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Mottagningsavgifter för material till
sluttäckning och verksamhetsavfall
Avgifterna gäller från 1 januari 2022.
Samtliga avgifter är exklusive moms.
I det fall avlämnat avfall inte överensstämmer med vad som uppgetts kan AÖS kräva att
avfallet hämtas och transporteras bort från anläggningen. AÖS äger även rätt att ta hand
om felaktigt uppgett eller felaktigt sorterat avfall och då klassa om det till rätt
avfallskategri samt att därutöver debitera tilläggsavgift.
Tilläggsavgift för felaktigt uppgett eller felsorterat avfall: 1 000 kr/ton.

1. Mottagningsavgifter för material till sluttäckning
För mottagning av material för sluttäckning krävs att avfallslämnaren i förväg lämnar en
godkänd grundläggande karaktärisering lämnats in till AÖS. Saknas detta kommer AÖS
i enlighet med gällande lagkrav avvisa materialet och meddela tillsynsmyndigheten.
Priser exkl moms

Bångahagen
Mariestad

Odenslund
Gullspång

Risängen
Skövde

Material för tillformning under tätskikt*

180 kr/ton

Tas ej emot

250 kr/ton

Bärlagermaterial och material ovan tätskikt
Stenar under 0,5 m i endera riktningen
150 kr/ton
Sten över 0,5 m i endera riktningen
250 kr/ton

Tas ej emot
Tas ej emot

200 kr/ton
300 kr/ton

Betong- och tegelpannor fria från
föroreningar
Betong, tegel och liknande byggavfall
under 0,5 m i endera riktningen
Betong, tegel och liknande byggavfall
över 0,5 m i endera riktningen

0 kr/ton

0 kr/ton

60 kr/ton

150 kr/ton

Tas ej emot

200 kr/ton

250 kr/ton

Tas ej emot

300 kr/ton

Bärlagermaterial utan lerinblanding och
fria från föroreningar

0 kr/ton

0 kr/ton

0 kr/ton

Priser exkl moms

Bångahagen
Mariestad
60 kr/ton

Schaktmassor som kan tas emot ovan
tätskikt, utan sten med storlek över 0,3 m
Schaktmassor som kan tas emot ovan
200 kr/ton
tätskikt, med sten med storlek över 0,3 m
Parkavfall till kompostering
Slam från reningsverk*

Odenslund
Gullspång
40 kr/ton

Risängen
Skövde
60 kr/ton

200 kr/ton

200 kr/ton

200 kr/ton
Tas ej emot 300 kr/ton
Enl separat överenskommelse

* Om massorna riekarar att innehålla föroreningar ska särskild bedömning göras innan mottagande.
Enligt krav från tillsynsmyndighet ska bedömning göras för respektive avfallsslag samt per
anläggning/plats där materialet uppstått.

Andra material för sluttäckning kan förekomma, sådana avtalas separat.
Leverans av sluttäckningmaterial till Karlsborgs fd deponi och Borrebodas fd deponi
(Töreboda) sker enligt överenskommelse med MEWAB, tfn 054 - 15 07 76 respektive
info@mewab.se.

2. Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall
Vid samtliga återvinningscentraler gäller att verksamheter ska betala avgift för att lämna
avfall. Vid återvinningscentralerna i Falköping, Skara, Skövde och Tibro hänvisas
verksamhetsavfall till entreprenör på eller i närheten av respektive ÅVC.
2.1 Avgifter per avfallslag
På återvinningscentral där våg finns ska avfallet vägas.
Vid Hjo och Karlsborgs ÅVC får leverans av avfall med större bil endast ske efter
särskilt godkännande av AÖS.
Priser exkl moms

Bångahagen
Mariestad
2 200 kr/ton

Hjo

Karlborg

350 kr/m3*

350 kr/m3*

Returträ
Ris och grenar
Parkavfall till kompostering
Betong
Sten, kakel, porslin etc
Gips
Sten och glasfiberull
Osorterat icke farligt avfall,
helt fritt från farligt avfall
och elavfall

700 kr/ton
600 kr/ton
Se avsnitt 1
Se avsnitt 1
Se avsnitt 1
1 700 kr/ton
3 000 kr/ton
Tas ej emot

Tas ej emot**
Tas ej emot**
100 kr/m3*
Tas ej emot
300 kr/m3*
425 kr/m3*
120 kr/m3*
Tas ej emot

95 kr/m3*
80 kr/m3*
100 kr/m3*
Tas ej emot
300 kr/m3*
425 kr/m3*
120 kr/m3*
Tas ej emot

Tryckimprenerat trä, inkl
slipers och elstolpar
Asbest

2 850 kr/ton

1 140 kr/m3*

1 140 kr/m3*

Tas ej emot

Tas ej emot

Tas ej emot

Brännbart avfall

Annat farligt avfall
Tas ej emot
Tas ej emot
Tas ej emot
*Per påbörjad kubikmeter
** Tillståndvillkoren för träavfall vid Hjo ÅVC gör att dessa mängder inte kan tas emot
under 2022.

