsfordonets väg som möjligt.
Det är fastighetsägares/kunds ansvar att hålla framkomlig väg, d v s hårdgjord samt snöröjd
och halkfri. Kärlet ska vara uppställt så att hämtningen underlättas, max 1 m från hämtväg.
Om så inte sker och arbetet därigenom försvåras kan avfallet lämnas. Se bilaga 1.
Allt avfall ska förpackas väl innan det läggs i kärlet.
Aska kan lämnas på ÅVC. Verksamhetsområde Myndighet kan ge råd om hantering av aska.
Glödlampor, lågenergilampor och lysrör från en- & tvåfamiljshus lämnas på ÅVC.
Grovavfall, elektronikavfall och annat farligt avfall får inte läggas i kärlet för hushållsavfall.
Förpackningar av plast, metall, glas, papper, well samt tidningar och kontorspapper ska
sorteras ut och inte läggas i kärlet för hushållsavfall.
Kärlets lock skall vara tillslutet.
Vid överfyllt kärl/behållare eller där avfallspåsar ligger spridda i avfallsrum eller närområde
lämnas dessa. (Extra hämtning, se § 5.1)
Rengöring/städning av avfallsrum och upplockning av avfall från golv eller markplan, ingår
ej i hämtningspersonalens åtaganden, ej heller sortering av avfall.
Kunden ska se till att hålla kärlet rent. Nedsmutsat kärl kan tas för rengöring efter att
kontakt skett med fastighetsägaren som då debiteras.
Fastighetsägare ska informera sina hyresgäster om var de kan lämna sitt
grovavfall/farliga avfall.
Kärl ska vara placerade vid hämtväg, på hämtdag,
under tiden kl 05.00-22.00, om ej annat meddelas.
Hushållsavfall får ej transporteras utan tillstånd!

2.1.2 BRUNN/TANK








Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd
minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton.
Vändplats bör finnas i anslutning till brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast
utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord körbana med bärlager av singel/grus.
Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller vändplats. Läs mera i § 22 Lycksele
kommuns avfallsföreskrifter.
Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej övertäckt eller
svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.
Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 30 kg och vara helt. (tungt lock debiteras, se 4.6.4)
Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte överstiga 20
meter och höjd inte mer än 5 meter. (slanglängd över 25 meter debiteras, se 4.6.3)
Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till LAVAB före 15 april.
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion
(infiltration, ledningar osv).

2.2 AVGIFTER
Fastighetsägare/kund ska snarast till Lycksele Avfall och Vatten AB,
anmäla fastighetens eventuella övergång till annan ägare eller annan ändring som berör
avfallshanteringen, samt den tidpunkt från vilken den nya ägaren ska debiteras för hämtning
av avfall.
Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna, betraktas fastighetsägaren som
abonnent och avgiftsskyldighet enligt fastställd taxa åligger fastighetsinnehavaren
(enligt § 5, Lycksele Kommuns Avfallsföreskrifter, del av Renhållningsordning).
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Betalas inte debiterade avgifter enligt denna taxa i tid som fakturan anger ska dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen utgå från den dag betalning skulle ha skett.
För utsändande av påminnelse och inkassokrav utgår vid varje tillfälle lagstadgad avgift.

§ 3 VID HÄMTNING ELLER LÄMNING AV ÅTERVINNINGSBART
MATERIAL GÄLLER FÖLJANDE:
Kunden ansvarar för att materialet/avfallet uppfyller de krav som mottagaren har ställt vid
hämtning eller vid inlämnande. Kunden ansvarar för att materialet/avfallet uppfyller de krav
som finns enligt lagar samt taxa och förordningar beslutade av fullmäktige. Information om
sortering finns hos Lycksele Avfall och Vatten AB samt på kommunens hemsida
www.lycksele.se/avfall.

§ 4 ABONNEMANG
4.1 EN/TVÅFAMILJSHUS – Kärl (årsavgift)
Intervall
Kärl
G
H+B
Summa
14 dgr
80 l
691
619
1310
14 dgr kompost
80 l
691
504
1195 ** anmäls
14 dgr
190 l
691
1319
2010
14 dgr
370 l
691
2269
2960
Tvåfamiljshus med gemensamt kärl betalar 2 grundavgifter.
1 ggr var 4:e vecka
80 l
2 ggr/år
190 l
14 dgr/gem. kärl
190 l
(två fakturamottagare)

691
691
691

299
59
659

990 ** ansöks
750 ** ansöks
1350 * anmäls

Taxan gäller per behållare och hushåll. Hushållsavfallet ska vara brännbart.
Se även under § 2, fastighetsägarens/kundens åtaganden samt bilaga 1.

