RENHAÅ LLNINGSTAXA FOÖ R
VILHELMINA KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-15
gällande fr.o.m. 2021-01-01
GILTIGHETSOMRÅDE
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 §§ MiljöBalken kan utgå för hantering
(insamling, transport, återvinning och bortskaffande) av avfall. Hanteringen omfattar
de områden av kommunen som framgår av 17 § i fastställda föreskrifter om
avfallshantering för Vilhelmina kommun.
För hantering enligt ovan skall erläggas avgifter enligt följande.

1
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Sopor, köksavfall och annan dylik orenlighet från hushåll, personalmatsalar,
restauranger, sjukhus (dock ej riskavfall), verksamheter, skrymmande avfall samt
farligt avfall från hushåll.

1:1
Avgifter
Kommunfullmäktige fastställer årligen avgifterna.
Grundavgiften för 2021 är 808 kr exkl. moms och 1011 kr inkl. moms och betalas av
fastigheter/lägenheter och verksamheter.
Grundavgiften ska täcka fastighetens del i kostnader för ÅVC- anläggningar (3 st),
hushållens farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter,
information, planering och övrig administration.

Tabell 1
Hämtningsområde A och B

Enfamiljshus
Flerfamiljshus
Fritidshus
Betal säck

Pris/år inkl. moms

Kärlstorlek

Grundavgift

Kr/kg

140 L-370 L
140 L-container
140 L-container
125 L
70 L

1011 kr
1011 kr + 505 kr /lgh
879 kr
879 kr
879 kr

3.40
3.40
3.40

Pris/år exkl. moms
140 L-container 1132 + 404 kr/lgh

Verksamheter

100:-/st
50:-/st

2.72

För container tillkommer 500 kr per hämtning för verksamheter/företag
lgh = Antal lägenheter i flerfamiljshus eller för verksamhet en lägenhet. Behållare
tillhandahålls av kommunen till självkostnadspris. Container hyrs/köps av entreprenör

1.2

Tillägg per behållare och år

För arbete inom fastighetsgräns eller motsvarande, utgår följande tilläggsavgift.

Gångavstånd

Ökning av grundavgiften sker med

11 - 20 m
21 - 30 m
31 - 40 m
/ 10 m ytterligare

505 kr
1011 kr
1516 kr
505 kr/10 m

2.

Särskilda bestämmelser

2.1
Sker efter medgivande från Renhållaren regelbunden hämtning mer
än var annan vecka utgår, utöver grundavgiften per behållare, vid varje
hämtningstillfälle en tilläggsavgift för framkörning motsvarande 101 kr.
Hämtningsintervall (1,2 el 4 v) skall beställas 1 månad före ändring.
Hämtning av extra säck vid ordinarie hämtningstillfälle medför tilläggsavgift på 101
kr/säck. Budad extra hämtning debiteras med 4044 kr + 3:40 kr/kg.
2.2

För hämtning av sorterat skrymmande avfall vid andra tillfällen än enligt Renhållarens
schema utgår avgift med 4044 kr. max 2 m³
2.3
Transportör/ avlämnare betalar deponiavgift.
2.4
Avgift för ansökan om total befrielse från kommunal avfallshantering, 1 000 kr.

3.

Latrin och slam

Latrin och orenlighet som härrör från hushåll och som uppsamlas i enskilda
anläggningar. Slam från enskilda avloppsanläggningar (t ex slamavskiljare,
avloppsvatten från slutna tankar.)
Avgifter
Hämtningsintervall: 1 gång/år för fast boende. För övriga efter beställning.
Avgiften bestäms med ledning av i nedanstående tabell angivna omräkningsfaktorer.
Grundavgiftens storlek är densamma som angetts under 1.1 stycke 1.
Tabell 2

Anläggning

Slamavskiljare o. slutna
tankar
För var ytterligare m3
Fettavskiljare
Latrinkärl

Våt volym m3

Avgift

1

202 kr
2479 kr
200 kr

0-4

37 l

1929 kr

Avgifterna avser planlagd tömning. Sådan tömning sker under perioden 1 maj - 31
oktober. Anmälan om sådan tömning skall ha gjorts senast 30 april. För årsbostäder
gäller enligt Föreskrifter om avfallshantering att anmälan endast behöver göras första
gången, varefter densamma gäller som årlig anmälan intill dess fastighetsinnehavare
meddelar annat.
För tömning som anmälts efter 30 april utgår förhöjd avgift om tömning kan ske utan
extra framkörning. Avgift utgår med 2 577 kr för våt volym upp till 4000 liter. För
större anläggningar tillkommer tilläggsavgift enligt tabell 2.
Vid slanglängder över 20 meter utgår avgift med 184 kr, maximalt 30 m.
För lock som ej kan hanteras av en person (tyngre än 35 kg) utgår avgift med 404 kr .

För akuttömning
Tömning slambrunn inom 14 dygn 4042 kr
Tömning slambrunn inom 1 dygn samt helgdagar 11 117 kr
Latrinkärl kan köpas på alla återvinningscentraler, i priset ingår kärl, mottagning &
behandling. Endast Vilhelmina kommuns kärl är godkända för inlämning på
återvinningscentralerna och kärlen får inte innehålla plastsäckar eller liknande.

4. Grovavfall lämnas vid Vilhelminas, Saxnäs eller Dikanäs
Återvinningscentraler
Avfall med mindre volym än 2,0 m3 får lämnas avgiftsfritt av privatpersoner som
själva sorterar enl. anvisningar och betalar renhållningsavgift i kommunen.
Bygg och rivningsavfall över 2 m3 debiteras enligt gällande prislista. Anmälan till
personalen på ÅVC innan man lämnar.

5.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsinnehavaren, eller den som istället för denne är skatteskyldig för fastigheten
enligt kommunalskattelagen skall erlägga angivna avgifter. Avgiftsskyldigheten kan
dock överföras på nyttjanderättshavaren med dennes medgivande.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som belöper på tiden efter
tillträdesdagen.

6.

Avgiftsperioder

Avgifterna erläggs 4 gånger per år.
Avgift för slamtömning och avlämning av avfall vid ÅVC på Vilhelmina, i Saxnäs och
Dikanäs erläggs mot faktura i anslutning till avlämningstillfället.

7.

Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till
Renhållaren. Av ändringen orsakad ökning eller minskning i renhållningsavgifterna
regleras vid påföljande debiteringstillfälle.

8.

Tjänster utförda av kommunen

Tjänster som utförs av kommunen och ej kan hänföras till ovanstående debiteras efter
gällande a-prislista.

9.

Tillämpning och tolkning av taxans bestämmelser

Frågor om tillämpning och tolkning av taxans bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

Om du har frågor är du välkommen att ringa 0940-140 80, 140 50

