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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER   
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms och gäller från 1 mars 2020,  beslutad 2019-12-

02, §113 (dnr 9019/385.109). Nedanstående är en revidering för att undvika 

tolkningsproblem. 

  

§1 Renhållnings – avfallstaxa för 2020-03-01 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 
avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.   

 
Det är fastighetsinnehavarens skyldighet att betala renhållningsavgift till kommunen, Samhällsbygg-
nadskontoret/renhållningen. Då fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren flyttar till 
annan fastighet skall flyttningen anmälas till Samhällsbyggnadskontoret/renhållningen, blankett finns 
på https://minasidor.robertsfors.se.  
 
Information angående renhållnings- och avfallstaxor, lokala föreskrifter samt sorteringsavisningar hit-
tar ni på Robertsfors kommuns hemsida www.robertsfors.se  

  

§ 1.1 Avgiftsskyldighet   
Fastighetsägaren som är skattskyldig för fastigheten enligt kommunalskattelagen skall betala angivna 
avgifter.  Avgiftsskyldighet föreligger för alla ägare till fritidshus som är bebyggda oberoende av i vilken 
omfattning huset nyttjas.  
  

§ 1.2 Uppehåll i hämtning  

Uppehåll i hämtning från permanentbostad på grund av att ingen nyttjar bostaden skall skrift-

ligen till Samhällsbyggnadskontoret/miljö minst sex (6) veckor före avsedd uppehållsperiod, 

avgiftsbefrielse kan medges om uppehållet om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 

en sammanhängande tid om minst åtta (8) månader.   

    

Uppehåll i hämtning och behandling gällande hushållsavfall för fritidsbostad och annat bo-

stadshus som inte är permanentbostad kan efter ansökan till  Samhällsbyggnadskon-

toret/miljö medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 

hela hämtningsperioden v 20-v42.  

 

Då menas att fastigheten inte kommer nyttjas som fritidshus eller för uthyrning samt att hämt-

ning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningsperiod. Ansö-

kan ska göras skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret/miljö senast 31 mars gällande år. An-

sökan får avse en tidsperiod upp till och med ett (1) år.  

  

§ 1.3 Kompostering  

Den lättnerbrytbara delen av hushållsavfallet får omhändertas, komposteras, på den egna fas-

tigheten, under förutsättning att inga olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår. 

Sådant omhändertagande ska anmälas till Samhällsbyggnadskontoret/miljö.  

https://minasidor.robertsfors.se/
http://www.robertsfors.se/
http://www.robertsfors.se/
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§ 1.4 Undantag  

Frågor om undantag från renhållningsordningen lokala föreskrifter §31, §38a-§39 prövas hos 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö. Undantag gäller gemensam behållares om söks hos Sam-

hällsbyggnadskontoret, renhållningen. Blankett finns på www.robertsfors.se/blanketter.  

  

§ 1.5  Avgiftsperiod  

Avgifterna i renhållningstaxan är årlig och betalas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, ren-

hållningsavdelningen. Fritidshus debiteras 1 gång per år, Permanentbostäder och övriga 

verksamheter debiteras fyra gånger per år. Övriga debiteras kontinuerligt under året.  

  

§ 1.6  Övrigt  

Brand- eller farligt avfall får inte läggas i behållare avsedd för hämtning av brännbart hus-

hållsavfall. Felsorteringsavgift kan debiteras.  

  

En årlig avgift för hämtning och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Taxeupplägg: G = Grundavgift = Fast avgift + V = Viktavgift per kg.   
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Grundavgift:  Avser bl.a. drift av Fagerlidens återvinningscentral, deponi och 
miljöstation för farligt avfall samt för information och omhänder-
tagande, behandling av hushållens farliga avfall, elektronikavfall, 
kyl och frysmöbler, vitvaror, grov avfall, latrin i godkända behål-
lare från fritidshus, kontrollprogram och tillsyn samt administ-
ration.  
  

Grundavgift skall betalas för varje separat enhet, d.v.s. hushåll, 
lägenhet, fritidsbostad, verksamhet, förening eller liknande.  
  

Fast avgift:  Avser bl.a. insamling av hushållsavfall, transport av hushållsavfall 
och grov avfall till behandlingsanläggning, avskrivning kärl.  
  