4.1.1 VART SKA JAG VÄNDA MIG MED ANSÖKAN ANMÄLAN?
Blanketter finns på kommunens hemsida www.lycksele.se/blanketter
* LAVAB

Uppehåll av hämtning – begränsad tid (avgift tas ut § 5.1)
Gemensam behållare

**Miljö- och samhällsnämnden Kompostering av köksavfall
Förändrat hämtningsintervall
Överklagan görs hos miljö- och samhällsnämnden/länsstyrelsen
Miljö- och samhällsnämnden tar ut avgift för behandling av ärenden
Kärlbyte/avslut, se prislista § 5.1.
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4.1.2

GROVAVFALL - SORTERAT

Landsbygd: Byahämtning sker efter samråd med berörda byar.
ÅterVinningsCentralerna i Kristineberg, Lycksele och Örträsk finns för alla hushåll att nyttja.

4.2 FRITIDSHUS – Kärl (årsavgift)
Intervall
”Eget” kärl 14 dgr (v 20 t o m v 38)
Gemensamt kärl (nyttjas 27-52 v/år)
Gemensamt kärl (nyttjas 14-26 v/år)
Gemensamt kärl (nyttjas 1-13 v/år)

Rymd
190 l

G
185
185
185
185

H+B
500
705
350
175

Summa
685
890
535
360

”Eget kärl” - Hämtning sker var 14 dag från vecka 20 t o m vecka 38 = 10 hämtningstillfällen.
(1 st 190 L kärl, som ägs av kommunen och disponeras av kund med detta abonnemang för
fritidshus. Kärlet är placerat hos kund samt placeras av kunden vid närmaste hämtväg när
tömning ska ske.)
Gemensamt kärl är placerat vid hämtväg i närmaste större by och kan användas/nyttjas under
hela året av fritidshusabonnenter. Tömning sker var 14:e dag. Vintertid sker tömning efter
behov.
(Ett kärl (190 L, 370 L eller 660 L) som ägs av kommunen, markerat med texten fritidshus, och
disponeras under hela året av de kunder som har detta abonnemang för fritidshus.)
Exempel: Om man nyttjar huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern
samt 1 v vid påsk så är det tillsammans 8 veckor (= 350 kr/år).
Om man nyttjar huset 10 v under sommaren och sedan var tredje helg under resten
av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor (= 520 kr/år)
Om man nyttjar huset 8 v under sommaren, 4 v under vintern samt varannan helg
under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor (= 870 kr/år).
Se även under § 2, fastighetsägarens/kundens åtaganden samt bilaga 1.

4.2.1 UPPEHÅLL AV HÄMTNING
Om förändringar sker så att fritidsbostaden ej nyttjas alls under perioden, ska
Lycksele Avfall och Vatten AB meddelas skriftligt (avgift se § 5.1) 4 veckor innan
hämtningsperiodens början, grundavgift ska dock betalas. Se Lycksele kommuns
Renhållningsordning 34 §. (avser endast fritidshus med ”eget kärl”)
Kontakta LAVAB för blankett, finns även på www.lycksele.se/blanketter.

4.2.2 BEFRIELSE
Befrielse från avfallshämtning och grundavgift, se Lycksele kommuns Renhållningsordning
§ 40. kontakta Verksamhetsområde Myndighet för blankett.
Blanketter finns även på www.lycksele.se/blanketter.
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4.3 FLERFAMILJSHUS – Kärl (årsavgift)
Intervall
Per år/lgh
1 g/vecka

2 ggr/vecka

Kärl

G
480

H+B

190 l
370 l
660 l
190 l
370 l
660 l

2630
4 540
7 200
5 260
9 080
14 400

4.3.1 Kärl ska vara utdragna ur avfallsutrymme hämtdag, samt placerade vid
hämtväg senast 05.00
Se även § 5.3, utökad service till flerfamiljshus och verksamheter.
Avfall som lämnas i grovsopsutrymme för hyreshus ska sorteras i olika avfallsslag (fraktioner):
Bl a elektronikavfall, vitvaror (spis & dyl), lysrör, glödlampor, batterier, brännbart avfall,
inert avfall.
Sorteringslista finns att hämta på Lycksele Avfall och Vatten AB eller på vår hemsida
www.lycksele.se/avfall.
Fastighetsägare ska informera sina hyresgäster om var de ska lämna sitt grov-/farliga avfall.
Övrigt: se prislista, § 5.
Se även under § 2, fastighetsägarens/kundens åtaganden samt bilaga 1.
4.4 KONTOR/FÖRETAG/VERKSAMHET m fl – Kärl (årsavgift)
Intervall
1 g/vecka
1 g/vecka
1 g/vecka

