Renhållningstaxa för Älvsbyns
kommun

Reviderad av Älvsbyns Energi ABs styrelse 2012-10-30

Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB.
Denna renhållningstaxa gäller från 2013-01-01 och anger avgifter för Älvsbyns kommuns
ansvarsområde inom avfallshanteringen som omfattar:
Hämtning av avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet
Mottagning av sorterat avfall vid Älvsbyns återvinningscentral
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt Älvsbyns kommuns egen
renhållningsordning som fastställs av kommunfullmäktige.
Samtliga avgifter inkluderar lagenlig avfallsskatt och är angivna inklusive moms om inte annat
framgår av denna taxa. Avgift som ej erlagts i tid påföres dröjsmålsränta enligt räntelagen samt
eventuell kostnad för inkassoavgift enligt inkassolagen.
Om inte annat avtalas, upphör hämtning 2 veckor efter skriftlig uppsägning från fastighetsägaren.
Fastighetsägaren eller den som enligt fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare är
skyldig att erlägga avgifterna enligt denna avfallstaxa.
I renhållningsordningen för Älvsbyns kommun §§ 28-33 finns bestämmelser om under vilka
förutsättningar undantag från gällande bestämmelser kan medges.
Älvsbyns Energi AB ansvarar för renhållningen i kommunen och handhar frågor, ansökningar och
beställningar.

Bilaga 1 (separat)

Slamtömning av enskilda brunnar

TAXEKONSTRUKTION
Renhållningstaxan består av en grundavgift samt en hämtnings- och behandlingsavgift.
Grundavgiften, är en fast avgift som betalas av alla abonnenter
Hämtnings- och behandlingsavgiften (HB-avgift), betalas av alla abonnenter som inte är befriade
från avfallslämning.
Regler för gemensamma behållare framgår av Älvsbyns kommuns renhållningsordning § 35.
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AVGIFTER
Avgifterna gäller per år och varierar beroende på hämtningsintervall och kärlstorlek.

En- och tvåfamiljsfastigheter
Grundavgift: 1 246 kr

Brännbart hushållsavfall
Hämtningsintervall
1ggr per månad
1ggr per månad
1ggr per månad, delat kärl
1ggr varannan månad

Kärlstorlek
190 liter
370 liter
190 liter
190 liter

Avgift
552 kr
1 064 kr
277 kr
331 kr

Kärlstorlek

Avgift

Komposterbart hushållsavfall
Hämtningsintervall
2 ggr per månad maj-oktober, 1 gång per månad
övrig tid

140 liter

2 ggr per månad, delat kärl

140 liter

873 kr
436 kr

Extra kompostpåsar hämtas kostnadsfritt hos entreprenören Allmiljö.

Flerfamiljshus och verksamheter
Grundavgift:
Flerfamiljsfastighet/lägenhet 739 kr
Verksamheter/verksamhetslokaler 353 kr
Brännbart hushållsavfall
Hämtningsintervall
2 ggr per månad
4 ggr per månad
8 ggr per månad
2 ggr per månad
4 ggr per månad
8 ggr per månad
1ggr per månad
2 ggr per månad
4 ggr per månad
8 ggr per månad
Varje dag efter överenskommelse

Kärlstorlek
190 liter
190 liter
190 liter
370 liter
370 liter
370 liter
660 liter
660 liter
660 liter
660 liter
660 liter

Avgift
1 104 kr
2 005 kr
8 024 kr
2 131 kr
4 262 kr
12 038 kr
1 906 kr
3 813 kr
7 622 kr
22 066 kr
38 375 kr
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Komposterbart hushållsavfall
Hämtningsintervall
4 ggr per månad
8 ggr per månad
2 ggr per månad
4 ggr per månad
8 ggr per månad
2 ggr per månad
4 ggr per månad
8 ggr per månad

Kärlstorlek
140 liter
140 liter
190 liter
190 liter
190 liter
370 liter
370 liter
370 liter

Avgift
1 744 kr
5 234 kr
1 177 kr
2 355 kr
6 977 kr
2 270 kr
4 536 kr
13 258 kr

Restavfall
Hämtningsintervall
1 ggr per månad
1 ggr per månad
6 ggr per år
1 ggr per månad

Kärlstorlek
190 liter
370 liter
370 liter
660 liter

Avgift
1 509 kr
3 021 kr
1 509 kr
4 529 kr

Fritidshus
Grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift kostar 1 078 kr. Hämtning sker från vecka 20 till
och med vecka 39.

