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Fågelmyra avfallsanläggning
Avlämning av avfall, invägning över fordonsvåg

Avgift
exl moms

Osorterat, kr/ton
Osorterat hushålls-/verksamhetsavfall, Ej farligt avfall, asbest och gips.

2 800 kr

Sorterade fraktioner, kr/ton
Brännbart, ej farligt avfall.
Brännbart svårbehandlat, ej farligt avfall, ej matavfall från verksamhet
Park- och trädgårdsavfall
Stubbar
Rent trä
Impregnerat trä
Metallskrot
Matavfall, endast efter överenskommelse.
Matavfall förpackat, endast efter överenskommelse.
Gips, rent gips. Ej reglar, isolering, kakel eller plastpåsar

1 075 kr
1 650 kr
550 kr
1 150 kr
350 kr
1 950 kr
0 kr
850 kr
1 400 kr
1 500 kr

Deponeringsfraktioner, kr/ton
Deponirest får INTE innehålla farligt avfall, gips, brännbart- eller organiskt
material
Deponirest
Asbest, endast inplastad, gäller även eternit.
Aska och slagg
Förorenad jord (icke farligt avfall), ska vara karakteriserad i förväg, deklaration
på hemsida

1 670 kr
1 500 kr
1 200 kr
Offert lämnas

Täckmassor, deklaration på hemsida som i förväg skickas in
för klassning, kr/ton
Konstruktionsmaterial, tegel, betong <30*30*30 cm, friktionsjord. Lätt förorenad
Inert avfall, rena jord- silt- och,lermassor. Ej förorenat

350 kr
350 kr

Täckmassor som kräver förbehandling, betong >30*30*30 cm.
Sand- och grus för avvattning

800 kr
550 kr

Kylmöbler, affärsdiskar och kylgondoler, kr/st
Kylmöbler, affärsdiskar och kylgondoler

0 kr

Sorteringsavgift
Särskild avgift tas ut då inkommande avfall bedöms dåligt eller felaktigt sorterat
och måste omklassas, alternativt sorteras till annan fraktion än den först
angivna

Minimidebitering
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Minsta belopp för att väga in är, per månad.

300 kr

Övrigt, pris efter överenskommelse
För stora volymer, skrymmande och svårbearbetade materiel,

Avlämning av sorterat avfall vid Återvinningscentralen mot kupong
Sorterat avfall från företag som ryms i mindre fordon och släpvagn. Kuponger
finns att köpa av personalen vid vågen. Betalas i efterhand mot faktura.
1-9 kuponger
10 kuponger
20 kuponger
30 kuponger

320 kr/st
2 700 kr
5 000 kr
6 900 kr