Kärl
190 l
370 l
660 l

G
415
415
415

H+B
2 635
4 545
7 195

Summa
3 050
4 960
7 610

2 ggr/vecka 190 l
2 ggr/vecka 370 l
2 ggr/vecka 660 l

415
415
415

5 265
9 080
14 395

5 680
9 495
14 810

3 ggr/vecka 660 l

415

21 595

22 010

14 dgr
14 dgr
14 dgr

415
415
415

1 320
2 270
3 605

1 735
2 685
4 020

190 l
370 l
660 l

4.4.1
Om fler än ett kärl behövs betalas hämtnings- och behandlingsavgift för dessa.
Övrig hämtning av avfall, se § 5.
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4.5 FÖR HUSHÅLL GÄLLER:
Fastighetsägare ska informera sina hyresgäster om var de kan lämna sitt grovavfall/farliga
avfall.
BRANDFARLIGT
AVFALL:

Aska eller andra brandfarliga fraktioner får ej lämnas i kärl.

FARLIGT AVFALL:

Får inte läggas i avfallskärlet. Om så sker lämnas kärlet.
Farligt avfall inlämnas till ÅterVinningsCentralens miljöbod.
Behandlingskostnad är inräknad i grundtaxan.
Dokumenterad felsortering debiteras.

Lysrör, glödlampor,
lågenergilampor

Lämnas till ÅVC.
Boende i flerfamiljshus lämnar till ÅVC eller kontaktar
fastighetsägaren.

Elektriskt & elektroniskt
avfall

Lämnas till ÅterVinningsCentral.

Kyl, frys

Lämnas till ÅterVinningsCentral.
OBS! Ej tömda kyl o frys debiteras avlämnare/fastighetsägare.

Vitvaror
Lämnas till ÅterVinningsCentral.
(tvättmaskin, diskmaskin)
Småbatterier

Lämnas i utplacerade boxar (holkar) eller till ÅterVinningsCentral.

Bilbatterier

Lämnas till ÅterVinningsCentral, bensinstationer eller
återvinningsföretag.

Spilloljor/övr. kemikalier

Lämnas till ÅterVinningsCentralens miljöbod. Behandlingskostnad
för hushållen (mindre mängder) är inräknad i taxa.

Läkemedelsrester

Kontakta apoteket.

GROVAVFALL:

Övriga avfallsslag (fraktioner), d v s trädgårdsavfall, träavfall,
metallskrot, brännbart grovavfall, inert avfall, m fl lämnas på
ÅterVinningsCentralen. Sorterade, mindre mängder, är för
hushållen inräknade i taxan.
Sortering på ÅVC: Enligt sorteringslista hemsidan, www.lycksele.se.

ÅterVinningsCentraler finns i Kristineberg, Lycksele (vid avfallsanläggningen) samt Örträsk.
Information finner du hos Lycksele Avfall och Vatten AB eller på hemsidan www.lycksele.se
Kontakta alltid personalen INNAN avfallet lämnas på ÅVC!
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4.6 SLAM – enskild brunn/tank
Ordinarie/första tömning behöver ej anmälas utan sker automatiskt.
Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan

4.6.1 SLAMTÖMNING
Ordinarie tömningsfrekvens för permanentboende är 1 gång per år och
för fritidshus 1 gång vartannat år.
Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober.
Tömning utanför säsong kan erhållas till självkostnadspris. Fastighetsägare som
önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt (akututryckning) kan erhålla detta till
självkostnadspris.
Ordinarie tömning ...............................................…………….

1 250 kr/hushåll

Andra och ytterligare tömningar (utöver ordinarie abonnemang)
efter anmälan, utanför tömningssäsong eller ”akututryckning"

självkostnad

Se även under § 2, fastighetsägares/kundens åligganden.

4.6.1.1 FÖRÄNDRAD HÄMTINTERVALL
Önskas längre intervall mellan slamtömningarna, kontakta Verksamhetsområde Myndighet.
Blanketter finns att ladda hem på www.lycksele.se/blanketter.

