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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Enligt Hagfors kommuns renhållningsordning skall alla fastigheter där hushållsavfall uppstår
ha ett renhållningsabonnemang.  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för
att avfall hanteras på sådant sätt som godkänns av renhållningsordningen och dessa
föreskrifter, samt är ansvarig för att avgifter betalas.

Renhållningstaxan ska gynna återvinning och kretslopp.

1.1 AVGIFTSSKYLDIGHET
Avgiftsskyldig för insamling och hantering av hushållsavfall enligt denna taxa är
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare för den fastighet där avfall uppstår.  Ändring i
abonnemanget under debiteringsperioden regleras vid nästkommande debiteringstillfälle. Ny
avgift gäller från den dag ändringen träder i kraft. Ersättning för inkassokostnader och
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag tas ut på nästa ordinarie faktura.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall snarast meddela kommunen om ägarbyte
och datum för ägarbyte.

Fastighetsägaren är skyldig att informera den eller dem som bor i eller är verksamma i
fastigheten om gällande regler för avfallshantering.
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2.    RENHÅLLNINGSAVGIFTER
Renhållningstaxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften ingår
bland annat finansiering av kundtjänst, administration och drift av återvinningscentral. Den
rörliga avgiften finansierar hämtning och behandling av mat- och restavfall, samt de
kringkostnader som detta medför.

2.1 FASTA AVGIFTER
Fast avgift för permanenthus, fritidshus, flerfamiljshus och särskilt boende debiteras per
bostadsenhet, för samtliga fastigheter där hushållsavfall anses uppstå. Även i områden med
gemensam hantering av kärl- och matavfall debiteras den fasta avgiften för varje
bostadsenhet.

För verksamheter debiteras fast avgift per personalmatsal eller motsvarande. För offentlig
lokal debiteras fast avgift per 150 kvadratmeter yta.

Fast avgift Kostnad per år (inkl. moms)

Permanentbostad 950 kr

Fritidsbostad 950  kr

Lägenhet 690 kr

Särskilt boende 470  kr

Verksamhet 690 kr

Offentlig lokal 630  kr
Tabell 1. Fasta avgifter

2.2 RÖRLIGA AVGIFTER
Avgifter för hämtning av mat- och restavfall debiteras per abonnemang eller kärl. Taxan är
miljöstyrande för att motivera fastighetsägare och boende att källsortera avfall. I samband
med införande av källsortering av matavfall kommer olika taxor gälla för fastigheter där
kommunen erbjuder källsortering av matavfall och där kommunen inte erbjuder
källsortering av matavfall.
I ett abonnemang ingår både den fasta och den rörliga delen i renhållningstaxan. Den rörliga
delen utgörs av standardabonnemang, enligt tabell 2 -3,  som kan kompletteras med extra kärl
enligt tabell 4 - 7.

Fritidsabonnemang har sophämtning mellan vecka 20 - 37.

Restavfall och matavfall hämtas normalt varannan vecka. Sorterat restavfall som inte
innehåller matavfall kan hämtas med glesare intervall.
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Denna taxa är miljöstyrande i det sätt att källsortering av matavfall ger en lägre rörlig avgift.
Fastigheter som väljer att inte källsortera sitt matavfall betalar en högre avgift.

2.2.1 Standardabonnemang
I abonnemang enligt tabell 2 ingår 1 st kärl på 140 liter för källsortering av matavfall, för de
fastigheter där Hagfors kommun erbjuder källsortering av matavfall. Matavfallskärlet töms
normalt med samma frekvens som restavfallskärlet.
Källsortering av matavfall är frivilligt. Fastigheter som erbjuds källsortering av matavfall men
väljer att inte sortera matavfallet separat betalar en dyrare taxa enligt tabell 2.

För fastigheter som källsorterar matavfall kan standardabonnemang kompletteras med
ytterligare mat- eller restavfallskärl, enligt avgifter i tabeller 4 - 7.

