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HANTERINGSMÖJLIGHETER 
 

Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av 

dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. 

 
Materialåtervinning 

Olika material t.ex. trä, wellpapp, betong, asfalt och grus kan sorteras ut och återvinnas. 

Materialet behandlas och bildar nytt material som kan nyttjas igen.  

 

Energiåtervinning 

När ett material eller en produkt är uttjänt kan det gå till förbränning för att man ska 

kunna utvinna den energi som finns lagrat i materialet. Detta görs i särskilda 

anläggningar anpassade för ändamålet. 

 

Deponering 

Avfallsdeponier, det man brukar kalla soptippar, är upplag dit vi för avfall som inte kan 

återvinnas. Statliga begränsningar och avgifter som syftar till att minska mängden 

material till deponi, ökar allt efterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTAINERTYPER & BEHÅLLARE 
 



 
PRISLISTA CONTAINER & 

AVFALLSTRANSPORTER VERKSAMHETSHANDBOK 

  

Dok.nr: Upprättat av: Godkänt av: Giltigt from: Sid: Status: 

AVT0032-12 Anna Gilius Jan Brorsson 2014-04-09 2 (8) Aktivt 
 

OBS! Originalet finns lagrat i Centuri. Utskriven kopia kontrolleras mot detta system. 

Nedan framgår de vanligaste typerna av container som vi använder bl.a. för 

avfallshantering. 
 
 

Liftdumper 

En liftdumpercontainer rymmer mellan 8-10 kbm och hämtas in med en liftdumperbil. 

Containern transporteras med in till anläggningen som tar emot avfallet. Därefter ställs 

containern åter förutsatt att kunden ska ha containern kvar.  

 

          
 
 
 

Låsbar liftdumper (kista) 

Våra låsbara liftdumpercontainers rymmer mellan 8-10 kbm och hanteras såsom en 

vanlig liftdumper. Den används när containern behöver vara låsbar för att undanröja 

problem med att obehöriga använder containern.  

 

          
 
 

 

Liftdumper - byggflak 

Byggflak finns i två storlekar, 7 och 10 kbm, och de har öppningsbara luckor bak. De 

passar till tyngre material som man lastar med skopa eller skotkärra. De hämtas med 

liftdumperbil och transporteras till respektive återvinningscentral och körs tillbaka till 

kund om så önskas. 

 

      
 

 

 

 
 

CONTAINERTYPER & BEHÅLLARE 
 

Vippcontainer 

En vippcontainer rymmer mellan 7-9 kbm och töms på plats med en s.k. komprimatorbil. 

Containern ställs direkt tillbaka och fordonet åker till anläggningen som tar emot avfallet. 

En vippcontainer används med fördel hos kunder som har flera små behållare inomhus 
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med t.ex. osorterat, som kunden sedan tömmer i vippcontainern som står utomhus. Den 

brukar användas till wellpapp, kartonger, tidningar eller kontorspapper. Det går även 

med brännbart och osorterat om det inte är tyngre material, men lämpar sig inte för 

träavfall och dylikt med större bitar/delar. 

 

     
 

Lyftöglecontainer 

Lyftöglecontainer är en öppen container, likt en vanlig liftdumpercontainer med 

skillnaden att den är försedd med lyftöglor godkända för tyngre lyft. Den rymmer 7-8 

kbm och kan då hanteras via kranlyft. Används annars som vanlig liftdumpercontainer, 

dvs. tömning sker genom att en liftdumperbil transporter containern in till 

avfallsanläggning för att sedan transporteras åter, förutsatt att kunden ska ha containern 

kvar. 
 

    
 

Lastväxlarcontainer 

Ett lastväxlarflak är en container för större mängder material och de finns i olika 

storlekar, de flesta mellan 20-30 kbm. Lastväxlarflaket, som har öppningsbara dörrar 

baktill, töms med lastväxlarbil. Containern transporteras med in till anläggningen som tar 

emot avfallet. Därefter ställs containern åter förutsatt att kunden ska ha containern kvar.  
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CONTAINERTYPER & BEHÅLLARE 

 

 

Storsäck 

Som ett alternativ kan vi erbjuda avfallshantering med hjälp av storsäck. 

