Bräcke kommun informerar

RENHÅLLNING
2021
I den här broschyren kan du läsa om
sophämtning, återvinning och slamtömning
samt regler och avgifter kring renhållning i
kommunen.

VEM ANSVARAR FÖR AVFALLET?
Kommunen har ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfall.
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.

Entreprenörer
Hushållsavfall: Sedan 1 december 2016 har Lundstams återvinning AB uppdraget av kommunen för
insamling och omhändertagande av hushållsavfall.
Säck- och kärlavfallet förbränns och blir till el och värme.
Slam: Sedan 1 mars 2018 slamtömmer Revsunds Transport AB enskilda slamanläggningar.

För insamling och behandling av avfall anlitar kommunen entreprenörer och andra aktörer som omhändertar avfallet. Kommunen tar in avgifter och reglerar föreskrifter för avfallshanteringen genom den
renhållningstaxa och de lokala föreskrifter om avfallshantering som fastställs av kommunfullmäktige.

Gemensamt kärl

Avfall som lämnas till återvinningscentralerna (ÅVC) i Kälarne, Bräcke och Gällö sorteras och vidare
transporteras för att materialåtervinnas eller, då det inte är möjligt, energiåtervinnas. Farligt avfall
skickas vidare för destruktion.

Kontakta Bräcke kommun för mer information.

Du har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats. Förpackningar ska käll
sorteras (se nedan). När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt
bästa alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

För förpackningar av glas, papper, metall och plast samt returpapper (tidskrifter, kataloger) finns
ett producentansvar. Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna, ÅVS. Kontakta FTI:s kundtjänst 0200-88 03 11, bracke@ftiab.se
eller www.ftiab.se/hushall om det behöver tömmas, städas, snöröjas eller sandas.

Fastighetsägare som har permanentboende och ett eller flera fritidshus eller enbart flera fritidshus
inom kommunen kan välja gemensamt sopkärl för alla fastigheter.

RENHÅLLNINGSTAXA

Renhållningstaxan, antagen av fullmäktige i december 2021, är uppdelad i två delar, en grundavgift
och en rörlig avgift, så kallad hämtningsavgift. I hämtningsavgiften ingår tömning av kärl, vidare
transport och omhändertagande av avfallet. I grundavgiften ingår exempelvis insamling och hantering
av farligt avfall, information och administration, rådgivning, tillgång till och transport från återvinningscentraler, investeringar, räntor och avskrivningar

Återvinningsstationerna är till för privatpersoner. Företagare och andra verksamheter ordnar
med egen hämtning/hantering av förpackningar och returpapper.

Grundavgift ska erläggas för bebyggd fastighet avsedd för boende. Som fastighetsägare ska ni
meddela kommunen ändringar som rör fastigheten och ert renhållningsabonnemang t.ex. fastighetsinnehav, ägarbyte, adressändring etc. Dessa uppgifter får inte kommunen automatiskt via andra
myndigheter.

Nu finns sorteringsguiden på kommunens hemsida. Där finns en sökfunktion så att du kan få
svar direkt på hur du ska sortera ditt avfall. Gå in på www.bracke.se/sorteringsguide

På sista sidan i broschyren finns en översikt av grundavgifter, tömningsavgifter och extra avgifter. Hela
taxan för renhållning och kommunens lokala föreskrifter för avfallshantering finns på www.bracke.se

Här finns återvinningsstationerna
Bräcke

Fjärrvärmeplan
korsning Tjärnvägen-Väg 323

Gällö

Revsundsvägen 6

Kälarne

F.d. stationshuset
Stationsvägen 20

Pilgrimstad

Pilgrimscenter
Pilgrimscenter 110

Sidsjö

Bodsjö Diversehandel
Sidsjö 184

Nyhem

Sörbygden
Tossengård

Sörbygden 524

Albacken
Bya-Livs

Albacken 162

Nyhems snickeri
Nyhem 229
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FAKTUROR

Fakturering av renhållningsavgifter sker varannan månad.

Fakturaperiod

Sista betalningsdag

januari-februari		
2021-03-31
mars-april		 2021-05-31
maj-juni			2021-07-31
juli-augusti		 2021-09-30
september-oktober
2021-11-30
november-december
2022-01-31
Bräcke kommun | renhållning 2021
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HÄMTNING AV AVFALL
Överfulla kärl

Överfulla kärl ska undvikas. Med överfullt kärl menas att locket inte går att stänga. Vid tömning av
överfulla kärl debiteras 150 kr.