Kärlvolym
restavfall

Hämtningsintervall* Kostnad per år, fastigheter
där matavfall sorteras
separat**

Kostnad per år, fastigheter som
väljer att inte sortera matavfall

370 liter Två gånger per vecka 14700 kr 19950 kr

660 liter Två gånger per vecka 22050 kr 26250 kr

140 liter En gång per vecka 2630 kr 3150 kr

240 liter En gång per vecka 4930 kr 5450 kr

370 liter En gång per vecka 5780 kr 6830 kr

660 liter En gång per vecka 9980 kr 12600 kr

140 liter Varannan vecka 1150 kr 1680 kr

240 liter Varannan vecka 1890 kr 2420 kr

370 liter Varannan vecka 2520 kr 3150 kr

660 liter Varannan vecka 5670 kr 6830 kr

140 liter Var fjärde vecka 780 kr Ej valbar

140 liter Fyra gånger per år 420 kr Ej valbar

Tabell 2. Standardabonnemang med hämtning året runt

*För matavfallskärl används i regel samma tömningsintervall som för restavfall, men inte glesare än varannan vecka.
** Fastigheter som inte erbjuds källsortering av matavfall betalar samma taxa som de som väljer att sortera sitt matavfall
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Kärlvolym
restavfall

Hämtningsintervall* Kostnad per år, fastigheter där
matavfall sorteras separat**

Kostnad per år, fastigheter som
väljer att inte sortera matavfall

140 l Varannan vecka 550 kr 650 kr*

240 l Varannan vecka 950 kr 1050 kr*

140 l Var fjärde vecka 450 kr Ej valbart

Tabell 3. Standardabonnemang för fritidshus*

* Hämtningsperiod för fritidshus är från vecka 20 till vecka 37
** För matavfallskärl används i regel samma tömningsintervall som för restavfall, men inte glesare än varannan vecka.
*** Fastigheter som inte erbjuds källsortering av matavfall betalar samma taxa som de som väljer att sortera sitt matavfall

2.2.2 Hämtningsavgifter för ytterligare kärl
Under denna rubrik beskrivs avgifter för ytterligare kärl, utöver standardabonnemang, som
kan användas för att anpassa avfallshantering vid enskilda fastigheter eller gemensamma
uppsamlingsplatser. Kärl enligt tabell 4 och 5 kan inte beställas om standardabonnemang inte
finns.

Kärlvolym Hämtningsintervall* Kostnad per år

140 liter Två gånger per vecka 830 kr

140 liter En gång per vecka 620 kr

140 liter Varannan vecka 410 kr

Tabell 4. Extra matavfallskärl

* Matavfall ska i regel ha samma hämtningsfrekvens som restavfallskärl, men inte glesare än varannan vecka.

Kärlvolym Hämtningsintervall Kostnad per år

370 liter Två gånger per vecka 13870 kr

660 liter Två gånger per vecka 21220  kr

240 liter En gång per vecka 4310  kr

370 liter En gång per vecka 5160  kr

660 liter En gång per vecka 9360 kr

140 liter Varannan vecka 740  kr

240 liter Varannan vecka 1480  kr

370 liter Varannan vecka 2110  kr

660 liter Varannan vecka 5260 kr

140 liter Var fjärde vecka 370 kr

Tabell 5. Extra restavfallskärl
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Kärlvolym Hämtningsintervall* Kostnad per år

140 liter Varannan vecka** 100  kr

Tabell 6. Extra matavfallskärl vid fritidshus

* Hämtningsperiod för fritidshus är från vecka 20 till vecka 37
** Matavfall ska i regel ha samma hämtningsfrekvens som restavfallskärl, men inte glesare än varannan vecka.