Storsäckshantering kan vara lämpligt om man vill sortera ut olika avfall högt upp på ett 

bygge, på en balkong eller en avsatts. Om man inte får plats med flera containers kanske 

storsäck kan vara ett alternativ. Storsäckarna, som finns i två olika storlekar, avhämtas 

av kunden hos oss. Kunden kan använda storsäck till de flesta typer av avfall, dock inte 

farligt avfall. Maxvikt per säck är 1 000 kg för den stora säcken och 250 kg för den 

mindre. Inhämtning sker med kranbil och materialet transporteras till anläggning för 

omhändertagning. 

 

 

      
 

 

Övriga kärl 

Utöver olika typer av container finns det mängder av olika kärl, säckställ m.m. som är 

viktiga för att få en väl fungerande avfallshantering. Det kan vara kärl som används som 

interna kärl, dvs. töms i en container eller som ett ex. ett plastkärl som körs ut i 

samband med tömning. Alwex kan erbjuda ett stort antal olika kärl för att din 

avfallshantering ska passa just er.  
 
 

 

UPPSTÄLLNINGSPLATS 
 

Vid val av plats för uppställning av container ska man ta hänsyn till att fordonet som ska 

tömma containern ges tillräckligt med plats för att köra in och ut, samt höjd för att lasta 

av och på containern. Tänk även på att platsen ska vara dimensionerad för att tåla 

tyngder dels för containern dels för fordonet som ska tömma containern. Om containern 

lastas tung kan vi behöva sätta ner stödben när containern ska lyftas upp på bilen. 

Viktigt är då att marken och ytan där containern och fordonet står tål ett stort tryck.  

 

Vid minsta oklarhet kontakta vår transportledning som hjälper Dig. 

 

Observera att tillstånd kan krävas för uppställning av container på allmän plats i städer 

och samhällen. Detta söker man hos resp. kommun. Vid önskemål kan Alwex bistå Dig 

som kund med att söka tillstånd mot en mindre ersättning. 
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HYRA AV CONTAINER & KÄRL 
 

Merparten av våra kunder väljer att hyra containers av oss, istället för att själva köpa 

och äga. Detta bl.a. för att enkelt kunna förändra och anpassa sin avfallshantering. 

Nedan framgår hyreskostnader för resp. containertyp. 

 

 

Containertyp Storlek/volym Hyra 

(kr/dygn) 

Liftdumper 8-10 kbm 18 

Liftdumper – låsbar/kista 8-10 kbm 18 

Liftdumper - byggflak 7 kbm 21 

Vippcontainer 7-9 kbm 18 

Lyftöglecontainer 7-8 kbm 25 

Lastväxlarflak 20 kbm 67 

30 kbm 67 

 

Kärltyp Storlek/volym Hyra (kr/mån) 

Plastkärl 190-1000 lit 50 
 

Observera att hyran räknas från utsättningsdag till inhämtning, veckans alla dagar 

inkluderade. 

 

Storsäck Storlek/volym Pris (kr/säck) 

Storsäck - hel 1 000 lit. 100 

Storsäck - halv 250 lit. 50 

 

Observera att storsäckarna är förbrukningsvara och pris ovan är avser per säck 

avhämtad hos oss på Alwex.  
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ZONINDELNING 
 

Vid omhändertagning av avfall och restprodukter påverkar transportavståndet priset i 

stor utsträckning. För att få en mer rättvisande prissättning arbetar vi med en 

zonindelning enligt nedan.  
 

Zonindelningen styr kostnaden för tömning samt utsättning av container – se stycket 

”Tömningskostnad”. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi har delat in vårt arbetsområde för container- och avfallstransporter i 4 zoner. Zon 1 utgör 

Växjö tätort exkl. Sandsbro, Högstorp samt Teleborg, vilka ligger i zon 2. För platser utanför 

alla fyra zonerna upprättas separat offert. 
 
 

TÖMNINGSKOSTNAD 
 

Zon Liftdumper- och 
lyftöglecontainer 

Vippcontainer Lastväxlarcontainer Plastkärl* 

Utsättning Tömning Utsättning Tömning Utsättning Tömning Utsättning Tömning 

1 320 495 320 330 425 750 290 145 

2 425 610 425 330 545 915 290 145 

3 655 715 655 330 980 1065 290 145 

4 760 820 760 330 1120 1205 290 145 
 

* Avser 1-3 kärl per tömning/utsättning. För fler kärl tillkommer + 25 kr/kärl. Tömning av plastkärl sker i olika 
turer med komprimatorbil. Utsättning sker med separat liftdumperbil. 
 

