
Behandlingstaxa 2021 – Äskya avfallsanläggning, Älmhult 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 

Asbest 750 Olika former av 
asbestavfall 

Deponering Äskya 

Aska 150 Aska från 
förbränningsanläggningar 

Deponering Äskya 

Avfall till deponi 1 050 Resterande avfall efter 
utsortering av 
återvinningsbart ur 
handels-, kontors-, 
industri-, bygg- och 
parkavfall samt manuellt 
plockat rivningsavfall 
Innehåller inget 
återvinningsbart material. 
Max 10% brännbart 

Deponering Äskya 

Betongskrot 100 Betong med/utan armering Förstärkningsmaterial Äskya 

Blandat avfall till 
försortering 

1 400 Blandat handels-, kontors-
, industri-, bygg-, rivnings- 
och parkavfall. Får 
innehålla återvinningsbart 
material - dock inte 
gummiavfall 

Sorteras till 
förbränning 
/återvinning /deponi 

Äskya 

Blåbetong 300 Deponering Äskya 

Brännbart avfall 1150 Utsorterat Brännbart 
industri, bygg- och 
rivnings-avfall. 

Förbränning Äskya 
(omlastning) 

Förorenade 
massor IFA 

195 Förorenade massor som 
inte innehåller farligt avfall 

Deponi/ sluttäckning Äskya 

Gatubrunnsslam 170 Avvattning Äskya 

Gjuterisand 150 Sluttäckning Äskya 

Hushållsavfall 750 Konventionellt 
hushållsavfall för 
förbränning. Gäller även 
för tillfälliga arrangemang 

Förbränning Äskya 
(omlastning) 

Hästgödsel 50 Stallgödsel Kompostering Äskya 



 
 

Morän 20 Massor lämpliga för 
sluttäckning enligt särskild 
kravspecifikation. Massor 
skall godkännas av SSAM 
före leverans. 

Upplag för 
sluttäckning 

Äskya 

Oljeskadade massor 
för behandling 

400 Oljeskadade massor från 
saneringsarbeten 

Behandling/ 
Deponering 

Äskya 

Schaktmassor 300 Sorterade massor i en 
fraktion tex tegelpannor 

Förstärkningsmaterial Äskya 

Slam 300 Slam från reningsverk Kompostering/ 
sluttäckning 

Äskya  

Sopsand 110  Sluttäckning Äskya 

Spån/ bark 25 Sågspån och barkrester Förbränning/ 
kompostering 

Äskya 

Stubbar 650 Stubbar, grövre stammar och 
större rötter 

Flisning och 
förbränning 

Äskya 

Tryckimpregnerat trä 2 000 Utsorterat tryckimpregnerat 
trä 

Förbränning Äskya 
(omlastning) 

Träavfall 125 Källsorterat träavfall, förutom 
tryckimpregnerat trä 

Flisning och 
Förbränning 

Äskya 
(omlastning) 

Trädgårdsavfall/ 
Vegetation 

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

Kompostering, 
Flisning och 
Förbränning 

Äskya 
(omlastning) 

Trädgårdsavfall ris 200 Trädgårdsavfall  Flisning och 
Kompostering 

Äskya 

 

Felsorteringsavgifter: För felsorterat avfall utgår utöver behandlingsavgift en felsorteringsavgift om  

5 000 kr per tillfälle om avlämnat avfall innehåller farligt avfall, om felsorterat avfall ej innehåller farligt avfall 
utgår felsorteringsavgift om 1 500 kr per tillfälle. 
 

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 400 kr/ påbörjad halvtimme. Även hjälp med lossning av avfall med hjullastare med 
pallgafflar debiteras med samma belopp.  
 