Kärlvolym Hämtningsintervall* Kostnad per år

140 l Varannan vecka* 450 kr

240 l Varannan vecka* 850 kr

140 l Var fjärde vecka* 350 kr

Tabell 7. Extra restavfallskärl vid fritidshus

* Hämtningsperiod för fritidshus är från vecka 20 till vecka 37

2.3 ÖVRIGA TJÄNSTER
De tjänster som beskrivs under detta kapitel kan beställas inom Hagfors kommun för de
fastigheter som har standardabonnemang för renhållning.

2.3.1 Övriga insamlingstjänster

Tjänst Kostnad (kr inkl. moms)

Budad hämtning 100

Budad hämtning vid ordinarie tur i området 50

Extra säck vid ordinarie sophämtning 100

Byte av kärlstorlek 200

Inhämtning av kärl (vid t.ex. uppehåll i sophämtning) 200

Hämtning av latrinkärl 525

Budad hämtning grovavfall* 1500

Tabell 8. Övriga insamlingstjänster
* Per lass
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2.3.2 Dragavstånd
För avstånd mellan uppställningsplats för insamlingsfordon och sopkärl som överstiger 15
meter debiteras extra avgift. Avgifter för dragavstånd framgår av Tabell 9.

Avstånd mellan uppställningsplats för insamlingsfordon
och sopkärl

Kostnad (kr) per kärl och
hämtningstillfälle

Mer än 15 meter men mindre än 30 meter 25

Mer än 30 meter men mindre än 40 meter 50

Mer än 40 meter men mindre än 50 meter 75
Tabell 9. Dragavstånd
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2.4 HÄMTNING AV TÄCKTA BAKLASTADE CONTAINRAR

2.4.1 Hyra container

Containervolym Kostnad per år (kr inkl. moms)

3 kubikmeter 3360

8 kubikmeter 3880

10 kubikmeter 3880
Tabell 10. Container, hyra

2.4.2 Tömningsavgifter container

Tömning varannan vecka

Containervolym Kostnad per år (kr inkl. moms)

3 kubikmeter 14700

8 kubikmeter 30450

10 kubikmeter 34650
Tabell 11. Container, tömning varannan vecka

Tömning varje vecka

Containervolym Kostnad per år (kr inkl. moms)

3 kubikmeter 32550

8 kubikmeter 63000

10 kubikmeter 71400
Tabell 12. Container, tömning varje vecka

Tömning 2 gånger per vecka

Containervolym Kostnad per år (kr inkl. moms)

3 kubikmeter 65100

8 kubikmeter 126000

10 kubikmeter 147000
Tabell 13. Container, , tömning två gånger per vecka
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2.5 TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA
AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

Typ av tjänst Avgift (inkl. moms)

Slambrunn/tank med volym 0 - 1,9 m3 1000 kr per tömning*

Slambrunn/tank med volym 2 - 2,9 m3 1100 kr per tömning*

Slambrunn/tank med volym 3 - 5,9 m3 1450 kr per tömning*

Slambrunn/tank med volym 6 - 8,9 m3 2000 kr per tömning*

Slambrunn/tank med volym 9 - 10,9 m3 3000 kr per tömning*

Slambrunn/tank med volym 11 - 20,9 m3 3700 kr per tömning*

Slambrunn/tank med volym 21 - 26,9 m3 4200 kr per tömning*

Slambrunn/tank större än 27 m3 7000 kr per tömning*

Extra tömning inom 5 arbetsdagar, tillägg per tömning 800 kr per tömning

Extra tömning, tillägg per tömning
entreprenör fastställer när tömning sker 400 kr per tömning

Akut tömning inom 24 timmar, tillägg per tömning 2700 kr per tömning

Tillägg när antalet brunnar per anläggning överstiger 2
stycken 250 kr per brunn

Tungt brunnslock, överstiger 40 kg 350 kr per brunn

Framgrävning av brunnslock 800 kr per tömning

Framkörningsavgift 700 kr per tillfälle**

Slanglängd som behövs för tömning överstiger 10 meter
125 kr för varje påbörjat
femmetersntervall