Utsättning avser kostnad för utsättning av ny container. Inhämtning/tömning av storsäck 

debiteras enligt timtid för kranbil och är beroende av lyfthöjd samt transportavstånd. Ring 

vår transportledning för närmare prisuppgift.  

 

 

 

 
 

TIPPAVGIFTER 
 

 

 Avfall som omhändertas av Alwex & Växjö Återvinning 

 

Växjö 
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Nedan framgår tippavgifter eller omhändertagningskostnad för de materialslag som vi 

själva samt Växjö Återvinning (VÅT) omhändertar.   

 

Benämning Sorteringskrav         Pris* 

(kr/ton) 

Betong med armering Utan EPS <500mm 250 

Betong med armering Utan EPS >500mm 350 

Betong utan armering Utan EPS 150 

Lättbetong Fri från radon (ej blåbetong) 400 

Asfalt Ren, ej förorenad av PAH 50 

Borrslam  100 

Schaktmassor Ej förorenad jord 25 

Matjord Osorterad 15 

Berg och stenmaterial <500mm 10 

Berg och stenmaterial >500mm 25 

Takpannor av betong  100 

Takpannor av tegel  100 

Väggtegel  100 

Stubbar Ej klippta 400 

Stubbar Klippta, rena 100 

Park & trädgårdsavfall, 

ris, kvistar och grenar 

 100 

Trä  150 

Brännbart avfall**  840 
 
* OBS! Ovanstående priser gäller under förutsättning att Alwex transporterar med egna fordon. 
** Materialet får max vara 1*1 meter. 
 

Vid större objekt och beroende på kvalité på avlämnad restprodukt kan särskild 

överenskommelse träffas. 

 

Vid större leveranser vänligen kontakta oss innan leverans.  

 

För osorterat material tillkommer en kostnad på 1000 kr/lass + behandlingsavgift.  
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TIPPAVGIFTER 
 

 Fraktioner övriga anläggningar 

Utöver ovan angivna materialslag kan vi även ombesörja omhändertagning av betydligt 

fler fraktioner enligt nedan. Prisuppgifter för dessa fraktioner råder inte Alwex över och 

kan därav i detta dokument inte ange prisuppgifter. Detta pga. att vi inte kan garantera 

att de stämmer fram tills nästa uppdatering av detta dokument.   

 

 Asbest  Kyldiskar (med freon) 

 Asfaltskakor (äldre)  Körbara massor 

 Aska  Lysrör 

 Dataskrot  Metall 

 Elektronik  Mjukplast 

 Gips  Oljeskadade massor 

 Gjuterisand  Restavfall 

 Gummi  Sekretesspapper 

 Gödsel  Slam 

 Hushållsavfall deponi  Stubbar 

 Hushållsavfall förbränning  Tryckimpregnerat trä 

 Hårdplast = brännbart  Tyngre massor 

 Isolering  Wellpapp 

 Komposterbart trädgårdsavfall  Övrigt papper 

 Kontorspapper  

 

Vissa av dessa fraktioner går till Växjö kommuns anläggning i Häringetorp vars prislista 

framgår på Växjö kommuns hemsida www.vaxjo.se. För vår hantering av dessa 

fraktioner tillkommer ett tillägg +5% på mottagande anläggnings pris. 

 

För fraktioner som går till slutlig deponi tillkommer lagstadgad avfallsskatt. 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEVERANS 
 

Allmänna leveransbestämmelser 

ALLTRANS 2007 tillämpas med följande undantag: 

  

 Dröjsmålsränta tillkommer med 2 % per månad efter angivet förfallodatum på 

fakturan. 

 Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer. 

 

Övrigt 

 Samtliga produkter gäller i mån av tillgång till resurser. 

 För eventuella transporttillstånd uttas särskild avgift. 

 För transport av farligt gods (enligt ADR-S senaste utgåva – se www.msb.se) 

gäller taxan +10%.  

 För oförutsedda, mera betydande kostnadsförändringar förbehålls rätt till ändring 

av listans pris. 

 Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser i denna prislista. 

 

http://www.vaxjo.se/
http://www.alwex.se/File.php?FileID=2576
http://www.msb.se/