4.6.1.2 MEDDELARANSVAR
Om nyanmälan eller förändring av slamtömning inte meddelats
LAVAB innan 15 april aktuellt år debiteras fastighetsägaren

250 kr

4.6.2 EXTRA SLANG
Slanglängd

0-25 meter
26-35 meter
36-45 meter
46-55 meter

ingår
350 kr
600 kr
850 kr

4.6.3 BOMKÖRNING
Framkörning till brunn/tank som ej går att tömma (under tömningssäsong)
på grund av hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats till
Lycksele Avfall och Vatten AB senast 15 april, debiteras
250 kr

4.6.4 BRUNNSLOCK
Tungt lock, över 30 kg

400 kr
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§ 5 PRISLISTA ÖVRIGA TJÄNSTER - hushållsavfall
5.1
Kärlbyte/Hämtning vid avslut:

80/190

150 kr per kärl

370/660

200 kr per kärl

Extra hämtning

120 kr per kärl

Extra hämtning utöver abonnemang
(I priset ingår hämtning & behandling)

130 kr
140 kr
160 kr
190 kr

Latrin – endast de kärl LAVAB tillhandahåller
(I priset ingår kärl, hämtning & behandling)

400 kr per kärl

Anmälan/ansökan om uppehåll i hämtning ( LAVAB)

150 kr

per kärl 80 L
per kärl 190 L
per kärl 370 L
per kärl 660 L

Hämtning av grovavfall & farligt avfall hos en- & tvåfamiljshus
Framkörningskostnad
800 kr
Sorteringskostnad
100 kr per m³
Hämtning av brännbart grovavfall från flerfamiljshus
I samband med ordinarie hämtning

795 kr per timme

Felsortering (dokumenterad)

100 kr per kärl & tillfälle

Container tömning inom ordinarie körtur med avfallsbil

200 kr per cont & tillfälle

5.2

CONTAINERSERVICE/DEPONI/ÅVC

Container
Hyra av container
-”Hyra av växelflak
-”Utkörning till kund
Tömning/återtag hos kund
Km-taxa utanför Lycksele tätort
Rengöring av container

400 kr
40 kr
700 kr
70 kr
200 kr
510 kr
9 kr
350 kr

per månad
per dag
per månad
per dag

per km, tur & retur

Felsorterat i container
Omklassning till ”material till sortering”
2 900 kr per ton
Startavgift 1 000 kr per container eller flak därefter ordinarie avgift per ton,
se bilaga 2 under behandling- och deponiavgift
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5.3 UTÖKAD SERVICE TILL FLERFAMILJSHUS OCH
VERKSAMHETER
För de kunder som önskar så kan vi erbjuda följande tjänster:

5.3.1 Hämta och ställa tillbaka kärlet inne på gården. Kostnad per kärl & år
Hämtintervall
14 dagar
1 g/vecka
2 g/vecka
3 g/vecka

Dragväg
1,5-10m
460
910
1 800
2 710

Dragväg
10-20m
570
1 130
2 260
3 390

Dragväg
>20m
690
1 360
2 720
4 060

Mätning av dragvägens längd och dokumentation gör kund och renhållare gemensamt.

5.3.2 Hämta & ställa tillbaka kärlet i avfallsrummet
Hämtintervall
14 dagar
1 g/vecka
2 g/vecka
3 g/vecka

Kr/kärl & år
240
460
920
1 380

5.4 UNDERJORDSBEHÅLLARE
Tömning
215 kr per gång
(innehållet vägs och debiteras enligt ”Behandlings- och
deponiavgifter” i bilaga 2: Brännbart sorterat/godkänt till förbränning
samt grundavgift per lgh och/eller vht , se 4.3 och/eller 4.4)
Frågor angående underjordsbehållare, kontakta LAVAB kundtjänst
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Bilaga 1

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING
Lycksele Avfall och Vatten AB har en sidolastande avfallsbil som bemannas av en renhållare i stället för två.
Bilen tömmer kärl med en mekanisk tömningsarm.
För att armen ska kunna ”greppa” kärlet ska det placeras med handtag och hjul in mot fastigheten. Fritt på
sidorna, bakom och ovanför. Det innebär nya rutiner för dig som lämnar ditt avfall.

Kom ihåg att...

1

...hjul och handtag ska vara
vända mot fastigheten.
Locket ska vara stängt.

