
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitets- och 

sorteringsguide - Avfall 
Innehåller information och regler för dig som avlämnar avfall till Dåva kraftvärmeverk. 
  

Uppdaterad 2019-04-01 



 

Vem får avlämna avfall? 

Kommuner, landsting & stat 

Som ett kommunägt bolag är vårt 
uppdrag att medverka i utvecklingen för 
ett långsiktigt och hållbart samhälle. Det 
tjänsteutbud vi erbjuder är: 
 
Hushållsavfall, grovavfall (från ÅVC), 
specialavfall (riskavfall), avfall som 
betraktas som ”känsligt material” 
(sekretess), transport, lagring och 
bearbetning. 

 

Insamlingsbolag 

Tillsammans hittar vi effektiva lösningar 
för era behov. Vi är er partner och genom 
hög tillgänglighet är det effektivt att 
lämna avfall hos oss. Det tjänsteutbud vi 
erbjuder är: 
 
Verksamhetsavfall, specialavfall (riskavfall), 
avfall som betraktas som ”känsligt material” 
(sekretess), farliga avfall, lagring och 
bearbetning.  

Industrier 

Vi har många års erfarenhet av olika 
typer av avfallsfraktioner från industrier. 
Genom ett tätt samarbete löser vi era 
avfallsproblem. Det tjänsteutbud vi 
erbjuder är: 
 
Verksamhetsavfall, specialavfall (riskavfall), 
avfall som betraktas som ”känsligt material” 
(sekretess) och bearbetning.  

 

Observera! 

◼ För att få avlämna avfall till Dåva 1 
kraftvärmeverk måste det finnas ett 
upprättat avtal. 

◼ Företagare med enstaka eller mindre 
volymer hänvisas till de 
insamlingsbolag som finns på 
marknaden. 

◼ Privatpersoner hänvisas till 
kommunens återvinningscentraler 
(ÅVC). 

Information 

Avlämning av avfall sker normalt måndag – fredag: 07:00-16:00.  

Avlämning av avfall övrig tid endast efter särskild överenskommelse, kräver våg- och 

passerkort. Vissa sortiment, t.ex. Farligt Avfall, måste aviseras innan avlämning då de kräver 

särskilt mottagande och hantering.  

 

Besöksadress: Dåva Energiväg 1, 905 95 UMEÅ. 

◼ Kontakt Vågstation:  090-16 00 50  Vardagar 7:00 – 16:00 

◼ Kontakt Kontrollrum:  090-16 00 62  Övrig tid. 

 

 

 
 

Generella villkor för leverans till Dåva kraftvärmeverk 

▪ Avfall till energiåtervinning ska vara utsorterat brännbart avfall enligt 

Avfallsförordningen (2011:927). 

▪ Giltigt signerat avtal krävs för inleverans. 

 

Stickprov och besiktning  

Genom stickprov och besiktning som tas slumpvis i samband med att avfallet tas emot på anläggningen  

kontrolleras att de avtalade kraven uppfylls. Avlämnat avfall som avviker från fastställda krav kan  

vrakas eller mottagas mot uttagande av en särskild avvikelseavgift. I de fall Umeå Energi väljer att vraka  

avlämnat avfall som avviker från de avtalade kraven, återgår äganderätten till avfallet till kunden och  

kunden skall efter skriftlig begäran från Umeå Energi omedelbart, dock senast inom fem (5) arbetsdagar  

från det att en sådan skriftlig begäran avsänts, återhämta avfallet. 

 



 

Generella villkor för leverans till Dåva kraftvärmeverk 

▪ Avfall till energiåtervinning ska vara utsorterat brännbart avfall enligt 

Avfallsförordningen (2011:927). 

▪ Giltigt signerat avtal krävs för inleverans. 

▪ Max 1 vikt% halogener. 

▪ Kunden skall deklarera typ av avfall som sedan ligger till grund för invägning och 

fakturering. 

▪ Misstanke om felaktigt sorterat avfall skall meddelas vågstationen. 

▪ Vid monofraktion eller annat komplicerat avfall kontakta Umeå Energi innan leverans. 

 

Avfall som ej får förekomma 

▪ Asbesthaltigt avfall. 

▪ Elektronikprodukter.  

▪ Avfall innehållande PVC (golvmattor, avloppsrör m.m.). 

▪ Avfall innehållande gips. 

▪ Metall, isolering samt inert material (betong, asfalt, sten/grus m.m.). 

▪ Rullat, pressat eller på annat vis komprimerat. 

▪ Vajrar, trossar, spännband och liknade material. 

▪ Hela larvband/transportband av gummi (kunden skall sönderdela innan leverans). 

▪ Stora metallstycken som är sammansatt med avfallet.  

▪ Tryckkärl (gasflaskor, brandsläckare m.m.). 

▪ Explosiva, radioaktiva, giftiga & frätande ämnen. 

 

Villkor på avfall som levereras till bunker 

▪ Max storlek på solida objekt 20x20x80cm. 

▪ Enstaka rep/band/presenningar etc. i leveransen får max vara 2m. 

▪ Fukthalt ska understiga 60 %. 

▪ Snö & is får ej förekomma i avfallet, även täckta flak/komprimatorer skall vara  

fri från snö.  

