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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 Grunder
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kristinehamns kommun åligger tekniska nämnden.
Gällande bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Kristinehamns kommuns renhållningsordning, antagen av
kommunfullmäktige och anvisningar utfärdade med stöd av renhållningsordningen.
Denna taxa gäller för all hantering av avfallsfraktioner som omfattas av kommunalt ansvar (s.k. kommunalt
avfall) och kommunens ansvar för borttransport enligt 15 kap. miljöbalken.

1.2 Definitioner
I denna taxa gäller definitioner angivna i Renhållningsföreskrifter för Kristinehamns kommun antagna av
kommunfullmäktige.
Därutöver avses med:
Fastighetsinnehavare:
Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare.
Nyttjanderättshavare med arrende (gårdsarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende) jämställs med fastighetsägare.
Samfällighet eller ekonomisk förening kan träda i fastighetsägarens ställe i de fall avfallshantering ingår i dess
uppdrag.
Flerfamiljshus
Byggnad som är inrättad för boende i fler än två lägenheter och som huvudsakligen nyttjas som permanentbostad i tätort eller utanför tätort.
Fritidshus
Byggnad som är inrättad för boende i högst två lägenheter men som inte till någon omfattning nyttjas för
permanent boende.
Hushåll
Med hushåll avses normalt boende av en eller flera personer i en lägenhet.
Lägenhet
Utrymme upplåtet för boende och som huvudsakligen nyttjas för permanentboende.
Renhållningschefen
Avdelningschefen för tekniska nämndens renhållningsavdelning
Svåra förutsättningar/svårt hämtställe
Kärl-/säckavfall
Med svåra förutsättningar menas låst dörr/grind/bom, trappa/trappsteg, tröskel>10 cm, lutande dragväg>
1:7 (10 m eller mer), trånga utrymmen där uppställning av tömt kärl inte kan ske samtidigt som nytt kärl
hämtas, takhöjd <175 cm, hiss och andra likvärdiga hinder.
Latrin
Med svårt hämtställe för latrinhämtning menas hämtställe där Renhållaren måste in i byggnad eller bakom
TC för att hämta kärlet eller måste gå mer än 20 meter från fordonets stannplats men även sådan svårighet
som anges för kärl-/säckavfall.
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Verksamhet
Alla fastigheter som inte räknas som villa, flerfamiljshus eller fritidshus. Exempel på verksamheter är företag,
restauranger, hotell, kontor, skolor, myndigheter, vårdinrättningar, organisationer mm
Fastighet kan innehålla såväl verksamheter som bostäder.
Villa
Byggnad som är inrättad för boende i högst två lägenheter och som huvudsakligen nyttjas som permanentbostad i tätort eller utanför tätort.

1.3 Principer
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att målen i Kristinehamns kommuns avfallsplan uppnås.
27 kap. 5 § miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att hållbar avfallshantering
främjas.
Taxan ska:
• vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera
• stimulera till val som bidrar till att nå målen i avfallsplanen
• stimulera till en god arbetsmiljö
• stimulera till en rationell hämtning med bl.a. korta dragvägar och bra placering av behållare
• stimulera till ökad säkerhet och trafiksäkerhet
• ge kunden valfrihet avseende servicegrad
• uppfattas som rättvis
• finansiera kostnaderna för hantering av avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret
• ge utrymme för informationsinsatser om förebyggande av avfall samt
• ge möjlighet till åtgärder som genomförs för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara
produkter

1.4 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren ska, utan dröjsmål, anmäla till kommunen varje förändring som kan ha betydelse för
avgiftsskyldigheten eller för beräkning av avgiftens storlek.
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade förhållanden träder i kraft inom fem arbetsdagar efter
det att anmälan mottagits av renhållaren om inte annat datum överenskoms. Vid dispensärenden som beslutats av nämnd eller motsvarande gäller beslutsdatum som ändringsdatum.
Fastighetsinnehavarens ansvar i övrigt framgår av renhållningsföreskrifter och –anvisningar.

1.5 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som är fastighetsinnehavare.
Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska betala avgifter enligt denna taxa och teckna abonnemang för
aktuella avfallsslag. Undantaget är obebyggda fastigheter som inte används på sådant sätt att avfall uppstår.
Avgiftsskyldighet gäller även vid tillfällen då behållare inte använts sedan föregående tömningstillfälle.
Avgiftsskyldighet gäller även vid tillfällen då behållaren inte varit tillgänglig för Renhållaren vid tömningstillfället.
Annan nyttjanderättshavare än ovan kan, efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och renhållaren, betala avgift men fastighetsinnehavaren är alltid ytterst ansvarig för att betalning sker enligt dessa bestämmelser. Nyttjanderättshavaren ska godkännas av renhållaren. Renhållaren har rätt att besluta att avgiftsskyldigheten ska återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte fullgör sina skyldigheter
gentemot renhållaren eller avflyttar från fastigheten.
Även den som genomför tillfällig verksamhet, på egen eller annans fastighet, är avgiftsskyldig för den tid som
den tillfälliga verksamheten pågår.

