
Hunnebyn 

Allt material direkt till återvinningscontainers med producentansvar kostnadsfritt. Övriga material enligt 
nedanstående taxa. 
  
Taxorna bygger på att varje avfallstyp skall bekosta sin behandling, källsortering premieras. 
  
Normalt tillämpas vikttaxa, gäller företag/verksamheter/föreningar i vissa fall även hushållen/privatpersoner. 
Volymtaxa används då vågen är ur funktion. 
 
Privatpersoner/hushållen kan lämna ”normala” avfallstyper och -mängder avgiftsfritt, med en begränsning på 
antal kostnadsfria besök per år. Föreningar som har ett renhållningsabonnemang kan lämna ”normala” 
avfallstyper och -mängder avgiftsfritt, med en begränsning på antal kostnadsfria besök per år.  
Företag/verksamheter kan lämna "normala" avfallstyper och mängder enligt gällande taxa. 
Med normal mängd menas max 3 kbm om inte annat specas i taxan. 
 
Dumpningar upp till 3 kbm kan lämnas gratis mot uppvisande av giltig polisanmälan. 
 
OBS! Avfall som upptagits under specialavfall samt farligt avfall får ej blandas med annat avfall. 
Det är enbart privatperson/hushåll som får lämna farligt avfall samt specialavfall. 
 
Avfallsslag som inte innehåller angiven avfallstyp eller innehåller otillåtet avfall - farligt avfall - specialavfall  
- debiteras en kontrollavgift på 1000:-/last samt kostnader för sanering och omhändertagande. 
  

Avfallstyp: Privatpersoner som lämnar avfall (sorteras i container av lämnaren) 

Taxa gäller efter förbrukade fria besök 

Pris per styck 
Taxa 2023 inkl 

moms 
Anmärkning 

Last i Personbil 95,00 Avgift efter förbrukade fria besök 

Personbil med släp max 1 kbm 120,00 Avgift efter förbrukade fria besök 

Personbil med släp 2-3 kbm 175,00 
Avgift efter förbrukade fria besök. Större mängd 
över 3 kbm = extra stämpel eller aktuell 

vikttaxa 

Släp med ris 0,00  

Övrigt trädgårdsavfall 0,00  

Park & trädgårdsavfall ej 
återvinningsbart - ska vägas (ton pris) 

2 850,00 
Invasiva arter utan rötter & jord. Packas i 
dubbelsäck och läggs i sluten container. 

Däck utan fälg (lastat enl. anvisning) 0,00 
Lämnas det hos däckförsäljare för privat är det 
Producentansvar 

Däck med fälg - personbil 55,00 
Max 8 styck får lämnas avgiftsfritt för 
hushåll/privatpersoner per kalenderår - övrig 
taxa gäller. 

Däck med fälg - lastbil 220,00 
Max 2 styck får lämnas avgiftsfritt för 
hushåll/privatpersoner per kalenderår - övrig 
taxa gäller. 

Däck med fälg - traktor, 
entreprenadmaskin 

350,00 
Max 2 styck får lämnas avgiftsfritt för 
hushåll/privatpersoner per kalenderår - övrig 
taxa gäller. 

  
  
  
  
  



  

Avfallstyp: Sorteras i container av lämnaren - "Normala" mängder 

Gäller företag/verksamheter/föreningar 

Vikt - taxa kr/ton 
Taxa 2023 exkl 

moms 
Anmärkning 

Träavfall 1 045,00 
Enbart rent trä, t ex träpanel - EJ sammansatta 
skivor 

Trä Tryckimpregnerat 4 125,00 Tryckimpregnerat 

Metallskrot 0,00 Återvinning 

Glas (glasburkar & glasflaskor) 0,00 
Återvinning - mindre mängd upp till 20 L säck,  

p g a begränsad plats i behållare 

Papper / wellpapp 0,00 
Återvinning - mindre mängd pressat upp till 1 
m3, p g a begränsad plats i behållare. 

Ris/Grot 420,00  

Övrigt trädgårdsavfall 420,00  

Fönster med glas 3 570,00  

Gips 3 180,00 Ren gips - får vara tapet och vävtapet på gips. 

Ej brännbart -Inert 2 200,00 T ex. Kakel, tegel, glas, porslin, betong 

Brännbart Fint & Grovt 2 615,00 Fint under 1 m - Grovt över 1 m 

Blandat avfall 3 795,00 
T ex Isolering, sammansatta material som t ex 
gips med kakel, möbler - madrasser med 
fjädrar. 

  
  
   
  

Avfallstyp 

Vikt - taxa kr/ton 
Taxa 2023 exkl 

moms 
Anmärkning 

Park- och trädgårdsavfall ej 
återvinningsbart 

2 375,00 
Invasiva arter utan rötter & jord. Packas i 
dubbelsäck och läggs i sluten container. 

Osorterat avfall 3 795,00 Sorteras på ramp 

Sorterat Pris per m3 320,00 Endast när våg är ur funktion 

Osorterat Pris per m3 3 795,00 Endast när våg är ur funktion 

Kostnad för hantering av grovavfall i 
laven 

2 200,00 Tippat i laven (extra kostnad utöver ton/pris) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

Specialavfall - Privatpersoner, enbart normal mängd som får lämnas, se anmärkning. 

Taxa gäller efter förbrukade fria besök 

Art 
Taxa 2023 exkl 

moms 
Anmärkning 

Asbest, endast små mängder pris/ton 3 850,00 
Max mängd 20 L säck/påse. Kontakta annan 
entreprenör som kan ta emot, t ex större 
mängder asbest från husfasad och tak. 

   
  
  

Farligt avfall onormala mängder - Enbart Hushåll/Privatpersoner 

Art 
Taxa 2023 exkl 

moms 
Anmärkning 

Slipers pris/meter 77,00 
Gratis att lämna upp till 1 meter, vid förbrukade 
fria besök enligt taxa. 

Färg-, lack-, limburkar pris/kilo 18,00 Gratis att lämna upp till 10 styck burkar 

Bekämpningsmedel pris/kilo 18,00 Gratis att lämna upp till 3 liter 

Aerosoler pris/kilo 18,00 Gratis att lämna upp till 10 styck 

Brandsläckare pris/kilo 148,50 Gratis att lämna upp till 3 styck 

Gastuber pris/kilo 187,00 Ej gratis att lämna 

Spillolja pris/liter 2,00 Gratis att lämna upp till 15 liter 

Matolja pris/liter 2,00 Gratis att lämna upp till 10 liter 

Olje -och bränsle filter pris/styck 2,75 Gratis att lämna upp till 4 styck 

Övriga sorter av farligt avfall debiteras efter entreprenörens prislista. 

  
   
  

Art Taxa 2023 exkl moms 

Enbart Vägning pris/st 220,00 

  
  
  

 


