Avfallstaxa för Vindelns kommun
Avgifter för fastigheter och verksamheter i Vindelns kommun
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Regler och taxor
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Vindelns kommuns
egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer.
Avgifterna gäller fr o m 2017-01-01, efter ett beslut
i fullmäktige 2016-11-28 §103.
I alla priser som anges ingår moms förutom verksamhetstaxan till återvinningscentralen.
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Allmänna bestämmelser
1.1 Definitioner
Med hushållsavfall avses avfall som uppkommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet.
Med fastighetsinnehavarare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet,
har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
1.2 Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavaren till fastighet där hushållsavfall uppkommer, är avgiftsskyldig och ska teckna
abonnemang för aktuella avfallsslag.
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgifter enligt denna avfallstaxa.

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängder, behållares placering eller annan ändring som
berör abonnemang eller avfallshanteringen ska omgående anmälas till Vakin.
1.3 Betalning
Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till Vindeln Vatten och Avfall AB. Faktura skickas
ut av Vakin (Vatten- och avfallskompetens i norr AB) på uppdrag av Vindeln vatten och avfall AB.
Debitering av abonnent med renhållningsabonnemang sker vanligen en till fyra gånger per år.
Verksamheter och ägare av flerfamiljshus har möjlighet att välja månadsdebitering. Övriga kunder
har denna möjlighet under förutsättning att e-faktura valts.
Abonnent med enbart grundavgift debiteras en gång per år. Ändring av antalet debiteringar per år
beslutas av Vakin.
I de fall denna taxa saknar uppgift om hur avgift ska beräknas får Vakin besluta om avgiftens
storlek.

1.4 Avgifter för hushållsavfall
För att räkna ut den totala avgiften ska grundavgiften läggas ihop med tömningsavgiften för
valt abonnemang.
Grundavgifter betalas av alla hushåll och verksamheter.
I grundavgiften för bostäder (en- och tvåfamiljshushåll samt flerfamiljshus) ingår möjligheten
att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som
är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar
grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.
I grundavgiften för verksamheter ingår administration, fakturering, information och planering.
Grundavgift finns för följande kundkategorier; en- och tvåfamiljshushåll, hyreshus, fritidshus
och verksamheter.
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I kärlavgiften ingår hämtning, hyra av kärlet samt behandling av hushållsavfallet.
Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.
Priserna avser kr/år om inget annat anges.
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Vakin besluta om särskilda
avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet
5§ miljöbalken.
1.5 Avgifter vid undantag från kommunens renhållning
Vid undantag från bestämmelserna i kommunens avfallsföreskrifter debiteras avgift enligt
följande:
Uppehåll eller totalbefrielse från hämtningen
För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll eller totalbefrielse från hämtning av
hushållsavfall reduceras kärlavgiften motsvarande tid som uppehållet/befrielsen varar.
Grundavgift tas ut även vid uppehåll/befrielse.
Delat/gemensamt kärl
Två-tre närboende innehavare av en- och tvåfamiljshus och som delar avfallsbehållare betalar
en grundavgift per hushåll. Fastighetsinnehavaren på den fastighet där kärlet står är ansvarig
gentemot kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar. Högst tre fastigheter kan dela på
ett 190L kärl med 14-dagars hämtning. Avgiften för kärl per hushåll framgår av taxan.

Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter
Grundavgift per kärl
Grundavgift hyreshus
Småhus i samfälligheter
Kärlavgifter
Pris kr kärl/år
Kärlavgift 14dagarshämtning
Veckohämtning

525 kr/ kärl
719 kr/ kärl

190 L grönt
750

370 L grönt
2000

660 L grönt
3809

2254

4571

7509

3

Avgifter för boende i villa
Grundavgift för hushåll
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift per hushåll, som bl.a. bekostar återvinningscentraler
och miljöstationer.
Villor
Kärlavgift
Pris per år vid kärl på:
14-dagarshämtning
Veckohämtning:
Var 4:e veckas
hämtning

719 kr per år

130 liter
513
259

190 liter
750
2254
300

370 liter
2000
4571

2 fastigheter delar på eget kärl 190 L, 14- 424
dagarshämtning
3 fastigheter delar på eget kärl 190 L, 14- 344
dagarshämtning