1.6 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till Kristinehamns kommun. Avgifter erläggs till Kristinehamns kommun i
enlighet med de föreskrifter som utfärdats av kommunstyrelsen.
Avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på faktura.
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Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas en påminnelse. Dröjsmålsränta utgår
enligt gällande räntelag från den dag betalning skulle ha inkommit. Därefter utgår krav enligt gällande inkassolag, vilket medför ytterligare kostnad för den enskilde.
Anmärkning mot faktura ska lämnas inom åtta (8) dagar.
Debitering av avgift för permanent boende/verksamheter sker normalt sex (6) gånger per år. Debitering av
avgift för fritidsfastigheter och latrinabonnemang sker normalt en (1) gång per år.
Debitering av tömningsavgift för slamabonnemang sker normalt vid det faktureringstillfälle som kommer
inom ca två månader efter genomförd tömning.
Debitering av avgifter för verksamheter, och tillfälliga verksamheter, kan ske oftare.

2 KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Avfallstaxan består minst av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. I avgifterna återfinns samtliga
tjänster som ingår i det löpande abonnemanget. Tjänsterna nyttjas normalt av samtliga abonnenter. Därutöver kan hyror och tilläggsavgifter/-tjänster tillkomma.
För att erhålla den samlade avgiften ska aktuell grundavgift, hämtavgift samt ev. hyror och tilläggsavgifter
summeras.

2.1 Grundavgift
Grundavgift (tabell 1.1) ska betalas för samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus. Den finansierar kommunens återvinningscentral, miljöstationer och insamlingsskåp, del av administration för renhållningsverksamheten, informationsarbete, planering och utveckling m.m. och belastar kundgrupper efter beräknat nyttjande.
Då två eller flera fastighetsinnehavare delar på ett eller flera avfallskärl utgår grundavgifter för varje hushåll/
verksamhet mm. Grundavgift betalas även vid uppehåll i hämtningen av avfall.
Till verksamhet räknas alla abonnenter som inte omfattar privata hushåll (villa eller flerfamiljshus) eller fritidshus. En fastighet kan debiteras flera olika typer av grundavgifter, t.ex. grundavgift för lägenheter och för
verksamhet.

2.2 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften (tabellgrupp 1.2 resp. 1.5) är beroende av vilket abonnemang och behållarvolym fastighetsinnehavaren har valt. Avgiften täcker hämtnings-, transport- och behandlingskostnaderna. I avgiften ingår också avfallsbehållare högst 660 liter och de delar som vid var tid ingår för abonnemang för utsortering
av matavfall till centralt omhändertagande, f.n. påshållare för matavfallspåsar och en årsförbrukning av matavfallspåsar.
För hemkompostabonnemang ingår inte kompostbehållare eller sorteringsutrustning i abonnemanget!

2.3 Tilläggsavgifter, -tjänster och hyror
Här återfinns sådant som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet och därför inte finns upptaget i den gemensamma delen av avfallstaxan.
2.3.1 Gångavstånd
Grundregeln enligt lokala föreskrifter är att behållare skall placeras så nära hämtningsfordonets stannställe
som möjligt. För kärl, med placering längre än 3 meter från fordonets stannställe, utgår avståndstillägg baserat
på kärlstorlek. För flerfamiljshus och verksamheter debiteras gångavståndstillägg vid större avstånd än 12 m.
Tillägg görs i intervaller enligt tabell 1.3.1. Renhållaren avgör när gångavståndstillägg ska tillämpas.
2.3.2 Beställning för extra hämtning
Abonnenter kan beställa extra tömning/hämtning utöver ordinarie tömningstur mot extra avgift. Renhållaren
beslutar när sådan hämtning sker med beaktande av resurseffektivitet och hälsoaspekter.
Även tömning av extra behållare/hämtning i samband med ordinarie tur kan beställas mot extra avgift.
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2.3.3 Felsortering
Felsorterat/otillåtet avfall i matavfallskärlet är allt sådant avfall som i stället borde läggas i kärlet för restavfall
eller lämnas på annat sätt till Renhållaren enligt föreskrifter och anvisningar.
Om felsortering, hos den som har abonnemang med utsortering av matavfall (tabell 1.2.1; 1.2.5)/hemkompost (tabell 1.5.1), sker upprepade gånger (mer än två) under en halvårsperiod, och denne efter tillsägelse/anmodan inte omgående rättar sig efter gällande regler för sitt abonnemang, övergår abonnemanget till ”blandat
kommunalt avfall” (tabell 1.2.2; 1.2.4). Abonnemang med utsorterat matavfall/hemkompost kan förnyas tidigast efter 6 månader, räknat från dag då ändring genomfördes.
Felsorteringsavgift kan tas ut för felsortering av annat avfall vid avlämning på återvinningscentral.
2.3.4 Hyra
För behållare större än 660 liter avsedda för kommunalt avfall utgår hyra enligt tabell 1.3.3.

