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1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Allmänt 
Denna taxa är beslutad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun den 13 
december 2022. Redaktionella ändringar har genomförts den 23 december 2022. 
Ändringarna avsåg korrigering av avgiften för avfall till energiåtervinning, efter 
att riksdagen beslutat att avskaffa avfallsförbränningsskatten samt namnbyten 
efter organisationsförändring. Taxan gäller från 2023-01-01 tills dess att nytt 
beslut fattas. 

Taxan ska finansiera kommunens kostnader för avfall som lämnas till 
kommunens avfallsanläggningar och som inte bekostas av grundavgiften för 
sophämtning. Detta innebär att verksamheter och privatpersoner som vill lämna 
en större mängd avfall än vad som anses vara normalt grovavfall från hushåll 
debiteras enligt denna taxa. Samtliga taxor i detta dokument anges i kronor 
exklusive mervärdesskatt. 

1.2 Avgiftsreglering 
Taxan fastställs av kommunfullmäktige men kan i de fall som anges nedan 
ändras efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Index: 

Taxan är indexreglerad, enligt A11 :F Avfallsindex förbränning, basmånad juli 
2022. Tekniska nämnden har rätt att besluta om indexreglering högst en gång 
per år om indexförändringen uppgår till minst 1 %. Den nya avgiften ska 
avrundas. 

1.3 Avgiftsdebitering 
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som lämnar avfall, som inte bekostas av 
grundavgiften för sophämtning, till en avfallsanläggning.. 
 
Den som lämnar avfall, som omfattas av denna taxa ska vara registrerad och ha 
ett kundnummer.  
 
Debitering utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Besöksavgifter debiteras 
efter genomfört besök, avfall enligt vikttaxa debiteras en gång per månad. 
 
Vid fel på vågen debiteras manuellt enligt ett medelvärde av vikt per 
kubikmeter för de 5 sista invägningarna av samma avfallsslag.  
 

1.4 Bestämmelser 
I Mjölby kommuns föreskrifter om avfallshantering finns bestämmelser om hur 
avfallet hanteras i kommunen. 
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2. Besöksavgift företag 

Företag, som har ett behov av att lämna mindre mängder 
avfall till kommunens avfallsanläggningar har möjlighet att 
lämna avfall mot en besöksavgift. Besöksavgiften debiteras 
automatiskt, via en sensor som läser registreringsskyltar, varje 
gång ett företagsregistrerat fordon besöker 
återvinningscentralen. För att inte åläggas avgift vid besök som 
inte bör debiteras, ansvarar besökaren för att personalen 
meddelas innan besöket på återvinningscentralen. Företag som 
vill lämna avfall med personbil måste meddela personalen 
innan besöket.  

• Avgiften per gång är 300 kr exklusive moms. Avgiften faktureras i 
efterhand. Faktura skickas till den som är registrerad som avlämnande 
fordons ägare. 

• Avgiften gäller för fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton. Överstigs 
denna vikt kan avfallet istället lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3 

• Besöksavgift företag ger rätt att lämna upp till ungefär 2,5 kubikmeter avfall 
per besök. (1 normal släpkärra.)  

• Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som finns på 
återvinningscentralen. 

• Företag, som betalat engångsavgift kan lämna mindre mängder ris- och 
trädgårdsavfall vid de kommunala ristipparna. Även här gäller fordon med 
maximal totalvikt på 3,5 ton.  

• Farligt avfall och impregnerat virke ingår inte i engångsavgiften, men 
impregnerat virke kan lämnas över vågen om uppgifter till rapportering till 
Naturvårdsverket kan lämnas. 
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3. Vikttaxa 

För avfall som inte ingår i grundavgiften eller som kan lämnas 
mot besöksavgift debiteras en vikttaxa. 
Vågen är bemannad mellan klockan 7 och 16 vardagar 
Återvinningscentralen tar inte emot farligt avfall från företag. 

Avfallsslag  Kategori/Artikel  Pris, kronor/ton*  
Energiåtervinning  310  1 400 
Impregnerat virke 230  2 050  
Trädgårdsavfall  240  500  
Risavfall 211 280 
Ej återvinningsbart, 
exempelvis isolering  

511  3400  

Gips 512 1 400 
Planglas 620 1 500 
Fyllnadsmassor 
exempelvis tegel och 
betong 

520 1 400 

Omklassning av 
inlämnat material  

510  3 000 

Hundlatrin 335 1 500 
Asfalt (fri från tjära) 110 85 
Krossad asfalt, till 
försäljning 

111 55 

Trä  210  300  
Wellpapp 220 200 
Plast  130 2 100 
Asbest 
(Privatpersoner) 

 4 000 

Spillolja (endast 
privatpersoner) 

 1500 

Minimiavgift 300 kronor per vägning 
*Exklusive mervärdesskatt. 

Återvinningscentralen har begränsade möjligheter att ta emot stora mängder 
avfall. Mängden avfall som kan tas emot varierar över tid och beror på vilken 
slags avfall det rör sig om. Den som vill lämna stora mängder bör kontakta 
återvinningscentralen i förväg. Personalen har rätt att avvisa avfall som 
anläggningen inte kan ta emot. 



 

 

 

 
 

Service- och teknikförvaltningen 
Service- o Teknikförvaltningen 
Telefon: 0142-850 00 
E-post: tekniska@mjolby.se 
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby 
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