2

...kärlet ska placeras högst
1 meter från vägkanten
(inte på gång- och cykelbana)
Högst 1 m

väg/gata
______________

_____________________________________________________________________________________________________

3

...området mellan kärl och vägbana
ska vara fritt från hinder för att det ska
vara möjligt att tömma. Dessutom
ska det finnas fritt utrymme bakom
minst 1 m och i sidled, minst 0,5 meter.

1m
0,5 m

1m
0,5 m

0,5 m

väg/gata

_____________________________________________________________________________________________________

4

...kärlet ska stå plant (vågrätt) och i nivå med vägen eller över väghöjd för att
tömning ska fungera med tömningsarmen på den nya avfallsbilen.

_____________________________________________________________________________________________________

Tack för att du hjälper oss att ställa kärlet rätt.
Frågor med anledning av
dessa rutiner vid avfallshämtning,
kontakta
Kundtjänst LAVAB
Telefon: 0950-167 20
Mail: kundtjanstlavab@lycksele.se

Lycksele Avfall och Vatten AB
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Bilaga 2

VERKSAMHETSAVFALL – INFORMATION & AVGIFTER
FARLIGT AVFALL = BUDNING
gäller för de företag som inte har tillstånd att transportera farligt avfall.
Avfallsförordningen (2011:927) 35§ - 44§ samt Lycksele kommuns Renhållningsordning 30§.
Farligt avfall mellanlagras på avfallsanläggningen.
Destruktionsavgift - kontakta kundtjänst LAVAB.
I producentansvaret ingår:
Elektriskt och elektroniskt
avfall

Cirkulationspumpar, element, fläktar, elkassett, hemelektronik,
spisar & andra vitvaror, handverktyg mm

Lampor

Lysrör, glödlampor, lågenergilampor

Batterier

Småbatterier/blybatterier

Kylmöbler

Kyl- och frysskåp, kyl- och frysdiskar

I producentansvaret ingår inte:
Övrigt farligt avfall

Spillolja, färg, lösningsmedel, rengöringsmedel, oljefilter, …..

Tomma oljefat o cisterner

Töms och rengöres ordentligt (kontakta inlämningsställe),
inlämnas till avfallsanläggningen eller närmaste metallåtervinnare.

Hushållsavfall och farligt avfall får ej transporteras utan tillstånd!
Kontakta kundtjänst LAVAB för abonnemang eller budning.
Deklarationsblankett ska följa med det farliga avfallet.

PRODUCENTANSVARIGA PRODUKTER – förpackningar av well, papper, hårdplast,
mjukplast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar och kontorspapper.
Företag får lämna välsorterade producentansvariga produkter på ÅterVinningsCentralerna
(ÅVC) i Lycksele, Kristineberg och Örträsk (i respektive källsorteringsficka/container).
Kontakta alltid personalen vid ÅVC INNAN avfallet lämnas.
Företag som avlämnar ovanstående fraktioner osorterat faktureras enligt ”material till
sortering”.
Sortering på ÅVC: Enligt sorteringslista www.lycksele.se/sortering. .
Blanketter finns på www.lycksele.se/blanketter under avfall.
Tänk på att ÅterVinningsStationerna (ÅVS) inom kommunen är endast avsedda för hushållen.
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CONTAINERVERKSAMHET
Lycksele Avfall och Vatten AB erbjuder sina avfallskunder containerservice.
Vi hyr ut containrar i storlekar från 8 till 16 m³. Lastväxlarflak i mån av tillgång.
Information om hur avfallet ska sorteras för bästa ekonomi och miljönytta samt vilka
blanketter och hur de ska fyllas i erbjuds. Vi gör personliga besök samt skräddarsydda
sorteringslistor där så behövs.
Farligt avfall ska sorteras ut från övrigt avfall samt mellanlagras och transporteras
åtskilt från annat avfall. Asbestprodukter ska även vara väl inplastat, vägas och lämnas i
avsedd container.
Källsorterat och övrigt material som lämnas och inte är sorterat i rätt
avfallsslag (fraktion), debiteras för sortering.
Ex: Container beställd ”Brännbar” innehållande även annat slags avfall kan
omklassas av vår personal till ”material till sortering” + startavgift.
Farligt avfall debiteras utöver denna kostnad.
Beställd körning som ej kan utföras debiteras ordinarie tömningskostnad.
Prislista, se behandlings- och deponiavgifter samt övriga tjänster (bilaga 2).
Sorteringslista finns på www.lycksele.se under avfall.
Blanketter finns på www.lycksele.se under avfall.