Diverse avgifter
Renhållning, extra tömning av kärl
Utkörning av kärl
Besök på återvinningscentralen ( företag, verksamhet )
Extra tömning av säckar

420 kr
254 kr
335 kr
107 kr

Avgifter för hämningsformer utöver de som ingår i denna taxa fastställs av ÄEAB
utifrån självkostnadsprincipen.

Avgift för kärlbyte
Pris per kärl utrustade med tagg
Kärlsort
Komposterbart hushållsavfall
Brännbart/ Komposterbart hushållsavfall
Brännbart/ Komposterbart hushållsavfall
Brännbart

Extra avgift utgår vid försvårad tömning om
Dragavståndet är över 5 meter
Dragavståndet är över 15 meter
Avfall som ej kan hämtas vid marknivå/lastbrygga
Tunga kärl avgift enligt renhållningsföreskrifter § 14

Kärlstorlek
140 liter
190 liter
370 liter
660 liter

Avgift
323 kr
377 kr
647 kr
1 617 kr

2 ggr (HB-avgift)
3 ggr (HB-avgift)
3 ggr (HB-avgift)
2 ggr (HB-avgift)
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Extra behandlingsavgift
För felsorterat avfall debiteras en avgift om 614 kr per kärl och hämtningstillfälle. För felsorterad
container debiteras avgiften 614 kr samt timtid för sorteringen.

REGLER VID HÄMTNING AV AVFALL
Avfallskärl skall placeras vid tomtgräns/angöringsplats senast samma morgon kl 06.00 då hämtning
sker. Kärlet får ej vara så fyllt att locket ej kan stängas enligt Älvsbyns kommuns renhållningsordning
§ 14. För en- och tvåfamiljsfastighet placeras kärlet min 0.5- 1.6 meter från vägkant.

ÄLVSBYNS ÅTERVINNINGSCENTRAL
Avfallsfraktioner för avlämning vid Älvsbyns ÅVC
Avfall
Avgift kr/ton inkl moms
Avfall för deponering
Rest/deponiavfall från hushåll/verksamheter
Byggavfall (gips, isolering)
Asbest, eternit
Avtäckningsmassor (ej stubbar el trä)
Betong armerad
Betong krossad, 0-250 mm
Sten
Avfall för sortering
Osorterat avfall
Osorterat avfall innehållande farligt avfall eller
elavfall
Parkavfall, avtäckningsmassor innehållande
brännbart material, tex stubbar, osorterat
Material för återvinning
Utsorterat brännbart avfall från hushåll och
verksamheter
Trä och virke
Impregnerat trä, slipers
Tryckimpregnerat trä
Jord och sand för sluttäckning (rena efter
godkännande)
Stubbar
Elektronik som inte omfattas av producentansvar
Asfalt krossad (ren), 0-250 mm
Okrossad asfalt (ren)
Övrigt
Latrin (komposterbar behållare+destruktion)

