DAGS FÖR STORSTÄDNING?
Kommunen hämtar ert grovavfall i container.
Till grovavfall räknas skrymmande restavfall, som
exempelvis kasserade möbler, trasiga cyklar och
gamla tvättkorgar. Även gamla sportredskap, trasiga
pulkor och annat ofarligt, men otympligt bråte
räknas som grovavfall.
Vad är inte grovavfall?
Till grovavfall räknas inte bygg- och rivningsavfall,

trädgårdsavfall, elavfall, förpackningar, matavfall eller sånt
restavfall som ryms i din vanliga soptunna.
Felsorteringsavgift

Om det ligger felsorterat avfall synligt i containern kommer
chauffören inte hämta den. Ligger det felsorterat avfall
dolt i containern kommer kommunen ta ut en

felsorteringsavgift på 1500 kr per container.

Att hyra container:
Containrarna kommer i olika storlekar och utföranden. Det
finns olika kriterier som måste uppfyllas för att containrarna
ska kunna levereras. Läs dem noga innan du väljer vilken du
vill ha. Viktigt att tänka på är att om ni ska ställa containern
på någon annans än er egen mark behövs tillstånd.
Hur söker man tillstånd för uppställning på kommunal
mark?

Kontakta Väsby Direkt eller maila på
vasbydirekt@upplandsvasby.se. Tillståndet kostar 150
kr/dag.

Priser och storlekar:
Liftdumpercontainer – ”lagomcontainern”

För att kunna leverera en lagomcontainer behövs följande
fria utrymme på leveransplatsen:
• höjd 4,5m
• bredd: 3m
• längd: 8m
Öppen 10m³

En enkel all around-container för grovavfall.
Maxvikt: 6 ton.
Mått: Längd: 3,6m Bredd: 1,8m Höjd: 1,5m
Pris inkl. moms:

Leverans och hämtning:
Tömning:
Hyra
Behandling av avfallet

1030 kr
505 kr/gång
25 kr/dygn
850 kr/ton (0,85 kr/kg)

Täckt 10m³

En enkel all-around-container som går att låsa. Lämplig om
ni vill ha den stående över en helg eller längre, så inga
obehöriga kan dumpa saker i den (lås ingår ej i hyran).
Maxvikt: 6 ton.
Mått: Längd: 3,7m Bredd: 2,0m Höjd: 2,0m
Pris inkl. moms:

Leverans och hämtning
Tömning:
Hyra
Behandling av avfallet

1030 kr
505 kr/gång
25 kr/dygn
850 kr/ton (0,85 kr/kg)

Fler containrar på nästa sida →

www.upplandsvasby.se/grovavfall

Lastväxlarcontainer – när du har mycket grovavfall!

Öppen 30m³

Den här modellen behöver följande fria utrymme på
leveransplatsen:
• höjd: 4,5 m
• bredd: 3 m
• längd: 10 m

En stor all-around-container som passar bra vid
storstädningar och rensningar i större föreningar eller om
det är mycket avfall.

Öppen 20 m³

Pris inkl. moms:

En all-around-container som passar bra vid storstädningar
och rensningar.
Maxvikt: 10 ton
Mått: Längd: 6,3m Bredd: 2,6m Höjd: 1,7m
Pris inkl. moms:

Leverans och hämtning
Tömning
Hyra
Behandling av avfallet

1270 kr
635 kr/gång
35 kr/dygn
850 kr/ton (0,85 kr/kg)

Täckt 25 m³

En all-around-container som passar bra vid storstädningar
och rensningar. Den går att stänga och låsa om du skulle
vilja ha den ståendes över en helg eller längre (lås ingår ej).
Maxlast: 10 ton
Mått: Längd: 6,3m Bredd: 2,6 Höjd: 2,2m
Pris inkl. moms:

Leverans och hämtning
Tömning
Hyra
Behandling av avfallet

1270 kr
635 kr/gång
35 kr/dygn
850 kr/ton (0,85 kr/kg)

Maxlast: 10 ton
Mått: Längd: 6,3m Bredd: 2,6m Höjd: 2,4m
Leverans och hämtning
Tömning
Hyra
Behandling av avfallet

1270 kr
635 kr/gång
35 kr/dygn
850 kr/ton (0,85 kr/kg)

