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Information till samfällighetsföreningar om förutsättningar för 
sophämtning vid fritidshus 
 

Kramfors kommun har i tidigare utskickat infoblad informerat om förändringen av 
sophämtningen vid fritidshus där vi kommer att ställa ut egna kärl till alla fritidshus. 
Förändringen sker områdesvis med början ifrån norr under 2010. Sista område att få egna 
kärl är abonnenter i Mjällom och Nordingrå som får egna kärl våren 2012. 

Förutom enskilda kärl till varje fastighetsägare finns det för samfällighetsföreningar även i 
fortsättningen möjlighet att dela sopkärl, genom att föreningen abonnerar på sopkärlen. 
Detta kan vara lämpligt i de områden där er väg inte är lämplig för en sopbil, vilket kan 
medföra att kärlen får stå vid en uppsamlingsplats vid närmaste farbar väg. Gällande 
alternativ återfinns nedan. 

 
Renhållningsavgifter för fritidshus  
Tre alternativ av abonnemang kan väljas, se nedan. Abonnemangsavgiften i de två första 
alternativen inkluderar en viktavgift och kan därför variera beroende på hur noggrant man 
sorterar för återvinning. Tömning sker var 14:e dag under sommarsäsongen, 1 maj – 30 
september. I alla tre alternativ gäller att Kramfors kommun inte kommer att ta in 
kärlen på hösten, utan fastighetsägaren/föreningen får besluta om kärlen ska stå kvar vid 
hämtstället över vintern eller om man drar undan dem. Fastighetsägaren/föreningen 
ansvarar för kärlen tillhörande sina fastigheter samt eventuell skötsel kring kärlen. 
 

Alt 1: Sommarhämtning av eget kärl vid hämtställe (uppställningsplats)  

Varje fastighetsägare har eget kärl som ställs vid överenskommet hämtställe. 
Abonnemangsavgiften till varje fastighetsägare består av en grundavgift, hämtavgift samt 
en viktavgift/kg sopor. 

Priser (2011 års taxa): 

Grundavgift 260 kr/fastighet 

Hämtavgift  

130 l kärl 175 kr/år 

190 l kärl 220 kr/år 

Viktavgift 1,35 kr/kg 

 

Ett normalt fritidshus lämnar ca 85 kg sopor/sommar vilket ger en total kostnad på 550 
kr/år för 130 l stort kärl respektive 595 kr/år för ett 190 l stort kärl.  

 

Alt 2: Sommarhämtning av gemensamhetskärl vid hämtställe (uppställningsplats) 
Gemensamhetskärl som ställs vid överenskommet hämtställe. Abonnemangsavgiften består 
av en grundavgift, hämtningsavgift samt en viktavgift/kg sopor. Grundavgiften (260 
kr/fastighet) faktureras från Kramfors kommun till varje fastighetsägare medan hämt- och 
viktavgiften faktureras samfällighetsföreningen som i sin tur får fördela denna kostnad 
mellan sina medlemmar efter eget beslut. Samfällighetsföreningen ansvarar för att meddela 
ändring av ingående fastigheter i abonnemanget. 

 

 

 



Priser (2011 års taxa): 

Grundavgift 260 kr/fastighet 

Hämtavgift  

370 l kärl 550 kr/år 

660 l kärl 870 kr/år 

Viktavgift 1,35 kr/kg 

 

Prisexempel 17 st fritidshus som lämnar 85 kg sopor var/sommar (2011 års taxa): 

3x660 liters kärl - 528 kr/år och fritidshus (260+(3x870/17)+(85x1,35) 

 
För att veta hur många kärl ni behöver kan ni räkna med ca 120 liter/hushåll. Exempel: 17 
hushåll ger 17x120=2040 liter vilket ger 2040/660 liter = 3 st 660 liters kärl 

 
Alt 3: Sommarhämtning av gemensamhetskärl vid hämtställe (uppställningsplats) 
Gemensamhetskärl som ställs vid överenskommet hämtställe. En fast gemensamhetsavgift 
på 620 kr/år och fritidshus (2011 års taxa) faktureras respektive fastighetsägare. 
Samfällighetsföreningen ansvarar för att meddela ändring av ingående fastigheter i 
abonnemanget. Antal kärl som ställs ut beror på hur många som ingår i hämtningen, det 
behövs ungefär 120 liter/hushåll. Exempel: 17 hushåll ger 17x120=2040 liter vilket ger 
2040/660 liter = 3 st 660 liters kärl 

Behov av låsta sopkärl eller vinterhämtning? 

För er som finner behov av att låsa kärlen finns lås att köpa, färdigmonterat på kärlet, pris 
645 kr/kärl. 

Det finns också möjlighet att ha hämtning av kärl under vintern. I nuläget finns ett antal 
vinteröppna gemensamma kärl, dessa kommer dock att försvinna efter vintern 2011/2012.  
 
Prisexempel, hämtavgift var 14:e dag året-runt (grundavgift och viktavgift tillkommer): 
190 l kärl      460 kr/år 
 

Vad är lämpligt hämtställe? 

Vare sig ni väljer eget kärl eller går ihop i föreningen måste sopkärlen hämtas vid väg som 
är tillräckligt bred och bärig för sopbilen. Tänk på att vägen ska hålla för hämtning var 14:e 
dag under hela hämtningsperioden, d v s 1 maj till 30 september. Det måste även finnas en 
tillräckligt stor och bärig vändplan, sopbilen ska undvika att backa vid vändning/hämtning 
på grund av olycksrisken. Om ni väljer hämtning även på vintern, tänk då på att vägen 
måste vara plogad och sandad till hämtstället. 

 
Varför gör vi denna förändring för fritidsboende i kommunen? 

Vi hoppas kunna erbjuda mer anpassad och närmare sophämtning än tidigare. Samtidigt vill 
vi genom detta få bort en del nedskräpning och överfulla kärl som drar till sig fåglar och 
andra djur. Gemensamhetsställen lockar även till sig andra avfallslämnare än de som har 
rättigheter till dem.  

 

 
Frågor? Ring Tekniska kontoret: 0612-803 44, Åsa Eriksson 
 

 


