RENHÅLLNINGSTAXA FÖR BERGS KOMMUN
Gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare
Priser angivna inklusive mervärdesskatt

Gäller fr.o.m. 2022 – 01 – 01 och tills vidare

1 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL
1.1
1.2

Anläggnings- behållar- miljö- och administrativa avgifter
Abonnentavgift, enfamiljshus/villor och fritidshus som inte ingår i förening med
gemensam avfallshantering och administration

1.3

Grundavgift, lägenheter i flerfamiljshus och fritidshus med gemensam avfallshantering
där föreningen administrerar avgifterna

700 kr/år

1.4

Nypris komplett kärl, 190 l

542 kr/st

1.5

Nypris komplett kärl, 370 l

963 kr/st

1.6

Hyra för extra kärl debiteras med 112 kr st/år för 190 liter och 175 kr st/år för 370 liter

1.7

Vid kortare hyrperiod än kalenderår, t.ex. säsongshyra, debiteras 80 kr/kärl för hemtagning

1.8

Återlämning av otvättat kärl debiteras med 300 kr/st.

1.9

För ansökan om befrielse från fast avgift med stöd av 33 § i renhållningsordning debiteras
handläggningsavgift med 100: -/ansökan

820 kr/år

Fast del av taxa betalas av alla innehavare av fastigheter där hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall uppstår, om inte befrielse medgetts
Endast kärl som tillhandahålls av entreprenören/kommunen får användas

2 Hämtning hushållsavfall vid fastigheter
Hämtning av brännbart hushållsavfall (ej grovavfall) sker enligt entreprenörens aktuella turlista, för
ytterligare information kontakta Vatten & miljöresurs se även www.vattenmiljoresurs.se
2.1

Hämtning av kärl/säck utställda enligt anvisningar (gångavstånd * 0 – 20m)
Behållartyp
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
(kr/tömning) (kr/tömning)
(kr/tömning) (kr/tömning)
26 hämtningar/år**
101
126
192
368
***Betalsäck/
extrasäck
(kr/säck)
118
*Gångavståndet räknas från uppställningsplats för hämtfordon till kärl. Generellt gäller att kärlet
placeras maximalt 1,5 meter från fordonets stannställe, kring kärlet skall det vara fritt minst 0,6
meter.
Avvikelser från ovanstående får endast ske efter medgivande av Vatten & miljöresurs.
** 26 hämtningar är normal frekvens för ett villahushåll, övrig tömning sker efter överenskommelse
och eventuellt pristillägg.
***Betalsäck kan endast väljas, om speciella omständigheter råder vad avser
avlämningsmöjligheter. Vid behov kontakta Vatten & miljöresurs för information.

2.2

Tillägg för gångavstånd
Behållartyp
Tillägg hämtning kärl
per påbörjade 10
meter gångavstånd
utöver 30 meter

2.3

(samtliga
kärlstorlekar)

36

Framkörningsavgifter
Behållartyp
Framkörningsavgift
(extra hämtning) vid
hämtning av
brännbart avfall som
ej går att samordna
med ordinarie
hämtning

2.4

Kr per kärl

190 l kärl
Framkörning
1096 kr/st.

240 l kärl
(kr/hämtning)
Framkörning
1096 kr/st.

370 l kärl
(kr/hämtning)
Framkörning
1096 kr/st.

660 l kärl
(kr/tömning)
Framkörning
1096 kr/st.

Kärltömning
101 kr/st.

Kärltömning
126 kr/st.

Kärltömning
192 kr/st.

Kärltömning
368 kr/st.

Löst hushållsavfall
Behållartyp
Löst avfall per 100 l inom 30 m från fordonets
angörningsställe
Tillägg per 100 l per påbörjade 10 m utöver 30 m

2.5

Löst avfall (kr/100 l)
170 kr/100 l
36 kr/st

Delat kärl
Vid delat kärl debiteras grundavgift för varje tillkommande avgiftsskyldig avfallslämnare. Grundavgift
utgår ej för den som är abonnent. Abonnemangsavgift, grundavgift och rörlig avgift faktureras
abonnenten (den som innehar kärlet).

