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Taxa för renhållning 
( avfallshantering) 

Ko1mnunfullmäktige antog 2017-04-06 § 72 "Taxa för renhållning". 

Avfallschef Johan Åberg har i tjänsteyttrande föreslagit revide1ing av taxan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet skickas till: 
. Samhällsbyggnads 
. Johan Åberg 
. Marina V oronova 

Justerandes sign 

1. Taxa för renhållning ( avfallshantering) antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-06 § 72 upphör att gälla.

Beslutsunderlag 
Ks § 231 2019-11-12 

Förslag till taxa 
Tjänsteskiivelse Johan Åberg 

Utdragsbestyrkande 

ARVIDSJAURS KOMMUN 

Arviesjavrien kommuvdna 



Arvidsjaurs kommun/ Årviesjavrien kommuvdna 

Taxa för renhållning 
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-28 § 144 

Taxa för renhållning 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinsta ns 
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Arvidsjaurs kommun / Årviesjavrien kommuvdna Sidan 1(5) 

Taxa för renhållning 
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-28 § 144 

ALLMÄNT 

Renhållningsavgiften skall täcka kommunens kostnader för en mängd aktiviteter: behållare, 
insamlingsarbete, transport, behandling, återvinningscentraler, hantering av hushållens 
farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning samt plane1ing, 
administration m.m. 
Avfallshanteringen skall ha full kostnadstäckning. 

Sophämtning sker var fjortonde dag på fast veckodag i hela kommunen. Hämtning av 
hushållsavfall sker nonnalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats. I 
annat fall ska fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in 
och hämtas vid annan plats. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen. 

För hushållsavfall från verksamheter såsom livsmedelsbutiker, restauranger och 
livsmedelsindustri kan tätare hämtningsintervall erhållas mot förhöjd taxa. 

Fastighetsägaren kan välja storlek på sopkärlet samt antal. För att uppmuntra kompostering 
finns en reduce1ing av taxan för dem som har godkänd kompostering av hushållsavfall. 

Det finns tre återvinningscentraler i ko1mnunen. En i Moskosel, Glommersträsk och 
Arvidsjaur för mottagning av hushållens grovavfall och trädgårdsavfall. 
Atervinningscentralen i Arvidsjaur utgör också mottagningsstation för farligt avfall och 
verksamhetsavfall. 

Renhållningstaxan är en tvådelad taxa som består av grundavgift samt hämtnings- och 
behandlingsavgift. 
Grnndavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för administration, drift av 
återvinningscentralema 1mn. 
Hämtnings- och behandlingsavgiften avser själva sophämtningen och omhändertagande av 
det avfall som lämnas i sopkärlen. 

Vid tillfälligt uppehåll i sophämtningen reduceras hämtnings- och behandlingsavgiften. 
Grnndavgiften kvarstår och debiteras enligt taxa. 



Arvidsjaurs kommun / Årviesjavrien kommuvdna 

Taxa för renhållning 
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-28 § 144 

1. Grundavgift

En- och tvåbostadshus (villa, radhus) 
Verksarnhets/företagslokal 
Flerbostadshus - lägenhet 
Fritidshus/föreningslokal *) 

exkl. moms 
575 kr/år 
575 kr/år 
320 kr/år 
200 kr/år 

inkl. moms 
719 kr/år 
719 kr/år 
400 kr/år 
250 kr/år 

Sidan 2(5) 

*) Gäller föreningar som verkar i egna lokaler som kan jämföras med fritidshus, ex byastugor och dylikt. 

2. Taxa för hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet

Hämtnings- och behandlingsavgift 
Avgiften avser tömning av kärl var 14:e dag enligt fastställt schema 

Kärl 

801 
190 1 
3701 
6601 
K 801 *) 
K 190 l*) 
K 370 l*) 

Avgift/år Avgift/år 
exkl. moms inkl. moms 

1200 kr 1500 kr 
2592 kr 3240 kr 
3224 kr 4030 kr 
5768 kr 7210 kr 

696 kr 870 kr 
1560 kr 1950 kr 
1936 kr 2420 kr 

*) Avgift för fastigheter med godkänd kompost för matavfall. Kompostering av hushållsavfall får ske på 
den egna fastigheten i godkända kompostbehållare. Anmälan måste dock göras till miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden och godkännande utfärds innan nedsättning av avgiften enligt ovan erhålls. 

Avgift för extrahämtningar 

Behållare 

801 
190 1 
3701 
6601 

Avgift/kärl 
exkl. moms 

68 kr 
112 kr 
160 kr 
240kr 

Avgift/kärl 
inkl. moms 

85 kr 
140 kr 
200 kr 
300 kr 

Avlämning av extrasäck på Å VC 85kr inkl moms (Istället för extrahämtning med sopbil 
och dylikt, kommer kund med säck till ÅVC). 

Taxa för tillfälliga arrangemang - 120 kr exkl moms+kostnaden för extratömning för 
aktuellt kärl(se ovan). Kund hämtar och lämnar tillbaka kärl. K01mnunen tillhandahåller 
kärl och rengör dem efter återlämnande. 

Säsongshämtning från fritidshus - 870 kr inkl. moms 
Sophämtning sker 15 maj-15 oktober med 14-dagars hämtning. Sopkärlet placeras intill 
sopbilens färdväg på hämtningsdagen. Före respektive efter perioden skall fritidshusägaren 
ha sopkärlet undanställt. 

