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Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa

Inledning
Denna taxa reglerar villkoren för inlämning av grovavfall från privatpersoner och
verksamhetsavfall på Månsemyrs avfallsanläggning.
Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral






Personbilar med eller utan släp debiteras inte avgift de första 15 besöken per år. Varje
besök får vara med normal personbil med eller utan släp och innefattas maximalt 3 kbm
grovavfall.
Tillkommande besök debiteras 313 kr/gång inkl. moms.
Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som normalt
uppkommer inom hushållet.
Bygg- och rivningsavfall klassas som grovavfall från hushåll från och med 1 augusti 2020.
Dock endast den del som privatpersonerna kommer med själva. Skulle ett företag eller
verksamhet hjälpa till så ingår det inte i dem 15 fria besöken.

Villkor för företag/verksamheter vid vår återvinningscentral
Företag/verksamheter kan lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral och betalar avgift
enligt denna taxa. Företag/verksamheter behöver återvinningskort eller vågkort för att lämna
avfall. Ansökan om respektive kort görs på Månsemyrs återvinningscentral eller via www.orust.se.
Vid besöken gäller följande:
Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats. Avfallet vägs in över våg
och gäller fordon över 3,5 ton så som lastbil, lastbil med släp, traktor med släp etc. Priserna per
fraktion är inklusive avfallsskatt, hanteringsavgift, samt behandlingsavgift, exklusive moms. Taxan
gäller tills vidare och med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter
och förändrade myndighetskrav.
Avlämning av avfall på återvinningsrampen:
Den totala vikten på fordonsekipaget får ej överstiga 3,5 ton. Den totala volymen får ej överstiga
3 kbm/besök. Avgiften för företag som ska lämna avfall på Återvinningsrampen 2021 är 313:inkl. moms/besök. Som företagare betalar du per besök genom att dra ditt återvinningskort och
faktureras i efterhand.
Osorterat avfall och bygg- och rivningsavfall tas inte emot på återvinningsrampen. Detta hänvisas
till sorteringsplattan och skall då vägas in via fordonsvågen.
Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar på skyltar,
allmänna bestämmelser och från personal på plats.
Personalen har rätt att klassificera om avfallet om det vägs in fel över fordonsvågen. Detta
kommer framgå på faktureringsunderlaget.
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Osorterad fraktion
Osorterad fraktion får inte innehålla farligt avfall, ej flytande, ej dammande.
Avfallstyp

Villkor

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

1 600,00

2 000,00

1 600,00

2 000,00

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Brännbart avfall

1 300,00

1 625,00

Tryckimpregnerat trä

1 450,00

1 812,50

Ren gips

1 400,00

1 750,00

Matavfall

1 000,00

1 250,00

Plast (osorterat)

1 300,00

1 625,00

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Osorterat verksamhets-,
bygg- och rivningsavfall
Brännbart,
svårbehandlat

Gäller brännbar fraktion som
måste sönderdelas. Vägs in som
osorterat.

Sorterade fraktioner
Avfallstyp

Villkor

Återvinningsbara fraktioner
Avfallstyp

Villkor

Obehandlaf/omålat trä

Ej skivor av typ MDF, plywood,
masonit, begränsad mängd spik,
skruv.

100,00

125,00

Målat trä

Inte tryckimpregnerat.

370,00

462,50

500,00

625,00

0,00

0,00

638,00

797,50

Ris
Fragmenterat skrot/
smidesskrot

Rent.

Planglas
Stubbar
Wellpapp

Rent/torrt.

638,00

797,50

650,00

812,50
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Tidningar/returpapper

Rent/torrt.

300,00

375,00

Sprängmattor

Av gummi.

1 100,00

1 375,00

Grävmaskinsmattor

Av trä.

500,00

625,00

Förpackningsmaterial från verksamheter
Avfallstyp

Villkor

Glas/metall

Tas ej emot. Företaget ska lämna
på närmsta mottagningspunkt eller
betälla tjänsten av
avfallstransportör. Se ftiab.se

Däck
Avfallstyp

Villkor

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Utan fälg

20,00

25,00

Med fälg

20,00

25,00

Konstruktionsmaterial
Allt konstruktionsmaterial ska vara grundläggande karaktäriserat.
Avfallstyp

Villkor

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Sluttäckningsmaterial
ovan tätskikt

Separat överenskommelse med
kund. Deklaration och analys krävs.

Avtalat pris

Avtalat pris

Konstruktionsmaterial
under tätskikt

Under KM, deklaration och analys
krävs. Villkorsnivåer styr.

150,00

187,50

Lätt förorenade
schaktmassor som kan
användas till
sluttäckning

Upp till MKM, karaktärisering och
analys krävs. Villkorsnivåer styr.

200,00

250,00

Sand, grus och borrkax
som kräver avvattning

Upp till MKM, karaktärisering och
analys krävs. Villkorsnivåer styr.

200,00

250,00

Avloppsslam

Tas inte emot.

Lera, flytande

Tas inte emot.
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Muddermassor

Tas inte emot.

Elavfall, ej producentansvar
Avfallstyp

Villkor

exkl. moms

inkl. moms

Kylmöbler per meter
industrikylskåp/kyldiskar bredare än 60 cm

700,00

875,00

Kylmöbler per styck
industrikylskåp max 60
cm breda

400,00

500,00

Farligt avfall
Verksamheter kan lämna farligt avfall på Månsemyr mot avgift. Tryckimpregnerat trä och asbest
vägs in via vågsystemet.
Avfallstyp

Villkor

Farligt avfall från
verksamheter

Allt farligt avfall från verksamheter
vägs in via våg systemet samt
redogörs via deklarations-/
transportdokument överlämnat
från transportören.

Kr/kg
exkl. moms

Kr/kg
inkl. moms

7,00

8,75

Deponifraktion
Får inte innehålla farligt avfall, brännbart, organiskt eller återvinningsbart material.
Efter deklaration och separat överenskommelse.
Avfallstyp

Villkor

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Deponirester

Ren isolering
Övriga karaktäriserade fraktioner.

1 000,00

1 250,00

Asbest

Emballerad i tät plast. Tas emot
efter överenskommelse.

1 000,00

1 250,00

1 000,00

1 250,00

638,00

797,50

Aska från värmeverk
Blästersand

Deklaration, karaktärisering, analys
och laktest krävs. Godkännande
från länsstyrelsen krävs.
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Demontering båtar/båtfomar eller annan hantering som kräver personal
Påbörjad halvtimma debiteras.
Avfallstyp

Villkor

Kr/tim
exkl. moms

Kr/tim
inkl. moms

Manuellt

Separat överenskommelse med
kund.

420,00

525,00

Maskinellt

Separat överenskommelse med
kund.

1 000,00

1 250,00

Kr/st
exkl. moms

Kr/st
inkl. moms

100,00

125,00

Övrigt
Avfallstyp

Villkor

Vågtjänst
Sorteringsavgift

Särskild avgift tas ut då
inkommande avfall bedöms dpligt
eller felaktigt sorterat och måste
omklassas till annan fraktion än
den först angivna.

500,00

625,00

Skrymmande och
svårbehandlat

För skrymmande och svårarbetade
material eller annat som måste
specialbehandlas lämnas pris efter
överenskommelse.

Se maskinell
hanteringsavgift

Se maskinell
hanteringsavgift
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