2.4 Avgifter med anledning av särskilda hämtningsförhållanden
2.4.1 Delad behållare/gemensam behållare
Fastighetsinnehavare kan få rätt att använda delad behållare efter skriftlig ansökan enligt bestämmelser i renhållningsföreskrifterna. Vid användning av delad behållare utgår en grundavgift per hushåll/verksamhet mm
samt hämtningsavgift och ev. tilläggsavgifter för behållaren. Faktura för egen grundavgift respektive del i
hämtningsavgift och tilläggsavgift ställs till varje fastighetsinnehavare som är ansluten till delad behållare.
I vissa områden ansluts fastigheterna till gemensam behållare/hämtställe efter beslut i tekniska nämnden.
Fakturering sker då enligt ovan beskrivet förfarande.
2.4.2 Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall
Vid medgivet uppehåll i hämtningen befrias hushållet från avgift för hämtningen, ”hämtningsavgiften” samt
”gångavståndstillägg”, medan grundavgiften kvarstår.
Avbrott i hämtning av kärl-/säckavfall för kortare period än fyra (4) månader medför inte rätt till avdrag från
den avgift som ska utgå enligt denna taxa.
Avbrott i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning för kortare period än tolv (12) månader medför
inte rätt till avdrag från den avgift som ska utgå enligt denna taxa.
2.4.3 Avgift för svåra hämtställen
För hämtställen med särskilda, svåra, förutsättningar tas särskilda tilläggsavgifter ut. Renhållaren fastställer,
efter syn på plats, tilläggsavgifter. Se tabell 1.3.2.

3 GROVAVFALL
Kostnaderna för grovavfall från hushåll, högst 0,5 m3 per tillfälle, samt kyl- och frysskåp och övriga elektriska
och elektroniska produkter som, av hushållet, lämnas sorterat till Strandmossens återvinningscentral täcks av
grundavgiften för hushåll. För grovavfall som överstiger 0,5 m3 per tillfälle, osorterat avfall och vissa särskilda
avfallsslag som inte inryms i begreppet kommunalt avfall tas avgift ut enligt tabell 1.4 nedan. Avgifter för
övrigt avfall som inte inryms inom begreppet kommunalt avfall tas ut enligt vad som gäller för företags
verksamhetsavfall.

4 FARLIGT AVFALL
Kostnaderna för hushållens farliga avfall som, av hushållet, lämnas till Strandmossens återvinningscentral
eller i miljöstationer/insamlingsskåp täcks av grundavgiften för hushållen. Avgifter för farligt avfall som inte
inryms inom begreppet kommunalt avfall tas ut enligt vad som gäller för företags verksamhetsavfall.
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5 LATRIN
Latrinabonnemang är en tilläggstjänst och debiteras dem som har sådant abonnemang eller beställt hämtning
av kärl enligt rutin hos Renhållaren. I abonnemanget ingår latrinkärl. Abonnent debiteras avgifter enligt tabell
2.1-2.2.

6 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR,
AVFALL FRÅN FETTAVSKILJARE OCH FOSFORFÄLLOR
Slamtömningsabonnemang är en tilläggstjänst och debiteras dem som har sådant abonnemang eller beställt
tömning enligt rutin hos Renhållaren. Vad som faller inom begreppet ”slam” framgår av aktuella renhållningsföreskrifter.
Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar, och tömning av fettavskiljare samt fosforfällor, utförs av en
av kommunen anlitad entreprenör. Alla avgifter betalas till kommunen.
Abonnent debiteras avgift utgående från underlag från entreprenör enligt tabell 3.1 – 3.6.
För brunnar/tankar/anläggningar > 12 m3 debiteras tillägg per m3 överstigande 12 m3 utöver taxa 4113/
4123.
Detta gäller även för brunnar där uppsugen volym överstiger brunnens angivna volym och man kan misstänka att det förekommer s.k. bakfall och/eller inläckage från annat håll.
Om anläggningen är i sådant skick att andra arbeten erfordras för att kunna påbörja tömning eller om abonnent önskar hjälp med arbete som ligger inom abonnentens ansvar debiteras extra timtid.
Abonnent kan begära att tömning sker snabbare än efter tre arbetsdagar men debiteras då med tilläggsavgift,
likaså om tömning begärs kväll eller lätthelgdag/helgdagsafton/helgdag.
För slanglängder över 50 meter debiteras tillägg.
Rabatt erhålls vid samtidig tömning av flera hushålls/slask-(spol)brunnar inom samma fastighet, inom samma
geografiska område t.ex. runt en gårdsplan och om slask/(spol)brunnens volym ej överstiger 2 m3.
Tömning av extra brunn skall beställas samtidigt med att ordinarie tank-/brunns-tömning beställs alt finnas
med i ordinarie tömningssystem för regelbunden tömning.
Minst en fullbetalande hushållsbrunn/tank [taxa 4111-4123] skall tömmas och faktureras samtidigt.
Fett från fettavskiljare, klassat som kommunalt avfall, skall tömmas av kommunen och debiteras enligt taxetabell 3.4.
Filtermaterial från fosforfällor, klassat som kommunalt avfall, skall tömmas av kommunen och debiteras
enligt tabell 3.5.

