Taxa för Linneberga avfallsanläggning
Taxan gäller fr o m 2011-01-01 och ersätter den av kommunfullmäktige tidigare antagna taxan.
Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-30 KF § 89.
Öppettider på Linneberga avfallsanläggning förändrade 2012-01-01.

Avgifter för verksamheter med upp till tio anställda och för ideella föreningar
Antal besök

Ett besök
Årskort (tolv besök) företag/verksamheter
Årskort (tolv besök) ideella föreningar

Pris / år (kr
exkl moms)

Pris / år (kr
inkl moms)

360
2500
1500

450
3125
1875

Avgift

Avgift

Taxa för privatpersoner och övriga verksamheter
AVFALLSSLAG
Asbestavfall
Brännbart avfall
Elektronikavfall utan producentansvar ¹
mindre enheter (≤ 0,6x0,6x2 m)
större enheter
Elektronikavfall med producentansvar
Förorenade tomfat
Impregnerat träavfall
tryckimpregnerat, slipers, telefonstolpar
Metallskrot
Olje- och bränslefilter
Restavfall
sanitetsporslin, planglas, keramik, tegel, betong etc
Ris/kompost
till trädgårdstipparna i tätorterna
Schakt- och fyllnadsmassor för återanvändning
för användning ovan tätskikt vid sluttäckning
Schakt- och fyllnadsmassor för återanvändning
för användning under tätskikt vid sluttäckning
Spillolja
Träavfall, behandlat och obehandlat ²
ej impregnerat eller rester av metall, glas, kakel, etc

(exkl moms) (inkl moms)
kr/ton
kr/ton
800
1000
1200
1500
252 kr/st
700 kr/st
0
92 kr/st
2100

315 kr/st
875 kr/st
0
115 kr/st
2625

0
3800
992

0
4750
1240

100

125

0

0

40

50

1200
252

1500
315

¹ Till exempel kyldiskar, läskautomater, värmepumpar, varmvattenberedare, luftkonditioneringsanläggningar,
kompressorer, vattenkylare
² Till exempel virke, lastpallar, trämöbler. Får ej innehålla impregnerat virke, ej heller rester av metall, fönsterglas, kakel,
betong, tegel, puts, takpapp eller gipsplattor

Information
Årskort för företag med upp till tio anställda och ideella föreningar
Företagskortet kan köpas av mindre företag med upp till 10 anställda som vill använda
återvinningsgården på Linneberga för att slänga verksamhetsavfall.
Kortet gäller för ett företag eller en enhet inom en kommunal förvaltning
eller ett kommunalt bolag.
Företagskortet ger möjlighet att lämna maximalt 2 kbm verksamhetsavfall per tillfälle.
Avgift för elektronikavfall utan producentansvar tillkommer enligt taxa.
Företag utan kort kan lämna elektronikavfall som ingår i producentansvaret
kostnadsfritt.
Spillolja och andra kemikalier tas endast emot i dunkar upp till 20 liter och total volym enligt följande:
Spillolja

max 40 liter/tillfälle

Färgavfall

max 20 liter/tillfälle

Öviga kemikalier

max 20 liter/tillfälle

Öppettider för företag och föreningar med årskort är måndag och onsdag 07:00-18:30.

Taxa för privatpersoner och övriga verksamheter
Taxan gäller för företag med fler än tio anställda, verksamheter som vill lämna större
mängder avfall vid enstaka tillfällen och för privatpersoner som lämnar mer än 2 kbm avfall
vid ett tillfälle.
Avfall som körs in på anläggningen enligt taxan ska vägas. Kontakta driftpersonalen första gången
för information om vägningssystemet.
Personalen på anläggningen kontrollerar inkommande avfall och kan om så anses
vara nödvändigt klassa om avfallet eller neka intransport. Avfallslämnaren får då
stå för eventuella kostnader samt betala gällande taxa för det omklassade avfallet.
Asbest, restavfall och brännbart avfall tas endast emot i volymer under 10 kbm.
Spillolja och andra kemikalier tas endast emot i dunkar upp till 20 liter och total volym enligt följande:
Spillolja

max 40 liter/tillfälle

Färgavfall

max 20 liter/tillfälle

Öviga kemikalier

max 20 liter/tillfälle

Verksamheter som önskar lämna avfall enligt taxan tar först kontakt med driftpersonal på anläggningen
via Uppvidinge kommuns telefonväxel på 0474-470 00.
Öppettider för privatpersoner som kör in avfall enligt taxan är måndag och onsdag 07:00 - 18:30.
Ta kontakta diftpersonal på anläggningen för information.

