Sorsele kommun
Tekniska verksamheten

RENHÅLLNINGSTAXA SORSELE KOMMUN FRÅN 2021-07-01
Nuvarande taxa har varit gällande sedan 2020-01-01.
Denna taxa gäller hushållens avfall. Den gäller även för företag/verksamheter som
har valt att teckna renhållningskontrakt med kommunen.
Taxan tillämpas på brukarna enligt kommunens ”Renhållningsordning” och
”Föreskrifter om avfallshantering” gällande från 2021-07-01.
Taxan är uppdelad på olika avgifter. Avgifter redovisade inkl.moms.
A. Obligatorisk avgift enligt avfallsplanen och renhållningsförordningen. Skall
finansiera ÅVC-anläggningar, miljöstationer, godkänd deponi för inert avfall,
myndighetsavgifter, kontroller, miljöfarligt avfall inkl. destruktion, informationer,
del i brännbart avfall från ÅVC mm.
Avgifter: Grundavgift permanentboende
Grundavgift fritidshus
Grundavgift lägenhet

1 170 kr/år
725 kr/år
605 kr/lägenhet och år

B. Avgift för hämtning av kärlavfall vid körbar väg och inom antagna
hämtningsområden samt mellanlagring vid ÅVC, lastning och transport till
förbränningsanläggning samt förbränningsavgifter och skatter.
Kärl avgift är obligatorisk för permanentboende.
Avgifter: Kärl 120 l, permanentboende
Kärl 190 l, permanentboende
Kärl 370 l, permanentboende
Kärl 660 l, permanentboende

1 675 kr/år
2 920 kr/år
4 540 kr/år
7 800 kr/år

Flerfamiljshus har samma kärlavgifter som ovan redovisade
Avgifter: Kärl 120 l, fritidshus
Kärl 190 l, fritidshus
Kärl 370 l, fritidshus

1 040 kr/år (hämtning halva året)
1 520 kr/år (hämtning halva året)
2 230 kr/år (hämtning halva året)

C. Betalsäck, 160 l

160 kr/säck

Förutsätter att uppgörelser finns för försäljning och mottagande av säck bland
försäljningsställen inom kommunen samt inom renhållningsfordonets
upptagningsområde. Gäller enbart för hushållslikt brännbart avfall från
permanentboende och fritidshus.
Avgift kärlbyte: Byte av kärlstorlekar

240 kr/kärlbyte

Avgift för ej rengjort kärl vid byte:

270 kr/kärlbyte

Antagen av kommunfullmäktige § 54/2021, gällande från 2021-07-01.

FÖRETAG OCH VERKSAMHETER SAMT TAXEFÖRSLAG PÅ SÄRSKILT
AVFALLSSLAG
Företag erbjuds anslutning till kommunens renhållningssystem vad gäller tillgång till
avsättningsmöjligheter av sorterat avfall, brännbart avfall, träavfall och hämtning och
omhändertagande av hushållslikt brännbart avfall enligt nedanstående taxor.
Avgifter redovisade exkl.moms
Grundavgift G1, Nivå 1
Grundavgift G2, Nivå 2

3 450 kr/år exkl. moms
4 900 kr/år exkl. moms

Nivå 1 anger små till medelstora företag med måttlig mängd sorterat avfall t.ex.
mindre maskinföretag, bensinstationer, mindre maskinentreprenörer/företag, mindre
butik mm. Grundavgiften ger företaget tillträde till ÅVC-anläggning, tecknande av
kärlabonnemang med 14-dagars hämtning av valfritt kärl till de kostnader som
motsvarar taxan för permanentboende. Förutsättning är att företaget finns utmed
hämtningsväg som anges i avfallsplanen/förordningen och att kärlinnehåll är av typ
”hushållslikt brännbart avfall” d.v.s. godtagbart för förbränning vid
förbränningsanläggning.
Nivå 1 gäller ej miljöfarligt avfall
Nivå 2 anger större företag med större mängd sorterat avfall t.ex. byggfirmor,
träindustri, större tillverkningsföretag. Övriga förutsättningar lika med nivå 1.
Kommunen äger rätt att ensam avgöra om företag kan erhålla omhändertagande av
det sorterade avfallet samt nivå.
Förslaget innehåller även möjlighet att för företag, entr/verksamheter anslutning till
kommunens system för hantering av farligt avfall.
Grundavgift farligt avfall M 1, nivå 1
Grundavgift farligt avfall M 2, nivå 2

3 350 kr/år exkl. moms
6 650 kr/år exkl. moms

Nivå 1 anger företag med små mängder, sorterat och lätt omhändertagbart miljöfarligt
avfall t.ex. lantbruk, mindre maskinföretag, mindre åkerier o dyl.
Nivå 2 gäller större företag med något mera eller farligare sorterat miljöavfall t.ex.
bensinstationer, bilverkstäder, elektronikföretag, målarfirmor, byggföretag, större
åkerier o dyl.
Kommunen äger rätt att ensam avgöra om företag kan erhålla omhändertagande av
det sorterade avfallet samt nivå.

