Dnr KF 118/2019

Renhållningstaxa 2020
Gäller fr.o.m. 2020-01-01 (alla priser är angivna inklusive moms; 25 %)

1 Grundavgift
Alla som äger en fastighet i Östersunds kommun ska betala en
grundavgift.
Grundavgift
- villa
- fritidshus säsongshämtning
- fritidshus året runt-hämtning
- lägenhet i flerbostadshus
- verksamhet

Avgift
1000 kr/år
290 kr/år
555 kr/år
580 kr/år
690 kr/år

2 Sophämtning hos villa och fritidshus
2.1

Hämtning av sopor till förbränning – kärlhämtning

Hämtning av sopor till förbränning är behovsanpassad. Det innebär att
Avfall Återvinning erbjuder hämtning var 14:e dag. Kunden väljer själv
om den behöver ställa ut sitt kärl för tömning eller vänta tills nästa gång
sopbilen passerar.
Kärlstorlek
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 370 liter

2.2

Avgift
68 kr/hämtning
75 kr/hämtning
98kr/hämtning

Hämtning av sopor till förbränning samt matavfall
– gemensamma sopkärl

Avfall Återvinnings målsättning är att alla villor och fritidshus ska ha egna
sopkärl. Endast i undantagsfall, när förutsättningar för eget kärl saknas
eller där sopbilen har svårt att ta sig fram, erbjuder vi gemensamma
sopkärl uppställda på en lämplig plats för flera kunder.
I avgiften för gemensamma sopkärl ingår hämtning av sopor till
förbränning och matavfall. De gemensamma sopkärlen är dimensionerade
efter antal anslutna hushåll och hur mycket avfall dessa genererar i
genomsnitt.
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Gemensamma sopkärl
Gemensamma sopkärl
- för hemkomposterare
- fritidshus*
- fritidshus som
hemkomposterar*

Hämtningsfrekvens
Var 14: e dag
Var 14: e dag
Var 14: e dag*
Var 14: e dag*

Avgift
1 028 kr/år
814 kr/år
354 kr/år
278 kr/år

*Hämtning hos fritidshus under perioden v. 20 – v. 37

2.3

Hämtning av matavfall

I grundavgiften ingår kompostpåsar och kompostkorg till hushållen.
Matavfall hämtas, av hygienskäl, enligt en fast frekvens; var fjortonde
dag.
Kärlstorlek
Kärl 80 liter
Kärl 80 liter sommarhämtning*

Hämtningsfrekvens
Var 14: e dag
Var 14: e dag

Avgift
495 kr/år
180 kr/år

*Hämtning hos fritidshus under perioden v. 20 – v. 37

3 Sophämtning hos flerbostadshus och verksamheter
3.1

Hämtning av sopor till förbränning

Hämtningen av sopor till förbränning är inte behovsanpassad för
flerbostadshus och verksamheter. Kärlen töms istället enligt en fast
frekvens, högst tre gånger per vecka.
Kärlstorlek
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 370 liter
Kärl 660 liter

Avgift
68 kr/hämtning
75 kr/hämtning
98 kr/hämtning
136 kr/hämtning
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3.2

Hämtning av matavfall

Matavfall hämtas, av hygienskäl, enligt en fast frekvens minst
var 14:e dag..
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift
Kärl 80 liter
3 gånger/vecka
3 370 kr/år
Kärl 80 liter
2 gånger/vecka
2 068 kr/år
Kärl 80 liter
1 gång/vecka
898 kr/år
Kärl 80 liter
Var 14: e dag
495 kr/år
Kärl 140 liter
2 gånger/vecka
2 369 kr/år
Kärl 140 liter
1 gång/vecka
1 029 kr/år
Kärl 140 liter
Var 14: e dag
517 kr/år
Kärl 190 liter
3 gånger/vecka
4 305 kr/år
Kärl 190 liter
2 gånger/vecka
2 641 kr/år
Kärl 190 liter
1 gång/vecka
1 147 kr/år
Kärl 190 liter
Var 14: e dag
630 kr/år

4 Hämtning av hushållsavfall i
behållare/djupbehållare med kran.
4.1

Brännbart

Hämtningsavgift (behandlingsavgift tillkommer)
Enligt fast hämtningsintervall
400 kr/hämtning
Budad hämtning
914 kr/hämtning
Behandlingsavgift
Behållarstorlek
4,1-5 m3
3,1-4 m3
2,1-3 m3
1,1-2 m3
0- 1m3

Avgift
160 kr/hämtning
128 kr/hämtning
96 kr/hämtning
64kr/hämtning
32kr/hämtning
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4.2

Matavfall

Hämtningsavgift (behandlingsavgift tillkommer)
200 kr/hämtning
Hämtningsavgift
Extra hämtning
914 kr/hämtning
Behandlingsavgift
Behållarstorlek
0,5-1,5 m3

Avgift
56 kr/hämtning

5 Containerhämtning av hushållsavfall
Avfall återvinning hyr ut täckta containers med stora och små luckor i
storlekarna 4, 6 samt 8 m3 för lagring av brännbart hushållsavfall i väntan
på hämtning.
Hyra av container
Containerstorlek
4 m3
6 m3
8 m3

