KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING
TAXA 2021

GÄLLER FRÅN 2021-01-01

Samtliga avgifter i denna taxa anges i kronor per ton,
exklusive mervärdesskatt, om inte annat anges.

1. Avfall till förbränning

Kr/ton

Brännbart verksamhetsavfall**
1 100
Svårbearbetat brännbart avfall**
1 700
Slipers med plattor
2 150
Slipers utan plattor
1 500
Telefonstolpar impregnerade
1 500
Tryckimpregnerat trä
1 500
Träd, ris och grenar
250
Sorterat rent träavfall
275
Kabeltrumma ≥ K10 (100cm)
1 300
Stubbar
750
Industrigummi
1 950
** Inklusive statlig förbränningsskatt á 100kr/ton

2. Avfall till deponering

Kr/ton

Asbest
Blandad deponi
Inert avfall (klinkers, keramik)
Mineralull och glasfiber
Planglas och bilrutor
Gips

1 610
1 750
920
1 275
1 070
1 450

DEPONIDEKLARATION
Företag skall fylla i en deponideklaration innan Kiruna
Avfallsanläggning kan mottaga avfallet. Om deklaration
saknas kan inert avfall och asbest ej tas emot.
Deponi av inert avfall samt asbest omfattas av en
grundläggande karaktärisering.
Deponideklaration och information finns att hämta på vår
webb www.tekniskaverkenikiruna.se eller från kundtjänst
vid Kiruna avfallsanläggning.

4. Oljeavfall

Kr/ton

Oljeavskiljare
Spillolja
Spillolja, fat 200 liter
Tvätt av tankbil

2 500
1 400
400 kr/st
250 kr/tillfälle

5. Övrigt avfall och tjänster

Pris

Blandat avfall (osorterat)
Sorteringsavgift vid felaktigheter
Skrapning av container/flak
Avgift företagare på rampen
Klippkort företagare på rampen, 10 besök
Latrinkärl, enligt renhållningstaxa
Minsta avgift vid invägning
Kabelskrot avgiftsfritt
Metallskrot avgifsfritt
Manuell hantering

2 590 kr/ton
1 900 kr/ton
250 kr/flak
200 kr/tillfälle
2 000 kr/st
273,60 kr/st
300 kr/vägning
0
0
800 kr/tillfälle

FELSORTERINGSAVGIFT, 1 900 KR/TON
Om inlämnat avfall innehåller avvikelser som exempelvis
metaller, elektronik eller farligt avfall förbehåller sig
mottagaren rätten att fakturera en sorteringsavgift till
avfallslämnaren. Inlevererande transportör är alltid att
betrakta som kund och fakturamottagare för levererat avfall.

FÖRPACKNINGSMATERIAL
Sorterat ofärgat och färgat glas, wellpapp, tidningar och
returpapper, metallförpackningar samt plastförpackningar kan
lämnas avgiftsfritt i respektive avfallsbehållare.

FORDON ÖVER 3500 KG
Alla fordon över 3500 kg, både privata och företag, ska vägas
på Kiruna avfallsanläggning och erläggs avgift enligt
materialslag och gällande taxa.

3. Material för återvinning

Kr/ton

KIRUNA ÅTERVINNINGSCENTRAL, FÖRETAG

Betong med armering
Betong utan armering
Tegel
Avtäckningsmassor
Sten
Jord och morän
Förpackningar, producentansvar

720
250
100
600
350
150
0

Du som företag eller verksamhetsutövare har även möjlighet
att lämna ditt sorterade avfall på rampen på Kiruna ÅVC.
Observera att ditt fordon ej får väga över 3 500 kg.

Vid beställningar eller frågor, kontakta kundtjänst
telefon 0980-707 23 eller info@tvab.kiruna.se.

Alla företagsmärkta bilar betraktas som verksamhetsutövare
och beläggs med avgift. Från och med 2020 kräver
Naturvårdsverket att all hantering med farligt avfall
rapporteras in. Mer information finns på vår webbsida:
www.tekniskaverkenikiruna.se/regler-farligt-avfall

