
               931 28 Skellefteå  Information  

 2019-04-30  Referens:  

  Avfallsverksamheten 

  

 

 
   

Skellefteå kommun 

Samhällsbyggnad  

Vatten och avfall   

Telefon: 0910-73 50 00 

Postadress:  

931 28 

Skellefteå  

Besöksadress: 

Skeppargatan 16 

Skellefteå  

  

www.skelleftea.se 

Organisationsnummer:  

212000-2643 

 

 

Sida 1(2) 

11(2) 

Information om avfallshantering i fritidshus  

Nu tilldelas du egna kärl 

Vid årsskiftet trädde nya renhållningsföreskrifter i kommunen i kraft vilket innebär lite förändringar för er som 

fritidshusägare. Ni kommer nu att, istället för delade kärl, få egna sopkärl. Utgångspunkten är källsortering 

med 140 L grönt kärl för restavfall och 140 L brunt kärl för matavfall. Dessa kärl ansvarar ni för även vintertid 

då de ska placeras så att de inte är i vägen för plogbilen. Vid händelse av trasiga kärl anmäls detta till 

kundtjänst och kommunen byter då ut delar eller hela kärlet utan extra kostnad. Kärlen kommer ha etiketter 

med era adresser. 

Möjlighet att dela kärl 

Möjligheten med gemensamma avfallskärl med grannen finns fortsatt att söka via sjalvservice.skelleftea.se. Är 

ni fler än tre fritidshus som vill dela avfallskärl kallas detta för samgående och kan sökas via kundtjänst. Skicka 

då ett e-mail med vilka fastigheter samgåendet berör samt vem ni vill ha som kontaktperson för samgåendet. 

Ansök gärna om att dela kärl så snart som möjligt. Innan vecka 20 ska kärlen vara på plats.  

Tömningsdag och tömningsveckor 

Tömningsintervallet på kärlen är varannan vecka under veckorna 20-39. För Kågnäsvägen är detta tisdagar 

jämna veckor. Kärlen ska, inför tömning, placeras längs med vägen där sopbilen kör, se karta på baksidan. 

Antingen vid din fastighet, tillfälligt inför tömning vid vägen eller permanent på en av de platser som 

kommunen hänvisar till. Förpackningar, papper och tidningar ska alltid sorteras ut och lämnas på en 

återvinningsstation, ej slängas i det gröna avfallskärlet. Gå in på skelleftea.se/karta för att hitta var 

återvinningsstationerna finns i kommunen. 

Nu erbjuds även vinterabonnemang och helårsabonnemang 

En ytterligare förändring är att vi nu också erbjuder vinterabonnemang för fritidshusägare. Det innebär att 

avfallskärlet töms 5 gånger under vinterhalvåret i samband med lov och storhelger. Om ni vistas i stugan under 

vinterhalvåret krävs att ni har ett avfallsabonnemang. Taxan för vinterabonnemang och helårsabonnemang 

finns på skelleftea.se/avfall, klicka dig vidare till avgifter och fritidshus. Observera att placering av kärl skiljer 

sig från sommar och vintertid. 

Kartan på baksidan visar de, av kommunen, hänvisade platserna om ni inte kan ha kärlen i anslutning till er 

fastighet. 

Vid frågor, kontakta kundtjänst: 0910-73 50 00, tryck 3. 

Med vänliga hälsningar  

Avfallsverksamheten 
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Grön markering visar vart sopbilen kör. OBS Från och med i år kör sopbilen till vändplatsen förbi Kågnäsudden. 

De blå-vita rutorna visar vart kommunen kan hänvisa plats att ställa kärl. 