JÄMN VECKA

MÅNDAG

Vägen fram till kärlet ska hållas i framkomligt skick. Kärlet ska vara fritt från is och
snö. På hämtningsdagen ställs kärlet ut s
 enast kl 07.00, det för att säkerställa att
ditt kärl blir tömt eftersom klockslaget då sopbilen passerar ditt hus kan variera från
gång till gång. På nästa sida ser du på vilken dag din ort har tömning.

Turlista, sophämtning

Extra sopor

Gällö-Viken-Värviken-Skylnäs-Höviken-Kilnäset-Sörböle-Böle-RensvedHållborgen-Pilgrimstad-Anviken-Fanbyn-Marsätt-Samsta-LövstaHosjö-Främsta-Stamnäs-Dalhemsviken-Sörviken vid E14-Stavre

UDDA VECKA
Ulvsjö-Dockmyr-Gastsjö-Kälarne-Håsjö-Västanede-Svedje-EdeLövudden-Väg 323-Bybo-Valla-Fisksjön-Håsjöbyn-Östansjö-VästerÖvsjöÖvsjö Svedjelandet-Fugelsta-Rotsjö

Om ni tillfälligt har mycket hushållsavfall, och kärlet är fullt, går det att lämna avfall i säck. Säcken ställs
bredvid kärlet. Vid ett mer permanent behov av att lämna större mängder avfall, beställ ett större kärl.

Grovsopsinsamling

JÄMN VECKA

En gång per år hämtar kommunen grovsopor hos hushåll. Till hushållens grovsopor räknas skrymmande hushållsavfall som inte går ner i det vanliga kärlet, t.ex. möbler eller sådant avfall som av andra
anledningar inte ska läggas där, t.ex. porslin och saker av metall. Avfallet ställs ut sorterat och uppmärkt med GROVSOPOR i transparenta säckar dagen innan hämtning bredvid ert kärl. Mängden bör
inte överstiga 2 kbm per hushåll.

Följande avfall hämtas
Möbler, trädgårdsmöbler, sport/fritidsartiklar, cyklar, sparkar,
barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom
gräsklippare och dylikt måste vara tömda på olja och bensin!
Följande avfall hämtas inte
Farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivningsoch byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart
avfall, brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder/skor
m.m.), fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar,
hängrännor, varmvattenberedare, paraboler, oljetankar och
liknande).
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Kom ihåg!
Liksom vid grovsopsinsamlingen
ska du numera lämna avfallet i
transparenta säckar även på ÅVC.
öppet lör 29/5 kl 10-14. Gällö ÅVC
har öppet lör 15/5 kl 10-14.

Kontakt
Frågor relaterade till hämtning av
hushållsavfall, tömning av slam och
fakturor besvaras av kommunen.

0693-161 00 (växel)
VA-Ren@bracke.se
Bräcke kommun | renhållning 2021

Grimnäs-Mälgåsen-Bräcke-Sösjö-Lillkrog-Bensjö-Motorp-StugusjöLöningsberg-Stensmyran-Mordviken-Gimån

UDDA VECKA

Ammerön-Förberg-Revsund-Brattbyn-Sunnestbyn-Björnön-DövikenSkurun-Flatnor-Fageråsen-Bodsjö-Finnäs-Våle-Ocksjön-Kälen-TjutbodaHunge-Gullboviken-Brehungnäset-Sidsjö-Grönviken-Sjöändan

JÄMN VECKA

Extraöppet! Kälarne ÅVC har

ONSDAG

Avfallet, om lämpligt, förpackas i transparenta säckar märkta
med innehåll enligt följande: ”brännbart”, ”rent trä”, ”metall”,
”elektronik” eller ”trädgårdsavfall. Säckar som inte är transparenta lämnas kvar vid fastigheten. Om enskilt föremål väger
mer än 25 kg ska det meddelas vid budning, då extra bemanning krävs.

TISDAG

Under 2021 sker grovsopsinsamlingen under vecka 20 och vecka 21.

