
 

 
 

 

 Teknik- och fritidsförvaltningen INFORMERAR 2016-04-21 

Nya faktureringsrutiner på Östby Miljöstation 

Denna information riktar sig till företag och föreningar i Säffle och Åmåls 
kommuner som lämnar sitt verksamhetsavfall på Östby Miljöstation. 
 

Ny rutin för fakturering 

Ett nytt vågsystem ska installeras inom kort på Östby och det kommer bland annat att 
innebära att fakturering kommer ske automatiskt via systemet. Vi behöver uppdatera vårt 
kundregister med rätt kunduppgifter till Er som lämnar verksamhetsavfall på Östby.  

Bifogat finns en blankett som vi skulle uppskatta att Ni fyller i och skickar åter till oss så snart 
som möjligt. Detta för att vi ska få in rätt uppgifter i systemet från första början och för att Era 
besök hos oss ska gå så smidigt som möjligt. 

 

Vad är verksamhetsavfall? 

Verksamhetsavfall är avfall som Ditt företag eller Din förening ger upphov till t.ex. virke, 
wellpapp, trädgårdsavfall, gips, fönster, skrot, porslin, isolering etc.  

 
För verksamhetsavfall gäller särskild taxa d v s det är inte gratis för företag och 

föreningar att lämna avfall på Östby Miljöstation. 

När Ni kommer med verksamhetsavfall till Östby så ska detta vägas av anläggningens 
personal och Ni får sedan en faktura skickad till Er på invägt avfall. Aktuell taxa för de olika 
avfallsslagen hittar Ni på kommunernas hemsidor. 

 

Vågkort 

För Er som ofta besöker Östby för att lämna verksamhetsavfall finns det möjlighet att ansöka 
om ett vågkort. Detta innebär att fordonet ställs på vågen och Ni drar vågkortet i terminalen 
och registrerar vilket avfall Ni kommer med.  Vill Ni ansöka om ett vågkort kontakta 
renhållningschef på telefon 0533-681780 eller e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se. 

 

Frågor besvaras av renhållningschef Veronica Carlsson Ulff med ovanstående 
kontaktuppgifter. 

 

 

 



2 

 

Information verksamhetskund Östby Miljöstation 

 

Företag/förening 
 

 Orgnr  

Adress 
 

 

 

 

Postnr och Ort 
 

 

Kontaktperson 
 

 Telefonnummer  

 

E-post  

 

Faktureringsadress 
 
 
 

 Ev. referenskod 
på fakturan 

 

 

 

Frivilliga uppgifter 

Avfallslag som är aktuella för detta/denna företag/förening 

� Virke 

� Tryckimpregnerat virke 

� Trädgårdsavfall 

� Kompost 

� Fönster 

� Gips 

� Isolering 

� Ej brännbart (glas, porslin etc) 

� Sten och tegel 

� Brännbart 

� Stoppade möbler 

� Elektronik 

� Batterier 

� Ljuskällor (lysrör, glödlampor, lågenergilampor) 

� Vitvaror 

� Asbest 

� Wellpapp 

� Skrot 

� Annat___________________________________ 

 

Ange gärna andra avfallsslag om ni har ett behov som vi inte känner till idag. 

 

Blanketten skickas till: Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 
  Järnvägsgatan 9 
  661 80 Säffle 