Viktavgift:  

  

Missad hämtning:  

Avser kostnader för behandling av avfallsfraktioner.  

  

Om kund missat att ställa ut sitt kärl och begär tömning av kärlet 
utanför ordinarie tömningstur, utgår  en framkörningsavgift.   
  

Reservavgift:  Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en 
reservavgift in. Då debiteras ett fast pris per behållare beroende 
på storlek.  
  

  

Extra hämtning:  Vid extra tömning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
debiteras kunden en framkörningsavgift samt viktavgift enligt 
taxa.   
  

Byte av abonnemang 

och behållare:  

Hyran av sopkärl ingår i den fasta avgiften. En (1) gång per år har 
abonnenten rätt att ändra storlek på kärlet och/eller abonne-
manget utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten 
ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas avgift ut per änd-
ringstillfälle, se taxa.  
  

Principer:  Renhållningstaxan ska:  
– bidra till att styra målen i avfallsplanen.  

– finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.  

– successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led 

inom avfallshanteringen.  

– vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med 

förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende.  

– vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.  
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Avgifter för boende i villa  
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl.a. bekostar återvinningscentraler och 

miljöstationer.   

  

Grundavgift;   Villor 742 kr/år   

Kärlavgift och viktavgift 14-dagarshämtning   

  

Avgift för behållare Kr/år vid kärl;   

14-dagarhämtning  

140  brunt   352 kr/år  

190l grönt   340 kr/år  

370l grönt       625 kr/år  

660l grönt     1136 kr/år  

  

Rörlig viktavgift brunt kärl   1,30  kr/kg   Reservtaxa  5 kr/tömning  

Rörlig viktavgift grönt  kärl  2,60  kr/kg   Reservtaxa 15 kr/tömning  

  

I normalfall erbjuds hämtning av avfall var 14:e dag, Veckohämtning erbjuds inom det område 

om anges i ”Föreskrifter om avfallshantering”.  

            

Delat Kärl max 3 personer  

Grundavgift betalas av varje fastighetsägare  

Kärlavgift debiteras utsedd fastighetsägare  

  

Veckohämtning  

Avgift för behållare kr/år vid kärl;   

140  brunt    645 kr/år  + viktavgift    1,30 kr/kg  

190l grönt    665 kr/år  + viktavgift  2,60 kr/kg  

370l grönt     1112 kr/ år  + viktavgift   2,60 kr/kg  

660l grönt  1981 kr/år  + viktavgift         2,60kr/kg  

 

Matavfall   

Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i matavfallskärlet.   

  

När behållare för matavfall innehåller annat avfall får kommunen klassa om avfallet till 

brännbart hushållsavfall och avgift för aktuell hämtning tas ut som motsvarande hämtning 

av brännbart hushållsavfall. Robertsfors kommun och dess anlitade entreprenörer har rätt 

att utföra kontroller i matavfallskärlet för att säkerställa kvaliteten på avfallet Felsortering  

500 kr per tillfälle  
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Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter   
  

Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl.a. bekostar återvinningscentraler och 

miljöstationer.   

  

Grundavgift år och enhet ;  378 kr per lägenhet  

Kärlavgift och viktavgift 14-dagarshämtning  

 

Avgift för behållare;  

140  brunt  352 kr/år  

190l grönt  340 kr/år  

370l grönt      625 kr/år  

660l grönt    1136   kr/år  

 

Rörlig viktavgift brunt kärl   1,30  kr/kg   Reservtaxa  5 kr/tömning  

Rörlig viktavgift grönt  kärl  2,60  kr/kg   Reservtaxa 15 kr/tömning  

 

Veckohämtning  

Avgift för behållare kr/år vid kärl;    

140  brunt   645 kr/år  + viktavgift    1,30 kr/kg    Reservtaxa  5 kr /tillfälle  

190l grönt   665 kr/år  +viktavgift     2,60kr/kg    Reservtaxa 15 kr /tillfälle  

370l grönt     1112 kr/ år + viktavgift   2,60 kr/kg    Resevrtaxa 30 kr /tillfälle  

660l grönt  1981 kr /år  + viktavgift  2,60kr/kg    Reservtaxa  45 kr /tillfälle  

  

Hämtning två gånger i veckan  

Avgift för behållare kr/år vid kärl;  

140  brunt  1230 kr/år  + viktavgift   1,30 kr/kg  

190l grönt  1315 kr/år  + viktavgift    2,60 kr/kg  

370l grönt     2087 kr/år  + viktavgift    2,60 kr/kg  

660l grönt     3671 kr/år  + viktavgift    2,60kr/kg  

  

Matavfall   

Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i matavfallskärlet.   