Bygget-Bröckling-Hemsjö-Åsberget-Gråssjön-Alanäset-Strandåker-Flyarna-Båthällan-Ljungå-Harbäcken-Mörtudden-Lill Tivsjön-ÖraåtjärnÅmyrriset-Kråkstensjö-Sörbygden-Västanbäck-Måsjön-Ösjön-StoråsenHucksjöåsen-Vallsjön-Ansjö-Hällesjö-Kilviken-Tomasgård-Åsen-Lund-
Albacken-Gustavsnäs

UDDA VECKA

Binnäset-Hanåsen-Sörviken-Landsom-Bergvik-Torsäng-Fjällsta-Tavnäs-Björsjö-Mjösjö-Rissna-Åsgård-Sundsjöåsen-Boggsjö-Börjesjö-HolmsjöSunnerå-Håvdsjö-Nyhem-Lugnviksvägen-Sven Petters-MoarnaGimdalen-Grötingen-Väg 323-Öratjärndalen

Bräcke kommun | renhållning 2021
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Öppettider, ÅVC 2021

ÅTERVINNINGSCENTRALER
• Brännbart grovavfall (skrymmande hushållsavfall – sådant
som inte går ner i ert vanliga kärl)
• Deponi (t.ex. glas, porslin, mineral-/glasull, betong, kakel, klinker,
gips)
• Tryckimpregnerat virke (hålls
skilt från övrigt träavfall (målat
och omålat)
• Träavfall

• Asbest (särskilda regler gäller,
se nedan)
• Farligt avfall (särskilda regler
gäller, se nedan)
• El-avfall
• Vitvaror (kyl och frys respektive
tvätt- och diskmaskiner, spisar
etc.)
• Metall
• Latrinhink

Observera att ni själva ska lossa ert avfall vid avlämning på ÅVC.

BRÄCKE

På återvinningscentralerna kan ni lämna:

2,5 km norr om Bräcke, skyltat från E14
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndag 13.00-18.00		
Onsdag 07.30-13.00

AVVIKELSER OCH FÖRTYDLIGANDE
Måndag 5/4 (annandag påsk): STÄNGT

Industriområdet vid E14, skyltat från E14
ORDINARIE ÖPPETTIDER

GÄLLÖ

Fastighetsägare med renhållningsabonnemang (privatpersoner) får lämna 1,5 kubikmeter grovsopor avgiftsfritt per öppetdag på någon av kommunens tre återvinningscentraler (ÅVC). Större mängd debiteras enligt renhållningstaxan. Företag får lämna
upp till 1,5 kubikmeter grovsopor mot avgift per öppetdag enligt renhållningstaxan.
Det motsvarar en normalstor normallastad släpvagn eller mindre företagsbil.

Tisdag: 07.30-10.00
Torsdag: 13.00-18.00

AVVIKELSER OCH FÖRTYDLIGANDE

Torsdag 13/5 (Kristi himmelsfärds dag): STÄNGT
Lördag 15/5: ÖPPET 10.00-14.00
Torsdag 3/6 (personaldag): STÄNGT

Asbest (t.ex. eternit): endast små mängder får lämnas på ÅVC och då alltid i igentejpad plastsäck.
Farligt avfall

t.ex. olja, sprayburkar, färg, lösningsmedel, lim, nagellack ska tydligt märkas med
uppgifter om innehållet samt förpackas i täta kärl. Använd originalförpackningen om den finns kvar.
Virke impregnerat med kreosot eller CCA (t.ex. slipers) hänvisas till Bräcke ÅVC.

KÄLARNE

Personalen på ÅVC får av arbetsmiljöskäl inte hantera avfallet. Större mängder asbest hänvisas till
närmaste godkända avfallsanläggning.

Västanedevägen 3
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Tisdag: 13.00-18.00

AVVIKELSER OCH FÖRTYDLIGANDE
Lördag 29/5: ÖPPET 10.00-14.00

El-avfall är kasserade elektriska och elektroniska produkter och varor. El-avfall och batterier ska

lämnas på ÅVC. Småbatterier kan lämnas i batteriholkar som finns uppsatta runt om i kommunen och
på ÅVC. Varor och produkter med inbyggda batterier ska lämnas på ÅVC. Bilbatterier ska i första hand
lämnas till återförsäljaren men kan även lämnas på ÅVC.
Mer info se www.el-kretsen.se och www.batteriinsamlingen.se
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Eventuella tillfälliga förändringar i öppettider aviseras
på www.bracke.se och på återvinningscentralerna.
Bräcke kommun | renhållning 2021
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SLAMTÖMNING

Turlista slamtömingsområden 2021
w

Inför tömning

APRIL

Östansjö-Håsjöbyn-Valla-Håsjö-By-Remmarna-Roback-Kvarnen-Björkhem

Vägen fram till den plats där slambilen stannar för att utföra sitt arbete måste vara tillräckligt bred, tåla
slambilens tyngd och vara trafiksäker. Avståndet från bilen till brunnen bör inte överstiga ca tolv meter.
Anledningen är att slangen ska räcka från fordonet ner till marken och till brunnens djup. Tänk på att
längden på slangens dragväg påverkas av kuperad mark och hinder på vägen mellan brunnen och
slambilens uppställningsplats.

