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Avfallsartiklar till sortering/behandling Artikel
Beskrivning
kr/ton
Träavfall (Blåberget)
6000
Lastpallar, returträ, omålat trä, ris och grenar
Animaliska restprodukter (Korsta)
6001
Styckrester från slakt samt butik
Verksamhetsavfall svårbehandlat (Blåberget) 6002
Avfall i större fraktioner(madrasser, gummimattor, träkonstruktioner)
Verksamhetsavfall till behandling (Blåberget) 6003
Brännbart avfall i fraktioner som kan krossas direkt utan förbehandling
Stubbar (Blåberget)
6004
Stubbar och grövre stamdelar (omkrets >30 cm)
Ventilationsfilter (Blåberget)
6005
Ventilationsfilter
Returträ, impregnerat (Blåberget)
6006
Returträ med inslag av impregnerat trä
Returträ, ej impregnerat (Blåberget)
6007
Returträ utan impregnerat virke
Returträ krossat, ej impregnerat (Korsta)
7008
Returträ utan impregnerat virke
Arkiv och sekretess (Korsta)
7005
Material som kräver specialhantering vid mottagning och/eller förbränning
Returträ krossat, impregnerat (Korsta)
7006
Returträ med inslag av impregnerat trä
Behandling av rens till Korsta
7009		
Verksamhetsavfall som sorteras på ÅVC
6502
Blandat avfall som kund själv sorterar på ÅVC
Verksamhetsavfall till sortering (Blåberget)
6500
Osorterat avfall innehållande brännbart, deponi, elskrot, metaller, fönster med karm
		
Får ej innehålla asbest, färgburkar, oljor, lysrör (se mottagningsregler)

350
1900
2495*
1895*
1800
1895*
2200
1000
300
1995*
1500
1000
1200
2500

Deponiartiklar till sortering/behandling
Artikel
Aska
8000
Täckmaterial
8001
Betong och tegel
8002
Betong och tegel
8003
Deponirest
8004
		
Deponirest gatubrunn/sandning
8006
Deponirest reningsverk
8007
Asbest
8009
		

kr/ton
1800
550
500
1800
2000

Beskrivning
Aska av biobränsle från förbränningsanläggningar
Material som direkt går att använda som täckmaterial, trädgårdsavfall m.m.
Betong och tegel utan armering, mindre än 300 mm.
Betong och tegel utan armering, större än 300 mm.
Isolering, glas, keramik, gips m.m.
Får ej innehålla byggmaterial med CFC eller HCFC
Sand/slam från gatubrunnar samt uppsamlat sandningsgrus (ej blöta massor)
Sand/slam från reningsverk och sanering (ej IFA/FA, ej blöta massor)
Avfall innehållande asbest. Asbest får inte hanteras otäckt.
Vid mottagning ska avfallet lämnas i väl förslutna emballage.

			

1800
1800
3000

Alla priser anges exkl. moms.

Farligt avfall
För priser gällande farligt avfall kontakta kundserivce på kundservice@sundsvallenergi.se eller telefon 060-19 22 00.			
*Pris inklusive förbränningsskatt och kostnad för fossil koldioxid.

Administrativ avgift
Vid omregistrering av vågdata, till exempel annan kund, annan artikel eller annat hämtställe tillkommer en administrativ avgift om 500 kr/vägningstillfälle.
Avgift vid lämning av felaktigt innehåll/egenskaper vid Blåberget
Vi utför löpande kontroller av lämnat avfall. Om avfallet som lämnats inte stämmer med det som angivits vid invägning kommer lasset omklassas och
prissättas efter den ingående artikel som har högst pris.
Kontrollavgift på 15 000 kr/tillfälle tillkommer. Upprepade överträdelser medför att kunden inte får leverera in material till anläggningen. Artiklar/fraktioner som ej kan hanteras inom gällande anläggningstillstånd kommer vi skicka till annan part för destruktion. Merkostnaden för material och arbete
kommer att faktureras vidare till kund.
Avgift vid lämning av felaktigt innehåll/egenskaper vid Korstaverket
Vi utför löpande kontroller av lämnat avfall. Om stickprovskontroller visar att kunden levererat verksamhetsavfall som inte överensstämmer med den
avtalade avfallsspecifikationen ges kunden möjlighet att hämta tillbaka materialet inom tid som anges av leverantören. Alternativt att kunden kan välja att
lasset ska omklassas och prissättas efter den ingående artikel som har högst pris. Kontrollavgift på 10 000 kr/tillfälle kommer att faktureras till kund.
Om kunden har tippat verksamhetsavfall i avfallsbunkern som inte överensstämmer med den avtalade avfallspecifikationen kommer lasset omklassas
och prissättas efter den ingående artikel som har högst pris. Avvikelseavgift på 25 000 kr/tillfälle kommer dessutom att faktureras till kund.
Innehåller verksamhetsavfallet material som kan medföra att förbränningsanläggningen får allvarliga driftstörningar, t.ex. större metallföremål och liknande kommer kunden
faktureras en straffavgift om 50 000 kr/tillfälle.
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Om det orsakas en ekonomisk skada som överstiger ovanstående belopp har leverantören rätt att fakturera kunden även för den överstigande delen. Artiklar/fraktioner som ej
kan hanteras inom gällande anläggningstillstånd kommer att skickas till en tredje part
för destruktion. Merkostnad till följd av detta kommer att faktureras till kund.
Upprepade överträdelser medför att kunden inte får leverera in material till anläggningen. Artiklar/fraktioner som ej kan hanteras inom gällande anläggningstillstånd kommer vi skicka till annan part för destruktion och merkostnaden för
material och arbete kommer faktureras vidare till kund.
Läs mer om vilket avfall vi hanterar på sundsvallenergi.se/mottagningsregler
Privatpersoner och företag
Privatpersoner lämnar avfall vid Kretsloppsparken vid Blåberget. Företag kan lämna
mindre mängder avfall vid den ”gamla” återvinningscentralen på Blåberget. Återvinningscentralen för företag kommer att utvärderas under året och mottagandet samt
priser kan komma att förändras.