Avgifter för fritidsboende
Fritidshusägare kan lämna brännbart hushållsavfall vid gemensam uppställningsplats för
fritidshuskärl eller ha eget/egna kärl som placeras vid samma plats som för helårsboende.
För fritidshus som uppförts på öar gäller dock att avfallet får lämnas vid närmaste gemensamma
uppsamlingsplats för fritidshuskärl på fastlandet. Hushållsavfall från fritidshus får lämnas i
kärlen mellan tiden 15 maj–15 oktober. För hämtning andra delar av året kan abonnemang för
permanentboende tecknas för fastigheten.
Grundavgift fritidshus

225 kr per säsong

Vid farbar väg för sopbil:
Gemensamma kärl eller container
Eget kärl 130 L, 14-dagarshämtning
Eget kärl 190 L, 14-dagarshämtning
2 fastigheter delar på kärl 190 L, 14-dagarshämtning
3 fastigheter delar på kärl 190 L, 14-dagarshämtning

Pris kr per säsong
313
425
550
356
330

Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla typer av hushåll och
verksamheter
Säck som hämtas vid ordinarie kärltömning
Säck tillhandahålls av kund
fylld med brännbart hushållsavfall
väger max 15 kg, max 240 liter
Beställning minst två vardagar innan

50 kr/säck
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Extra tömning
Hämtning inom 2 vardagar efter beställning
Framkörning + tömningsavgift per behållare.
Framkörningsavgift
200 kr/tillfälle
Tömning av kärl 130/190/370 80 kr/kärl
liter
Tömning av kärl 660 liter
150 kr/kärl

Ändring av abonnemang och byte behållare
Ändring av abonnemang inom 1 år
Byte av kärl 130/190/370 liter
Byte av kärl 660 liter

200 kr
200 kr/kärl/tillfälle
534 kr/kärl/tillfälle

Förstört/bortkommet kärl orsakat av abonnent
130 liters kärl
190 liters kärl
370 liters kärl
660 liters kärl
Lock

500 kr/st
500 kr/st
1000 kr/st
1875kr/st
125 kr/st

Grovavfall
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.
Fastighetsägare får göra beställning
Max 10 kolli per tillfälle.
Avfallet skall vid hämtningstillfället vara placerat i tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med
vändmöjligheter för lastbil.
Framkörningsavgift
1000 kr per tillfälle
Rörlig avgift
+ 100 kr per m3.

Trädgårdsavfall
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 i tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med
vändmöjligheter för lastbil.
Framkörningsavgift
1000 kr per tillfälle
Rörlig avgift
+ 100 kr per m3.
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Företag och verksamheter
Gäller hämtning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall.
Grovavfall, farligt avfall, förpackningar, vitvaror, el-avfall, övrigt avfall som omfattas av
producentansvar, metall och annat branschspecifikt avfall hämtas inte.
Fast kostnad
Alla företag/verksamheter betalar en grundavgift som bekostar administration och information.
Grundavgift per kärl
525 kr/år
Kärlavgift
Pris kr kärl/år
Kärlavgift 14-dagarshämtning

190 L grönt 370 L grönt 660 L grönt
750
2000
3809

Veckohämtning
2254
4571
7509
Säsong 4 månader, veckohämtning
2089
För säsongsverksamheter står sopkärlen hos kund hela året, töms under beställd period. Utanför
perioden kan extra hämtning beställas.

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 Vakin för prisuppgift.
Behållare.
kärl 190/370 liter
kärl 660 liter

Kr/behållare
500
700

Slamtömning slamavskiljare, minireningsverk och sluten tank
Ordinarie tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker områdesvis, schemalagt.
Vakin bestämmer ordning.
En slamtömning är maximalt 20 m3.
I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter.
För extra slang tillkommer ytterligare avgift.
Slamavskiljare med wc ansluten som är högst 4 m3
Avvattnande teknik
800 kr
Heltömning
1212 kr
Tillägg för ytterligare anslutet bostadshus
162 kr
Slamavskiljare med wc ansluten som är över 4 m3
Framkörningsavgift
622 kr
3
Volymavgift per m
+ 200 kr/m3
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Tillägg för ytterligare anslutet bostadshus