Avgift
2 800 kr/år
3 000 kr/år
3 200 kr/år

Hämtningsavgift (behandlingsavgift tillkommer)
Enligt fast hämtningsintervall
350 kr/hämtning
Budad hämtning
914 kr/hämtning
Utställning/hemtagning av container
750 kr/timme
Behandlingsavgift
Avfallsmängd
Baseras på avfallets vikt

Avgift
1344 kr/ton

6 Hämtning av stora och tunga sopor (grovsopor)
Stora, tunga sopor i flerbostadshusens grovsoprum hämtas enligt en fast
frekvens. Flerbostadshus kan välja mellan hämtning var fjortonde dag
alternativt en gång i månaden.
Avfallsmängd
Grovsopor - upp till 5 m³
Grovsopor - 5 till 10 m³

Avgift
390 kr/hämtning
780 kr/hämtning
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7 Tömning av enskilda avlopp
Vid tömning av enskilda avlopp töms hela brunnen eller tanken, det vill
säga både vatten och slam. I tömningsavgiften ingår en volym upp till
3m3. Överstiger tömningsvolymen 3m3 blir kunden debiterad för varje
överstigande kubikmeter slam.
Tjänst
Ordinarie tömning av slamavskiljare
Extra tömning av slamavskiljare inom 5 arbetsdagar
Extra tömning av slamavskiljare inom 8 timmar
Ordinarie tömning av sluten tank eller tömning inom 5
arbetsdagar
Extra tömning av sluten tank inom 8 timmar
Ordinarie tömning av sluten tank + slamavskiljare
Extra tömning av sluten tank + slamavskiljare inom 5
arbetsdagar
Extra tömning av sluten tank + slamavskiljare inom 8
timmar
Tillägg vid hinder vilket omöjliggör tömning
Slamvolym över 3 m3
Tömning av slamavskiljare med en volym över 10 m3
Utdragning av slang över 25 m, pris per 10 m
Lyft av tungt lock med en vikt över 15 kg eller flytt av
lock med en vikt över 35 kg

2019
1 285 kr
2 183 kr
3 683 kr
1 632 kr
3 503 kr
1 685 kr
2 742 kr
5 125 kr
603 kr
491 kr/m3
850
kr/timme
125 kr
125 kr

8 Latrin
Avfall Återvinning kan endast hantera en viss typ av latrintunnor som vi
säljer. De rymmer 37 liter.
Tjänst
Ny latrintunna
Behandlingsavgift
Hämtning/utkörning (behandlingsavgift/kostnad ny
tunna tillkommer)
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Avgift
110 kr
250 kr
374 kr

9 Övriga avgifter
9.1

Extra hämtning av sopor till förbränning och matavfall

Denna avgift tillämpas då kund beställer extra hämtning av sopor till
förbränning eller matavfall.
Tjänst
Framkörningsavgift

Avgift
300 kr

Villor och fritidshus.
Kärlstorlek
Kärl 80 liter
Kärl 120 liter
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 370 liter
Kärl 660 liter

9.2

Avgift
49 kr/hämtning
59 kr/hämtning
68 kr/hämtning
75 kr/hämtning
98kr/hämtning
136 kr/hämtning

Beställd hämtning av stora och tunga sopor (grovsopor)

Denna avgift tillämpas vid beställd hämtning av stora, tunga sopor
(möbler, grövre textilier, fritidsutrustning) samt vitvaror och
hemelektronik.
Tjänst
Framkörningsavgift

Avgift
300 kr

Tjänst
Grovsopor <5 kubik
Grovsopor 5-10 kubik
Vitv o hemelektr - pris per enhet

Avgift
390 kr
780 kr
60 kr

9.3

Överfullt sopkärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet
eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning
göras. Avgiften tas ut oavsett vilket avfallsslag eller vilken kärlstorlek det
gäller.
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Tjänst
Överfullt kärl - extra avgift

9.4

Avgift
200 kr/kärl

Felsorterade sopor

Vi tar ut en extra avgift för felsorterade sopor. Denna avgift tas ut för
grava felsorteringar; exempelvis om det ligger miljöfarligt avfall synligt i
sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga
soppåsar slängts i kompostkärlet.
Tjänst
Felsorterade sopor

9.5

Avgift
200 kr/kärl

Lång dragväg

På hämtningsdagen ska sopkärlen stå på överenskommen hämtplats.
Avståndet mellan sopkärlen och bilens uppställningsplats får inte vara
längre än 5 meter vid villa och 50 meter vid flerbostadshus. För
flerbostadshus tas en årsavgift ut för avstånd mellan 5 till 50 meter.
Dragvägstillägg vid
- hämtningsfrekvens 1 ggr/månad/kärl
- hämtningsfrekvens 2 ggr/månad/kärl
- hämtningsfrekvens 1 gg/vecka/kärl
- hämtningsfrekvens 2 ggr/vecka/kärl
- hämtningsfrekvens 3 ggr/vecka/kärl

9.6

Avgift
345 kr/år
345 kr/år
690 kr/år
1 035 kr/år
1 375 kr/år

Oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser (ex. väntetid) och vid hämtning av avfall där
avfallstaxa inte är tillämplig.
Tjänst
Oförutsedd händelse

Avgift
500 kr/timme
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