
AVFALLSSORTERINGSGUIDE  
  för företag och verksamheter 

 
 

Älvsbyns Energi AB jobbar aktivt för att minska mängden osorterat avfall. Genom att sortera ditt avfall ökar du 

möjligheten till återvinning och återanvändning. Dessutom är det alltid billigare för dig att lämna ditt avfall 

sorterat! 

Minimiavgift vid invägning samt besök på rampen är 300 kr/tillfälle. OBS! Lämna ej ditt privata avfall med 

firmaregistrerade fordon och/eller bil, lastbil, släp med mera som är märkt med företagsnamn. Då kommer du att 

debiteras för ditt besök på återvinningscentralen.  

Vi hoppas att denna guide ska underlätta för Er att effektivisera avfallshanteringen. Har ni frågor kan ni kontakta oss på 

info@energi.alvsbyn.se. Mer information finns även på vår hemsida www.alvsbynsenergi.se/renhallning.  

Fraktion 
Prisexempel kr/ton 
exkl. moms* 

Osorterat avfall 
Industri-/verksamhetsavfall innehållande olika material som behöver sorteras.  

3 900 – 5 000 

Brännbart avfall 
Ex. Täckpapp, tapeter, trasor, handskar, heltäckningsmattor, linoleummattor, engångsemballage, 
polyetenplast, frigolit, plaströr, plastförpackningar, tomma plasthinkar och penslar. 

1 450 

Trä (obehandlat)  
Ex. Formvirke, dörrar och karmar utan glas, rivningsvirke, spånskivor, plywood, MDF-skivor. 

100 

Trä (behandlat) 
Ex. Målat och lackat trä. 

500 

Trä (tryckimpregnerat) 
Trä som är tryckimpregnerat (ej slipers). Ex. trallvirke.  

2 900 

Slipers 
Slipers med eller utan metallplattor.  

1 200 – 1 400 

Lastpallar 
EU-pall, byggpall och engångspall. Pallarna ska vara hela. 

0 

Trä som kräver förbehandling 
Ex. Dörrar och karmar med glas, trä som är sammansatt med andra material såsom möbler. 

1 200 – 2 000 

Deponiavfall 
Ex. Mineralull, mineraliska produkter, isolering, gips, toalettstolar, handfat, glaskross, kakel, klinker, 
betong, slagg, aska, sot, sten och avtäckningsmassor.  

350 – 1 800 

Organiskt avfall 
Ex. Park- och trädgårdsavfall, ris, rena schaktmassor, stubbar och stockar. 

50 – 1 550 

Sand 
Ren sand (Kornstorlek < 2 mm). Får ej vara blandat med andra material.  

0 

Metallskrot 
Ex. Armering, gjutjärn, ventilationsplåt, plåtreglar, tak- och fasadplåt, metallspill från rörmokeri, 
rostfritt stål, stål, koppar, stålband och tomma plåthinkar. 

0 

Elektronik som omfattas av producentansvar 
Ex. Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, armaturer, småbatterier, uppladdningsbara batterier, 
borrmaskiner, spisar, köksfläktar, tvättmaskiner, diskmaskiner, kylar och frysar. 

0 

Elektronik som ej omfattas av producentansvar 
Elektronik som vanligtvis inte används i hushåll. Ex. Elskåp, diverse styr- och reglerutrustning.  

3 000 

Farligt avfall 
Asbest/eternit (måste vara inplastat), slipers, aerosoler, spillolja, färg-, lack-, och limavfall, rengöring 
och vaskmedel och lösningsmedel. 

1 200 – 2 900 

Byggmaterial 
Ex. Asfalt, betong, borrsand och tegel. 

50 – 375 

Däck 
Personbilsdäck med eller utan fälg. 

500 – 2 000 

Wellpapp 
Ex. Kartonger och emballage.  

0 

* Preliminär kostnad. För mer information se gällande Renhållningstaxa 
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Instruktion för att lämna farligt avfall på återvinningscentralen –  

företag och verksamheter 

Företag och verksamheter som producerar, transporterar, hanterar, behandlar, mäklar och handlar med farligt avfall 

omfattas av antecknings- och rapporteringsskyldighet. OBS! Det är vanligt att du som företagare eller 

verksamhetsutövare är en producent av farligt avfall. 

Producent:  Den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning 

eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning. 

Transportör:  Den som antingen transporterar sitt eget eller andras avfall från en plats till en annan. 

Insamlare:  Den som tar emot avfallet från en annan part.  

Producenter, transportörer och insamlare är skyldiga att anteckna samt till Naturvårdsverket rapportera hanteringen av 

farligt avfall. Älvsbyns Energi AB är en insamlare av farligt avfall eftersom det kan lämnas på återvinningscentralen. För att 

Älvsbyns Energi AB ska kunna uppfylla skyldigheten att anteckna och rapportera farligt avfall behöver företagare och 

verksamhetsutövare som vill lämna farligt avfall på återvinningscentralen följa denna instruktion.  

 

På Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se) finns ytterligare information om företag och verksamheters 

antecknings- och rapporteringsskyldighet. 

 

Tips! Om du inte har tillstånd att transportera ditt farliga avfall själv så finns det aktörer som kan hjälpa dig med detta. 

Dessa aktörer erbjuder oftast en komplett lösning där de hämtar ditt farliga avfall och därefter hjälper dig med att 

upprätta anteckning samt inrapportering till avfallsregistret.  

Vill du lämna farligt avfall på återvinningscentralen? Gör så här… 

1. Fyll i, skriv ut och signera blankett för farligt avfall innan transporten påbörjas.  

 

2. Transportera det farliga avfallet till återvinningscentralen. 

 

3. Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen och informera om att du vill lämna farligt avfall.  

 

4. Överlämna blanketten till personalen på återvinningscentralen. 

 

5. Spara en kopia av blanketten för din verksamhets anteckningar. 

 

6. Lämna de uppgifter som antecknats elektroniskt senast två dagar efter borttransport och spara 

anteckningen i minst tre år.  

 

http://www.naturvardsverket.se/

