
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR 

VILHELMINA KOMMUN 
   

 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-19 gällande f.o.m 2016-01-01 
 

GILTIGHETSOMRÅDE 

Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 §§ MiljöBalken kan utgå för hantering 

(insamling, transport, återvinning och bortskaffande) av avfall. Hanteringen omfattar 

de områden av kommunen som framgår av 12 § i fastställda föreskrifter om 

avfallshantering för Vilhelmina kommun. För hantering enligt ovan skall erläggas 

avgifter enligt följande. 
 

 

1 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Sopor, köksavfall och annan dylik orenlighet från hushåll, personalmatsalar, 

restauranger, sjukhus (dock ej riskavfall), och verksamheter, skrymmande avfall samt 

farligt avfall från hushåll.  
 

 

1:1 Avgifter 
Kommunfullmäktige fastställer årligen avgifterna. 

Grundavgiften är 618:67 kronor exkl. merv.skatt för 2016 och 773:34 inkl. merv.skatt 

Tabell 1 
Hämtningsområde A och B.   

Abonnent Kärlstorlek Grundavgift/lgh/ år Kr/kg     Tömningsintervall  

Enfamiljshus 140 L 773:34 2:82              var 14:e dag 

 190 L 773:34 2:82              var 14:e dag 

Fritidshus 140L 773:34 2:82              var 14:e dag 

Betal säck 125 L 773:34 100:-/st 

 70 L 773:34 50:-/st 

Flerfamiljshus 140 L 773:34+ 428:12/lgh 2:82               var 14:e dag   

 190 L 773:34+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag     370 L 728:75+ 403:50/lgh 2:66 var 14:e dag   

 660 L 773:34+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag   

 1000L 773:34+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag   

 7000L 773:34+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag  

Verksamheter        140 L 2531:64+ 428:12/lgh 2:82  var 14:e dag   

 190 L 2531:64+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag     370 L 2433:35+ 403:50/lgh 2:66 var 14:e dag   

 660 L 2531:64+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag   

 1000L 2531:64+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag   

 7000L 2531:64+ 428:12/lgh 2:82 var 14:e dag    

 

 
 lgh = 1 lgh el.150m

2
   



I grundavgiften ingår ej kostnad för behållare/container, vilken tillhandahålls av kommunen 

till självkostnadspris. 

 

 

 

 

1.2 Tillägg per behållare och år 
För arbete inom fastighetsgräns eller motsvarande, utgår följande tilläggsavgift. 

 
 

Gångavstånd 
 

Ökning av grundavgiften sker med 

11 - 20 m 0,5 

21 - 30 m 1,0 

31 - 40 m 1,5 

 / 10 ytterligare  0,5/10 m 

 

2. Särskilda bestämmelser 
2.1 Sker efter medgivande från Renhållaren regelbunden hämtning mer  

än var annan vecka utgår, utöver grundavgiften per behållare, vid 

varje hämtningstillfälle en tilläggsavgift för framkörning motsvarande 

grundavgiften ökad med faktorn 0.1. 
 

Hämtningsintervall (1,2 el 4 v) skall beställas 1 månad före ändring. 

Hämtning av varje ytterligare behållare eller säck vid ordinarie 

hämtningstillfälle medför ökning av grundavgiften med faktorn 0.01. 

Budad extra hämtning debiteras med 4 x grundavgift + kilopris. 

    

2.2 För hämtning av skrymmande avfall vid andra tillfällen än enligt 

Renhållarens schema utgår avgift motsvarande kommunens 

självkostnad. 
 

2.3 Transportör/ avlämnare erlägger deponiavgift. 
 

3. Latrin och slam 
Latrin och orenlighet som härrör från hushåll och som uppsamlas i 

enskilda anläggningar. Slam från enskilda avloppsanläggningar ( t ex 

slamavskiljare, avloppsvatten från slutna tankar. 
 

 Avgifter 
 

Hämtningsintervall: 1 gång/år för fast boende. För övriga efter 

beställning. 
 

Avgiften bestäms med ledning av i nedanstående tabell angivna 

omräkningsfaktorer. Grundavgiftens storlek är densamma som angetts 

under 1.1 stycke 1. 
 



 

Tabell 2 
 

Anläggning Våtvolym m3 Avgift  Grundavgift x faktor 

enl. nedan 

Slamavskiljare o. slutna tankar 0 - 4 2,41 

  För var ytterligare 1 0,2 

Fettavskiljare  Enligt aktuell a-prislista 

Oljeavskiljare  Enligt aktuell a-prislista 

Avgifterna avser s k planlagd tömning. Sådan tömning sker under perioden 1 maj - 31 

oktober. Anmälan om sådan tömning skall ha gjorts senast 30 april. För årsbostäder gäller 

enligt Föreskrifter om avfallshantering att anmälan endast behöver göras första gången, 

varefter densamma gäller som årlig anmälan intill dess fastighetsinnehavaren meddelar annat. 

 

För tömning som anmälts efter 30 april utgår förhöjd avgift om tömning kan ske utan extra 

framkörning. Avgift utgår med grundavgift omräknad med faktorn 3,2 för våtvolym upp till 

4.000 liter. För större anläggningar tillkommer tilläggsavgift enligt tabell 2. 

 

Erfordras slanglängder över 10 meter utgår tilläggsavgift med belopp motsvarande  

grundavgiften multiplicerad med faktorn 0.2 för varje påbörjat 5-tal meter, maximalt 20 m. 

