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Taxa för renhållning 

 Innehållsförteckning 
1. Allmänna bestämmelser 
2. Hämtning av kärl 
3. Återvinningscentraler 
4. Slamtömning 
 
1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Indexreglering 

Avgifterna för hushållsavfall och slam är indexreglerade enligt avfalls-
index A12:1 MD med basmånad oktober 2013. 
 
Reglering av avgifter sker per den 1 januari varje år efter index för ok-
tober månad närmast föregående år och bestäms av teknik- och service-
förvaltningen. 
 
1.2 Avgiftsskyldighet 

Den som äger fastighet eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare ska erlägga an-
givna avgifter. 
 
Vid utnyttjande av gemensamt kärl för flera fastigheter ligger avgifts-
skyldigheten gentemot kommunen för taxans rörliga del på ägaren till 
den fastighet där kärlet är uppställt. Övriga fastighetsägare som utnytt-
jar gemensamt kärl betalar en grundavgift för renhållning. 
 
Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavare. 
 
Avgifter enligt denna taxa betalas till kommunen. 
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1.3 Befrielse från grundavgift 

Fastighet som bedöms som otjänlig att användas för boende och där 
inget hushållsavfall uppkommer kan, efter ansökan till kommunstyrel-
sen, befrias från grundavgift så länge förhållandena inte ändras. Befri-
else från grundavgift medges för maximalt tre år i taget. 

Anmälan ska innehålla 

1. Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och fastighetens adress. 
2. Period som uppehållet avser. 
3. Beskrivning av varför fastigheten anses vara otjänlig att användas 

för boende. 

Anmälan ska inges senast en månad före avsedd uppehållsperiod. 
 
1.4 Avgiftsperioder 

Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas fyra gånger 
per år. 
 
1.5 Tillämpning 

Teknik- och serviceförvaltningen äger inom fastställda avgiftsramar be-
sluta om smärre avvikelser från bestämmelserna i taxan. 
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2. Hämtning av kärl 

Fastställt av KF 2005-04-27, § 26, indexuppräknad 2016-01-01. 
 
Taxa för kärlhämtning år 2016, alla avgifter inklusive moms. 
 
Abonnent Kärlstorlek, 

liter 
Rörlig del 
kr/tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Normalvilla 190 51,20 877,00 
Normalvilla 370 86,80 959,00 
Fritidshus 190 51,20 479,00 
Fritidshus 370 86,80 561,00 
 
 
Abonnent Kärlstor-

lek, liter 
Rörlig del 
kr/ tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Behållarav-
gift kr/år 

Flerbostads-
hus  

190 51,20 796,00 x antal 
hushåll 

+ 80,50 x  
antal kärl 

Flerbostads-
hus  

370 86,80 796,00 x antal 
hushåll 

+ 163,00 x 
antal kärl 

Flerbostads-
hus  

750 172,50 796,00 x antal 
hushåll 

+ 390,00 x 
antal kärl 

 
För flerbostadshus debiteras 796,00 kr per lägenhet (hushåll) och till detta 
läggs kärlkostnad motsvarande hur många kärl som flerbostadshuset 
har. 

   

Abonnent Kärlstor-
lek, liter 

Rörlig del 
kr/ tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Behållarav-
gift kr/år 

Företag/  
övriga 

190 51,20 398,00 + 80,50 x  
antal kärl 

Företag/  
övriga 

370 86,80 398,00 + 163,00 x 
antal kärl 

Företag/  
övriga 

750 172,50 398,00 + 390,00 x 
antal kärl 

 

För företag och övriga debiteras 398,00 kr per hämtningsplats och till 
detta läggs kärlkostnad motsvarande hur många kärl som hyrs. 
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3. Återvinningscentraler 

Fastställt av KF 2010-04-20, § 24 
 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2016-01-01. 
 
Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexregle-
ring sker med avfallsindex A12:1 MD som grund och oktober 2013 som 
basmånad. 

 
3.1 Prislista för hushåll    

                                                                                    Avfallsslag, som räknas 
till avfall som uppkom-
mer i hushåll och ska 
lämnas sorterat 

Mottagnings-
avgift exkl. 

moms, kr/ton 

Mottag-
ningsavgift 
inkl. moms, 

kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/m3 

1 Sorterat grovavfall Fritt Fritt Fritt 

2 Brännbart avfall Fritt Fritt Fritt 

3 Deponirest, efter sor-
tering           

Fritt Fritt Fritt 

4 Osorterat avfall 2 76,00 3 221,00 1 036,00 

5 Park- och trädgårds-
avfall 

Fritt Fritt Fritt 

6 Inert avfall, olika di-
verse material, pors-
lin, jord m.m. 

Fritt Fritt Fritt 

7 Aska Fritt Fritt Fritt 

8 Spillolja dunk 1 till 5 
liter (OBS! PCB-olja 
tas ej emot) 

Fritt Fritt Fritt 

9 Kylmöbler, el-
apparater normala 
hushållsapparater 

Fritt Fritt Fritt 

10 Farligt avfall, små-
kemikalier m.m. 

Fritt Fritt Fritt 

11 Tryckimpregnerat trä 1 928,00 2 411,00        763,00 
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Övriga förutsättningar för mottagning av avfall  

Plaster: Armerad plast, t.ex. presenningar, salt-, pellets- och andra stor-
säckar skall vara i mindre styckeenheter 0,2 x 0,2 x 0,8 meter, för att tas 
emot som brännbart material.  
 