Antagen av kommunfullmäktige § 54/2021, gällande från 2021-07-01.

ÖVRIGA TAXOR, avgifter redovisade exkl.moms
Deponirest, inert avfall

1 760 kr/ton exkl. moms

Deponirest av så kallat inert avfall, byggisolering, gips, planglas, linoleummattor,
asfalt, sten, keramik, betong mm. Avfall som i dag inte har någon alternativ
avsättning.
Avfallet skall av avfallslämnare vägas för att kunna taxeberäknas.
I ovanstående taxa ingår statlig avfallsskatt f.n. 520 kr/ton exkl. moms.
Små mängder deponirest som lämnas av privatpersoner i samband med insortering
av avfallet vid ÅVC-anläggning betalar inga avgifter då detta ingår i hushållens
grundavgift.
Alternativ prissättning deponirestavfall/inert avfall
Mellan Sorsele kommun och annan samverkande kommun inom avfallsområdet, får
ansvarig nämnd för avfallshanteringen inom Sorsele kommun träffa särskilt avtal om
leveranser till kommunens deponi för inert avfall, där bl.a. leveransvillkor och särskild
prissättning kan avtalas inom ramen för kommunens deponitillstånd och övriga
mottagningsförutsättningar för deponin.
Brännbart avfall

2 500 kr/ton exkl. moms

Det brännbara avfallet skall utan särskild hantering kunna mellanlagras, lastas och
vidarebefordras till förbränningsanläggning. Avfallet skall vara fritt från
ovidkommande, ej brännbart material samt miljöfarligt avfall. Personal vid ÅVCanläggning skall ta emot och registrera avfallet. Avfallet skall av avfallslämnare vägas
för att kunna taxeberäknas. Felaktigt avfall kan komma att avisas.
Små mängder brännbart avfall som lämnas av privatpersoner i samband med
insortering av avfallet vid ÅVC-anläggning betalar inga avgifter då detta ingår i
hushållens grundavgift.
Statlig avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp
stegvis. Från 75 kr/ton avfall fr.o.m. 1 april år 2020 till 100 kr/ton avfall år 2021 och till
125 kr/ton avfall år 2022. Redovisad avfallsförbränningsskatt exkl. moms.
Rent träavfall

135 kr/m3 exkl. moms

Rent träavfall från enskilda, företag och verksamheter. Träavfallet skall i huvudsak
vara fritt från färg och ovidkommande avfall såsom stål/metall, plast, betong mm.
Trä med spik, klammer, nubb o dyl. kan lämnas.
I huvudsak kan inte tryckimp.virke lämnas.
I fraktionen trä finns spånplattor, plywood, bräder, luckor, hyllor mm samt större delen
av trätransportemballage.
Behandlat trä

520 kr/m3 exkl. moms

Behandlat trä från enskilda, företag och verksamheter. Behandlat trä är målat,
tryckimpregnerat, eller på annat sätt påverkat så det inte går att sortera som rent trä.
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Resurskärl 660 l

400 kr/tömningstillfälle exkl. moms

Förutsättning är att ett eller flera 660 l tillsvidare kärlabonnemang finns registrerade
hos företaget och att resurskärlen uteslutande använda vid stora
avfallsbelastningar/toppar.
Renhållningspersonal registrerar tömda resurskärl hos respektive abonnent som
grund för debitering.
ÖVRIGA RENHÅLLNINGSTAXOR
Samverkan
Verksamheten strävar efter utökad samverkan med angränsande kommuner samt
fördjupad samverkan inom trepartens renhållningsnämnd. Av det skälet finns behov
av att särskilda avgifter och förutsättningar kan behövas förhandlas fram som
möjliggör detta. I denna renhållningstaxa föreslås att särskilda avgifter och
överenskommelser kan tecknas mellan Sorsele kommun och samverkande
kommuner som är till gagn för båda parter utifrån miljömässiga, verksamhetsmässiga
och ekonomiska skäl.
Storkompost/organiskt avfall Sorsele
Förslaget innehåller även en fortsättning av den storkompost som varit i bruk sedan
1997. Kompostens mottagningsvolym har sedan långt tidigare passerat en
inleveransmängd överstigande 160 ton/år. Storkomposten avlastar i dag befintlig
ÅVC-anläggning högst betydligt. Storkomposten tar emot avfallsrester som möjliggör
kompostering i stor skala bl.a. matavfall, vår rens och gräsklipp.
Storkomposten har ingen egen taxa utan tjänsten ingår i hushållens grundavgift.
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