7 TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER
Renhållningschefen beslutar vilka kombinationer av kärlantal, kärlstorlekar och hämtintervall som ska erbjudas olika kundkategorier vid var tid. Styrande är bestämmelser i gällande renhållningsföreskrifter.

8 EJ TAXESATTA TJÄNSTER
För tjänster som ännu inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, tillämpas avgift baserad på
timpriser, behandlingsavgifter och övriga omkostnader.
I de fall tillämplig avgift saknas i taxan fastställs avgift av renhållningschefen. Avgiften ska baseras på kostnader enligt taxans kalkylprinciper och i förekommande fall entreprenadupphandling/-ar och övriga förekommande omkostnader.
Sådan avgift skall därefter redovisas till tekniska nämnden.
Eventuella besvär över sådan åsatt avgift behandlas av tekniska nämnden som första instans.
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9 TAXETABELLER 2022-01-01
Alla avgifter anges inklusive moms
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.1-1.2.6,
1.5.1-1.5.2) och ev. tilläggsavgift (tab 1.3) och i förekommande fall hyra (tab 1.2.4) summeras.

1 Kärl- och säckavfall
1.1 Grundavgift
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.1-1.2.6, 1.5.11.5.2) och ev. tilläggsavgift (tab 1.3) och i förekommande fall hyra (tab 1.2.4) summeras.
Taxa
Kundgrupp
Kr/år
5GV Grund Villa
(villa, radhus, lägenhet i samfällighet m
1 618:eget abonnemang)
5GL Grund Lägenhet (i flerfamiljshus, samfällighet m 3 lgh eller
555:fler och gemensamt abonnemang)
5GF Grund Fritidshus
783:5GA Grund Verksamhet (verksamhet/företag/organisation/ myndighet etc.)
729:-

1.2 Hämtningsavgift
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.1-1.2.6) och ev.
tilläggsavgift (tab 1.3) och i förekommande fall hyra (tab 1.2.4) summeras.
1.2.1 Abonnemang med utsortering av matavfall
Normalabonnemanget består av två kärl, ett brunt kärl 140 liter för matavfall och ett grönt kärl 140 liter
för restavfall med tömning var 14.e dag, samt påshållare för matavfallspåse och en årsförbrukning av matavfallspåsar.
Taxa
Behållare/frekvens
Kr/behåll o år
Hämtning varannan vecka helår, normalabonnemang

5N14140 140 l kärl varannan vecka restavfall
5N14140K 140 l kärl varannan vecka matavfall

Övriga möjliga abonnemang
5N14240 240 l kärl varannan vecka restavfall
5N14240K 240 l kärl varannan vecka matavfall
5N14400 370/400 l kärl varannan vecka restavfall
*/
5N14600 600/660 l kärl varannan vecka restavfall
*/
Hämtning varje vecka helår
5N07140 140 l kärl varje vecka restavfall
5N07140K 240 l kärl varje vecka matavfall
5N07240 240 l kärl varje vecka restavfall
5N07240K 240 l kärl varje vecka matavfall
5N07400 370/400 l kärl varje vecka restavfall
5N07400K 370/400 l kärl varje vecka matavfall
5N07600 600/660 l kärl varje vecka restavfall
*/
Hämtning två (2) gånger per vecka helår **/
5N03240 240 l kärl två ggr/ve restavfall
5N03240K 240 l kärl två ggr/ve matavfall
5N03400 370/400 l kärl två ggr/ve restavfall
5N03400K 370/400 l kärl två ggr/ve matavfall
5N03600 600/660 l kärl två ggr/ve restavfall
*/
Hämtning tre (3) gånger per vecka helår **/
5N02400 370/400 l kärl tre ggr/ve restavfall
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1 110:845:1 904:1 449:3 173:4 759:2 332:1 775:3 998:3 043:6 663:5 072:9 994:-

8 376:6 376:13 325:10 626:19 988:21 891:-

5N02400K 370/400 l kärl tre ggr/ve matavfall
5N02600 600/660 l kärl tre ggr/ve restavfall */
*/ avser endast kärlet för restavfall. Kan ej erbjudas för matavfall.
**/ Erbjuds ej till villa och fritidshus

