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Taxan är uppdelad på olika avgifter. Avgifter är redovisade inkl 
moms. 
 
Avgifter ska följa konsumentprisindex, KPI, för oktober månad. När det-
ta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, 
dock inte oftare än en gång årligen. 
 
Renhållningshanteringen ska ha full kostnadstäckning via taxan. Sär-
skilda avtal kan upprättas, alternativt ett självkostnadspris tas fram om 
det i taxan saknas tillämplig bestämmelse om avgift. 
 
Avgift debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen.  

Betalas debiterat belopp inte innan förfallodag, ska dröjsmålsränta beta-
las på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett. En avgift på 60 kr tas ut vid skriftlig betalningspåminnel-
se. Vid upprättat inkassokrav debiteras en avgift på 180 kr enligt 5 § in-
kassolagen. 

A. Grundavgift betalas av hushåll i permanentbostad i en- och tvåfa-
miljshus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus samt verksamhets-
fastigheter (enbart hushållsavfall). Avgiften ska täcka kostnaderna för 
att ta hand om hushållens farliga avfall, vitvaror, grovavfall, administ-
ration av återvinningscentraler, information och miljöavgifter. 

 
Grovavfall får lämnas på återvinningscentral. Företag ansvarar själv 
för omhändertagande. 
 
Avgifter: Grundavgift permanentboende 1 637 kr/år 
 Grundavgift fritidshus 698 kr/år 
 Grundavgift lägenhet 604 kr/lägenhet och år 
 

B. Avgift för 14-dagarshämtning av kärlavfall vid körbar väg och inom 
antaget hämtningsområde samt mellanlagring vid ÅVC, lastning och 
transport till förbränningsanläggning samt förbränningsavgifter och 
skatter. Avgift för 7-dagarshämtning är dubbel 14-dagarshämtning. 

 
Avgifter: Kärl 120 l, permanentboende 1 048 kr/år 
 Kärl 190 l, permanentboende 1 654 kr/år 
 Kärl 370 l, permanentboende 3 197 kr/år 
 Kärl 660 l, permanentboende 5 568 kr/år 
 
 Kärl 120 l, fritidshus 524 kr/år 
 Kärl 190 l, fritidshus 827 kr/år 
 Kärl 370 l, fritidshus 1 599 kr/år 
 Kärl 660 l, fritidshus 2 785 kr/år 
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Märklapp till extra sopsäck som ställs vid kärl 50 kr/st 
Latrinkärl (kärl och borttransport) 400 kr/st 
 
Latrinkärl och märklapp hämtas och betalas vid Malå Järn & Färg. 
Flerfamiljshus har samma kärlavgifter som ovan redovisade. 
 
Avgift kärlbyte: Byte av kärlstorlekar 180 kr/kärlbyte 
vid ej rengjort kärl tillkommer 210 kr/kärl 

 
C. Resurskärl 
 

120 liter 160 kr/tömningstillfälle exkl moms 
190 liter 220 kr/tömningstillfälle exkl moms 
370 liter 400 kr/tömningstillfälle exkl moms 
660 liter 600 kr/tömningstillfälle exkl moms 
 
Förutsättning är att ett eller flera 660 l tillsvidare-kärl-abonnemang 
finns registrerade hos företaget och att resurskärlen uteslutande an-
vänds vid stora avfallsbelastningar/toppar. Renhållningspersonal re-
gistrerar tömda resurskärl hos respektive abonnent som grund för 
debiteringen. 

 
D. Avbrott i hämtning 
 

Abonnent kan beviljas avbrott i hämtning av hushållsavfall. Vid av-
brott gäller följande avgifter. Minsta tid för avbrott är 6 månader. 
 
Grundavgift betalas för helår 1 637 kr/år 
Hämtningsavgift för min 6 mån halva årskostnaden för valt kärl 
Tilläggskostnad för utställning 
och inhämtning av kärl 300 kr 
 

E. Tömning enskilda brunnar 
Obligatorisk slamtömning av brunn upp t o m 3 m³ 1 271 kr 
Tilläggspris för brunnar över 3m³ 362 kr 

 
FÖRETAG OCH VERKSAMHETER SAMT TAXA FÖR SÄRSKILT AV-
FALLSSLAG 
 
Företag erbjuds anslutning till kommunens renhållningssystem vad gäl-
ler tillgång till avsättningsmöjligheter av sorterat avfall, brännbart avfall, 
träavfall och hämtning och omhändertagande av hushållslikt brännbart 
avfall enligt nedanstående taxor. 
 
