Hovedkontor Tana

Stasjon Gassanjarg Tana

Telefon:

Telefon:

+ 47 78 925480

Epost:

post@ofas.no

Epost:

vekta@ofas.no

Åpningtider:

Mandag-fredag 08:00-15:00

Åpningtider:

Mandag-fredag 08:00-15:00

HUSHOLDNINGER, PRISLISTE FRA 1.2.2016
V.NR HUSHOLDNINGSAVFALL

+ 47 78 928469

Stasjon Kirkenes

ENHET

PRIS ink mva

Telefon:

+ 47 95 973323

Åpningtider:

Mandag

10:00-18:00

Tirsdag-fredag

10:00-15:00

2

Inntil 2 søppelsekker

stk

kr

70,00

3

Personbil/stasjonsvogn

stk

kr

125,00

1

Liten tilhenger/varebil < 2m³

stk

kr

350,00

Stasjon Vardø

6

Avfall > 2m³, pris pr m³

m³

kr

280,00

Telefon:

+ 47 95 973322

5

Bygnings-/rivningsavfall

m³

kr

520,00

Åpningtider:

Tirsdag 09:00-15:00
Torsdag 12:00-17:00

V.NR ANNET AVFALL

ENHET

PRIS
Stasjon Båtsfjord

10

Kadaver hund/katt

stk

kr

150,00

Telefon:

+ 47 95 973320

13

Personbildekk

stk

kr

100,00

Åpningtider:

Man, tirs, tor, fre 08:00-11:00
Onsdag 15:00-18:00

V.NR VEDERLAGSFRIE TJENESTER

ENHET

PRIS

Stasjon Berlevåg

Metaller

Vederlagsfritt

Telefon:

+ 47 95 973324

Glass

Vederlagsfritt

Åpningtider:

Mandag og fredag 12:00-15:00

EE-avfall

Vederlagsfritt

Papp, papir, plast og lignende

Vederlagsfritt

Farlig avfall fra husholdninger

Vederlagsfritt

Kun kontant levering
Alle priser er inkl. mva.

Onsdag 15:00-18:00

Definisjoner
- MOTTAKSSTASJON:
Mottaksstasjon skal være et suplement til ordinære renovasjonsordninger for husholdning -og næringsavfall, og
omfatter kun ekstraordinært avfall (avfall som ikke omfattes av ordinær renovasjon) eller avfall som det er opprettet egne returordninger for.
- EKSTRAORDINÆRT HUSHOLDNINGSAVFALL: Omfatter avfall fra husholdninger som ikke inngår i den ordninære renovasjonsordningen eller avfall
som det er opprettet egne returordninger for.
- HUSHOLDNINGSAVFALL:
Som husholdningsavfall regnes avfall fra normal virksomhet i en husholdning (matrester, emballasje, papir, klær,
kasserte møbler og annet inventar, kasserte elektriske gjenstander mm). Kjøretøy, båter, bygg- og rivningsavfall , kloakkslam mm regnes i denne
sammenheng IKKE som husholdningsavfall.

-EKSTRAORDINÆRT NÆRINGSAVFALL:
for.
- NÆRINGSAVFALL:

Avfall som omfattes av den kommunale plikten eller avfall som det er opprettet egne returordninger

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

-AVFALL:
Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra
tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.
- SPESIALAVFALL:
Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller
næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

