RENHÅLLNINGS – AVFALLSTAXA 2019
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 66

En årlig avgift för omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Pris/år
Enfamiljshus/permanentboende /
verksamheter
Flerfamiljshus
Fritidshus

GRUNDAVGIFTER
2019
655 kr
547 kr
655 kr

HÄMTNINGS OCH
BEHANDLINGSAVGIFTER

2018
630 kr
526 kr
526 kr

Kärlstorlek
130-190
370
660

Pris per år
kärltömning var 14:e
dag
2019
2350 kr
4215 kr
6300 kr

Byte av abonnemang (hämtningsintervall)
Överfullt kärl

200kr/tillfälle
125 kr/tillfälle

2018
2350 kr
4015 kr
5995 kr

Hämtning/behandlingsavgiften reduceras med 40 % vid av miljöenheten godkänd
kompostering.
För fritidshus gäller halv taxa. Hämtning sker under perioden 1 maj – 30 september.
BETALSÄCK
Fritidshus äger rätten att avsäga sig kärlhämtning och i stället avlämna sitt avfall på
avfallsstationen till en kostnad av 80 kr/betalsäck.
Verksamheter som efter särskild prövning beviljats tömning 1 gång/vecka debiteras dubbel
hämtnings/behandlingsavgift.

Latrin från fritidshus
Latrin från Fritidshus
2019
Engångskärl inkl. mottagning och
behandling

1762 kr

2018
1694 kr

Detta gäller endast kärl som utkvitterats på Åsele eller Fredrika kommunförråd.
Kunden ombesörjer transport av väl tillslutet och utvändigt rengjort kärl till kommunens
avfallsstation.
Kostnad vid kärbyte
Kostnad Kärlbyte

2019
450 kr

2018
425 kr

Vid byte till större kärlstorlek betalar fastighetsägaren/abonnenten utöver 450: - även
mellanskillnaden mellan pris på gammalt kärl till pris på nytt.
För byte till mindre kärl har ej abonnenten rätt till återbetalning av mellanskillnad utan
betalar enbart kostnaden för bytet.

Budning av grov avfall max 2m3
3500 kr per hämtningstillfälle och kund. Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar.
Grovavfallet ska då sorteras i fraktioner enligt anvisning renhållningsordningen,
emballeras väl och placeras vid hämtningsplats tillgängligt för hämtningsfordon.

Reservdelar
Reservdelar kärl
Vid bedömd oaktsamhet

2019
Verklig kostnad

Prislista vid tillfälliga evenemang. (Åsele Marknad m.m.) 2017
Tömning och omhändertagande av hushållsavfall
Container

2019

2018

Container storlek

Pris/tömning

Pris/tömning

4 m³
5 m³
6 m³
8 - m³

961 kr
1 121 kr
1 393 kr
1 602 kr

924 kr
1078 kr
1339 kr
1540 kr

Extratömmning av kärl gäller även ordinarie tid ej bara tillfälliga
evenemang :
Kärlstorlek
2019
2018
Pris/tömning
Pris/tömning
190 l
370 l
660 l

400 kr
530 kr
660 kr

345 kr
460 kr
575 kr

Kärlstorlek

2019
Pris/månad

2018
Pris/månad

190l
370l
660l

485 kr
620 kr
760 kr

403 kr
518 kr
633kr

Hyra av kärl.

Kärl går ej att hyra mindre än 1 månad.

Felsortering kärl.

Typ

2019
Pris/sortering

2018
Pris/sortering

Enstaka felsorterad sak/tillfälle och
kärl/container (kr/tillfälle)
Omklassning till sorterbart material från
container (kr/m3)
Sortering med traktor (kr/tim.)

138 kr

115 kr

2300 kr

2300 kr

808 kr

608 kr

2019
Pris/sortering

2018
Pris/sortering

115 kr

89 kr

Rengöring av kärl efter uthyrning.

Rengöring kärl

BEHANDLINGS OCH MOTTAGNINGS AVGIFTER PÅ
AVFALLSSTATIONER ÅSELE OCH FREDRIKA 2019
Avfallsslag

2019

2018

Grovavfall från hushåll, vid mer än 2m3

404:-

404

Avfallsslag

2019

2018

Armerad betong, med rördelar i metall.