Avgifter är redovisade exkl moms. 
 
Grundavgift 1 874 kr/år exkl moms 
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Grundavgift avser små till medelstora företag med måttlig mängd sorte-
rat avfall t ex mindre maskinföretag, bensinstationer, mindre maskinent-
reprenörer/företag, butiker m m. Grundavgiften ger företaget tillträde till 
ÅVC-anläggning.  
 
Tecknande av kärlabonnemang med 14-dagarshämtning för verksam-
hetsavfall d v s godtagbart för förbränning vid förbränningsanläggning 
erbjuds en grundavgift per kärl lika som för en- och tvåfamiljshus. 
 
Hämtningsavgift 578 kr/m3 
 
Företag som tecknat kärlabonnemang på verksamhetsavfall betalar 
ingen grundavgift för tillträde till ÅVC-anläggningen. Farligt avfall mottas 
endast från hushåll. 
 
Kommunens renhållningsansvarige äger rätt att ensam avgöra om före-
tag kan erhålla omhändertagande av det sorterade avfallet samt nivå. 
Oavsett betald grundavgift avgör kommunen mängden verksamhetsav-
fall som får lämnas till ÅVC. Vid större mängder ska kommunen kontak-
tas i god tid innan leverans är planerad. 
 
ÖVRIGA TAXOR 
 
Avgifter är redovisade exkl moms. 
 
Fönster inklusive glas 160 kr/st exkl moms 
(Om ÅVC-personal ska separera glas från karm) 
 
Deponirest, gips ska utsorteras 900 kr/m3 exkl moms 
 
Deponirest, asbest ska utsorteras och  
vara inplastat. Kontakta personal 900 kr/m3 exkl moms  
Deponirest, inert avfall 900 kr/m3 exkl moms 
Minsta debiterbara mängd är 1 m3 
 
Deponirest av s k inert avfall, byggisolering, planglas, linoleummattor, 
porslin, planglas, keramik m m. Avfall som i dag ej har någon alternativ 
avsättning. Avfallet ska av avfallslämnare vägas för att kunna taxebe-
räknas. I ovanstående taxa ingår statlig avfallsskatt, f n 500 kr/ton exkl 
moms. Små mängder deponirest, maximalt 2 m3, som lämnas av privat-
personer i samband med insortering av avfallet vid ÅVC-anläggning be-
talar inga avgifter då detta ingår i hushållens grundavgift. 
 
Brännbart avfall* 600 kr/m3 exkl moms 
*(brännbart ska uppfylla måtten 80 x 20 x 20 cm annars klassas det 

som överstort) 
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Brännbart avfall, överstort 900 kr/m3 exkl moms 
 
Minsta debiterbara mängd är 1 m3. 
 
Det brännbara avfallet ska utan särskild hantering kunna mellanlagras, 
lastas och vidarebefordras till förbränningsanläggning. Avfallet ska vara 
fritt från ovidkommande, ej brännbart material samt farligt avfall. Perso-
nal vid ÅVC-anläggning ska motta och registrera avfallet. Mängden vo-
lym avgörs av personalen vid ÅVC för att kunna avgiftsberäknas. Felak-
tigt avfall kan komma att avvisas. Små mängder brännbart avfall, maxi-
malt 2 m3, som lämnas av privatpersoner i samband med insortering av 
avfallet vid ÅVC-anläggning betalar inga avgifter då detta ingår i hushål-
lens grundavgift. 
 
Rent träavfall 600 kr/m3 exkl moms 
 
Rent träavfall från företag och verksamheter. Träavfallet ska i huvudsak 
vara fritt från färg och ovidkommande avfall såsom stål/metall, plast, be-
tong m m. Trä med spik, klammer, nubb o dyl kan lämnas. I fraktionen 
trä finns spånplattor, plywood, bräder, luckor, hyllor m m samt större de-
len av trätransportemballage. 
 
Små mängder, maximalt 2 m3, av deponirest, inert avfall, brännbart av-
fall och rent träavfall från privatpersoner i samband med insortering av 
avfallet vid ÅVC-anläggning betalar inga avgifter då detta ingår i hushål-
lens grundavgift. 


