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Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall 

vid Forshalls ÅVC 

Avgifterna gäller från 1 januari 2023. 

 

Allmänt 

Enbart sorterat avfall tas emot.  

 

Avfall endast tas emot från mindre verksamheter med mindre mängder 

avfall.  

 

Verksamhet som avlämnar avfall är skyldig att följa personalens 

instruktioner. Om detta inte sker kan återvinningskortet och tillhörande tagg 

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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Mottagning från verksamhet  

Mindre verksamheter med små mängder mindre 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. 

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

A&ÅS äger rätt att revidera bedömningen om förhållandena ändras. 

 

Avgifter (samtliga avgifter är exklusive moms): 

Avgift för enstaka besök: 700 kr/tillfälle 

För verksamheter som enbart lämnar förpackningar: 1 700 kr/år 

För verksamheters som lämnar flera typer av avfall: 

- För årlig avfallsmängd upp till 5 ton: 5 200 kr/år 

- För årlig avfallsmängd upp till 10 ton: 10 000 kr/år 

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

Byte av trasig eller borttappad tagg: 500 kr/tillfälle 
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