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Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall 

Avgifterna gäller från 1 januari 2023. 

 

Allmänt 

Enbart sorterat avfall tas emot.  

 

Avfall endast tas emot från mindre verksamheter med mindre mängder 

avfall. Undantag från detta framgår under rubriken ”Övrig mottagning av 

verksamhetsavfall”. Undantagen rör enbart Bångahagen, Götene, Hjo och 

Karlborgs ÅVC.  

 

Verksamhet som avlämnar avfall är skyldig att följa personalens 

instruktioner. Om detta inte sker kan återvinningskortet återtas, viket även 

innebär att verksamhetens rättighet att lämna avfall på aktuell plats upphör. 

 

Farligt avfall tas inte emot från verksamheter. Undantag utgörs av olika typer 

av elavfall samt impregnerat träavfall.  

Kontakta personal på aktuell plats innan sådant avfall lämnas.  

För dessa typer avfall krävs, enligt gällande lagstiftning om spårbarhet på 

farligt avfall, särskild dokumentation krävs både för hos den som avfallet 

uppstår, hos den som transportera avfallet samt hos den som tar emot 

avfallet. För elavfall ska det avlämnarintyg som fås via El-kretsen användas.   

 

Se mer på Naturvårdverkets hemsida: 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-

avfall/rapportera-till-avfallsregistret/#E1123436580 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/#E1123436580
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/#E1123436580
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Platser för mottagande 

Mottagningsavgifterna gäller för mottagning av verksamhetsavfall vid 

följande återvinningscentraler (ÅVC).  

- i Essunga kommun: Krusegårdens ÅVC 

- i Gullspångs kommun: Odenslunds ÅVC 

- i Götene kommun: Götene ÅVC 

- i Hjo kommun: Hjo ÅVC 

- i Karlsborg kommun: Karlsborgs ÅVC 

- i Mariestads kommun: Bångahagen ÅVC 

- i Töreboda kommun: Borreboda ÅVC 

 

För avlämnade av mindre mängder verksamhetsavfall i 

- i Falköpings kommun: kontakta PR-slamsugning vid Falevi 

avfallsanläggning 

- i Grästorps kommun: mottagning sker vid Forshalls ÅVC i enlighet 

med rutiner och avgifter som regleras i separat dokument 

- i Skara kommun: kontakta Prezero företagsÅVC vid Röjorna 

- i Skövde kommun: kontakta XR Miljöhanterings företagsÅVC på 

Energivägen 

- i Tibro kommun: kontakta XR Miljöhantering vid Tibro ÅVC 

- i Vara kommun: kontakta RagnSells företagsÅVC på Turbingatan 

 

Observera att annan entreprenör inom avtalsbranschen kan användas för 

hämtning och behandling av avfall. 

 

Information och avgifter för mottagning av avfall i sluttäckningsändamål 

regleras i separat dokument. 
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Mottagning från verksamhet med återvinningskort 

Mindre verksamheter med små mängder avfall kan, i enlighet med dess avgifter, teckna 
återvinningskort för avlämnande av sorterade avfallsslag.  

Återvinningskort kan enbart tecknas för avfallsleveranser som sker med personbilar med eller utan 
släpkärra eller för lätt lastbil. 

Återvinningskortet gäller enbart för den ÅVC som den tecknats för, dvs om tillgång till flera 
anläggningar behöver flera återvinningskort tecknas. 

Ansökan om återvinningskort görs via blankett som bygger på totalt uppskattad årlig mängd avfall. 
Beroende på anläggning används volym eller vikt för bedömning.  

Förpackningar och elavfall hanteras utanför uppskattade mängder. A&ÅS äger rätt att revidera 
bedömningen om förhållandena ändras. 

Vid enstaka leverans kan ”tillfälligt återvinningskort” tecknas. Faktura skickas då i enlighet med 
avlämnad mängd inom samma intervall som framgår av nedan. 

 

Avgifter för återvinningskort (samtliga avgifter är exklusive moms): 
 

- För årlig avfallsmängd upp till 0,5 ton/4 kbm: 700 kr. 

