
AVGIFTER RENHÅLLNINGEN FÖR ÅR 2020
I grundavgiften ingår en hämtning av grovavfall/deponirester, samt fri avlämning av viss mängd avfall vid FMC.
Vidare ingår möjlighet att renhållningen, efter beställning, hämtar vitvaror, större möbler och stora TV apparater, i hemmet. 
Hämtning brännbart avfall hos hushållsabonnenter sker var annan vecka, under tiden 1 maj - 30 september
och under tiden 1 oktober - 30 april hämtas avfall var fjärde vecka enligt hämtningsschema.
För grundavgift fritidshus gäller att ingen person är fast boende i huset/på fastigheten. Anläggningen ändras till grundavgift för fastbboende från den 
dag  abonnenten meddelar att huset/fastigheten är permanent bebodd, eller dag det kan påvisas att någon person är fast boende på adressen. 
Efter femte tömningen under ett kalenderår ändras också grundavgift fritidshus till grundavgift bostadshus.
I grundavgiften ingår 160 kompostpåsar (6 liter) per abonnemang. 
Lägenhetsavgift avser årsavgift/lägenhet i flerfamiljshus. 
Abonnent kan efter tillstånd från Bygg- o Miljönämnden, under vissa villkor, befrias från hämtning av organiskt
komposterbart avfall.

Grundavgift för renhållning 
Inkluderar kärlavgift, hämtning grovsopor/deponirester, återvinningsmarknad, farligt avfall mm exkl moms inkl. moms
Grundavgift - Avgift för en omgång grönt och brunt kärl 1 206,24 kr                        1 507,80 kr                    
Lägenhetsavgift - Årsavgift/lägenhet i flerfamiljshus  342,72 kr                            428,40 kr                        
Grundavgift FRITIDSHUS- En omgång grönt och brunt kärl ingår efter beställning 342,72 kr                            428,40 kr                        

Brännbart avfall - Grön tunna
Tömningsavgift. 
Avgiften omfattar kostnader för hämtning, mellanlagring, transport till förbränning samt förbränning exkl moms inkl. moms
Kärl för brännbart avfall 190 l      46,20 kr                              57,75 kr                          
Kärl för brännbart avfall 240 l      52,08 kr                              65,10 kr                          
Kärl för brännbart avfall 360 l      83,16 kr                              103,95 kr                        
Kärl för brännbart avfall 660 l      154,56 kr                            193,20 kr                        

Organiskt komposterbart avfall varannan vecka  - Brun tunna
Tömningsavgift.
Tömningsavgiften avser tömning per gång exkl moms inkl. moms
Kompostkärl 110 l      26,88 kr                              33,60 kr                          



Container 2020                       exkl moms                    inkl moms
Om du vill hyra container till rörligt pris - kontakta renhållningen för prisuppgift 
TVÅ CONTAINRAR TILL FAST PRIS FÖR EN högst 2 ton  TVÅ FRAKTIONER SORTERAT AVFALL EJ GROVAVFALL Kr/container 1 722,00 kr 2 152,50 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                      kr/ton 1 008,00 kr 1 260,00 kr                    

TRÄAVFALL SORTERAT OBEHANDLAT högst 2 ton Kr/container 1 155,00 kr 1 443,75 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                      kr/ton 210,00 kr 262,50 kr                        

-  kr                              
TRÄAVFALL BEHANDLAT högst 2 ton Kr/container 1 890,00 kr 2 362,50 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                            kr/ton 630,00 kr 787,50 kr                        

-  kr                              
BRÄNNBART AVFALL högst 2 ton Kr/container 2 259,60 kr 2 824,50 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                            kr/ton 945,00 kr 1 181,25 kr                    

GROVAVFALL för deponi högst 2 ton Kr/container 3 465,00 kr 4 331,25 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                            kr/ton 2 058,00 kr 2 572,50 kr                    

-  kr                              
GROVAVFALL   högst 2 ton Kr/container 4 095,00 kr 5 118,75 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                            kr/ton 2 268,00 kr 2 835,00 kr                    

-  kr                              
OSORTERAT (Blandat) AVFALL   högst 2 ton Kr/container 5 040,00 kr 6 300,00 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                            kr/ton 2 310,00 kr 2 887,50 kr                    

-  kr                              
TRÄDGÅRDSAVFALL   högst 2 ton Kr/container 1 050,00 kr 1 312,50 kr                    
Tillkommande över 2 ton                                                            kr/ton 420,00 kr 525,00 kr                        