  

När behållare för matavfall innehåller annat avfall får kommunen ta ut en felsorteringsavgift 

enligt taxa. Robertsfors kommun och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller 

i matavfallskärlet för att säkerställa kvaliteten på avfallet.  

  

Felsortering  

500 kr per tillfälle  



 Renhållningstaxa  

  

  

    
Robertsfors kommun        
Renhållningstaxa                         7(15)  

        

    

  

Avgifter för fritidsboende   
Fritidshusägare i kustnära område kan lämna brännbart hushållsavfall vid gemensam uppställ-

ningsplats för fritidshuskärl eller ha eget/egna kärl som placeras vid samma plats som för per-

manentboende. För fritidshus som uppförts på öar gäller dock att avfallet får lämnas vid närm-

aste gemensamma uppsamlingsplats för fritidshuskärl på fastlandet. Hushållsavfall från fri-

tidshus får lämnas i kärlen mellan V 20-V 42. För hämtning andra delar av året ska abonne-

mang för permanentboende tecknas för fastigheten. Avgiften utgörs av grundavgift och avgift 

för respektive kärltyp.   

  

Grundavgift, fritidshus      519 kr/säsong                              

Grundavgift, permanentboende   

  

Vid farbar väg för sopbil:  

742 kr/år  

Gemensamma kärl Grönt/brunt   807kr/säsong V20-V42  

Eget kärl grönt/brunt    807kr/säsong V20-V42  

 

Hämtning var 14:e dag  

  

Permanent boende i fritidshusområde  

Gemensamma kärl brunt/grönt  1170 kr/år  

Egen kompost  gemensamt grönt  1000 kr/år  

  

Permanentboende i fritidshusområde  

Med egna kärl   brunt/grönt;  

    

Kärlavgift och viktavgift 14-dagarshämtning permanentboende i fritidshusområde  

Avgift för behållare Kr/år vid kärl;   

140  brunt  352 kr/år  

190l grönt  340 kr/år  

370l grönt      625 kr/år  

660l grönt    1136kr/år  

  

Rörlig viktavgift brunt kärl   1,30 kr/kg   

Rörlig viktavgift grönt  kärl  2,60  kr/kg  

  

Tillägg hämtning vid tomt i fritidshusområde 1 500kr/år  

  

Om farbar väg för sopbil saknas:  

Hämtning, minst fem gånger per säsong/år, debiteras 715kr/tillfälle   

Tillägg för specialhämtning, max 160 L och max 15 kilo 100 kr/säck   
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Företag och verksamheter            
Gäller hämtning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall.  

 

Grovavfall, farligt avfall, förpackningar, vitvaror, elavfall, övrigt avfall som omfattas av 

producentansvar, metall och annat branschspecifikt avfall hämtas inte.   
  

Grundavgift        

Alla företag/verksamheter betalar en grundavgift som bekostar administration och informa-

tion    

  

Grundavgift företag/verksamheter 298 kr/år  

  

Priser för kärlhämtning   

Dessa priser återfinns på sidan för flerfamiljshus.   

    

Säsongsverksamheter  

Dessa abonnemang kan även tecknas av åretruntverksamheter som komplement till ordinarie 

avfallsabonnemang. Sopkärlen står hos kund hela året, töms under beställd period, minst en 

tioveckorsperiod. Utanför perioden kan extra hämtning beställas. Dragvägstillägg se fler-

familjshus.   

  

Grundavgift 125 kr/ säsong  

Denna avgift för säsongsverksamheter omfattar administration och information.  Avgift 

för behållare Kr/säsong;   

  

140  brunt  352 kr/år                    

190l grönt  340 kr/år  

370l grönt      625 kr/år  

660l grönt    1136 kr/år  

  

Rörlig viktavgift brunt kärl   1,30  kr/kg             

Rörlig viktavgift grönt  kärl  2,60  kr/kg  

    

Taxan inklusive moms.    
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Evenemang/tillfälliga verksamheter   
I avgiften ingår utkörning av behållare, hyra behållare max 15 dagar, återtag av behållare, 

tömning i samband med återtag, behandling av brännbart hushållsavfall respektive matavfall 

samt tvättning av kärl.   