1449
1449
1612
450
659
0
1000
2540
3540
1300

1318
0
1054
2635
0
700
1000 kr/st
0
659
200
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I renhållningstaxans grundavgift ingår för hushållen möjlighet att kostnadsfritt lämna avfallsfraktioner
enligt nedanstående, som omfattas av det kommunala ansvaret, på återvinningscentralen i Älvsbyn.
Vitvaror, trä, brännbart avfall, grovsopor, metallskrot, elektronik, wellpapp, plastförpackningar,
metallförpackningar, tidningar, däck, färgade och ofärgade glasförpackningar, batterier, farligt avfall,
färgrester, lösningsmedel, lysrör, glödlampor, lågenergilampor, olja mfl.
Elektronik med producentansvar lämnas kostnadsfritt för företagare och verksamhet.
Avfall i container samt lastbil ska alltid vägas och debiteras oavsett privatperson eller företagare och
verksamhet enligt angiven tontaxa.
För företagskunder tas en fast taxa för avlämnandet av mindre mängder avfall som i viss mån regleras
mot den relativt låga grundavgiften som företagare betalar. Denna avgift avser ej återvinningsbart
material som förpackningar och tidningar, om det lämnas i avsedda behållare. Lämnas materialet i
brännbart sker debitering. Vid besöket ska faktureringsunderlag kvitteras. Avgiften faktureras
månadsvis i efterskott.
Öppettiderna för återvinningscentralen finns på Älvsbyns energis hemsida, www.alvsbynsenergi.se
eller på telefonnummer 0929-723 87.

CONTAINER
Avgiften består av tre delar
• Containerhyra, container kan hyras för dag, månad eller år. Vanliga storlekar är: öppen container
ca 9 m³, täckt ca 9 m³ och storflak 20 m³ och 30 m³.
• Transportavgift, avgiften avser uttransport och hämtning från angiven adress. Avgiften är
differentierad beroende på transportavstånd och transporttid till avfallsanläggningen.
• Behandlingsavgift, avgiften ska täcka kostnaderna för att avfallet ska omhändertas, hanteras och
i vissa fall långtidsförvaras.

Containertömning
Storlek på container
Containertömning Brännbart 2 m³
Containertömning Restavfall 2 m³
Containertömning Brännbart 4 m³
Containertömning Restavfall 4 m³
Containertömning Brännbart 7-8 m³
Containertömning Restavfall 7-8 m³

Avgift
354 kr
1 034 kr
606 kr
1 791 kr
1 382 kr
4 088 kr

KOSTNADSOMFATTNING
I renhållningstaxan ingår bland annat följande tjänster
• Behandling av insamlat komposterbart hushållsavfall
• Information, annonser, webbinformation, trycksaker mm
• Behandling av brännbart avfall
• Insamling och hantering av grovavfall
• Farligt avfall
• Deponering av deponiavfall
• Administration – kundservice, datakostnader, planering mm
• Drift och underhåll av Älvsbyns återvinningscentral
• Framtagande av avfallsplan och renhållningsföreskrifter
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Bilaga 1

TAXA
SLAMTÖMNING AV ENSKILDA BRUNNAR
Slamtömning sker mellan juni och september varje år.
Ordinarie slamtömning avser 1 gång per år. Alla priser är inkl. moms.
Storlek

Pris

Brunnar upp till 2,0 m³/fastighet upp till 15 m slang
Tömning utöver ordinarie tömning, full taxa
Brunnar mellan 2,1 m³- 5,0 m³/fastighet upp till 15 m slang
Tömning utöver ordinarie tömning, full taxa
Brunnar mellan 5,1 m³-10,0 m³/fastighet upp till 15 m slang
Tömning utöver ordinarie tömning, full taxa

889 kr
2 380 kr
1 132 kr
2 777 kr
1 456 kr
3 173 kr

För samtliga taxor tillkommer tillägg:
För varje extra slang om 10 m
För tungt lock > Ø 600
För tungt lock < Ø 600 (enligt renhållningsföreskrifter § 23)

161 kr
485 kr
126 kr

Tömning för samtliga fastigheter (inkl. fritidshus med ansluten toalett) gäller en gång per år.
Om flera brunnar skall tömmas på samma fastighet och slambil måste flyttas för varje brunn
tillkommer avgift 243 kr.
Vid gemensamhetsanläggning där flera fastigheter är anslutna debiteras varje fastighet enligt
avgiften för brunnar upp till 2 m³.
Väg skall vara framkomlig för slambil, ingen ersättning utgår vid sönderkörning.
Vid extra tömning debiteras full taxa.
Om förlängt slamtömningsintervall (enligt renhållningsföreskrifter § 34) önskas, skall skriftlig
anmälan ske till Myndighetsnämnden vid Älvsbyns Kommun.
Om befrielse från slamtömning önskas skall skriftlig anmälan ske till Älvsbyns Energi AB.