6038: -/m3 alt.
3019:-/ ton

6038: -/m3 alt.
3019:-/ ton

6038: -/m3 alt.
3019:-/ ton

6038: -/m3 alt.
3019:-/ ton

2100: -/m3 alt.
4069: -/ton

2100: -/m3 alt.
4069: -/ton

263: -/m3 alt.
525: -/ton

263: -/m3 alt.
525: -/ton

420: -/m3 alt.
525: -/ton

420: -/m3 alt.
525: -/ton

131: -/m3 alt.
407: -/ton

131: -/m3 alt.
407: -/ton

131: -/m3 alt.
667: -/ton

131: -/m3 alt.
667: -/ton

2100: -/m3 alt.
4069: -/ton

2100: -/m3 alt.
4069: -/ton

1706: -/ton

1706: -/ton

3019: -/ton

3019: -/ton

2625: - /m3

2625: - /m3

Detta gäller ej vid bygg och rivningsavfall,
från hushåll, dessa fraktioner debiteras från 0m3
enl. nedanstående priser undantag för fraktionen

Tegel, Taktegel, Klinker samt massor med
sten/betong denna fraktion debiteras som grov
avfall från hushåll.

Företagstaxa

Tegel, taktegel, klinker samt massor med sten och
betong
Överstort brännbart

Spån, bark

Rent metallskrot

Rent trä, park och trädgårdsavfall

Stubbar

Möbler

Brännbart sorterat/godkänt till förbränning
Deponirest
Omklassning material till sortering

Armerad betong får ej lämnas i större bitar än om 50x50x50 cm

Farligt avfall
Från företag tas endast dessa fraktioner emot, övrigt farligt avfall hänvisas till
specialiserade mottagare.

Avfallsslag

2019

2018

Elektriskt och elektroniskt avfall
som ej hör till producentansvaret.

14: -/kg

14: -/kg

0: -

0: -

0: -

6038: -/m3 alt.
3019:-/ ton

0: -

0: -

0: -

0: -

1581: -/st.

1581: -/st.

719: -/st.

719: -/st.

Elektronikavfall med producentansvar.
Lysrör, Glödlampor, Lågenergilampor.

Vitvaror (Spisar mm.)
Kyl/Frys ”Hushållsmodellen”
Affärsdiskar (kyl och frys)
Små kylar/frysar ej producentansvar
Asbest (mottas endast i Åsele)
3637: -/ton
Asbest tas endast emot väl inplastat och
431: -/säck
förpackat. Innan leverans av asbest skall kontakt
tas med personal från ÅVC

3637: -/ton
431: -/säck

Träavfall – Impregnerat
1438: -/m3

1438: -/m3

2019

2018

144: -/st. tillfälle

144: -/st. tillfälle

2875: -/m3

2875: -/m3

608: -/tim.

608: -/tim.

Containerservice/ÅVC
Felsorterat container
Enstaka felsorterad sak/tillfälle

Omklassning till sorterbart material
Sortering med traktor

TÖMNING OCH BEHANDLING AV SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR

Typ av tjänst

2019

2018

1200:-/st.

1100:-/st.

1700 : -/m3

1563:-

315:-

300:-

341:-

325:-

En slambrunn per tillfälle och gatuadress

Två slambrunnar per tillfälle och gatuadress
För 5 meter extra slang
Framkörningsavgift vid ej tömd brunn
Avgift för framkörning till brunn som ej går att slamsuga på
grund av hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats
tekniska kontoret senast den 1 juni.

Tungt Lock
150:-/tillfälle
Hinder vid på brunn
150:-/tillfälle

Extra tömning
Typ av tjänst

2019

2018

700:-

676:-

1220 : -

1163:-

565:-

538:-

529:-

313:-

683:-

651:-

Öppningsavgift

Framkörningsavgift akut
(inom ett dygn, per uppställningsplats)
Framkörningsavgift inom 8 dygn
(per uppställningsplats)
Extra brunn vid samma uppställningsplats
Arbetstid vid brunn per påbörjad timme

