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1 Bakgrund 

För de åtgärder som utförs genom kommunens försorg enligt miljöbalken 

samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 

kommun skall ersättning erläggas enligt följande grunder: 

Avgifter för hämtning enligt taxan skall av fastighetsinnehavaren erläggas 

till Kramfors Kommun. Med fastighetsinnehavare avses, om inte annat 

avtalats, den som äger fastigheten. 

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, 

flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. 

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter begäran medges om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 

sex månader. Minsta hämtningsperiod är sex månader. 

För fritidshus gäller motsvarande möjlighet till uppehåll i hämtning om 

uppehållet avser hela hämtningsperioden. 

Hämtning upphör, om inte annat avtalats, en månad efter skriftlig 

uppsägning från abonnenten. 

Vid kärlhämtning skall kärlet stå på anvisad plats vid renhållningsfordonets 

hämtningsväg. 

Kan avgift för viss fastighet inte beräknas enligt taxan kan avgift i varje 

särskilt fall bestämmas av Kramfors Kommun, Tekniska avdelningen. 

Mervärdesskatt: gällande mervärdesskatt ingår i priserna. 

2 Kommunalt avfall från hushåll 

Avgiften utgörs av grundavgift, viktavgift och hämtningsavgift. Med 

kommunalt avfall från hushåll menas avfall som kommer från hushåll samt 

därmed jämförligt avfall från annan verksamhet enligt 15 kap Miljöbalken. 

Hämtning av grovsopor från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus sker efter 

särskild budning två gånger per år vid särskilda kampanjer. Från hushåll i 

flerfamiljshus sker hämtning av grovsopor efter särskild överenskommelse 

12 gånger per år om godtagbart grovsopsrum tillhandahålls.  

Insamling av batterier, kylmöbler och elektroniskt och elektriskt avfall från 

hushållen sker i samband med insamling av grovsopor. 

Hämtning av farligt avfall från hushållen sker vid särskild kampanj en 

gång/år.  

Hushållen kan också lämna motsvarande avfall vid Högbergets 

avfallsanläggning förutsatt att avfallet sorteras.  

Kostnaden för dessa tjänster samt omhändertagande av grovavfall och farligt 

avfall från hushållen, administration, avfallsplanering, information, kostnad 
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för tur med sopbilen samt kostnad för behållare ingår i grundavgift, 

hämtningsavgift och viktavgift. 

Kostnad för borttransport och omhändertagande av kommunalt avfall under 

kommunalt ansvar ingår i viktavgift. 

 Grundavgift 

 

 

Grundavgift skall erläggas av alla fastighetsinnehavare. 

 Viktavgift 

Viktavgift utgår med 3,5 kr/kg. 

Avgiften baseras på vägd behållare vid hämtningstillfället. 

 Hämtning av kärl 
 

2.3.1 Avgift hämtning var fjortonde dag  

 Kärl 130/140 l Kärl 190 l Kärl 370 l Kärl 660 l 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 meter från 

sopbilens stannställe 

353 kr/år 506 kr/år 974 kr/år 1673 kr/år 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 - 50 meter från 

sopbilens stannställe 

683 kr/år 885 kr/år 1733 kr/år 2690 kr/år 

Anmärkning: 

Vid hämtning 1 gång/vecka utgår dubbel avgift. 

Vid hämtning 2 gånger/vecka utgår fyrdubbel avgift. 

Grundavgift enligt punkt 2.1 och viktavgift enligt punkt 2.2 tillkommer på 

ovan angiven hämtningsavgift.  

2.1.1 Avgift kronor/år  

En- och tvåfamiljshus 796 kronor/fastighet 

Flerfamiljshus och kommersiella 

fastigheter 

445 kronor/lägenhet eller 

lokal 

Fritidshus med hämtning enligt 

punkt 1.5 

398 kronor/fritidshus 
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 Förlängt intervall för hämtning av hushållsavfall 

Fastighetsinnehavare som enligt beslut i Miljö- och byggnämnden medgivits 

förlängt hämtningsintervall skall erlägga grundavgift enligt punkt 2.1, 

viktavgift enligt punkt 2.2 samt en hämtningsavgift enligt nedanstående: 

2.4.1 Avgift hämtning var fjärde vecka 

 Kärl 130/140 l Kärl 190 l Kärl 370 l 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 meter från 

sopbilens stannställe 

248 kr/år 353 kr/år 660 kr/år 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 - 50 meter från 

sopbilens stannställe 

451 kr/år 594 kr/år 1 155 kr/år 

 

2.4.2 Avgift hämtning var åttonde vecka  

 Kärl 130/140 l Kärl 190 l Kärl 370 l 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 meter från 

sopbilens stannställe 

176 kr/år 253 kr/år 484 kr/år 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 - 50 meter från 

sopbilens stannställe 

298 kr/år 396 kr/år 770 kr/år 

 

2.4.3 Avgift hämtning 1 gång/kvartal 

 Kärl 130/140 l Kärl 190 l 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 meter från 

sopbilens stannställe 

133 kr/år 193 kr/år 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 - 50 meter från 

sopbilens stannställe 

209 kr/år 280 kr/år 

 