  

Behövs tömningar under pågående på vardagar gäller taxan för extra hämtning. För andra 

lösningar kontakta Robertsfors Kommun för prisuppgift.  

  

Behållare Kr/behållare   

Avgift för behållare Kr/kärl;   

 

140  brunt 125 kr/kärl   + viktavgift 1,30 /kg  

190l grönt 125 kr/kärl   + viktavgift 2;60 /kg  

370l grönt 150 kr/kärl   + viktavgift 2,60 /kg  

660l grönt 250 kr/kärl    + viktavgift 2,60  kg  

  

  

 Säck 125 l max 15 kg  

 200 kr/ säck     
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Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla          
  

Hämtning av säck vid ordinarie kärltömning   

Säck tillhandahålls av kund 100 kr/säck + ordinarie viktavgift    Max 

15 kg, max 125 liter. Enbart brännbart hushållsavfall.   

Beställning minst två vardagar innan.   

  

Extra tömning   

Framkörningsavgift 500  kr/tillfälle   

  

Tömning av kärl 140/190/370 liter   125 kr/kärl         

Tömning av kärl 660 liter    200 kr/kärl   

  

Hämtning inom 3 vardagar efter beställning.  

Framkörningsavgift + tömningsavgift per behållare. Viktavgift tillkommer.   

  

Restavfall  

Avgift för behållare Kr/år vid kärl;   

14-dagarhämtning  

190l grönt  340 kr/år  

370l grönt      625 kr/år  

660l grönt    1136 kr/år      

  

Rörlig viktavgift restavfall  2,60 kr/kg  

  

Tillägg för dragväg          Hämning var 14:e dag    Hämtning 1ggr/vecka  Hämtning 2/ggr/vecka  

Kärl 190l < 7 m  390 kr    780 kr  1 560 kr  

Kärl 190l 8-20m  490 kr    980 kr  1 960 kr  

Kärl 190  >21m  520 kr  1040 kr  2 080 kr  

Kärl 370l < 7 m  390 kr    780 kr  1 560 kr  

Kärl 370 8-20m  490 kr    980 kr  1 960 kr  

Kärl 370 >21 m  520 kr  1040 kr  2 080 kr  

Kärl 660l <7m  390 kr    780 kr  1 560 kr  

Kärl  660l 8-20m  490 kr    980kr  1 960 kr  

Kärl 660l > 21m  520 kr  1040 kr  2 080kr  
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Ändring av abonnemang och byte behållare  
  

Ändring av abonnemang inom 1 år   100 kr/gång  

  

Byte av kärl 140/190/370 liter  100  kr/kärl/tillfälle  

Byte av kärl 660 liter     150  kr/kärl/tillfälle   

Hämtning av grovavfall    

Framkörningsavgift    250 kr/tillfälle   

Rörlig avgift + max 3 m3    110 kr/m3  

  

Grovavfall är skrymmande avfall (över 80 cm), till exempel möbler, cyklar, barnvagnar som 

normalt uppkommer i ett hushåll. Hämtning sker inom 17 dagar efter beställning. Fastighets-

ägare får göra beställning. Max 10 kolli per tillfälle. Avfallet skall vid hämtningstillfället vara 

placerat vid tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med vändmöjligheter för lastbil. Det finns 

också möjlighet att schemalägga grovavfallshämtning i flerfamiljsfastigheter.   

  

 

Hämtning av trädgårdsavfall  

 

Framkörningsavgift       250 kr/tillfälle Rörlig avgift + 110 kr/m3  

  

Avfall från normal trädgårdsskötsel inom tomt. Buntat ris/grenar, max 1 m långt, max 15 kg. 

Säck, max 15 kg, max 240 liter. Max 10 kolli per tillfälle. Hämtning sker inom 17 dagar. Avfallet 

skall vid hämtningstillfället vara placerat vid tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med 

vändmöjligheter för lastbil.   

  

Felsorteringsavgift    500 kr/ kärl  

Om avfall blandas felaktigt eller placeras i fel behållare vid upprepade tillfällen trots  

påpekanden, kan en avgift faktureras  
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§ 2 Deponi & mottagningsavgifter för  2020  

Max 3 m3 avfall per år, från hushåll, får lämnas avgiftsfritt. I övrigt enligt ovanstående taxa. 