162 kr

Sluten tank max 4 m3
Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.
Tömning
1536 kr
Sluten tank över 4 m3
Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.
Framkörningsavgift
622 kr
Volymavgift per m3
+ 200 kr/m3
Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättavloppsvatten
Ordinarie tömning av slamavskiljare sker områdesvis, schemalagt.
Framkörningsavgift
622 kr
Volymavgift per m3
+ 200 kr/m3
Tilläggstjänster
Extra slang 21–35 m
155 kr
Extra slang 36–50 m
263 kr
Extra slang över 50 m
913 kr
Slanglängd räknas från bilens uppställningsplats till brunnens botten
Tömning av slamavskiljare inom 8 dygn
736 kr
Tömning inom 24 timmar på vardagar
1145 kr
Tömning samma vardag, beställt före kl.14.00
1455 kr
3
Tömning av brunn utöver slamavskiljare < 3 m
375 kr
med samma teknik som slamavskiljartömningen vid samma tillfälle
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske
622 kr
Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid475 kr
Lyft av tungt lock som kräver två personal
913 kr
Timkostnad vid extraordinära problem vid tömning 1200 kr/timme
Fosforfilter
Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.
Tömning och behandling, filtermassan med vikt t.o.m. 500 kg
Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg
Framkörningsavgift då tömning ej skett pga hinder
och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren
Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid,
(ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)
Slamtömning toalettvagnar och torrdass
Ordinarie tömning sker områdesvis, schemalagt.
Tömning av toalettvagn max 2 m3 med spolning

198 kr/st
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622 kr/tillfälle
Tillägg 475 kr/tillfälle

1650 kr/tillfälle

Latrin
Latrinkärl på 37 liter
finns att köpa på alla återvinningscentraler
I priset ingår kärl, mottagning och behandling.

2 750 kr/tillfälle
3 375 kr/tillfälle

Endast Vakins kärl är godkända för inlämning på återvinningscentralerna och kärlen får inte
innehålla plastsäckar eller liknade.
Hämtning godkänt latrinkärl
max 15 kg/kärl
Hämtning sker inom 17 dagar vid fastigheten.

189 kr per tillfälle och 50 kr per kärl

Hantering av icke godkända latrinkärl
Inlämning på särskilt ställe, anvisat av Vakin.
I priset ingår mottagning och behandling.

500 kr/st

Fettavskiljare
Schemalagd tömning och behandling
I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter.
Upp till 3 m3
2245 kr per tillfälle
3
3245 kr per tillfälle
3 till 6 m
Större än 6 m3
3995 kr per tillfälle
Tilläggstjänster fettavskiljare
Budad hämtning inom 48 tim
Budad hämtning inom 8 dygn
Framkörningsavgift, ej tömt
Extra slang 21–34 m
Extra slang 35–50 m
Extra slang över 50 m
Specificerad tömningstid under normal hämttid
Specificerad tömningstid utanför normal
hämttid vardagar
Tömning helger
Extra arbeten t.ex. spolning/losstagning av
fettkaka
Svåråtkomlig anläggning vilket kräver dubbel
bemanning
Silikontätning av max 2 lock

913 kr per tillfälle
475 kr per tillfälle
475 kr per tillfälle
155 kr
263 kr
913 kr
475 kr/ tillfälle
5000 kr/tillfälle
5000 kr/tillfälle
1250 kr per timme
1250 kr per tillfälle
475 kr/ tillfälle
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Verksamheters avfall som lämnas vid Vindelns återvinningscentral
Avfall från industrier, affärer, företag, bygg- eller andra arbetsplatser. Allt avfall ska vara
sorterat.
Avfall får lämnas med fordon max 3,5 ton (personbil och lätt lastbil).
För verksamheter med branschspecifikt avfall upprättas särskilt avtal mellan Vindeln Vatten
och Avfall AB och respektive företag.
Däck från industri och företag mottas inte.
Farligt avfall från industri och verksamhet mottas inte.
Avgift

Pris exkl. moms

Brännbart avfall

500 kr/m³

Trädgårdsavfall till kompostering

250 kr/m³

Rent trä för flisning (biobränsle)

200 kr/m³

Träavfall för flisning

500 kr/m³

Ris och grenar för flisning

250 kr/m³

Tryckimpregnerat virke

600 kr/m³

Stubbar och trä (förorenat av grus/jord) 600 kr/m³
Gödsel

250 kr/m³

Bark och spån

250 kr/m³

Gips

525 kr/m³

Deponirest

525 kr/m³

Asbest

600 kr/m³

Elavfall som inte ingår i
El-Kretsens producentansvar

300 kr/m³

Metallskrot (sorterat)

0 kr/m³

Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kommunens avtal med EL-kretsen får
lämnas utan kostnad.
Avgiften skall betalas av avfallslämnaren till Vindeln vatten och avfall AB. Faktura skickas ut
av Vakin (Vatten- och avfallskompetens i norr AB) på uppdrag av Vindeln vatten och avfall
AB.
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