2.6

Containerhämtning brännbart hushållsavfall (ej grovavfall)*
6-7 m3 (kr/st)

Behållartyp
baktömmande
vippcontainer
Tömning

3439

* containerhämtning av brännbart hushållsavfall medges endast från vissa verksamheter.
Ovanstående pris förutsätter att avfallet inte komprimeras så att volymvikten överstiger 300 kg/m3.
Komprimeras avfallet kommer containern att köras till våg och kund debiteras för faktisk
vågkostnad, transport till och från våg om 1215 kr/timmer samt tilläggsavgift om 500 kr per tömning.
Komprimeras avfallet så mycket att den blir för tung, kan tömningsvägaran komma att göras. I
förekommande fall får kund lasta om containern innan tömning sker.
2.7

2.7.1
2.7.2

Containerhyra/utstä
ll/återtag
Behållartyp
baktömmande
vippcontainer
Hyra
Utställning/
hemtagning

6-7 m3
(kr/st)
4233

(kr/år)

Kr/månad

Kr/vecka

Kr/dag

4233

507

113

36

2.8

2.8.1
2.8.2
2.9
2.9.1

2.9.2

Containerhyra
Liftdumper 7-8 m3,
växelflak 10-12 m3
och lastväxlarcontainer 30-35 m3
Hyra
Utställning/hemtagni
ng

(kr/st)

4233

(kr/år)

Kr/månad

Kr/vecka

Kr/dag

4233

507

113

36

Grovavfall samt deponirest och metall från hushåll
Framkörningsavgift vid hämtning upp
till 5 m3
Rörlig avgift vid hämtning upp till 5
m3 Eventuella mottagningsavgifter
vid ÅVC tillkommer

Kr/st
637
74

2.9.3

Hämtningsavgift, hämtning i
container eller lösflak 6-8 m3
inklusive utställning/återtag.
Container/flakhyra, mottagnings- och
sorteringsavgifter vid ÅVC
tillkommer. Inget farligt avfall får
förekomma.

2830

2.9.4

Hämtningsavgift, hämtning i
container eller lösflak 9-35 m3
inklusive utställning/återtag.
Container/flakhyra, mottagnings- och
sorteringsavgifter vid ÅVC
tillkommer. Inget farligt avfall får
förekomma.

2830

2.9.5

Avgift för regelbunden hämtning upp
till 5 m3 (lagrat i plastkärl eller löst)
Kärlhyra, mottagnings- och
sorteringsavgifter vid ÅVC
tillkommer. Inget farligt avfall får
förekomma.

2830

2.9.6

Avgift för regelbunden tömning av
återgångskärl 370 l. Kärlhyra,
mottagnings- och sorteringsavgifter
vid ÅVC tillkommer. Inget farligt avfall
får förekomma.

326

2.10

Trädgårdsavfall

2.10.1

Framkörningsavgift vid hämtning upp
till 5 m3

856

2.10.2

Rörlig avgift (kr/m3) vid hämtning upp
till 5 m3 Mottagningsavgifter vid ÅVC
tillkommer.

176

2.11

Elektrisk- och elektroniskt avfall
(EEA)

2.11.1

Hämtning av vitvaror, 1-5 enheter

1173

2.11.2

Hämtning av vitvaror, mer än 5
enheter
Hämtning av mindre EEA (löst) upp
till 3 m3

1173

Hämtning av mindre EEA (löst) över
3 m3

1173

2.11.3
2.11.4
2.12
2.13

2.14

2.15

1173

Latrinkärl
Behållartyp
Latrinkärl med tätslutande lock av godkänd
typ. Kärl kan köpas vid kommunens ÅVC och
Ljungdalens Turist & Informationsbyrå

kr/st.
124

Hämtning latrinkärl (1-5 st) vid
fastighet/hämtställe för avfallskärl, gäller
endast kärl med tätslutande lock av typ som
ovan.

862

Tilläggsavgift för kärl som lämnats med
otillåtet innehåll, t.ex. plast. Endast fekalier
och urin är tillåtet innehåll.