16 664:32 837:-

1.2.2 Abonnemang med blandat avfall
Blandat abonnemang består av två (140 liter), eller flera, gröna kärl för blandat avfall med tömning var
14.e dag. Inga reduktioner/rabatter är möjliga för den som valt blandat abonnemang.
Taxa
Behållare/frekvens
Kr/behåll o år
Hämtning varannan vecka helår
5B14140 140 l kärl varannan vecka blandat
2 185:5B14240 240 l kärl varannan vecka blandat
4 496:5B14400 370/400 l kärl varannan vecka blandat
6 244:5B14600 600/660 l kärl varannan vecka blandat
9 366:Hämtning varje vecka helår
5B07140 140 l kärl vecka blandat
4 589:5B07240 240 l kärl vecka blandat
9 366:5B07400 370/400 l kärl vecka blandat
13 112:5B07600 600/660 l kärl vecka blandat
20 605:Hämtning två (2) gånger per vecka helår **/
5B03240 240 l kärl två ggr/ve blandat
20 230:5B03400 370/400 l kärl två ggr/ve blandat
26 224:5B03600 600/660 l kärl två ggr/ve blandat
39 336:Hämtning tre (3) gånger per vecka helår **/
5B02600 600 l kärl tre ggr/ve blandat
64 624:**/ erbjuds ej villa och fritidshus
1.2.3 Tömningsabonnemang för kommunalt avfall i container
Exkl. hyra
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.3 och hyra 1.3.3)
summeras.
Taxa
Tjänst
Kr/behåll o år
3
78 048:5C051 5 m container tömn kommunalt avfall varje vecka
112 389:5C081 8 m3 container tömn kommunalt avfall varje vecka
140 487:5C101 10 m3 container tömn kommunalt avfall varje vecka
156 096:5C0512 5 m3 container tömn kommunalt avfall två ggr per vecka
3
224 778:5C0812 8 m container tömn kommunalt avfall två ggr per vecka
280 973:5C1012 10 m3 container tömn kommunalt avfall två ggr per vecka
3
39 024:5C052 5 m container tömn kommunalt avfall varannan vecka
56 195:5C082 8 m3 container tömn kommunalt avfall varannan vecka
3
70 243:5C102 10 m container tömn kommunalt avfall varannan vecka
36 022:59C051 5 m3 container tömn kommunalt avfall säsong varje vecka
3
52 833:59C081 8 m container tömn kommunalt avfall säsong varje vecka
66 041:59C101 10 m3 container tömn kommunalt avfall säsong varje vecka
3
59C052 5 m container tömn kommunalt avfall säsong varannan
18 011:vecka
59C082 8 m3 container tömn kommunalt avfall säsong varannan
26 416:vecka
59C102 10 m3 container tömn kommunalt avfall säsong varannan
33 020:vecka
För komprimerande container gäller särskilda regler. Kontakta Renhållaren.
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1.2.4 Fritidshus, kommunalt avfall
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.4 eller 1.2.5) och
ev. tilläggsavgift (1.3) summeras.
Normalabonnemang består av ett grönt kärl (140 l) för blandat avfall.
Taxa
Behållare/frekvens
Kr/behåll o år
Hämtning varannan vecka under säsong maj-sept

5SB14140 140 l kärl varannan vecka blandat 10 ggr per säsong

5SB14240 240 l kärl varannan vecka blandat 10 ggr per säsong
5SB14400 370/400 l kärl varannan vecka blandat 10 ggr per säsong
5SB14600 600/660 l kärl varannan vecka blandat 10 ggr per säsong
Hämtning varje vecka under säsong maj-sept
5SB07240 240 l kärl varje vecka blandat 20 ggr per säsong
5SB07400 370/400 l kärl varje vecka blandat 20 ggr per säsong
5SB07600 600/660 l kärl varje vecka blandat 20 ggr per säsong
Hämtning två (2) gånger per vecka under säsong maj-sept
5SB03400 370/400 l kärl varje vecka blandat 40 ggr per säsong
5SB03600 600/660 l kärl varje vecka blandat 40 ggr per säsong

841:-

1 729:2 522:3 962:3 804:5 547:8 717:10 567:15 850:-

1.2.5 Fritidshus, alternativ med utsortering av matavfall
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.4 eller 1.2.5) och
ev. tilläggsavgift (1.3) summeras.
Abonnemanget består av två kärl, ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall samt påshållare för matavfallspåse och en säsongsförbrukning av matavfallspåsar
Taxa
Behållare/frekvens
Kr/behåll o år
Hämtning varannan vecka under säsong maj-sept

5S14140 140 l kärl varannan vecka restavfall 10 ggr per
säsong
5S14140K 140 l kärl varannan vecka matavfall 10 ggr per
säsong
5S14240
5S14240K
5S14400
5S14600