▪ Värmevärde 8-15MJ/kg. 

▪ Avfallet får ej vara dammande. 

▪ Se även de Generella villkoren och Avfall som ej får förekomma. 

 

 



 

Villkor på avfall som levereras till lager för krossning/bearbetning 

▪ Brännbart avfall med storlek över 20x20x80cm men en max storlek på 

80x100x100cm. 

▪ Brännbart avfall med storlek över 80x100x100cm skall kunden sönderdela själv till 

den godkända storleken (max 20x20x80cm) för direktleverans till bunker, alternativt 

till bearbetning (max 80x100x100cm). Vid avvikelse kan lass vrakas alternativt 

ytterligare hanteringskostnad tillkomma. 

▪ Brännbart avfall till bearbetning får inte innehålla metall. 

▪ Plaströr accepteras (ej PVC) upp till en diameter av 60cm. Plaströr över 60cm i 

diameter skall klippas/sågas innan leverans i max 80cm långa bitar. 

▪ Lastpallar och långa brädor accepteras. 

▪ Slangar som är rullade (slangrullar) får max vara 100cm i diameter, över 100cm i 

diameter måste det klippas innan leverans. 

▪ IBC-behållare skall vara tömda och droppfria, i vissa fall även rengjorda. Behållaren 

skall vara delad i mindre bitar. Metall accepteras inte. 

▪ Se även de Generella villkoren och Avfall som ej får förekomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observera! Umeå Energi har rätt att avvisa transporter om avfallet inte uppfyller avtalskraven och 

när avlämningen i strid mot Umeå Energis anvisningar och avlämningsvillkor för de olika avfallsslagen 

beivras. Detta kan innebära extrakostnader för kunden och vid upprepade överträdelser kan kunden 

stoppas från fortsatt avlämning. Umeå Energi förbehåller sig även rätten att avvisa avfallsavlämningar som 

är uppenbart olämpliga eller strider mot villkoren. 

Umeå Energi har rätt till att avvisa kund eller av kunds anlitade transportör om de åsidosätter gällande 

trafikregler samt säkerhetsföreskrifter som gäller inne på Umeå Energis område. Dessa trafik och 

säkerhetsrutiner (återfinns på vågstationen) skall varje person som beträder området läsa. 

Umeå Energis avfallstjänster 
 

Hushållsavfall 

Avfall från hushåll, kärl och säckavfall 

”Gröna tunnan” 

Verksamhetsavfall överstort 

Brännbart avfall från industri och 

verksamheter 

Brännbart avfall från 

återvinningscentraler 

(max 80x100x100cm) 

Farligt avfall 

Färgburkar (lösnings-/vattenbaserade) 
Oljefilter 

Absorbenter 
Förorenade emballage 
Tryckimpregnerat trä 

Bygg & rivningsavfall innehållande FA 
Slipers utan metallplattor,  

spik/skruv etc. 

Verksamhetsavfall 

Brännbart avfall från industri och 

verksamheter 

Brännbart avfall från 

återvinningscentraler 

(max 20x20x80cm) 

Verksamhetsavfall gummi 

Produktionsspill av gummi 

Rivna gummidäck (utan fälg) 

(max 10x10x10cm) 

Specialavfall 

Sekretess (pappersdokument) 
Läkemedel 

Skärande & stickande avfall 
Cytotoxiska läkemedel och cytostatika 

Annat avfall som kräver separat 
hantering 

Animaliska biprodukter 

För mer information eller frågor gällande avfall och leverans vänligen kontakta: 

Mottagning/invägning: Vågstationen, 090-16 00 50 eller vagstation@umeaenergi.se 

Avtal: Tobias Gimbergsson, 070-578 24 74 eller tobias.gimbergsson@umeaenergi.se 

Bränsle/lager: Anders Friberg, 090-16 03 99 eller anders.friberg@umeaenergi.se 

Eller besök vår hemsida på www.umeaenergi.se 

! 

Varje avfallstjänst, utom verksamhetsavfall & verksamhetsavfall överstort, kräver ett separat avtal. 
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Dåva 1 Kraftvärmeverk 

Dåva 1 kraftvärmeverk är energieffektiv och miljöanpassad anläggning med avfall som 

bränsle. Fjärrvärme och el produceras av sorterat brännbart avfall, som inte kan tillvaratas 

på annat sätt. 

I anläggningen utvinner vi värme och el och återvinner dessutom energin från rökgaserna. 

Bakom den mjukt utformade fasaden döljer sig rejäla krafter: Värmen som produceras här 

kan värma cirka 18 000 normalvillor under ett helt år. Bruttoproduktionen av el är tillräcklig 

för att försörja cirka 6 500 villor med hushållsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta Dåva 1 

◼ Start: År 2000.   

◼ Effekt: 65 MW (fjärrvärme 50 MW + el 15 MW). 

◼ Bränslen: Brännbart avfall. 

◼ Verkningsgrad: 99 %. 

◼ Förbränningskapacitet: 160 000 ton/år (20 ton/timme). 

◼ Reningsgrad: Försurade gaser och partikelbundna föroreningar 99,5 %. 

 