2.12.1

Latrinkärl till anvisad container
Behållartyp
Avgift för latrin till anvisad container vid ÅVC
levererad i godkända kärl, se pkt 2.13

2.12.2

Hyres- och tömningsavgifter latrincontainer

(Tjänsten kan nyttjas endast av
fastighetsägare/nyttjanderättshavare som erlagt
avgift enl. 2:12:1)
1072

Container (kr/år)
1046

Behållartyp latrincontainer.
Hyra/ kr år 8080
Samfällighetsförening eller motsvarande
sammanslutning hyr container av kommunen
Tömningsavgift 9463 kr/st
och åtar sig ansvaret för skötsel i och omkring Utställning eller hemtagning 4926 kr/st
container, administrerar avgifter och nycklar
alternativt koder till medlemmarna samt budar
tömning. I detta alternativ utgår ingen avgift
enligt pkt 2.12.1
2.12.3

Hyresavgifter latrin container

Behållartyp latrincontainer.
Hyra/ kr år 8080
Samfällighetsförening eller motsvarande
sammanslutning hyr container av kommunen.
Utställning eller hemtagning 4926 kr/st
Fastighetsägarna tecknar abonnemang enligt
punkt 2.12.1. Föreningen ansvarar för skötsel
i och omkring container, budar tömning samt
ansvarar för distribution av nycklar alternativt
koder till abonnenter enligt anvisningar från
Vatten & miljöresurs.

3 Mottagningsavgifter

3.1

Avgift för omhändertagande av grovavfall m.m. från hushåll vid kommunens återvinningscentraler
(ÅVC), av tillfört klassificerat och volymbestämt fast avfall, som ej innefattas i turlistefastställd
avfallsinsamling och där avlämnaren svarat för insamling och transport av avfallet. Till grovavfall
från hushåll räknas inte byggavfall och trädgårdsavfall.
Kr/m3
Sorterat grovavfall från hushåll, avlämnat
0
enligt personalens anvisningar

3.2

Sortering av grovavfall från hushåll

453

3.3

Byggavfall (ej elavfall)

248

3.4

Trädgårdsavfall

43

3.5

Rent1 träavfall

43

3.6

Trä som innehåller farliga ämnen –
trä som behandlats kemiskt med någon form
av farligt ämne, tryckimpregnerat, kreosot,
arsenik eller annat farligt ämne

3.7

Ren, fragmenteringsbar metall och blandskrot,
ej sammanhängande med annat material,
fritt från farligt avfall

3.8

Ej fragmenteringsbar metall, för stor
styckestorlek, ej sammanhängande med
annat material, fritt från farligt avfall

248

3.9

Asbestavfall (sorterat)
Avlämning av asbesthaltigt avfall skall ske
i slutna förpackningar eller behållare. Förpackning och behållare skall vara tydligt
märkta med följande varningstext: ”Innehåller
asbest”.

493

3.10

Massor användbara för sluttäckning och
konstruktionsarbete levereras av avlämnare
vid deponi efter överenskommelse
med deponiägaren, (lämplighet bedöms av
deponiägaren).

3.11

Avgift för mottagande av klassificerat
brännbar
verksamhetsavfall vid kommunens
omlastningsstation

1 Rent

745

43

02

Enligt avtal med kund3

trä – omålat virke, ingen plast, papp, järn etc. får vara inblandat, om så är fallet klassas det som
byggavfall.
2
3

Kontakta Vatten och Miljöresurs
Tecknas med Vatten och Miljöresurs

4 Farligt avfall
4.1

Kylmöbler, värmepumpar och varmvattenberedare från hushåll4
Kylmöbler från hushåll
Värmepump från hushåll (liten)
Värmepump från hushåll (stor)
Varmvattenberedare för småhus

Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift
Ingen avgift

För information om andra produkter kontakta Vatten & miljöresurs
Företag
Ta kontakt med entreprenören för återvinningscentral
4.2

Småkemikalier
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Ta kontakt med godkänd mottagare eller Vatten & miljöresurs för information
4.3

Oljeavfall
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Ta kontakt med godkänd mottagare eller Vatten & miljöresurs för information
4.4

Färg/färgavfall
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Ta kontakt med godkänd mottagare eller Vatten & miljöresurs för information
4.5

Elavfall som ej omfattas av
producentansvar
Hushåll

Ingen avgift

Företag
Kontakta personal vid återvinningscentral eller Vatten & miljöresurs för information

4 Kylmöbler,

värmepumpar och varmvattenberedare destrueras av externa företag, införs
prisjusteringar av mottagarna kommer den kommunala taxan att justeras i motsvarande omfattning
utan föregående beslut.

5 SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
SLAMAVSKILJARE (BRUNN) TÖMNINGSBARA MED LASTBIL
5.1

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 0-3 m3, enligt turlista

1331 kr/st.