240 l kärl varannan vecka restavfall 10 ggr per säsong
240 l kärl varannan vecka matavfall 10 ggr per säsong
370/400 l kärl varannan vecka restavfall 10 ggr per säsong
600/660 l kärl varannan vecka restavfall 10 ggr per säsong

427:325:-

879:669:1 342:1 830:-

Taxa
Behållare/frekvens
Hämtning varje vecka under säsong maj-sept
5S07140 140 l kärl varje vecka restavfall 20 ggr per säsong
5S07240 240 l kärl varje vecka restavfall 20 ggr per säsong
5S07400 400 l kärl varje vecka restavfall 20 ggr per säsong
5S07600 600 l kärl varje vecka restavfall 20 ggr per säsong

Kr/behåll o år

Taxa
Behållare/frekvens
Hämtning 2 ggr/vecka under säsong maj-sept
5S03140 140 l kärl varje vecka restavfall 40 ggr per säsong
5S03140K 140 l kärl varje vecka matavfall 40 ggr per säsong
5S03240 240 l kärl varje vecka restavfall 40 ggr per säsong
5S03240K 240 l kärl varje vecka matavfall 40 ggr per säsong
5S03400 400 l kärl varje vecka restavfall 40 ggr per säsong
5S03600 600 l kärl varje vecka restavfall 40 ggr per säsong

Kr/behåll o år
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1 025:2 109:2 953:4 393:-

1 708:1 365:2 929:2 452:5 369:8 054:-

1.3 Tilläggstjänster, -avgifter
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.2.1-1.2.4, 1.5.11.5.2) och ev. tilläggsavgift (tab 1.3.1) summeras.
1.3.1 Gångavståndstillägg (varannan veckas hämtning eller längre)
Taxa
Tjänst
5XG1190
5XG2190
5XG1240
5XG2240

Gångavståndstillägg (varannan veckas hämtning)
Gångavstånd 3,1-12,0 m små kärl 26 ggr/kärl och år
Gångavstånd 12,1-20,0 m små kärl 26 ggr/kärl och år
Gångavstånd 3,1-12,0 m stora kärl 26 ggr/kärl och år
Gångavstånd 12,1-20,0 m stora kärl 26 ggr/kärl och år

Pris
670:-/år
1 215:-/år
1 004:-/år
1 823:-/år

Ingen avgift tas ut för flerfamiljshus med dragväg under 12 m.
(Vid veckohämtning dubblas avgiften, 2 ggr/ve tredubblas osv)

1.3.2 Övriga tilläggstjänster
Taxa
Tjänst
5X-160
5X190-400
5X6005XX-160
5XX190-400
5XX600-1000
5C05X
5C08X
5C10X
5XS

Tömning extra behållare högst 160 l i sb med ordinarie tömning
Tömning extra behållare 190 – 400 l i sb med ordinarie tömning
Tömning extra behållare fr 600 l i sb med ordinarie tömning
Beställd extra tömning kr/hämtning o behållare högst 160 l
Beställd extra tömning kr/hämtning o behållare190 – 400 l
Beställd extra tömning kr/hämtning o behållare 600-1000 l
Beställd extra tömning 5 m3 container kommunalt avfall
Beställd extra tömning 8 m3 container kommunalt avfall
Beställd extra tömning 10 m3 container kommunalt avfall
Tillägg svårt hämtställe, per svårighet och behållare, varannan
veckas hämtning (Vid veckohämtning dubblas avgiften, 2 ggr/ve
tredubblas osv)
9TK Tvätt av kärl (transportkostnad tillkommer)

1.3.3 Returpappersabonnemang
Erbjuds enbart flerfamiljshus och företag
Taxa
Tjänst
5162TS
5262TS
5462TS
5861TS
5961TS
5XTS

Returpapperskärl 600 lit varje vecka
Returpapperskärl 600 lit varannan vecka
Returpapperskärl 600 lit var fjärde vecka
Returpapperskärl 600 lit var åttonde vecka
Returpapperskärl 600 lit varje kvartal
Returpapperskärl extra hämtning

1.3.4 Hyra storbehållare för kommunalt avfall
Exkl. tömning
Taxa
Tjänst
5191 5-8 m3 öppen container, årshyra
5192 5-8 m3 öppen container, säsong maj-sept
5195 5-8 m3 täckt container, årshyra
5196 5-8 m3 täckt container, säsong maj-sept
5191DAG 5-8 m3 öppen container, dygnshyra
5195DAG 5-8 m3 täckt container, dygnshyra
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Pris
106:-/beh o gång
240:-/beh o gång
360:-/beh o gång
211:-/beh o gång
480:-/beh o gång
720:-/beh o gång
2 101:3 362:4 203:202:-/svårighet,
behåll o år
249:-/kärl exkl. tp