Grundavgift enligt punkt 2.1 och viktavgift enligt punkt 2.2 tillkommer på 

ovan angiven hämtningsavgift.  
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 Delårsabonnemang fritidshus 

2.5.1 Avgift hämtning var fjortonde dag under perioden 1 maj – 30 september 

 Kärl 130/140 l Kärl 190 l Kärl 370 l Kärl 660 l 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 meter från 

sopbilens stannställe 

193 kr/år 243 kr/år 605 kr/år 958 kr/år 

Tömning av kärl utställt 

inom 1,6 - 50 meter från 

sopbilens stannställe 

473 kr/år 589 kr/år 990 kr/år 1 446 kr/år 

Anmärkning: 

Vid hämtning 1 gång/vecka utgår dubbel avgift. 

Vid hämtning 2 gånger/vecka utgår fyrdubbel avgift. 

Grundavgift enligt punkt 2.1 och viktavgift enligt punkt 2.2 tillkommer på 

ovan angiven hämtningsavgift. 

 Extra sopor 

Extrasopor kan avlämnas i säck om högst 160 liter till en avgift på  

100 kr/säck (viktavgift tillkommer).  

 Extra budning 

Vid hämtning efter särskild budning tillkommer utöver pris enligt punkt 2.2 - 

2.5, en avgift för framkörning om 578 kronor (ej samordnad med ordinarie 

hämtning). Om hämtningen går att samordna med ordinarie hämtning 

tillkommer en avgift på 100 kr (viktavgift tillkommer). 

 Extra gångavstånd 

Vid tömning av kärl 130 – 190 liter på gångavstånd som är större än 50 

meter från sopbilens stannställe tillkommer utöver pris enligt punkt 2.3 - 2.5, 

en avgift om 413 kronor per tömning för varje 25 meter gångavstånd utöver 

50 meter. 

 Byte av behållare 

Abonnemangen avser normalt kalenderår.   

Tekniska avdelningen ombesörjer byte vid fastigheten. 

Fastighetsinnehavaren debiteras en avgift för transport, kärltvätt och 

administration om 473 kronor. Vid nyinflyttad abonnent är kärlbyte 

avgiftsfritt. 

 Lås till sopkärl 

Lås med trekantsnyckel, inkl. montering: 710 kr/sopkärl.  
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 Kommunalt avfall i container 

 

 

2.11.2 Avgift hämtning en gång/vecka 

 Hämtning en gång/vecka 

(kr/år) 

Budad tömning 

(kr/container och gång) 

Behållarvolym 4 m³ 18 326 451 

Behållarvolym 6 m³ 20 366 518 

Behållarvolym 8 m³ 22 396 583 

 

2.11.3 Avgift hämtning två gånger/vecka 

 Hämtning två gånger/vecka 

(kr/år) 

Budad tömning 

(kr/container och gång) 

Behållarvolym 4 m³ 32 021 451  

Behållarvolym 6 m³ 34 694  518 

Behållarvolym 8 m³ 37 350 583 

 

Hämtningsperiod för container kan vara kortare än sex månader varvid 

tillkommer en kostnad för utställning respektive hemtagning om 688 kr per 

hyrestillfälle och container.  

Behållare förutsätts vara placerad för tömning direkt i baktömmande bil. 

Tillägg för behållare placerad i soprum eller liknande debiteras med  

188 kr/tömning.  

Grundavgift enligt punkt 2.1 och viktavgift enligt punkt 2.2 tillkommer på 

ovan angivna hämtningsavgifter. 

2.11.1 Avgift hämtning var fjortonde dag 

 Hämtning var fjortonde dag 

(kr/år) 

Budad tömning 

(kr/container och gång) 

Behållarvolym 4 m³ 11 484 451  

Behållarvolym 6 m³ 13 200 518 

Behållarvolym 8 m³ 14 916 583 
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 Rengöring av container 

Om rengöring av container måste ske av Tekniska enheten på grund av 

abonnentens underlåtenhet, debiteras en avgift om 2 838 kr. 

 Kommunalt avfall i underjordsbehållare 

 

2.13.1 Avgift hämtning var fjortonde dag 

 Hämtning var fjortonde dag (kr/år) 

Volym 2-4 m³ 24 305 

Volym 4,5-6 m³ 27 335 

 

2.13.2 Avgift hämtning var tredje vecka 

 Hämtning var tredje vecka (kr/år) 

Volym 2-4 m³ 16 704 

Volym 4,5-6 m³ 19 025 

 

 Avgift vid tekniskt fel vägning 

Om vågutrustningen vid tömningstillfället är ur funktion skall abonnenten 

betala viktavgift för motsvarande ett statistiskt medelvärde beräknat på de 

senast föregående vikterna hos berörd abonnent. 

 Grovsopor 

Hämtning av löst grovavfall vid flerbostadshus, budning utanför särskild 

hämtning: 363 kr/m3. 

