Prislista 2020
Fasta avfall
Gäller fr o m 2020‐01‐01

Avfallsslag

Pris [kr/ton]

Pris [kr/ton]

< 50 ton

> 50 ton

1010
470

940
400

1310

1240

1310

1240

1510

1440

450
1010
1010
1010

380
940
940
940

Fast avfall (IFA) till deponi för icke-farligt avfall
Deponirest IFA (skattepliktigt avfall inkl deponiskatt)
Deponirest IFA (ej skattepliktigt avfall)
Deponirest IFA skrymmande (inkl deponiskatt)
Avfall med skrymdensitet lägre än ca 0,2 ton/m3, t ex Isolering utsorterat (art 471)

Deponirest IFA med organisk/brännbart innehåll
Avfall som deponeras med dispens från förbudet mot deponering av brännbart
avfall och organiskt avfall (förordning 2001:512 §§9-10).

Deponirest IFA, utsorterad byggplast PVC
Särtaxa då det är både skrymmande och deponeras med dispens.

Förorenad jord, IFA
Betong, armerad
Betong, förorenad IFA
Bioaska (TOC <18%)
Annan deponirest IFA

Offert

Fast avfall (FA) till deponi för farligt avfall
Förorenad jord, FA
Asfalt med innehåll av stenkolstjära, FA
Deponirest FA: Blästersand, metallhydroxid etc
Deponirest FA: Blästersand, metallhydroxid etc
FÖR SAMKARAKTERISERING

790
1040

550
940
Offert
Offert

Övriga avfall till deponi
850
500
250 kr/lass
Offert

Asbestklassat avfall till deponi
Sulfidjord
Jord och sten till deponi för inert avfall (Yttertavle)
Deponering och behandling av övriga avfall
Fast avfall till återvinning som konstruktionsmaterial
(Särskilda krav på sammansättning och renhet föreligger)

Jord, schakt (efter godkännande)
Lätt förorenad jord (<MKM efter godkännande)
Betong, krossad till konstruktion
Tegel, utsorterad till konstruktion
Annat fast avfall till konstruktion

300
300

Offert
100
Offert
Offert
Offert

Övriga avfall och tjänster (urval)
Mellanlagring av avfall
Provning oljekolväten inkl PAH
Provning metaller inkl Hg
Provning TOC
Provning ANC
Provning laktest (tvåstegs skaktest)
Provning övrig

150 kr/ton
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
7 000 kr
Offert

- Dåva DACs allmänna villkor tillämpas. Mottagning endast med godkänd avfallsdeklaration.
- Avvikelser från denna prislista kan förekomma för specifika avfall.
- Pris för skattepliktigt avfall anges inklusive deponiskatt (2020 preliminärt 540 kr/ton).
- Minimipris: 300 kr/lass (exkl deponiskatt).
- Alla priser är angivna exklusive moms.
- För offert på större mängder samt ej angivna avfall, kontakta Gustaf Sjölund, 090-16 15 42.
- Med reservation för felskrivningar.
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