Pris
6 644 kr
3 323 kr
1 535 kr
766 kr
512 kr
512 kr

Pris
3 844:1 922:5 103:2 553:19:25:-

1.4 Grovavfall
1.4.1 Avgifter för avlämning av visst avfall på återvinningscentral, hushåll
Omfattar sorterat grovavfall (även bygg- o rivningsavfall från hushåll) som överstiger 0,5 m3 per tillfälle, allt
osorterat grovavfall samt visst material som inte inryms i begreppet kommunalt avfall. Avser avfall som
lämnas av privatperson på ÅVC (bilsläpkärra)
(Företag: kontakta Renhållningen för aktuell prislista)
Taxa
Tjänst
Pris
Sorterat grovavfall högst 0,5 m3
0:-/lass
9PSORT Sorterat grovavfall 0,6 -4,9 m3
328:-/lass
Osorterat grovavfall
9POSORT1 - 0-1,5 m3
295:-/lass
9POSORT2 - 1,6-2,5 m3
454:-/lass
9POSORT3 - 2,6-4,9 m3
793:-/lass
9GROVHH Grovavfall >4,9 m3 såväl sorterat som osorterat
2 400:-/ton
9ASBEST Asbest
2 977:-/ton
7PDÄCKMF Bildäck med fälg
24:-/st
7PDÄCKUF Bildäck utan fälg
0:-/st
9FELSORT Avgift för felsorterat avfall till ÅVC
1 270:9FELSORTFA Avgift för felsorterat avfall till ÅVC, innehåller farligt avfall
2 539:1.4.2 Trädgårdsavfall
Taxa
Tjänst
Trädgårdsavfall som, av privatperson, lämnas på återvinningscentral (bilsläpkärra)
7Trädgård Trädgårdskompost, varannan vecka, säsong
7Trädgård2 Trädgårdskompost, varannan vecka, säsong, ett extra kärl
7TrädgårdXX Trädgårdskompost, extra tömning, säsong

Pris
0:-/lass
857:428:107:-

1.5 Abonnemang vid dispenser
För att kunna komma i åtnjutande av dessa abonnemang krävs dispens enligt renhållningsordningen.
För erhållande av samlad avgift ska aktuell grundavgift (tab 1.1), hämtningsavgift (tab 1.5.1-1.5.2) och ev.
tilläggsavgift (tab 1.3) summeras.
1.5.1 Abonnemang med godkänd hemkompost
Taxa
Behållare/frekvens
Kr/behållare o
år
Hämtning varannan vecka, hemkompost, helår
5H14140 140 l kärl varannan vecka hemkompost
1 956:5H14240 240 l kärl varannan vecka hemkompost
2 749:5H14400 370/400 l kärl varannan vecka hemkompost
4 018:1.5.2 Abonnemang med annan frekvens eller volym
Kräver matavfallssortering med 14 dagarshämtning eller kompostabonnemang
Taxa
Behållare/frekvens
Hämtning varannan vecka, helår
5R14080 80 l kärl varannan vecka restavfall
5R14080K 80 l kärl varannan vecka matavfall
Månadshämtning, helår
5R30080 80 l kärl månad restavfall
5R30140 140 l kärl månad restavfall
5R30240 240 l kärl månad restavfall
Minimihämtning, helår
5R90140 140 l kärl 4 ggr per år restavfall

Kr/behåll o år
635:483:508:888:1 523:419:-/år
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Taxa
Behållare/frekvens
Minimihämtning, säsong
5RS90140 140 l kärl 2 ggr per år restavfall säsong
Gruppabonnemang gemensamt hämtställe/sophus, varannan vecka
5SGRP Gruppabonnemang sorterat säsong
5NGRP Gruppabonnemang sorterat helår
5NGRPÅ Gruppabonnemang sorterat med återvinning helår

Kr/behåll o år
202:-/år
342:1 399:1 748:-

1.6 Tjänster för utökad service
Kontakta Renhållningen för prislista över tjänster som innebär utökad service, bl.a. hämtning av återvinningsmaterial vid fastighet.
Utökad service avseende fakturahantering
FAKT Upprättande av speciell fakturaadress, per gång och adress
290:-

1.7 Särskilda förhållanden
Taxan nytecknas inte. Nu pågående rabatter gäller tills de går ut.
För enskilt hushåll som har särskilt besvärlig situation, med tillfällig stor ökning av avfall, kan renhållaren besluta om tidsbegränsad rabatt i enskilt fall. Det förutsätter att abonnenten har ett abonnemang med utsortering av matavfall.