MAJ

Ede-Fisksjön-Kälarne-Lövudden-Mellansjön-Västanede

JUNI

Binnäset-Hannåsen-Grimnäs-Gällö

JULI

Slang som ingår utan extra avgift är 20 meter.
Som fastighetsinnehavaren är du skyldig att hålla vägen farbar och se till att den uppfyller minimåtten
samt skotta gångvägen fram till slambrunnen. Tänk på att slambilen kan väga upp till 28 ton. Kontakta
kommunen om du behöver lämna information om kodlås, vägbom eller liknande uppgifter.

Albacken-Ansjö-Fanbyn-Flyarna-Gustavsnäs-Hemsjö-Hucksjöåsen-
Hårdgård-Hällesjö-Ljungå-Mjösjö (Kälarne), Måsjön, Nötviken

JULI

Tömningsintervall

Parken-Stensjö-Storåsen-Strandåker-Sörbygden-Tivsjön-VästanbäckÅhn-Åmyrriset-Ösjön-Övsjö

Tömningsintervall meddelat efter tillstånd från bygg- och miljönämnden prövat mot miljöbalken
(1998:808) gäller. För enskilda avloppsanläggningar gäller en slamtömningspolicy enligt följande:

AUGUSTI

• Från permanentbostäder med egen slamavskiljare sker tömning minst en gång per år.
• Från fritidsbostäder med egen slamavskiljare sker tömning minst vartannat år.
• Från fastigheter med slutna avloppstankar, minireningsverk och BDT-avlopp (Bad-, Disk- och Tvättvatten) sker tömning efter behov och beställning görs genom kommunen.

Beställning, extratömning
Ordinarie tömningsperiod är april-december. Beställning av extratömning utöver det görs hos kommunen under kontorstid. Observera att akut- och extratömning innebär en högre avgift. Kom ihåg att meddela kommunen om du inte vill få den ordinarie tömningen under fastlagd tömningsmånad i dessa fall.
• Tömning av sluten tank görs efter beställning hos kommunen.
• Akuttömning inom 24 timmar beställs hos kommunen under kontorstid. Akut tömning inom 24 timmar
på kvällar och helger beställs direkt hos entreprenören Revsunds transport AB: 073-08 77 998

Årets tömningar
Alla kunder med tömning under året får ett aviseringsbrev
med information. Tömningsperioden startar i slutet av
april, när vägar bedöms vara i farbart skick. Tömning av
din brunn sker efter fastställd turlista. När din brunn är
tömd markeras locket med en grön färgmarkering.

8

!

Förlängt tömningsintervall för
slamavskiljare eller uppehåll
i hämtning kan ansökas hos
tillsynsansvariga nämnden.
Ansökan görs via blankett.
Bräcke kommun | renhållning 2021

Björsjö-Boggsjö-Börjesjö-Gråsjön-Hemsjö-Holmsjö-Ismundsundet-Mjösjö
Mordviken-Mälgåsen-Rissna-Stavre-Sundsjöåsen-Tavnäs-ÅsbergetÅsgård-Östbyn

SEPTEMBER

Ammer-Fjällsta-Fugelsta-Gastsjön-Gransjölandet-Gåsböle-Hållborgen-
Höviken-Marsätt-Nor-Pilgrimstad-Rind-Samsta-Skylnäs-Sörböle-VikenVärviken

OKTOBER

Bensjö-Bromyra-Bröckling-Bygget-Dockmyr-Förberg-Gimdalen-GrötingenHåvdsjö-Lillkrog-Lugnvik-Löningsberg-Nyhem-Rotsjö-Stensmyran-
Stugusjön-Ulvsjö-Öratjärndalen-Ösjö

NOVEMBER

Björnön-Bodsjöbyn-Brattbyn-Döviken-Finnäs-Flatnor-Gullboviken-Hunge-Kälen-Ocksjön-Orrskäret-Revsund-Sidsjö-Skurun-Smååkran-Sunnestbyn-Tjutboda-Våle

DECEMBER

Anviken-Dalhemsviken-Grönviken-Hosjö-Lövsta-Sjöändan-Sörviken-SösjöTorsäng
Bräcke kommun | renhållning 2021
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Slamtömning utan avvattning t.ex. sluten
tank, volym under 4 kbm: 1700 kr. Tillägg
vid våtvolym över 4 kbm: 375 kr/kbm

• Hålla för totalvikt 28 ton.
• Ha minst 4,2 meter höjd och 3 meter bredd
(3,5 meter i kurvor). Hängande grenar som
inskränker den angivna höjden och bredden
ska tas bort.
• Hållas i sådant skick att den är farbar för de
hämtningsfordon som används under hela
hämtningssäsongen.