Tömning av fettavskiljare, inom 5 arbetsdagar 1875 kr per tömning
Tabell 14. Avgifter för slamtömning
*I denna avgift ingår framkörningsavgift.
**Debiteras även om tömning av brunn inte är möjlig.
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2.6 TAXA VID KOMMUNENS AVFALLSANLÄGGNINGAR
Hushållsavfall från fastigheter som betalar renhållningstaxans fasta avgift får lämnas utan
kostnad på kommunens båda återvinningscentraler. Mindre mängder sorterat
verksamhetsavfall kan lämnas på kommunens båda återvinningscentraler mot en avgift på 60
kronor per besök (exklusive moms). Större mängder avfall kan lämnas på Holkesmossens
avfallsanläggning mot avgift som framgår i tabell 15.

Benämning Avgift (exkl. moms)

Asbestavfall 840 kr per ton

Aska från energiutvinning 530 kr per ton

Avfallsolja <=1% 3150 kr per ton

Avfallsolja >10% 12600 kr per ton

Avfallssyra 10500 kr per ton

Batterier små 11550 kr per ton

Bekämpningsmedel 63000 kr per ton

Branschspecifikt avfall 1050 kr per ton

Elektronikavfall 5250 kr per ton

Emulsioner 3150 kr per ton

Fotovätskor 17850 kr per ton

Frysdiskar företag (per m) 900 kr/m

Färgavfall fast 25200 kr per ton

Färgavfall i burkar lösningsmedel 14700 kr per ton

Färgavfall vattenbaserad 6300 kr per ton

Färgrester från verksamhet 6510 kr per ton

Glykolrester 13650 kr per ton

Grovavfall osorterat fr verksamheter 2100 kr per ton

Härdare 36750 kr per ton

Härdare isocyanat 32550 kr per ton

Kemikalierester flytande 25200 kr per ton

Kvicksilverhaltigt avfall 136500 kr per ton

Lösningsmedel 8400 kr per ton

Lösningsmedel klorerat (tri) 36750 kr per ton

Lössopor fr verksamheter kr/kbm 150
kr per
kubikmeter

Metall, sorterat 0 kr per ton

Motorer, ej tömda små 105 kr per ton

Oljefilter 9450 kr per ton
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Oljeförorenad jord & fettavskiljare 1050 kr per ton

Oljetankar, kontroll ej tömda 2940 kr per ton

Oljiga massor 13650 kr per ton

Papper, sorterat 210 kr per ton

Parkavfall, bra sorterat till kompost 60 kr per ton

Plast förorenad 1050 kr per ton

Rens VA-verk 1050 kr per ton

Rivningsavfall betong, tegel och likvärdigt, osorterat 1580 kr per ton

Rivningsavfall betong, tegel och likvärdigt, sorterat 110 kr per ton

Sand, gjutsand från industri 60 kr per ton

Sand, blästersand 500 kr per ton

Sand, sopsand 60 kr per ton

Schakt, betongavfall 1000 kr per ton

Slam från gatubrunnar 60 kr per ton

Slam från industri 670 kr per ton

Slam från kommunala avloppsreningsverk 170 kr per ton

Slamsug VA-verk 170 kr per ton

Småkem 136500 kr per ton

Smörjfett 3680 kr per ton

Sorterat material, företag med släpkärra sorterar på
plattan 60 kr per ton

Träavfall 530 kr per ton

Träavfall osorterat 2630 kr per ton

Träavfall tryckimpregnerat 2100 kr per ton

Täckmassor (jord, grus, slagger) 0 kr per ton

Verksamhetsavfall till deponi (grovavfall) 1160 kr per ton

Verksamhetsavfall till förbränning (rent brännbart) 1050 kr per ton

Vägning ej i samband med avfall 70 kr per ton

Konstruktionsmaterial som kan nyttjas inom anläggningen 0 kr per ton
Tabell 15. Avgifter vid avfallsanläggningar
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