Tillfälliga hämtningar - rastplatser m.m. - Företag, m.fl. kan begära säsongshämtning 
under tiden 15 maj -15 oktober - Kommunen debiterar enligt taxa för de särskilda 
hämtningsrutiner som krävs. 

Kärlbyte - 180 kr inkl. moms. 
Kostnadsfritt om kunden själv rengör och ombesörjer byte av kärl. 



Arvidsjaurs kommun/ Årviesjavrien kommuvdna 

Taxa för renhållning 
Fastställd av konununfullmäktige 2019-11-28 § 144 

Taxa på Återvinningscentralen 

Avlämning på kommunens Återvinningscentraler av s01ierat grovavfall, trädgårdsavfall, 
elektronik och farligt avfall från hushållen ingår i gmndavgiften. Asbest räknas inte som ett 
hushållsavfall eller grovavfall, asbest räknas som bygg eller rivningsmaterial. 

Sidan 3(5) 

Avgifterna för mottagning av avfall bygger på kostnader för behandling och transporter. Föreslagna 
avgifter för nedanstående avfallsslag inkluderar en administrativ avgift på 10 %. 

Avfall från hushåll 

A vgiftema på osorterat är exklusive moms och inkluderar i förekommande fall avfallsskatt. 

Grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, kostnadsfritt. 

Osorterat avfall från hushåll 

Latrin 

<10 m3

10-20 m3 

20-40 m3

1400 kr/ton + 4000 kr 
1400 kr/ton + 8000 kr 

1400 kr/ton + 16000 kr 

Latrinhämtning - 250 kr/inkl. moms för engångskärl inkl. hämtning. 
Endast latrinbehållare märkta "Arvidsjaurs ko1mnun" godkänns. Dessa finns att köpa via 
ÅVC eller Ånyo. Latrinbehållaren ska placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen. 



Arvidsjaurs kommun / Årviesjavrien kommuvdna Sidan 4(5) 

Taxa för renhållning 
Fastställd av ko1mnunfullrnäktige 2019-11-28 § 144 

3.Taxa för slamtömning

Tömning av slamavskiljare / tank < 3m3 

Tömning av slamavskiljare / tank 3 - 6 m3

Tömning av fettavskiljare< 6 m 
För slamavskiljare > 6 m3

Extra avgift vid extratömning/budad tömning 
(dvs. ord. pris+488kr) 
Extra avgift för slanglängd mer än 15 m 
Tillägg för tunga brunnslock 
Ej utmärkt brunn 
Bornköming ( ex, låsta brunnar och bo1runar.) 
Timkostnad min. debitering 0,5h (används 
när ej annan taxa kan tillämpas, ex spolning, 
rotskärning) 

exkl. moms 

1039 kr/gång 
1527 kr/gång 
1527 kr /gång 

1527 kr/gång+ 

Inkl moms. 

1299 kr/gång 
1908 kr/gång 
1908 kr/ gång 

160kr/m3 1908kr/ gång+ 200kr/ 
överstigande 6m3 m3 överstigande 6m3 

488 kr 610 kr 

593 kr 
600 kr 
200 kr 
320 kr 

1300 kr/tim 

741 kr 
750 kr 
250 kr 
400 kr 

1625 kr/tim 

Enligt renhållningsföreskriftema ska hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare 
och fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 
funktion. 

Extra tömning utförs på begäran mot särskild avgift. 

Längre tömningsintervall kan medges, efter ansökan hos kommunens miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnd. Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga 
för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt 
vid tömningstillfället. Slam/fettavskiljare, slutna tankar samt transportväg ska vara väl 
markerade. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Till 
anläggning måste en farbar väg för törnningsfordonet finnas. Är avstånd mellan 
uppställningsplats för hämtningsfordon och slambrunn sådant att slang längre än 15 m 
måste användas debiteras extra avgift enligt taxa. Eventuell återfyllnad av vatten i 
anläggning svarar fastighetsägaren för. 

OBS! 
Slanglängd räknas från hämtningsfordonets slanganslutning till brunnens botten, dvs ej 
avstånd mellan brunn och hämtningsfordonets uppställningsplats. 

OBS! 
Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att 
eventuella uppkomna skador åtgärdas. 

Eventuella brister konstaterade i anläggningen vid tömning skall vara åtgärdade innan nästa 
tömningstillfälle. 

Ungefärliga tömningstider meddelas på Arvidsjaur kommuns hemsida och annonseras i ett 
antal tidningar. Avvikelser från angivet tidsintervall kan förekomma. 



Arvidsjaurs kommun/ Arviesjavrien kommuvdna 

Taxa för renhållning 
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-28 § 144 

4. Bestämmelser

Bestämmelser för avfallshantering har införts i Renhållningsordningen för Arvidsjaurs 
ko1mnun, beslutad av ko1mnunfullmäktige 2016-11-29 §172. 

Sidan 5 (5) 

Hämtnings- och behandlingsavgiften av hushållsavfall debiteras månadsvis, av ko1mnunen, 
om huvudmannen inte beslutar annat. 
Grnndavgift samt sophämtning för fritidshus och slamtöim1ing debiteras en gång per år av 
k01mnunen. Övriga avgifter debiteras löpande under året. 

För tillämningen av taxan ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen/ A vfallsenheten. 

När taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall särskilt avtal upprättas, 
alternativt att självkostnadspris tas fram (ex om tjänst eller materialslag inte finns uppräknat 
i taxan). 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig. Detta kan dock överföras på nyttjanderättshavare 
om det finns en sådan skriftlig överenskommelse. 
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