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Renhållningstaxan
Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken 27 kap. § 4–7 får tas ut för att täcka kommunens
kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
Hanteringen omfattar kommunens hela upptagningsområde, i den mån undantag inte beviljas av
Samhällsbyggnadsnämnden, eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i nedan angivna avgifter om inte annat anges.
Taxan fastställes genom beslut i kommunfullmäktige och ska revideras varje år med en årlig
indexuppräkning enligt PKV.
Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?
Genom att sortera sitt avfall, förpackningar och tidningar sorteras ut, avfall som ska till
återvinningscentralen körs dit och de som kan sorterar ut sitt matavfall. På så sätt blir det färre
antal tömningar av sopkärlet och en minskad kostnad.
Det är viktigt att sortera sina tidningar och förpackningar till återvinning. Då blir det mindre
mängder i kärlet för restavfall.
Ändringsförteckning
Datum
2019-12-17
2020-12-22
2021-03-17
2021-12-22

Ändring
KF §119 Gäller avfall som debiteras efter vägning
KF § 128 Årlig indexuppräkning av renhållningstaxan enligt (PKV)
KF § 11
KF § 117 Årlig indexuppräkning av renhållningstaxan enligt (PKV)
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Fasta avgifter hushållssopor
Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade
återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och
lokalkostnader.
FASTA AVGIFTER

Pris inkl.
moms

Abonnemangsavgift per år och fastighet
Tillkommande avgift för ytterligare fastighet/lägenhet

/år
/år

680,00 kr
469,00 kr

Tömningskostnader
Tömningskostnaden är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling, transport och
behandling (t ex rötning och förbränning) av matavfall och restavfall.
TÖMNINGSKOSTNADER

Pris inkl.
moms

140-liters matavfallskärl
190-liters kärl
370-liters kärl
Tömning av container kr/m3 behållare (ej komprimerat avfall)

/styck
/styck
/styck
/m3

52,00 kr
83,00 kr
167,00 kr
573,00 kr

Ersättning för förstört eller borttappat kärl
Debiteras om kärl skadas eller tappas bort.
Ersättning för förstört eller borttappat

Pris inkl.
moms
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140- och 190-liters kärl
370-liters kärl

/styck
/styck
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698,00 kr
1 213,00 kr
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Tilläggsavgifter
TILLÄGGSAVGIFTER (hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)
Budad (beställd) tömning inom 1 vecka + tömningskostnad
Återkommande extra budning av hushållsavfall inom 2 veckor +
tömningskostnad
Betald sopsäck 160 liter (i anvisad behållare)
Betald soppåse (i anvisad behållare)

/tillfälle
/tillfälle

Pris inkl.
moms
886,00 kr
292,00 kr

/styck
/styck

63,00 kr
16,00 kr

Löst avfall (kr/100 liter) exkl. gångavstånd
Gångavstånd 1,6-15 meter
Gångavstånd 15-50 meter
Tillägg gångavstånd längre än 50 meter
Vägbom
Större eller extra kärl kr/kärl och år
För tungt kärl
Överfullt kärl
ÖVRIGA AVGIFTER

/100 liter
/styck
/styck
/10 meter
/styck

161,00 kr
16,00 kr
31,00 kr
16,00 kr
26,00 kr
188,00 kr
188,00 kr
188,00 kr

Avgift där avfall vägs
Fraktkostnad där avfall vägs
Tömning av underjordsbehållare
Där taxan ej är tillämplig kan renhållningsenheten förhandla om
lösning enligt taxans intentioner.
Då speciallösning för hushållsavfall krävs:

/ton
/behållare
<5 kbm

2106,00 kr
4 430,00 kr
2 190,00 kr

/lgh
/lgh

1 820,00 kr
1 370,00 kr

/kärl
/kärl

Permanentboende
Fritidsboende

Farligt avfall och grovavfall
Hushåll kan utan avgift lämna farligt avfall (FA) vid återvinningscentralerna. Företag får mot en
avgift lämna mindre partier farligt avfall vid återvinningscentraler men bör säkerställa sin FAhantering via någon av de privata företag som samlar in farligt avfall.
FARLIGT AVFALL

Pris inkl.
moms
- kr

Hushåll lämnar genom FA-boxen eller FA-stationen i Järpen.
Kostnaden ingår i abonnemangsavgiften.
GROVAVFALL från hushåll
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Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka inkl framkörningsavgift
(transportkostnad)
Mottagningskostnad grovavfall vid budad (beställd) hämtning inom
1 vecka
Grovavfall som hushåll lämnar på ÅVC (ingår i abonnemangsavgiften)
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/gång

990,00 kr

/m3

339,00 kr
- kr
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Slam
Slamtaxan är uppdelad i två delar. En fast avgift som täcker kostnader för administration,
informationsmaterial m.m. och en rörlig avgift som täcker tömning, transport och behandlingskostnad, budade och akuta tömningar, behandlingskostnad för slam över 6 m3/anläggning.
För slang över de 20 meter som ingår debiteras 1 st/10 m. Kommer inte slamfordonet fram till
slamanläggningen för att utföra tömning debiteras bomkörning.
Slambrunnar upp till 6 m3 avvattnas vilket innebär att slammet separeras i slambilen och vattnet
spolas tillbaka till brunnen. Innehållet i slambrunnar större än 6 m3 och slutna tankar töms utan
avvattning.
Slam, fasta avgifter
Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka kostnaderna för planering, information,
kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokal- samt anläggningskostnader.

