LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

SLIK LEVERER NÆRINGSLIVET AVFALL
( - og NÆRINGSLIVET er alle avfallsprodusenter som ikke er husholdningskunder)
SORTERING I FRAKSJONER
Næringslivet oppfordres til å sortere i de samme fraksjoner som husholdningskundene. Dette
legges det opp til fra lokalstyrets side både hva gjelder mottakssystem ved avfallsanlegget,
og når det gjelder priser for levering av avfall.
Generelt gjelder at avfallsanlegget gjerne kan kontaktes for veiledning ut over nedenstående
beskrivelse.
Matavfall
Alt matavfall skal kvernes i matavfallskvern.
Papp
Brun bølgepapp, og pappesker av samme kvalitet.
Papir
Aviser, ukeblader og kopipapir.
Glass
Flasker, emballasjeglass. OBS: Vindusglass kan inneholde PCB. Kontakt avfallsmottaket før
jobben starter!
Metall
− Aluminiumsbokser og metallemballasje
atskilt fra
− Større metallgjenstander
Trevirke
OBS: Metallbolter må fjernes!
Inert avfall
Gips/betong; ikke nedbrytbart avfall.
Brennbart restavfall
Plast, isolasjonsmateriale, småemballasje – og alt annet som ikke passer de angitte
sorteringsfraksjonene.
Deponirest
Avfall uegnet for kverning og brenning.
EE-avfall
Alt som har gått på strøm inkl ledningene og batteriene.
Farlig avfall
Maling, lakk, olje – se gebyrregulativet for komplett oversikt.
Kjøretøy
Person- og varebiler. Snøscootere.
Busser, lastebiler, anleggsmaskiner tas ikke i mot på avfallsanlegget.
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SLIK LEVERER NÆRINGSLIVET AVFALL
( - og NÆRINGSLIVET er alle avfallsprodusenter som ikke er husholdningskunder)
LEVERING AV FRAKSJONENE
Alt avfall skal leveres ved avfallsanlegget hvor avfallet veies ved mottak. Veiledning gis ved
avfallsanlegget.
Den næringsdrivende leverer selv
− Avfall bringes til avfallsanlegget i åpningstiden
− Avfallet veies av den næringsdrivende; etter avtale og ved bruk av kort
− Avfalles leveres sortert i tråd med anvisning ved anlegget
LL henter avfallet
− LL v/avfallsanlegget setter ut egnet container og henter disse etter avtale
− LL leier ut containere
Leie av containere
− Containere av ulike størrelser og type (åpen/lukket) leies ut av LL i forhold til kundens
behov
− Langtids- og korttidsutleie
Hva koster levering og leie?
Det vises til gebyrregulativet. Her finnes priser for:
− Containerleie – kort og lang tid
− Transport ved tømming av container – og utsetting igjen
− Pris for første gangs utsetting
Feilsorteringsgebyr
Dersom det påvises brudd på bestemmelsene om sortering av avfall ilegges et gebyr for
mangelfull sortering. Gebyret er ment å dekke den ekstra sorteringsinnsats som må gjøres
ved avfallsanlegget, og likedan skal det virke stimulerende for å fremherske sortering.
Det anføres også at mangelfull sortering kan føre til skade på avfallskvern og annet utstyr,
foruten at det kan medføre direkte fare. Disse forhold er ikke prissatt, og LL er avhengig av
publikums hjelp for å unngå at slike skader og situasjoner oppstår.

Spørsmål? Ved avfallsanlegget (tlf 79 02 15 01) gis det svar på spørsmål og veiledning til
beste for en kostnadseffektiv renovasjonstjeneste!
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