 Tvätt av sopkärl 

Tvätt av sopkärl: 683 kr/kärl.  
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3 Slamanläggning 

 Slamtömning 

3.1.1 Hämtning av slam från slamavskiljande brunn 

 

 

Taxan avser tidsplanerad tömning enligt tömningsschema som upprättas av 

Kramfors kommun, Tekniska avdelningen. 

3.1.2 Hämtning av slam från sluten tank 

 

 

3.1.3 Hämtning av slam från BDT-brunn 

 

 

3.1.4 Hämtning av slam från minireningsverk 

 

 

Upp till 3 m³ brunnsvolym 1 168 kr/tömning och 

anläggning 

Tillägg per påbörjad m³ brunnsvolym utöver 

3 m³ 

386 kr/ m³ 

Upp till 3 m³ brunnsvolym 1 544 kr/tömning och 

anläggning 

Tillägg per påbörjad m³ brunnsvolym utöver 

3 m³ 

386 kr/ m³ 

Upp till 3 m³ brunnsvolym 1 168 kr/tömning och 

anläggning 

Tillägg per påbörjad m³ brunnsvolym utöver 

3 m³ 

386 kr/ m³ 

BDT-brunn i samband med tömning av 

sluten tank                                                                               

386 kr 

Minireningsverk 1 544 kr/tömning och 

anläggning 

Tillägg per påbörjad m³ volym utöver 3 m³ 386 kr/m³ 
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3.1.5 Hämtning av fosforfiltermaterial 

 

 

I avgifterna ingår tömning och behandling av filtermassan. 

 

3.1.6 Tömning efter särskild budning 

Extra tömning av slamavskiljare, sluten tank, BDT-brunn, minireningsverk 

och fosforfiltermaterial görs inom 14 dagar efter beställning. Extra avgifter 

utöver punkt 3.1.1-3.1.5 enligt nedan. 

 Tilläggstjänster 

Nedanstående avgifter är tillägg utöver priser enligt ovan. 

 

3.2.1 Akut tömning inom 24 h 

Vardagar 07.00-16.00 1 210 kr 

Vardagar 16.00-07.00 1 979 kr 

Fredag 16.00-måndag 07.00 3 933 kr 

 

3.2.2 Extra slang 

I avgifter enligt punkterna 3.1.1, till 3.1.5 ingår slanglängd upp till 20 meter. 

För varje därutöver nyttjad slang om 10 meter tillkommer en avgift om 109 

kronor. 

3.2.3 Tungt lock  

Lock över 25 kg: 484 kr/st. 

3.2.4 Specificerad tömningstid 

Om abonnent vill få en specificerad tömningstid tillkommer en avgift på 

1120 kr. 

Hämtning av storsäck 4 163 kr/hämtning 

Sugning av brunn 2 080 kr/tömning 

Slamavskiljare 605 kr/tömning och 

anläggning 

Sluten tank, BDT-brunn, minireningsverk 

och fosforfiltermaterial 

0 kr/tömning och anläggning 
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3.2.5 Specialtömning 

Tömning som kräver dubbelbemanning eller specialfordon på grund av svåra 

förhållanden.  

Specialfordon 1 089 kr/h 

3.2.6 Extra personal eller tömningsfordon 

Extra personal (vardagar 07.00 – 16.00)   545 kr/h/person 

Övertid vardagar efter 16.00  200 kr/h/person alt fordon 

Övertid fredag 16.00 – måndag 07.00 300 kr/h/person alt fordon 

 

 Tömning fettavskiljare 

1050 kr/h (kombiresurs, slamsugning och högtrycksspolning) 

700 kr/ton behandlingsavgift  

Vid tömning kvällar och helger tillkommer avgifter enligt punkt 3.2.6. 

 Tömning tillfälliga toaletter (bajamajor) 

1050 kr/h (kombiresurs, slamsugning och högtrycksspolning) 

300 kr/m3 behandlingsavgift  

Vid tömning kvällar och helger tillkommer avgifter enligt punkt 3.2.6.  

 Framkörningsavgift 

Enligt Kramfors kommuns renhållningsföreskrifter ska anläggningar vara 

lättillgängliga för tömning, vägen farbar och vändmöjlighet ska finnas. Om 

tömning inte kunnat ske på grund av omständigheter som kunden råder över 

debiteras en framkörningsavgift på 507 kr. 

 För anläggning betjänande två eller flera hushåll 

För anläggning som betjänar två eller flera hushåll utgår avgifter enligt punkt 

3.1.1 – 3.1.5. Hela avgiften kan debiteras ett hushåll eller delas upp på 

ingående hushåll. 
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4 Fritidsboende 

Hämtning sker under tiden 1 maj - 30 september. 

 Hämtning vid gemensam uppsamlingsbehållare 

För hämtning av kommunalt avfall som avlämnats i gemensam 

uppsamlingsbehållare erlägges en avgift om 730 kronor per år och fritidshus. 

Grundavgift ingår i ovan angiven taxa. 

  Hämtning av latrin 

Latrin hämtas i godkänd behållare efter särskild budning hos kommunens 

entreprenör. För godkänd latrinbehållare erlägges, inkl. avgift för hämtning, 

en avgift om 900 kronor per behållare. 

 

 