För lock som ej kan hanteras av en man (tyngre än 35 kg) debiteras ett tillägg med 0,2 x 

grundavgiften. 

 

För tömning under annan tid och för extratömning utgår avgift med 4 x grundavgift (i enlighet 

med vid varje tidpunkt gällande ”Hyresprislista för fordon, maskiner, redskap m m”)+ 

deponeringskostnad 443:70/ m
3
 exkl merv. skatt. (Dock lägst enligt efterbeställningsavgift). 

      

4. Övrigt avfall transporterat och avlämnat vid Granbergets 

ÅVC eller ÅVC i Saxnäs eller Dikanäs. 

Avfallet indelas i olika avgiftsgrupper enligt nedanstående tabell.  

Tabell 3  
 Avfallstyp Sort kr/ton Kr/lass Ton i  Avfallsskatt* Kostnad Kostnad inkl. 

    ca 8 m3 depo
ni 

+ destr. 
Kostnad./ton 

exkl 
merv.skatt/ton 

merv.skatt 

I a Sprängsten Ton 34:12 400:96 12 500 534:12 667:65  

I b Inert mtrl Ton 50:34 400:96 8 500      550:34 687:93  

I c D:o användbara till        

 täckning Ton 0 0 8 0 0 0 

II a Byggavfall osorterat Ton 1975:89 3951:84 2 1375:60 3351:50 4189:38  

II b Byggavfall sorterat som       

 glas, metall, brännbart        

 plast och        

 komposterbart Ton 400:96 400:96 1  1375:60 1776:56 2220:70  

II c Affärs &Industrisopor        

 osorterat Ton 1975:89 3951:84 2 1375:60 3351:50 4189:38  

II d Affärs &Industrisopor        

 sorterat enl.princip som       

 byggavfall Ton 400:96 400:96 1 1375:60 1776:56 2220:70  

II e Aska får ej deponeras Ton 400:96  0 1375:60 1776:56 2220:70  



III Oljefat tomma och        

 rengjorda St 68:62 68:62 0,03 23:51 92:13 115:16 

IV Asbets får ej 
deponeras 

m
3 

408:98  408:98   1955:38 2364:36 2955:45  

V Spillolja L  4:89/L  0 4:89/L 6:11 

VI Slakteriavfall Ton
 

198:08 198:08 
/m

3 
1 1375:60 1573:68 1967:10  

VII Elektronikavfall Kg    0 0 0 

VIII Lysrör St    0 0 0 

IX Snö Ton
 

31:62 158 5 500 531:62 664:53  

X Kylmöbler från hushåll 
är avgiftsfria 

St  1597:53  0 1597:53 1996:91 

 Däck mottas ej Får ej deponeras      

  

Ett lass motsvarar 8 m
3
. Avgiften regleras per 4 m

3
 (1/2 lass). 

Vikt skall gälla där så är möjligt. 

Avfall med mindre volym än 2,0 m
3
 får lämnas avgiftsfritt av privatpersoner 

som själva sorterar enl. anvisningar och betalar renhållningsavgift i kommunen, 

för verksamheter / företag gäller en min.avg. på 447:- / släpvagn/paketbil. 

  
 

Övriga oljor och kemikalier som avlämnas vid särskild anvisad station skall 

innehållsdeklareras enligt särskilt formulär som tillhandahålls vid avlämningsstället. 

För oljor och kemikalier utgår särskild destruktionsavgift enligt taxa tillämpad av 

SAKAB eller annat auktoriserat destruktionsföretag. Destruktionsavgiften gäller ej 

privatpersoner (ingår i fasta avgiften) dock ej avfall enl III-VI. 

 

5. Avgiftsskyldighet 
 

Fastighetsinnehavaren, eller den som istället för denne är skatteskyldig för fastigheten 

enligt kommunalskattelagen skall erlägga angivna avgifter. Avgiftsskyldigheten kan 

dock överföras på nyttjanderättshavaren med dennes medgivande. 

 

Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som belöper på tiden efter 

tillträdesdagen. 

 

6. Avgiftsperioder 
 

Avgifterna erläggs 4 gånger per år för avgiftsskyldiga inom områden som i 

renhållningsföreskrifterna betecknas som område A samt abonnent inom övriga 

områden som samtidigt erlägger avgifter för vatten och/eller avlopp. För övriga 

avgiftsskyldiga erläggs avgift 1 gång/år. 

 

Avgift för slamtömning och avlämning av avfall vid ÅVC på Granberget, i Saxnäs och 

Dikanäs erläggs mot räkning i anslutning till avlämningstillfället. 

 

Närmare föreskrifter om uppbörd av avgifter meddelas av kommunstyrelsen. 

 



7. Ändrade hämtningsförhållanden 
 

Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till 

Renhållaren. Av ändringen orsakad ökning eller minskning i renhållningsavgifterna 

regleras vid påföljande debiteringstillfälle. 

 

8. Tjänster utförda av kommunen 
Tjänster som utföres av kommunen och ej kan hänföras till ovanstående debiteras efter 

gällande a-prislista. 

 

9. Tillämpning och tolkning av taxans bestämmelser 
 

Frågor om tillämpning och tolkning av taxans bestämmelser avgöres av 

kommunstyrelsen. 

 

                           VILL DU FRÅGA OM NÅGONTING  

                              RING KOMMUNALKONTORET 

                                   TFN 0940  - 140 00 ,140 80  
 