-  kr                              
METALLSKROT -  Blandskrot av metall  < 500 kg Kr/container 579,60 kr 724,50 kr                        
METALLSKROT -  Blandskrot av metall  > 500 kg Kr/container 84,00 kr 105,00 kr                        
CONTAINERHYRA TILL RÖRLIGT PRIS                       exkl moms        inkl moms
Containerhyra dygn, CHYRD Kr/dygn 52,92 kr 66,15 kr                          
Containerhyra månad, CHYRM Kr/månad 651,00 kr 813,75 kr                        
Containerhyra år, CHYRÅ Kr/år 4 935,00 kr 6 168,75 kr                    
Tömningsavgift vid rörligt pris, CTÖMS Kr/gång 579,60 kr 724,50 kr                        
Tömningsavgift - tillkommande tömning utöver en vid fast pris Kr/gång 579,60 kr 724,50 kr                        
Containerhyra FRAKTIONSSORTERAT ÅTERVINNINGSMATERIAL, CHYRMF Kr/månad 630,00 kr 787,50 kr                        
Containerhyra FRAKTIONSSORTERAT ÅTERVINNINGSMATERIAL, CHYRÅF Kr/år 2 520,00 kr 3 150,00 kr                    
Övriga avgifter                      exkl moms         inkl moms
Hämtning budad  deponirester  -  osorterat avfall (max 1 säck 225 l) Kronor/gång 252,00 kr                             315,00 kr                        
Kompostpåsar 6 liter  - rulle om 80 st                                                                                                              Kronor/rulle 67,20 kr                                84,00 kr                          
Kompostpåsar 35 liter  - rulle om 25 st                                                                                                              Kronor/rulle 50,40 kr                                63,00 kr                          
Kompostpåsar 140 liter  - rulle om 16 st                                                                                                              Kronor/rulle 58,80 kr                                73,50 kr                          
Latrinbehållare köp från kommunförrådet (inkl hämtning)                                                               Kronor/styck 235,20 kr                             294,00 kr                        
Sorteringsavgift för överfullt eller felplacerat kärl för kärl brunt/grönt                                              Kronor/kärl 168,00 kr                             210,00 kr                        
Tilläggstjänster och/eller störningskostnader                                                                                   Kronor/timme 504,00 kr                             630,00 kr                        



Mottagnings och behandlingsavgifter Mottagning och upplastning
Vid Furunäsets Miljöcentral kostnad / ton
Taxor 2020 Exkl moms Inkl moms
Asbest, CASB 3 024,00 kr                          3 780,00 kr                    
Bioaska, CASKA 63,00 kr 78,75 kr                          
Brännbart avfall max storlek 500x500x500 fast form (soptunneavfall), BRÄTON 1 748,04 kr                          2 185,05 kr                    
Brännbart avfall överstort för bearbetning innan förbränning, BRÄKROSS 2 310,00 kr                          2 887,50 kr                    
Jordmassor rena -  kr                                    -  kr                              

-  kr                              
Komposterbartavfall: finare trädgårdsavfall, gödsel  ,mm, CKOMPO 535,92 kr                             669,90 kr                        
Matavfall, MATAVF 661,92 kr                             827,40 kr                        
Metall, inleveranser över 500 kg 105,00 kr                             131,25 kr                        
Grovavfall sorterat 2 247,00 kr                          2 808,75 kr                    
Osorterat blandat avfall inkl sorteringskostnad, DEPEXT 6 121,92 kr                          7 652,40 kr                    

-  kr                              
Restavfall för deponering ex, gips, isolering, glas, mm, DEPIN 2 099,16 kr                          2 623,95 kr                    
Restavfall för lokalt omhädertagande krossat tegel, betong, keramik, porslin, DEPGLA 321,72 kr                             402,15 kr                        
Sten, block, stubbar, DEPJOR 107,52 kr                             134,40 kr                        
Stenull 214,20 kr                             267,75 kr                        
Slam, SLAM 69,72 kr                                87,15 kr                          
Sorterade återvinningsfraktioner -  kr                                    -  kr                              

-  kr                              
Släpvangs- eller lättlastbilslass avgift blandavfall som sorteras av lämnaren, OSAVF, SOAVF kr/lass 267,96 kr                             334,95 kr                        
Träavfall  för krossning ex: ris, obehandlat trä.OBTRÄ 107,52 kr                             134,40 kr                        
Träavfall för krossning ex: rivningsvirke, behandlat trä. TRÄVER 1 606,92 kr                          2 008,65 kr                    
Tryckimperegnerat trä. DEPMER 3 712,00 kr                          4 640,00 kr                    
Kyl och frysdiskar från verksamheter - små                                                                                                   kr/st -  kr                                    -  kr                              
Kyl och frysdiskar från verksamheter - stora                                                                                            kr/st 642,60 kr                             803,25 kr                        
* Farligt avfall enligt upphandlad prislista* Kr/kg
* Övrigt avfall taxa efter karaktärisering* Kr/ton

Övriga avgifter
Felsorterat  avfall  per/ton SORAVK 1 071,00 kr                          1 338,75 kr                    
Hjullastare kr/timme 589,68 kr                             737,10 kr                        
Privatpersoner kan utan kostnad lämna avfall som ryms på personbilssläp, lätt lastbil eller skåpbil
Avfall på lastbil skall alltid vägas
Företagare/näringsidkare som lämnar avfall som ryms på släp, lätt lastbil eller skåpbil. kr per tillfälle. FÖRETAGSSL. 315,00 kr                             393,75 kr                        
Förpackningar och tidningar till återvinning lämnas kostnadsfritt

Vägning av brutto- och nettovikt utförs av avlämnaren och bekostas av renhållningen.
Vågsedel ska vara daterad samma dag som avlämnandet sker.
*Kontakta renhållningen för dagaktuella uppgifter