Brännbart avfall: Brännbart hushålls- och verksamhetsavfall skall vara 
i mindre styckeenheter än 0,2 x 0,2 x 0,8 meter. 

 
3.2  Prislista för företag och institutioner                                                                                               

 Avfallsslag 
 

Mottagnings-
avgift exkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/m3 
1 Osorterat avfall  2 576,00  3 221,00  1 036,00 

2 Hushållsavfall och 
liknande avfall från 
företag, t.ex. restau-
ranger  

 1 928,00               

Gäller Liden 

 2 411,00           

Gäller Liden 

--- 

3 Brännbart avfall  1 894,00     2 367,00  758,00 

4 Leverans brännbart 
avfall, i container till 
Liden, se x) 

 1 928,00  2 411,00  763,00                      

5 Deponirest  1 631,00  2 040,00  652,00 

6 Frigolitmaterial  7 412,00  9 267,00  69,00 

7 Park- och träd-
gårdsavfall 

 387,00  484,00   75,00                                 

8 Jord/schakt/täckma
terial/ konstrukt-
ionsmaterial 

 443,00  555,00 Offert läm-
nas på 
större 
mängder  

9 Jord/schakt/täckma
terial/orent   

 663,00  708,00  

10 Inert avfall, blandat 
material t.ex. be-
tong, porslin 

 2 006,00  2 508,00  

11 Branschspecifikt 
avfall  

Offert läm-
nas vid 
varje tillfälle 

Offert lämnas 
vid varje till-
fälle 

Offert läm-
nas vid 
varje tillfälle 

12 Aska  736,00  919,00 --- 

x) Avser brännbart avfall som lämnas i containrar, (leverans endast till 
Lidens ÅVC). 
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Övriga förutsättningar för mottagning av avfall 

Plaster: Armerad plast, t.ex. presenningar, salt-, pellets- och andra stor-
säckar skall vara i mindre styckeenheter 0,2 x 0,2 x 0,8 meter, för att tas 
emot som brännbart material.  

Brännbart avfall: Brännbart hushålls-, verksamhetsavfall skall vara i 
mindre styckeenheter än 0,2 x 0,2 x 0,8 meter 

  

 Oljeavfall 

 Avfallsslag 
 

Mottagnings-
avgift                  

exkl. moms  

Mottagnings-
avgift                   

inkl. moms             
1 Oljeavfall/m3  557,00 kr  697,00 kr 

2 Oljeavfall, 200 liters fat  215,00 kr  269,00 kr 

3 Oljeavfall, dunkar 1-20 liter  2,00 kr/lit  3,00 kr/lit 

4 Oljeavfall, väl tömda oljefat  33,60 kr/st  42,00 kr/st 

5 Oljeavfall, oljefilter  11,20 kr/st  14,00 kr/st 

6 Oljeavfall, hydraulslang  27,50 kr/kg  34,40 kr/st 

7 PCB-olja  Tas ej emot Tas ej emot 
 

 

Övrigt farligt avfall från företag 

Farligt avfall från företag och verksamheter tas ej emot utan hänvisas 
till annan aktuell mottagare. 

 
 

Elektronik - vitvaror 
 Avfallsslag 

 
Mottagnings-

avgift exkl. 
moms, kr 

Mottagnings-
avgift inkl. 
moms, kr      

1 Elektronik/kg, ej producentan-
svarsmaterial. Inbyggt elmaterial 

 11,20  14,00 

2 Kylmöbler, vitvaror mindre än 
0,6 x 0,6 x 2,0 meter  

Fritt Fritt 

3 Kyldiskar, stora frysskåp och dy-
likt, per st. 

 781,00  975,00 

4 Värmepumpar per st.                 781,00  975,00 
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Slam 
 Avfallsslag 

 
Mottagnings-

avgift exkl. 
moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms,   kr/m3 
1 Renings-

verksslam/slam 
från enskilda an-
läggningar oav-
vattnat 

 387,00  484,00 484,00 

2 Renings-
verksslam/slam 
från enskilda an-
läggningar avvatt-
nat  

 334,00  418,00 418,00 

3 Grovrens från re-
ningsverk (Bränn-
bart avfall) 

 1 894,00      2 367,00  758,00  

4 Gödsel  334,00  418,00 418,00 

5 Gatubrunnsslam  541,00  676,00 676,00 
  

  Sorterat material från företag och verksamheter 
 Avfallsslag 

 
Mottagnings-

avgift exkl. 
moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/ton 

Mottagnings-
avgift inkl. 

moms, kr/m3 
1 Metall  168,00  211,00 111,00 

2 Wellpapp  525,00  656,00 165,00 

3 Papper   525,00  656,00 165,00 

4 Hårdplast  525,00  656,00 165,00 

5 Mjukplast  525,00  656,00 165,00 

6 PVC-plast  1 616,00  2 021,00 646,00 

7 Trä  709,00  887,00 223,00 

8 Tryckimpregnerat 
trä 

 1 928,00  2 411,00 736,00 
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Övrigt 
 
I de fall återvinning inte kan ske, tillkommer en hanteringsavgift mot-
svarande faktisk kostnad. 

