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Bestämmelser och priser vid mottagning av verksamhetsavfall på Kalleguta 
och Böda återvinningscentral 
 
Borgholm Energi erbjuder företag och verksamheter att lämna verksamhetsavfall på 
återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. Verksamheter är till exempel kommunala 
verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar. 

Från och med 1 juli 2021 gäller följande för mottagning av verksamhetsavfall: 

För att få lämna verksamhetsavfall vid återvinningscentraler ska man vara företagskund. 
Förstagångskunder måste uppge organisationsnummer, företagsnamn och 
fakturaadress till Borgholm Energis kundtjänst eller personalen på 
återvinningscentralen när verksamhetsavfallet lämnas. 

Vid större mängder verksamhetsavfall ska återvinningscentralerna kontaktas i förväg då 
kapacitetsbrist kan råda. Stora mängder verksamhetsavfall hänvisas till godkänd 
entreprenör. Verksamheter som lämnar farligt avfall måste överlämna de uppgifter 
kring avfallet som Naturvårdsverket kräver för rapportering till det nya avfallsregistret. 
Om bestämmelserna för företagskund inte följs har Borgholm Energi rätt att neka 
mottagning av verksamhetsavfall. 

Företagskunder får lämna sorterat verksamhetsavfall enligt nedanstående prislista. 

Avfallsfraktion 
Avgift  

(exkl. moms) 
Avgift  

(inkl. moms) 
Energiåtervinning 299 kr/m3 373,75 kr/m3 
Ej återvinningsbart 385 kr/m3 481,25 kr/m3 
Hårdplast 235 kr/m3 293,75 kr/m3 
Gips  330 kr/m3 412,50 kr/m3 
Impregnerat trä* 799 kr/m3 998,75 kr/m3 
Trädgårdsavfall 75 kr/m3 93,75 kr/m3 
Trä 185 kr/m3 231,25 kr/m3 
Ris och grenar 165 kr/m3 206,25 kr/m3 
Byggavfall 387 kr/m3 483,75 kr/m3 
Färg, lim, harts* 12 kr/kg 15 kr/kg 
Spillolja (max 25 kg/gång)* 10 kr/kg 12,50 kr/kg 
Oljefilter * 13 kr/kg 16,25 kr/kg 
Glykolrester* 15 kr/kg 18,75 kr/kg 
Fotokemikalier* 30 kr/kg 37,50kr/kg 
Bekämpningsmedel* 28 kr/kg 35,00 kr/kg 
Basiskt avfall* 29 kr/kg 36,25 kr/kg 
Småkemikalier* 29 kr/kg 36,25 kr/kg 
Lösningsmedel* 12 kr/kg 15,00 kr/kg 
Syror* 29 kr/kg 36,25 kr/kg 
Fett, smörjmedel* 19 kr/kg 23,75 kr/kg 
Rengöringsmedel* 12 kr/kg 15,00 kr/kg 
El-avfall* 0 kr/kg 0 kr/kg 

*Avfallsfraktion klassas som farligt avfall 
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Övrigt avfall 

Metallskrot tas emot i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, material med asbest, 
stubbar, sten och jord mottas inte. Övrigt avfall kan mottas mot avgift efter särskild 
överenskommelse. 
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