Avser under ett kalenderår t ex en avlämning av avfall med fullastad vanligt hyrsläpkärra.  

 

- För årlig avfallsmängd upp till 1,5 ton/10 kbm: 1 200 kr. 

Avser exempelvis, under ett kalenderår, en avlämning av avfall där avlämning sker med 
fullastad bilsläpkärra med grindar. 

 

- För årlig avfallsmängd upp till 5 ton/30 kbm: 3 600 kr. 

Avser exempelvis, under ett kalenderår, tre avlämningar av avfall där avlämning sker med 
fullastad bilsläpkärra med grindar. 

 

- För årlig avfallsmängd upp till 10 ton/60 kbm: 7 500 kr. 

Avser exempelvis, under ett kalenderår, sex avlämningar av avfall där avlämning sker med 
fullastad bilsläpkärra med grindar (t ex avlämning en gång varannan månad). 
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- För årlig avfallsmängd upp till 20 ton/120 kbm: 15 000 kr. 

- Avser exempelvis, under ett kalenderår, sex avlämningar av avfall där avlämning sker med 
fullastad bilsläpkärra med grindar (t ex avlämning en gång per månad). 

 

- För årlig avfallsmängd upp till 40 ton/240 kbm: 30 000 kr. 

- Avser exempelvis, under ett kalenderår, sex avlämningar av avfall där avlämning sker med 
fullastad bilsläpkärra med grindar (t ex avlämning en gång varannan vecka). 

 

Mängder som överstiger ovanstående nivåer tas inte emot, kontakta entreprenör. 

 

Blankett för Ansökan om återvinningskort för företag kan återfinns bland A&ÅS e-tjänster: 
https://avfallskaraborg.se/Informationtaxaavgifter/etjansterblanketter/ 

  

https://avfallskaraborg.se/Informationtaxaavgifter/etjansterblanketter/
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Övrig mottagning av verksamhetavfall 

Samtliga avgifter är exklusive moms. 

 

I det fall avlämnat avfall inte överensstämmer med vad som uppgetts kan A&ÅS kräva att avfallet 
hämtas och transporteras bort från mottagande anläggning.  

A&ÅS äger även rätt att ta hand om felaktigt uppgett eller felaktigt sorterat avfall och klassa om det 
till rätt avfallskategori samt därutöver debitera tilläggsavgift. 

Tilläggsavgift för felaktigt uppgett eller felsorterat avfall:  

Vid anläggning med våg:  1 000 kr/ton 

Vid anläggning utan våg:  500 kr/kbm 

 

Mottagning av större mängder avfall vid Hjo och Karlsborgs ÅVC 

Mottagning får endast ske om särskilt godkännande erhållits av A&ÅS och enbart av nedanstående 
avfallsslag.  

Parkavfall till kompostering:  150 kr/kbm 

Grenar och ris:  100 kr/kbm 

Brännbart restavfall*: 400 kr/kbm 

*Gäller endast för verksamheter som sedan tidigare fått godkännande för sådan avlämning. 

 

Mottagning av större mängder avfall vid Bångahagen och Götene ÅVC 

Nedanstående avfallsslag tas emot. Mottagning sker över våg.  

Parkavfall till kompostering*:  300 kr/ton 

Grenar och ris:  750 kr/ton 

Returträ: 750 kr/ton 

Gips: 1 900 kr/ton 

Kakel, tegel, porslin etc*: 250 kr/ton 

Brännbart restavfall: 2 500 kr/ton 

*För Bångahagen gäller den mottagningsavgifter som framgår separat dokument för ”mottagning av 
material till sluttäckning”. 
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Mottagning av tryckimpregnerat träavfall 

Tryckimpregnerat träavfall utgör farligt avfall och tas endast emot om giltig dokumentation 
upprättats, se mer under rubriken ”Allmänt”  

Kontakt med personalen måste ske för att inhämta de uppgifter som anläggningen, enligt 6 kap 
Avfallsförordningen rörande spårbarhet för farligt avfall, är skyldig att rapportera in till 
Naturvårdsverket (Avfallsregistret). 

Mottagning av tryckimpregnerat träavfall: 3 300 kr/ton 
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