 
  Extra öppen ÅVC-anläggning 

 Slag av öppethållande Tidpunkt Etablerings-
kostnad   

första timmen, 
kr 

Kostnad efter-
följande tim-

mar, kr 

1 Vardagar 07.00–16.00 651,00 
 

292,00 

2 Vardagar, enkel 
övertid 

05.00–07.00 
och 16.00–

18.00 

651,00 515,00 

3 Kvalificerad ar-
betstid, kvällar och 
helgdagar 

00.00–24.00 792,00 627,00 

Moms tillkommer på dessa priser. 
 
Förutsättning för extraöppnande av ÅVC-anläggning är att det finns 
ÅVC-personal tillgänglig för arbetsuppgiften och att begäran sker minst 
sex timmar före önskemål om tillgång till anläggning. 

  
4. Slamtömning 

Fastställt av KF 2010-04-20, § 24 
 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2016-01-01. 
 
Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexregle-
ring sker med avfallsindex A12:1MD som grund och oktober 2013 som 
basmånad. 
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4.1 Enskild slambrunn med eller utan WC-anslutning och därmed 
jämförbar anläggning  

 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  
exkl. moms, kr 

Taxa / pris                   
inkl. moms, kr 

1 Hushåll, årlig slamtömning, sam-
ordnad hämtning brunnstömning 
med volym < 3 m3 , inklusive slam 

1 113,00  1 391,00                  

2 Brunnstömning med volym < 3 m3  
Se även tilläggsavgift under punkt 
2 och 3. 

516,00  645,00 

3 Brunnstömning med volym 3-6 m3 

Se även tilläggsavgift under punkt 
2 och 3. 

771,00  964,00 

4 Tillägg för volym > 6 m3/m3  261,00  327,00 

5 Tillägg för ytterligare tömning på 
samma fastighet med volym 1 m3 

291,00  364,00 

6 Tillägg för ytterligare tömning på 
samma fastighet med volym 1-3 m3 

320,00  401,00 

7 Tillägg för ytterligare tömning på 
samma fastighet med volym 3-6 m3 

700,00  875,00 

 
4.2 Sluten tank och därmed jämförbar anläggning 

 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  
exkl. moms, kr 

Taxa / pris                   
inkl. moms, kr 

1 Sluten tank med volym < 3 m3  
Se även tilläggsavgift under punkt 
1 och 3. 

575,00  719,00 

2 Sluten tank med volym 3–6 m3  
Se även tilläggsavgift under punkt 
1 och 3. 

964,00  1 204,00 

3 Tillägg för volym > 6 m3/m3                                                  259,00  323,00 

 
 

4.3 Latrinbehållare 

Kommunen kan bara ta emot slam från godkänd latrinbehållare som 
kommunen tillhandahåller. Dessa behållare kan köpas vid kommunens 
ÅVC-anläggningar, där de också kan lämnas in när de är fyllda. 

Behållaren kostar 288 kronor inkl. moms. 
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4.4  Extra hämtning 
 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  

exkl. moms, kr 
Taxa / pris                   

inkl. moms, kr 
1 Extrahämtning, (avrop) med krav 

om tömning av anläggning inom 5 
arbetsdagar debiteras en extra av-
gift utöver den under punkt 1 och 
2. Per tömning. 

 1 629,00  2 037,00 

2 Extrahämtning, (avrop) med krav 
om tömning av anläggning inom 
24 timmar debiteras en extra avgift 
utöver den under punkt 1 och 2. 
Per tömning. 

 2 512,00  3 139,00 

3 Tömning av slam från kommunala 
avlopps-anläggningar, pumpstat-
ioner m.m. per timme.                                        
Avrop av normal tömning inom 2 
arbetsdagar. 

 882,00  1 104,00 

4 Tillägg för akuttömning, samma 
vardag 6.00–18.00    Pris per timme. 

 958,00  1 197,00 

5 Tillägg för akuttömning, samma 
vardag 18.00–6.00     Pris per 
timme. 

 1 017,00  1 271,00 

6 Tillägg för akuttömning, helgdag.                                   
Pris per timme. 

 1 172,00  1 463,00 

7 Bomkörning, avgift om inget till-
träde lämnas till fastighet vid av-
rop, utgår avgift per framkörning. 

 747,00  933,00 

 
 

4.5 Deponiavgift slam i samband med tömning av brunnar och slutna 
tankar 

 
 Slamtyp Taxa  /pris                  

exkl. moms, kr 
Taxa / pris                                     

inkl. moms, kr 
1 Våtslam, per ton/m3 387,00 484,00 

2 Avvattnat slam per ton/m3 334,00 418,00 
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