
 

 

Behandlingstaxa 2021 – Häringetorp avfallsanläggning Växjö kommun 
 

 

Taxan gäller from 2021-01-01. I avgifterna ingår i tillämpliga fall lagstadgad deponiskatt om 540 kr/ton, samt 
förbränningsskatt om 100 kr/ton. Om resp. skatt förändras justeras avgifterna med motsvarande belopp. 
Lagstadgad moms tillkommer på dessa priser. 

Artikelnr. och 
Avfallstyp 

Avgift 
2021 
kr/ton 

Omfattar t ex 
Avsedd 
behandling 

Anläggning 

1.Hushållsavfall 825 Konventionellt Förbränning Häringetorp 
  hushållsavfall för  (omlastning) 
  förbränning. Gäller även   

  för tillfälliga   

  arrangemang.   

2.Hushållsavfall 1025 Hushållsavfall från Förbränning Häringetorp 
innehållande  kunder som erbjudits  (omlastning) 
matavfall  men valt att ej sortera   

  matavfall   

3.Sjukhusavfall 

825 
Brännbart avfall från 
sjukhus 

Förbränning 
Häringetorp 
(omlastning) 

200.Osorterat 1540 Blandat handels-, Sorteras till Häringetorp 
avfall  kontors-, industri-, bygg-, förbränning  

  rivnings- och parkavfall. /återvinning  

  Får innehålla /deponi  

  återvinningsbart material   

  - dock inte gummiavfall   

300.Avfall till 965 Resterande avfall efter Deponering Häringetorp 
deponi  utsortering av   

  återvinningsbart ur   

  handels-, kontors-,   

  industri-, bygg- och   

  parkavfall samt manuellt   

  plockat rivningsavfall   

  Innehåller inget   

  återvinningsbart material.   

  Max 10% brännbart   

201.Brännbart 
avfall 

800 Utsorterat Brännbart 
industri, bygg- och 
rivnings-avfall. 

Förbränning 
Häringetorp 
(omlastning) 

250.Träavfall 
behandlat 

350 Källsorterat behandlat 
träavfall, förutom 
tryckimpregnerat trä 

Flisning och 
Förbränning 

Häringetorp 
(omlastning) 

252.Tryck- 
impregnerat trä 

1300 
Utsorterat 
tryckimpregnerat trä 

Förbränning 
Häringetorp 
(omlastning) 

256. 
Obehandlat 
träavfall 

Ny Källsorterat obehandlat 
träavfall, förutom 
tryckimpregnerat trä 

Flisning och 
Förbränning 

Häringetorp 
(omlastning) 

354.Tyngre 
massor 

550 Rena massor tex större 
betongblock/ eller sten, 
jord, morän mm 

Deponering 
eller 
upplagsdrift 

Häringetorp 

351.Rena körbara 
massor 

365 
Sorterade massor i en 
fraktion tex tegelpannor 

Deponering 
eller 
upplagsdrift 

Häringetorp 



 

 
 
 

 

Artikelnr. och 
Avfallstyp 

Avgift 
2021 

kr/ton 
Omfattar t ex 

Avsedd 
behandling 

Anläggning 

353.Massor till 
sluttäckning 

200 Massor lämpliga för 
sluttäckning enligt 
särskild 
kravspecifikation. 
Massor skall 
godkännas av 
renhållningsavdelni
ngen före leverans. 

Upplag för 
sluttäckning 

Häringetorp 

204.Rens från 
reningsverk 

1090 Avvattnat 
gallerrens från 
reningsverk 

Förbränning Häringetorp 
(omlastning) 

501. Flytande 
avfall 

415 Endast från 
dagvattenbr
unnar. 

Förbränning Häringetorp 
(omlastning) 

301. Aska 965 Aska från 
förbränningsanlägg
ningar 

Förbränning Häringetorp 
(omlastning) 

305. 
Asbesthaltigt 
avfall 

750 Olika 
former av 
asbestavf
all 

Sorteras till 
förbränning 
/återvinning 
/deponi 

Häringetorp 

350. 

Oljeskadade 
massor för 
behandling 

400 Oljeskadade 
massor från 
saneringsarbeten 

Deponering Häringetorp 

15. Gödsel 375 Stallgödsel Förbränning Häringetorp 
(omlastning) 

150. 
Trädgårdsavfall 

200 Trädgårdsavfall. Får 
ej 
innehålla sten eller 
andra föroreningar 
tex plast 

Flisning och 
Förbränning 

Häringetorp 
(omlastning) 

352. Betong 200 Betong med/tan 
armering 

Förbränning Häringetorp 
(omlastning) 

255. 
Stubbar/grövre 
stammar 

650 Från parker mm. Deponering 
eller 
upplagsdrift 

Häringetorp 

500. Gipsrest 1305 Förorenad gips Deponering 
eller 
upplagsdrift 

Häringetorp 

57. Farligt avfall (ej 
tryckimp) 

Lägst 
1000 

Avfall efter 
överenskom
melse 

Upplag för 
sluttäckning 

Häringetorp 

503. Däck 50 
kr/styck 

Däck med/utan fälg Förbränning Häringetorp 
(omlastning) 

356. Större sten 50 Större stenar   



 

Särskilda prisöverenskommelser: För kunder med över 100 ton avfall per år för viss avfallstyp och som väger 

avfall med våg kort kan särskild pris- och leveransöverenskommelse tecknas. 

 
Felsorteringsavgifter: För felsorterat avfall utgår - utöver behandlingsavgift - en felsorteringsavgift om 5000 kr 

per tillfälle om avlämnat avfall innehåller farligt avfall, om felsorterat avfall ej innehåller farligt avfall utgår 

felsorteringsavgift om 1500 kr per tillfälle. 

 
Faktureringsvillkor: Vid enstaka fakturering av avfall under 1000 kr per tillfälle utgår faktureringsavgift om 150 kr 

per faktura. Faktura till företag medges efter kreditkontroll. Om företag vid upprepade tillfällen brister i betalning av 

faktura, sker mottagning av avfall endast efter betalning med betalkort. 

 
Maskinhjälp: Hjälp med att skrapa loss material som fastnat i lastväxlarflak, komprimatorer och där till liknande 

anordningar vid fastfrysning, för hårt komprimerat eller där materialet inte går att lossa av annan anledning 

debiteras med 425 kr/tillfälle. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med pallgafflar debiteras med 

samma belopp. 

 
 
 

 
Övrigt avfall 

Enligt 
överens-

kommelse 

Annat avfall som inte kan 
härledas till övriga 
avfallstyper förtecknade i 
behandlingstaxan. 

  

     

 