5.2

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 3,1 – 5 m3, enligt
turlista

2015 kr/st.

5.3

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 5,1 – 7 m3, enligt
turlista

2916 kr/st.

5.4

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur enskild slamavskiljare med
en anläggningsvolym av 7,1 – 9 m3, enligt
turlista

3610 kr/st.

5.5

Tilläggsavgift för varje m3 över 9 m3

479 kr/m3

5.6

Tilläggsavgift för extra sugslang
om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats
och anläggning överstiger 20 meter

26 kr/meter

5.7

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

5.8

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

6 SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
SLUTNA TANKAR TÖMNINGSBARA MED LASTBIL
6.1

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur tank med en anläggningsvolym av
0-3 m3, enligt turlista

1389 kr/st.

6.2

Avgift för framkörning och tömning av
slam ur tank med en anläggningsvolym av
3,1 – 5 m3, enligt turlista

2083 kr/st.

6.3

Avgift för framkörning och tömning av
tank med en anläggningsvolym av
5,1 – 7 m3, enligt turlista

3055 kr/st.

6.4

Avgift för framkörning och tömning av
tank med en anläggningsvolym av
7,1 – 9 m3, enligt turlista

3894 kr/st.

6.5

Tilläggsavgift för varje m3 över 9 m3

479 kr/m3

6.6

Tilläggsavgift för extra sugslang
om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats
och anläggning överstiger 20 meter

26 kr/meter

6.7

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

6.8

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

7 TÖMNING FETTAVSKILJARE
7.1

Tömning av fettavskiljare 0 – 3 m3

3925 kr/st.

7.2

Tömning av fettavskiljare volym över 3,1 m3

5441 kr/st.

7.3

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

7.4

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

8 TÖMNING AV MINIRENINGSVERK TÖMNINGSBARA MED
KONVENTIONELL SLAMSUGNINGSBIL
8.1

Slamtömning av minireningsverk med
en anläggningsvolym av 0-3 m3, enligt turlista

1389 kr/st.

8.2

Slamtömning av minireningsverk med en
anläggningsvolym av 3,1 – 5 m3, enligt turlista

2083 kr/st.

8.3

Slamtömning av minireningsverk med en
anläggningsvolym av 5,1 – 7 m3, enligt turlista

3610 kr/st.

8.4

Återfyllnad av vatten efter slamtömning
erbjuds som en tilläggstjänst. Beställs separat

547 kr/hämtning för återfyllnad

8.5

Om slamtömningsinstruktion saknas i direkt
anslutning till minireningsverket sker inte
tömning och avgift för framkörning utan att
tömning har kunnat ske tillämpas

8.6

Tilläggsavgift för extra sugslang
om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats
och anläggning överstiger 20 meter

26 kr/meter

8.7

Tillägg extra tömning inom 2 veckor

1877 kr/st.

8.8

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar

3082 kr/st.

821 kr/tillfälle

9 TILLÄGGSTJÄNSTER
9.1

Tömning av mulltoa. Vid tömning av mulltoa
tillkommer även avgift enlig 9.3, för de timmar
tömning av specifik anläggning kräver

1460 kr/st.

9.2

Demontering fastrostade manluckor
framgrävning etc.

489 kr/tim.

9.3

Extra personal

489 kr/tim.

9.4

Slambil ej spolning

9.5

Avgift för omhändertagande vid kommunens

1111 kr/tim.
293 kr/m3

slambehandlingsanläggningar av tillfört
klassificerat och volymbestämt avloppsslam
som ej innefattas i turlistefastställd/budad
slamtömning enligt kommunens föreskrifter.

10 TRAKTORTÖMNING
10.1

I de fall väg fram till anläggning saknas eller
ej medger lastbilstrafik, nivåskillnaden mellan
uppställningsplats och anläggning är för stor
eller andra problem finns som omöjliggör
tömning med lastbil, kommer alternativt fordon
att användas. Förutom tömningskostnad för
aktuell anläggning enligt punkterna ovan
tillkommer

1638 kr/anläggning

11 EXTRA TÖMNINGSVECKOR I FRITIDSHUSOMRÅDEN
11.1

I Gräftåvallens och Ljungdalens fritidshusområden körs förutom vår och hösttömning extra
tömningsturer vid förutbestämda veckor, möjligheten omfattar endast slutna tankar.
För att kunna nyttja de extra tömningstillfällena som erbjuds förutom vår och höst, till ordinarie
tömningspriser, krävs att anläggningarna töms minst en gång under vår eller hösttömning
(barmarksperioden).