Återvinningskort
Företag med mindre mängder verksamhetsavfall kan teckna återvinningskort (tidigare
även kallat årskort) med AÖS för avlämnande av sorterade avfallslag vid någon av
följande återvinningscentraler:
i Hova/Gullspång – Odenslunds ÅVC
i Hjo – vid Hjo ÅVC
i Karlsborg – vid Karlsborgs ÅVC
i Mariestad – vid Bångahagen ÅVC
i Töreboda – vid Borreboda ÅVC
För avlämnande av mindre mängder verksamhetsavfall i
Falköping – kontakt tas med PR-slamsugning vid Falevi avfallsanläggning
Skara - kontakt tas med Suez vid Rödjorna ÅVC
Skövde – kontakt tas med XR miljöhanterings företagsÅVCn på Energivägen
Tibro – kontakt tas med XR miljöhantering vid Tibro ÅVC
Vid tecknade av återvinningskort med AÖS
Kontakt tas med personal vid respektive återvinningcentral. Återvinningskort kan ej
tecknas för flera återvinningscentraler på samma gång utan gäller endast för den
återvinningscentral där det tecknats.
Ansökan om återvinningskort görs via blankett och bygger på totalt uppskattade årlig
mängd avfall. Förpackningar och elavfall hanteras utanför uppskattade mängder.
AÖS äger rätt att revidera bedömningen om förhållanden förändras.
Återvinningskortet kan enbart tecknas för avfallsleveranser som sker med personbilar
med eller utan släpkärra eller för lätt lastbil.
Avfallsmängd
Kbm/år

Pris (kr/år)
Exkl moms

(ett lass, vanligt hyrsläp)
Upp till 4 kbm, 0,6 ton
500 kr
(ett lass, bilsläpkärra med grindar)
Upp till 10 kbm, 1,5 ton 1 000 kr
(tre lass, bilsläpkärra med grindar)
Upp till 30 kbm, 4,5 ton 2 500 kr
(ett lass varannan månad, bilsläpkärra med grindar)
Upp till 60 kbm, 9 ton
5 000 kr
(ett lass varje månad, bilsläpkärra med grindar)
Upp till 120 kbm, 18 ton 10 000 kr
(ett lass varannan vecka, bilsläpkärra med grindar)
Upp till 240 kbm, 36 ton 20 000 kr
(ett lass varje vecka, bilsläpkärra med grindar)
Upp till 520 kbm, 78 ton 30 000 kr
Återvinningskort kan ej tecknas för överstigande volymer. Kontakta entreprenör.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Ett av förordningens syften är att skydda enskildas
personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
Direktionen AÖS är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av
personuppgifter inom direktionens verksamhet är laglig.
AÖS Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@skovde.se, 0500-49 80 00.
Ändamål och grunder för behandlingen
De personuppgifter som du lämnar på den här blanketten används för att kunna uppfylla
åtaganden enligt lag eller avtal och för att handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt.
Handlingar som kommer in till AÖS anses som huvudregel utgöra allmänna handlingar.
Eftersom vi är en offentlig verksamhet gäller särskilda regler för hur handlingarna får
hanteras samt om och när de får lämnas ut, gallras eller bevaras.
Varifrån uppgifterna kommer
Vi kan komma att komplettera dina uppgifter med information från Lantmäteriets
fastighetsregister och andra myndigheter.
Vilka som tar del av uppgifterna
Anställda och förtroendevalda hos AÖS kommer att ta del av personuppgifter för att
utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter som behövs för att hantera fakturor och
betalning av dem skickas till organisationer som hjälper oss med det. Vid it-support kan
it-tekniker komma att ta del av uppgifter. När ärenden överklagas skickar vi uppgifter
till överklagningsinstanser. De flesta av våra handlingar och uppgifter är allmänna och
omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten, företag och
massmedia har rätt att begära ut dem.
Hur länge uppgifter sparas
Personuppgifter lagras och gallras enligt AÖS dokumenthanteringsplan som är beslutad
med stöd av arkivlagen.
Rättigheter för den som är registrerad
Du har du rätt att:
• begära ett utdrag med dina personuppgifter
• begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter
• begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
• invända mot behandlingen av dina personuppgifter
• begära dataportabilitet (överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig) i vissa fall
• klaga hos Datainspektionen på vår behandling av registrerade personuppgifter.
Frågor?
Om du har frågor eller vill utnyttja någon av dina rättigheter ska du kontakta vår
kundtjänst, info@avfallskaraborg.se