Fasta avgifter
Abonnemangsavgift, slam
Abonnemangsavgift, BDT

/år
/år

Pris inkl.
moms
567,00 kr
567,00 kr

Slam, rörliga avgifter
Den rörliga kostnaden är en avgift som ska täcka kostnaderna för tömning, transport och
behandling (exempelvis avvattning, frystorkning och kompostering).
Slam töms under barmarksperioden varje år. Slamavskiljare varje, udda eller jämna år. Slutna
tankar töms varje år.
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I toaletten får man endast spola ned kiss, bajs och toalettpapper.
Rörliga avgifter
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3, med avvattning.
Tömning enligt turlista med en volym 4-6 m3, med avvattning.
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3, utan avvattning.
Tömning enligt turlista med en volym 4-6 m3, utan avvattning.
Slam, bud. Tillägg på ovan priser för ordinarie tömning enligt turlista.
Utförs inom två veckor från beställning.
Slam, akut. Tillägg på ovan priser för ordinarie tömning enligt turlista.
Utförs inom 24 timmar från beställning.
Slam med en volym över 6 m3. Tillägg på ovan priser för ordinarie tömning
enligt turlista.
Slang, över 20 m
Bomkörning, hinder vid tömning.
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/st
/st
/st
/st
/st

Pris inkl.
moms
2 101,00 kr
2 406,00 kr
3 605,00 kr
4 337,00 kr
1 287,00 kr

/st

3 388,00 kr

/m3

848,00 kr

/10 m
/st

203,00 kr
1 051,00 kr
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Latrin
I latrinabonnemanget ingår mottagning och behandling av fem behållare per år. Behållarna, som
måste vara biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl, ingår inte i abonnemanget utan köps separat.
Fasta avgifter
Abonnemangsavgift per fastighet
Rörliga avgifter

/år

Pris inkl.
moms
1 134,00 kr

Extra etikett
Hämtning behållare, inom 1 v efter beställning
Avlämning, omärkt komposterbar behållare vid ÅVC
Avlämning, ej komposterbar behållare vid ÅVC
Komposterbar säck/påse
Komposterbart kärl
Latrinkärl hårdplast

/st
/st
/st
/st
/st
/st
/st

156,00 kr
846,00 kr
730,00 kr
886,00 kr
156,00 kr
300,00 kr
-

Avgifter återvinningscentral (ÅVC), för privatpersoner
Privatpersoner som betalar abonnemangsavgift får fritt lämna de avfallsfraktioner som tas emot
på återvinningscentralerna.
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Avfallet skall vara sorterat redan då det körs in till ÅVC. Är avfallet förpackat i säckar får endast
transparenta (genomskinliga) säckar användas.
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Avgifter återvinningscentral (ÅVC), för företag
Verksamhetsutövare får mot en avgift lämna sorterat avfall. Mängden får inte överstiga vad som
ryms på en personbilsläpvagn samt personbil.
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Avfallet skall vara sorterat redan då det körs in till ÅVC. Är avfallet förpackat i säckar får endast
transparenta (genomskinliga) säckar användas.

Mottagning avrundas uppåt till närmaste hel m³
FRAKTION

Pris exkl.
moms
Per m³

Konstruktionsmaterial (tegel, betong, keramik, asfalt, stenmaterial etc)
Deponirest
Impregnerat trä
Brännbart grovavfall
Förbränning krossning verksamheter
Metall
Trä
Elskrot utan producentansvar
Asbest, högst 1/4 m3 (250 liter) per lev. inplastat
KYL, FRYS
Kyl och frys utan producentansvar, mindre
Kyl och frys, normal (60*60*180 cm)
Kyl och frys, större
FARLIGT AVFALL
Alkaliskt rengöringsmedel
Bekämpningsmedel
Emulsion
Fett
Fotokemikalier
Färgburkar
Glykol
HG-instrument (kvicksilver)
Hydraulslang
Lösningsmedel
Olja, absol
Oljefilter
Småkemikalier
Syror
Spillolja
Felsorteringsavgift, avfall ej sorterat enligt anvisningar, per tillfälle

1 376,00 kr
1 728,00 kr
2 815,00 kr
1 042,00 kr
1 142,00 kr
104,00 kr
156,00 kr
1 876,00 kr
1 042,00 kr
Per st
521,00 kr
1 564,00 kr
2 085,00 kr
Per kg
21,00 kr
104,00 kr
5,00 kr
21,00 kr
31,00 kr
31,00 kr
8,00 kr
834,00 kr
26,00 kr
26,00 kr
26,00 kr
26,00 kr
104,00 kr
52,00 kr
21,00 kr
4 378,00 kr
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