11.2

Merkostnad för hantering till följd av att anvisningarna i renhållningsordningen inte följs, debiteras
fastighetsinnehavaren/abonnenten mot gällande timtaxa.
Kommunen ansvarar ej för mark- och väg skador som uppkommer vid tömning av slamanläggning.
Fastighetsägaren skall själv göra anmälan till entreprenören, Avloppsakuten i Berg AB, om
tillfartsvägen till anläggningen ej klarar tyngden av slamtömningsfordonet.

12 ALLMÄN INFORMATION
Föreskrifter i Miljöbalken 27 kap §§ 4 – 6 anger hur en kommun får ta ut avgifter för att täcka
kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt § 6 skall avgifter tas ut enligt en taxa som
kommunfullmäktige fastställt. Taxan skall enligt Miljöbalken 27 kap § 6 även innehålla föreskrifter
om vem som är avgiftsskyldig och till vem avgiften skall erläggas.
12.1

Avgiftsskyldighet
Fastighetsägare är abonnent och som sådan avgiftsskyldig till kommunen.

12.2

Ändring av abonnemang
När ny fastighetsägare tillträder är föregående fastighetsinnehavare skyldig att anmäla det nya
förhållandet. Anmäls ej förändringen kvarstår tidigare abonnents avgiftsskyldighet.
Fastighetsägare som önskar ändring av abonnemang skall anmäla detta till kommunen.

12.3

Avgiftsdebitering
Avgifterna debiteras av kommunen eller den som kommunstyrelsen beslutat ge i uppdrag att
debitera och uppbära renhållningsavgifterna. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften
består av en fast- och en rörlig del.
I abonnemangsavgiften ingår kostnad för ett kärl upp till 370 liter, fri avlämning för hushåll vid ÅVC
av flera olika avfallsfraktioner enligt renhållningstaxa m.m. Abonnemangsavgift debiteras abonnent.
Efter medgivande från kommunen, kan en nyttjanderättsinnehavare till en fastighet faktureras direkt.
I den händelse betalning uteblir vid fakturering till nyttjanderättsinnehavare är fastighetsägaren
avgiftsskyldig.

12.4

Avgiftsperioder
Avgift för ordinarie hämtning av hushållsavfall och abonnemangs/grundavgift erläggs fyra gånger
per år.

12.5

Påminnelseavgift–Dröjsmålsränta
Sker inte betalning inom angiven tid skickas en påminnelse ut. Vid påminnelse debiteras en
påminnelseavgift om 60 kr.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (referensränta plus 8 procentenheter) och räknas från
och med dagen efter förfallodagen.

12.6

Inkassokrav-betalningsföreläggande
Inkassokrav handläggs på uppdrag av kommunen av Sundsvalls Juridiska/Profina AB. Avgifter och
räntor tas ut enligt gällande lagar. Alla inkassoavgifter betalas av kund.
Sundsvalls Juridiska/Profina AB är kommunens ombud vid ansökan om betalningsföreläggande hos
kronofogdemyndigheten och görs utifrån bolagets rutiner. Bolaget tar ut kostnaderna från kunden.

12.7

Indexreglering
Avgifterna för insamling av hushållsavfall är indexreglerade enligt SCB:s renhållningsindex A 12:1
MD.
Avgifterna för insamling och transport av slam är indexreglerade enligt SCB:s indexserie A12:3 MD.
Avgifterna för drift av återvinningscentraler är indexreglerade enligt indexserie ME,
anläggningsmaskinindex och AKI.
Indexreglering av avgifterna sker den 1 januari varje år utifrån ovanstående index för augusti månad
närmast föregående år och bestäms av Bergs kommun.

12.8

Tillämpning
Vatten och Miljöresurs kan, inom fastställda ramar, besluta om smärre avvikelser från
bestämmelserna i taxan.

12.9

Upplysningar
För ytterligare information om renhållningen besök www.vattenmiljoresurs.se eller kontakta Vatten
och Miljöresurs på telefon 010-25 15 315