Taxa

Tjänst

Pris

5XRAB Rabatt m.a.a särskilda förhållanden

-929:-/ år

2 Latrin
2.1 Latrinabonnemang
Taxa
Tjänst
6811 Latrinabonnemang inkl. behandling för permanentboende
(26 behållare/år), hämtningar enligt plan, per år
6911 Latrinkärl inkl. behandling för fritidsboende, beställda kärl
till ordinarie tur, maj-sept
2.2 Tilläggstjänster latrin
Taxa
Tjänst
688X Beställd hämtning av kärl utanför ordinarie tur
691X Tillägg, svårt hämtställe latrin, per gång

Pris
17 124:-/ år
941:-/kärl

Pris
1 141:-/kärl
141:-/kärl

3 Slam
3.1 Slamabonnemang
Innefattar slam från slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar och övriga avloppsanläggningar inkl. fosforfällor enligt renhållningsföreskrifterna.
BRUNN
Taxa
Tjänst
Pris
3
4111 Brunnsvolym 0-3,0 m
964:-/tömning
4112 Brunnsvolym 3,1-6,0 m3
1 551:-/tömning
4113 Brunnsvolym 6,1-12,0 m3
2 746:-/tömning
TANK
Taxa
Tjänst
Pris
4121 Tankvolym 0-3,0 m3
964:-/tömning
4122 Tankvolym 3,1-6,0 m3
1 551:-/tömning
4123 Tankvolym 6,1-12,0 m3
2 746:-/tömning
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3.2 Tillägg slamtjänster
Taxa
Tjänst
4132 Slanglängd > 50 m
4163 Tillägg per m3
4164 Tillägg, < 3 arbdag, vardag 07-18
4165 Tillägg, kväll o helg
4166 Timtid för entreprenör
4167 Återfyllning efter slamtömning

Pris
174:-/tömn
172:-/m3
541:-/gång
2 157:-/gång
1 028:-/tim
1 028:-/tillfälle

(Med kväll menas vardag mellan 18:00 och 07:00. Med helg menas fredag 18:00 – måndag 07:00 och lätthelgdag/helgdag/röd
dag).

3.3 Extra köks-/spolbrunn samtidigt med ordinarie brunn/tank
Taxa
Tjänst
3

4141 Rabatterat pris, brunnsvolym 0-1,0 m
4142 Rabatterat pris, brunnsvolym 1,1-2,0 m3

3.4 Fett från fettavskiljare
Taxa
Tjänst
420 Fettavskiljare, per m

3

Pris
305:-/tömning
595:-/tömning

Pris
1 536:-/m3

Priset inkluderar transport och omhändertagande

3.5 Filtermaterial från fosforfällor
Taxa
Tjänst
430 Fosforfiltermaterial hämtat med slamsugningsfordon, volym 0-3,0 m3 hämtad från särskild fosforfälla
431 Fosformaterial i kassett med en vikt av högst 500 kg
432 Fosformaterial i kassett med en vikt av 501-1000 kg

Pris
2 441:-/tömning
2 441:-/kassett
3 662:-/kassett

Priset inkluderar transport och omhändertagande
Kassetter ska kunna hämtas med kranbil från farbar väg max 10 resp. 5 m från plats där kassett finns vid hämtning.

3.6 Tillfälligt uppställd anläggning
Egen bajamaja eller motsvarande
Taxa
Tjänst
9TCS Tankvolym ca 0,5 m3

Pris
1 185:-/tömning

Om anläggningen är större tas avgift per m3 ut på det som överstiger 0,5 m3 enligt mätbesked från entreprenör.

10 INDEX och SKATTEÄNDRINGAR
Avgifterna, utom slamtömning, i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. Avgifterna justeras årligen
fr.o.m. 1 januari enligt detta index och avgiftsbeloppen regleras genom beslut av renhållningschefen. Basindex A12:1MD utgörs av gällande indexnivå 2012-09-01 med indextal 100,2.
Avgifterna för slamtömning i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Avgifterna justeras årligen
fr.o.m. 1 januari enligt detta index och avgiftsbeloppen regleras genom beslut av renhållningschefen. Basindex A12:3MD utgörs av gällande indexnivå 2012-09-01 med indextal 100,2.
Indexuppräkningen för aktuell taxa är gjord utifrån indexförändring från 2020-06 till 2021-06 som för de två
indexen är
- A12:1MD
116,2 till 120,1 (3,36 %)
- A12:3MD
111,1 till 115,2 (3,69 %)
Införs eller borttas skatter gällande avfallshantering får renhållningschefen reglera berörda taxor med belopp
som motsvarar aktuell skattesatsförändring. Datum för ändringen är det datum då skatteförändringen verkställs.
Skatteändring för förbränningsskatt är inräknad i aktuella tabeller.
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11 TAXANS IKRAFTTRÄDANDE
Denna avfallstaxa är antagen av kommunfullmäktige 2021-10-28 att träda i kraft 2022-01-01 och ersätter
därmed alla tidigare beslutade taxor och ev. tillägg/ändringar till dessa.
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Vid frågor om abonnemang kontakta Renhållningen på telefon 0550-881 36, 881 40 eller 881 35.
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