Avlämning av isolering eller asbest  (max 5 kg) ska vara väl emballerat, om så inte sker tillkom-

mer extra kostnader.  Brännbart avfall ska lämnas i transparenta sopsäckar på ÅVC.  

 

OBS:  Viktigt att vid avlämning av avfall och material ska kontakt ske med personal på ÅVC 

som bistår med hjälp och information för att avfall sorteras och lämnas på rätt plats.   

   

Avfallsslag   Behandling  Per enhet  Avgift kr exkl.  
moms  

Avgift kr 

inkl. moms  

Aska, slagg, sot  Deponeras ton    400,00    500,00  

Deponirest utsorterad/ej 

brännbart *  
Deponeras  ton    350,00    525,00  

Deponirest utsorterad/ej 

brännbart *  
Deponeras  ton   1 500,00  1 625,00  

Gips  utsorterat  Deponeras  ton    750,00    937,50   

För dåligt emballerat gipsavfall 

tillkommer  
Emballeringskostnad  ton    200,00    250,00  

Massor, orena (armerad betong, 

isolering m.m.)  
Deponeras  ton      1500,00    1875,00  

Rena fyllnads- och schaktmassor  Konstruktion  ton    0    0  

Spån, bark  Mellanlager  ton    950,00    1187,50  

Brännbart, sorterat (<80 cm)  ton  ton      1500,00    1187,50  

Brännbart, överstort t.ex. möbler  Krossningskostnader 

inkl förbränning  
ton      1500,00  

  

  1875,00  

  

Träavfall, bygg- o rivningsavfall, 

behandlat, överstort samt 

trädgårdsavfall och ris  

Krossningskostnader 

inkl förbränning  
ton    1500,00    1875,00  

  

Elektronikavfall, ej 

producentansvar  
Återvinning  kg  0   0       

Kylmöbler och kyldiskar  Återvinning  st.    800  1000,00  

Kylmöbler, mindre (60 cm x 60 cm)  Återvinning  st.    500  625,00  

Metallskrot, rent (vätskefritt, utan el)  Återvinning  ton    0    0  

Trädgårdsavfall komposterbart  Kompostering  ton    100,00    125,00  

Stubbar  

Krossningskostnader 

inkl förbränning  
  
ton  

     950,00  1187,50  

Sortering, sanering m.m.   Maskinella  tim    750,00    937,50  

Sortering, sanering m.m.   Manuella  tim    430,00    537,50  
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§  3 Mottagning & destruktionsavgifter för farligt avfall för 2020  

Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt.  Avlämning av isolering eller asbest  (max 5 kg) 

ska vara väl emballerat, om så inte sker tillkommer extra kostnader.  

 

För spillolja gäller att spilloljor kan inlämnas i upp till 20 liters behållare för avgiftsfri lämning.  

Mindre mängder från företag och verksamhet mottas mot avgift enligt taxa.    

Priserna inkluderar hantering, emballage, lagring, transport och destruktion.  

Felaktigt märkt/klassat farligt avfall medför en ökad kostnad enligt taxa.  

Avfall som inte är upptagna i prislistan –prisuppgift begärs från Renhållningsavdelningen.  

 

Benämning/avfallsfraktion  Enhet  Kr exkl.  
moms  

Kr inkl.  
moms  

EWC-kod*  

Aerosoler, ej bekämpningsmedel  kg    25,00    31,25  20 01 19  

Aerosoler, härdare med isocyanater, bekämpningsmedel  kg    25,00    31,25  20 01 27  