• Extratömning med avvattning
Taxa vid tömning inom tio arbetsdagar
(inom två veckor): 2750 kr
Taxa vid tömning inom fem arbetsdagar
(inom en vecka): 3000 kr

• Rensa bort buskage, hängande grenar och
sly/gräs. Se till att en vändplats finns.

Akuttömning (inom 24 timmar): 3500 kr
• Extratömning utan avvattning

• Brunnslocket får inte vara för tungt utan ska
kunna hanteras av en person. Byt till ett lätt
lock om behov finns. Tungt lock debiteras med
450 kr.

Taxa vid tömning inom fem arbetsdagar
(inom en vecka): 3200 kr
Akuttömning (inom 24 timmar): 3700 kr
• Bomkörningsavgift (när slamtömning
inte kan utföras p.g.a hinder: 725 kr
• Extra slang över 20 meter: 150 kr/10
meter
• Tungt lock: 450 kr
• Extra bemanning: 600 kr/timme
Samtliga avgifter och lokala föreskrifter
finns på www.bracke.se

1250 kr/år

FÖRETAG, FÖRENINGAR, VERKSAMHETER
750 kr/år

HYRESHUS
750 kr/lägenhet

Fastighetsägaren ansvarar för eventuella
skador som kan uppstå på vägbanan då privat
väg används vid tömning. Kommunen tar inte
på sig ansvar för skador som kan uppstå på
brunn, väg eller omgivande terräng i samband
med tömning. Fastighetsägaren ansvarar också för anläggningens skötsel och underhåll.
Förlängt slamtömningsintervall kan ansökas
hos bygg- och miljönämnden.
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370 LITERS KÄRL

660 LITERS KÄRL

74 kr/tömning		

138 kr/tömning		

247 kr/tömning

Löst avfall ”extra sopsäck”: 150 kr/säck (max 100 liter)
Överfullt 190-literskärl: 150 kr/tömning
Överfullt 370-literskärl: 150 kr/tömning
Överfullt 660-literskärl: 150 kr/tömning

• Vägen ska vara plogad och sandad vintertid.
Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till
att kraven uppfylls. Slamtömningen kan utebli
om vägen inte uppfyller kraven eller om det
saknas ordentlig möjlighet att vända vilket kan
innebära extra kostnader (bomkörning).

190 LITERS KÄRL

TILLÄGGSAVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL

• Markera brunnen med en ca en meter hög
käpp, gärna försedd med en vimpel.

För egenkontroll av brunn, se www.avloppsguiden.se/informationssidor/testa-ditt-avlopp
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EN- OCH TVÅFAMILJSHUS, FRITIDSHUS

Följande gäller särskilt för slambilar:

• Ta bort eventuella hinder från brunnslocket
såsom blomlådor, solur etc.

Taxa vid tömning inom tio arbetsdagar
(inom två veckor): 2950 kr

Grundavgift

•Tömning enligt turlista med avvattning,
volym under 4 kbm: 1500 kr. Tillägg vid
våtvolym över 4 kbm: 375 kr/kbm

• Röjas från snö och hållas halkfri.

FARLIGT AVFALL OCH GROVAVFALL

Extra avgifter

Slamtömningsavgifter

Renhållningstaxa

Väg som används vid hämtning av
hushållsavfall och slam ska:

Farligt avfall lämnas på ÅVC, mottagningsavgiften ingår i grundavgiften.
Grovavfall som lämnas på ÅVC, utöver 1,5 kbm som ingår i grundavgiften, är samma avgift som för företag enligt nedan.
Beställd hämtning inom 3 veckor: 1190 kr/hämtning.

FARLIGT AVFALL OCH GROVAVFALL FRÅN FÖRETAG
Vi tar ut en avgift för brännbart,
deponi, rent träavfall, hydraulslang
och oljefilter, spillolja och glykol,
asbest, tryckimpregnerat virke,
metall, elektronik, trädgårdsavfall
och osorterat avfall. Extra avgift
tillkommer vid felsortering.
Aktuell prislista finns på ÅVC eller

Bräcke kommun | renhållning 2021

på www.bracke.se. Se ”Prislista
ÅVC Verksamheter 2021” under
Bygga, bo och miljö > Avfall och
återvinning. Lämnar du farligt avfall
måste du fylla i en avfallsdeklaration
som också finns på bracke.se (sidan
Avfall från företag).
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Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se