AVFALL TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL
Vid införsel av avfall till deponi eller ÅVC skall ett intyg alltid finnas med,
vara ifyllt och undertecknat.
Blanketter finns på www.lycksele.se/blanketter
Se sorteringslista för grovavfall på hemsidan. OBS! Gäller ej hushållsavfall.
Verksamheter kontaktar personalen innan avlämning för bedömning av innehållet.
Släpkärra debiteras oavsett storlek.
Rena lass (ett slags avfall) ska vägas och levereras till deponi eller mellanlagringsplats.
De som inte kontaktar personalen debiteras enligt prislista övriga tjänster.
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BEHANDLINGS- OCH DEPONIAVGIFTER
Avfallsslag/Fraktion

Enhet

Kostnad

varav skatt

FÖRETAGSAVFALL
Gödsel, spån & bark
Slam från avloppsreningsverk

per ton
per ton

220
220

BYGG- & RIVNINGSAVFALL
*Tegel, taktegel, klinker samt
massor med sten/ren betong
Kontakt tas med personal innan material körs in.
* materialet ska vara användbart utan vidare behandling för vägbyggnad på anläggningen.
Överstort brännbart/möbler
Träavfall – behandlat
- utan tapet, plastmatta eller tjärpapp
Gips – rent utan träreglar

per ton
per ton

3 010
570

per ton

2 270

ÖVRIGT AVFALL
Jord & sten, rena massor
Kontakt tas med personal innan material körs in.
Trädgårdsavfall (till kompostering)
per ton
310
Metallskrot rent
per ton
0
**brännbart, sorterat/godkänt till förbränning
per ton
1 127
**brännbart skall uppfylla måtten 80*20*20 annars så klassas hela lasset som överstort.
Finns det flera felaktiga fraktioner i lasset så klassas det om till sortering.
Inert avfall
Material till sortering

per ton
per ton

2 270
2 900

FARLIGT AVFALL
Elektronikavfall
Lysrör, glödlampor, lågenergilampor
Vitvaror (spisar mm)
Kyl-/frys/frysdisk
Spillolja
”Tomfat (rengöring+destruktionsavg)
Asbest – inplastad Kontakta personal
Träavfall – impregnerat
Övrigt farligt avfall – Kontakta personalen

ingen avgift (producentansvar)
ingen avgift (producentansvar)
ingen avgift (producentansvar)
ingen avgift (producentansvar)
löst/m3 /ton
50
helfat, 200 l
160
per st
60
per ton
2 150
per ton
2 500
per fraktion
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PRISLISTA ÖVRIGA TJÄNSTER
Kärlbyte/Hämtning vid avslut:

80/190

150 kr per kärl

370/660

200 kr per kärl

Extra hämtning

120 kr per kärl

Extra hämtning utöver abonnemang
(I priset ingår hämtning & behandling)

130 kr
140 kr
160 kr
190 kr

Hämtning av annat avfall hos verksamheter
Transport
Behandlingskostnad

per kärl 80 L
per kärl 190 L
per kärl 370 L
per kärl 660 L

515 kr per timme
se behandlings &
deponiavgifter

Hämtning av farligt avfall hos verksamheter (ADR)
Sortering och transport
Behandlingskostnad

Felsortering (dokumenterad)

720 kr per timme
se behandlings &
deponiavgifter
100 kr per kärl & tillfälle

CONTAINERSERVICE / DEPONI / ÅVC
Personbil/personbilssläp

OBS!! Gäller verksamheter

Till ÅVC/ramp. Avfall till miljöbod skall redovisas separat. 500 kr
Intyg på innehåll i last skall medföras, visas och lämnas in före avlämning
Ej redovisad transport

1 000 kr

Rena lass till behandling/deponi, Intyg på innehåll krävs

via vågen

Container
Hyra av container
-”Hyra av lastväxlarflak, i mån av flak.
-”Utkörning till kund
Tömning/återtag hos kund
Km-taxa utanför Lycksele tätort
Rengöring av container

400 kr
40 kr
700 kr
70 kr
200 kr
510 kr
9 kr
350 kr

per månad
per dag
per månad
per dag

per km, tur & retur

Felsorterat i container
Omklassning till ”material till sortering”
2 900 kr per ton
Startavgift 1 000 kr per container eller flak därefter ordinarie avgift per ton,
se behandlings och deponiavgifter
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