Aerosoler, färg  kg    10,00    12,50  20 01 27  

Ammoniak  kg    15,00    18,75  20 01 15  

Asbest  m3    750,00   937,50 16 20 21  

Bromsvätska  kg    15,00  18,75  16 01 13  

Brandsläckare  kg        15,00    18,75  16 05 05  

Bekämpningsmedel, ej kvicksilverhaltiga  kg    20,00    25,00  20 01 19  

Fast soda i små emballage  kg    40,00    50,00  20 01 15  

Fotokemikalier   kg    15,00    18,75  20 01 17  

Färg/lackavfall/lim lösningsbaserat  kg    5,00    6,25  20 01 27  

Färg/lackavfall/lim vattenbaserad  kg    5,00    6,25  20 01 28  

Färg ej konsumentförpackat  kg    18,00    22,50  20 01 28  

Syror eller basiskt avfall  kg    15,00    18,75  20 01 14-15  

Absorberingsmedel, filtermaterial  kg    7,00    8,75  15 02 02  

Hydraulslang   kg    20,00    25,00  16 01 21  

Kolsyrepatroner  kg      100,00   125,00  16 05 04  

Halongaser (kräver speciell transport)  kg  250,00 312,50  16 05 04  

Gasol, blå programmet (kräver speciell transport)  kg  175,00 218,75  16 05 04  

Impregnerat trä  kg    1,50    1,87  20 01 37  

Kreosotimpregnerat trä  kg    1,50    1,87  20 01 37  

Kvicksilverinstrument/komponenter  kg    290,00   362,50  20 01 21  

Lösningsmedel och träolja  kg    5,00    6,25  20 01 13  

Oljefilter  kg    5,00    6,25  16 01 07  

Cytotoxiska/Cytostatika  kg    40,00    50,00  20 01 13  

Rengöringsmedel samt bilvårdsprodukter  kg    15,00    18,75  20 01 29  
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Spackel och fönsterkitt NYTT  kg  10,00  12.50  20 01 28  

Tändare NYTT  kg  85,00  106,25  16 05 04  

Härdare NYTT  kg  35,00  43,75  16 09 03  

Småkemikalier  kg    75,00    93,75  16 05 06  

Smörjfett/oljor  kg    15,00    18,75  20 01 26  

Spillolja  lit    2,00    2,50  20 01 26  

Fast oljeavfall  kg  15,00  18,75 20 01 26  

Bensinrester  lit    5,00    6,25  13 07 02   

Transformatorer och kondensatorer som innehåll PCB  kg    50,00    62,50  16 02 09  

Vattenhaltiga blandningar av glykol, olja m.m.  kg    8,00    10,00  16 01 14  

Ammunition, ej sprängmedel  kg      200,00   250,00  160401-02  

Ej specificerat farligt avfall  kg/liter    800,00   1 000,00    

Rökdetektorer, innehållande Am 241  kg   2 800,00   3 500,00  20 01 35  

Rökdetektorer, innehållande andra isotoper än Am 241  kg    300,00   375,00  20 01 35  

Felaktigt eller farligt avfall som inte är klassat  per  
tillfälle  

  800,00   1 000,00    

Felaktigt inlämnat karakteriseringsunderlag för deponering  per  gång    300,00   375,00    

Metallförpackningar som innehåller farlig fast, poröst 

fyllning, även tomma tryckbehållare  
st  

  

  20,00    25,00  15 01 11  

Manuell sortering och hantering  tim    430,00   537,50    
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§ 4  SLAM TAXA  Gällande   2020-03-01  

  

Tömning  

Brunn/tank   0-4 m3    1 260 kr  

Brunn/tank   4-9 m3    1 733 kr  

Brunn     >-9 m3    

  

2 415 kr  

Fosforfilter        

  

3 150 kr  

Framkörningsavgift, tömning ej skett ex;     

Nekad tömning, ej framkomlighet, hinder i vägen    735 kr  

 

Tillägg tungt lock & slang  

Tungt lock   15kg       400 kr  

Slang  21-35 m       250 kr  

Slang   36-50 m       375 kr  

Slang  > 51m    

  

Tilläggsavgift/ Budning  

Traktortömning; Endast om vägen ej klarar bilens vikt  
 

1 000 kr  

Beställning av budning senast kl 14:00  
 

 1 000 kr  

Budning inom 8 dygn    
 

    500 kr  

Budning  inom 1 dygn    
  

    850 kr  

Budning  akut vardag    
  

 1 250 kr  

Budning akut helgdag    
  

 

 2 500 kr  

Tidsbokat deltagande vid tömning      200 kr  

Latrintunna  ( lämnas på reningsverk, Bygdeå, Robertsfors, 

Ånäset)   

  

    100 kr  

Hämtning vid fastighet tillägg per tunna       300 kr  

  

Säck oavsett materiel får ej förekomma i latrintunna  

Avgift debiteras i efterhand        200 kr  

  


