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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN 
 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Storumans kommuns egen 
renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också kommunfullmäktige som 
beslutar om renhållningstaxan.  
 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt får Storumans kommun besluta om särskilda avgifter i 
enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5§ miljöbalken.  
 
Avgifterna är exkl moms och gäller fr o m 2020-01-01, efter ett beslut i Kommunfullmäktige  
2019-11-26 § 119. 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1.1 Definitioner  
Med fastighetsinnehavarare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare 
avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja 
fastighet. 
 
En fastighet kan ha en eller flera byggnader. Byggnaden/erna kan bestå av en eller flera enheter 
för boende, enheter som enskilt kan användas.  
 
Med hushållsavfall avses avfall som uppkommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet, så som exempelvis restauranger, butiker och personalmatsalar.  
 
Verksamhetsavfall är det material som uppstår under produktion av vara eller tjänst.  
 
Bygg- och rivningsavfall räknas ej som hushållsavfall, avgift debiteras motsvarande taxa för 
verksamhetsavfall.  
 
ÅVC, bemannad återvinningscentral där hushåll kan lämna sitt sorterade avfall. Vid Morkan ÅVC i 
Tärnaby kan mindre mängder verksamhetsavfall samt bygg och rivningsavfall lämnas. 
 

1.2 Avgiftsskyldighet  
Fastighetsinnehavaren till fastighet där avfall uppkommer är avgiftsskyldig. 
 
Fastighetsinnehavaren ska teckna abonnemang för aktuella avfallsslag. Fastighetsinnehavare är 
skyldig att betala avgifter enligt denna avfallstaxa.  
 
Vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad som påverkar renhållningsavgiften debiteras 
grundavgiften från och med tre (3) månader efter att bygglovet beviljats. 
 
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängder, behållares placering eller annan ändring som 
berör abonnemang eller avfallshanteringen ska omgående anmälas till Storumans kommun.  
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1.3 Betalning  
Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till Storumans kommun. Debitering av abonnent 
med renhållningsabonnemang sker vanligen en till fyra gånger per år.  
 
Avgift för tömning av slam faktureras efter varje tömningstillfälle.  
 
Avgifter för avfall inlämnat på Morkan ÅVC faktureras kvartalsvis. 
 
I de fall denna taxa saknar uppgift om hur avgift ska beräknas får tekniska avdelningen besluta om 
avgiftens storlek.  
 

Ränta 
Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen (SFS, 1975:635) på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del 
av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt nästa stycke. 

 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas på 
obetalt belopp från den dag betalning skulle ha skett. 

 

1.4 Avgifter 
För att räkna ut den totala avgiften ska grundavgiften läggas ihop med kärl och tömningsavgiften 
för valt abonnemang. 
 
Priserna avser kr/år om inget annat anges.  
 

Grundavgiften 
Grundavgifter betalas av alla fastigheter där byggnad finns.  
 
I grundavgiften för bostäder (enfamiljshus, fritidshus, flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och 
gemensamhetsanläggningar) ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess 
möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som 
uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, 
administration, medborgarservice och fakturering.  
 
I grundavgiften för verksamheter ingår administration, fakturering, information och planering.  
 
Grundavgift finns för följande kundkategorier; enfamiljshus, fritidshus, flerfamiljshus, 
samfällighetsföreningar, gemensamhetsanläggningar, verksamheter, övriga fastigheter och 
evenemang. 
 

Kärl och tömningsavgift 
I kärlavgiften ingår hämtning, hyra av kärlet samt viss behandling av hushållsavfallet.  
 
I viktavgiften ingår del av behandlingskostnaden för hushållsavfallet. Nivån på avgiften beror på 
val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.  
 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där 
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Storumans kommun besluta om 



  RENHÅLLNINGSTAXA 
  2020 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman    5 
+46 (0)951-140 00 
storuman.se 

särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 
kapitlet 5§ miljöbalken. 
 

Viktberäkning om vägning ej kan ske  
Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en reservavgift in. Då beräknas ett 
medelvärde utifrån de fem senaste viktvärdena hos abonnenten. Därefter debiteras kostnaden för 
detta medelvärde. 
 

1.5 Avgifter vid undantag från kommunens renhållning  
Vid undantag från bestämmelserna i kommunens avfallsföreskrifter debiteras avgift enligt 
följande: 
  
Grundavgiften tas ut även vid undantag från bestämmelserna. 
 
Den rörliga avgiften är oförändrad och debiteras den som ansvarar för kärlet.  
 

Utökad hämtningsintervall 
Efter beviljad ansökan om kompostering kan tömningsintervallen av hushållsavfall utökas till var 
4:e vecka. Kärlavgiften reduceras med 40 %. 
 

Delat/gemensamt kärl  
Två närboende innehavare av enfamiljshus och som delar avfallsbehållare betalar en grundavgift 
per hushåll. Fastighetsinnehavaren på den fastighet där kärlet står är ansvarig gentemot 
kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar.  
 
Vid delning av kärl minskas avgiften för varje abonnent med 50 % för kärlavgiften.  
 
Vid delning av kärl samt utökad hämtningsintervall, vid kompostering, reduceras avgiften med  
40 %, och sedan ytterligare med 50 % per abonnent. 
 

Uppehåll eller totalbefrielse från hämtningen  
För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll eller totalbefrielse från hämtning av 
hushållsavfall reduceras kärlavgiften motsvarande tid som uppehållet/befrielsen varar.  
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Enfamiljshus  
 

Grundavgift 

 Årsavgift 

Enfamiljshus1), pris per enhet    1 156 kr 

1) Antalet enheter baseras på antalet boendemöjligheter i hus, stugor, lägenheter som finns inom 
fastigheten. 
 

Hämtningsavgift hämtningsområde A och B 
Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlstorlek och en rörlig avgift  
beroende på vägd mängd avfall. 
 
Hämtning var 14:e dag 

Kärl avgift 80 liter¹) 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

Fast avgift per år     537 kr    537 kr    635 kr    851 kr 1 766 kr 

Rörlig avgift    1,92 kr/kg   1,92 kr/kg    1,92 kr/kg 1,92 kr/kg 1,92 kr/kg 

¹) Vid nytt renhållningsavtal kan inte abonnemang för 80 liters kärl tecknas  
 
Veckohämtning inom hämtningsområde A 

Kärl avgift 190 liter 370 liter 

Fast avgift per år 1 270 kr 1702 kr 

Rörlig avgift    1,92 kr/kg 1,92 kr/kg 

 

Hämtningsavgift hämtningsområde C 
Permanent boende ska lämna brännbart hushållsavfall vid gemensam uppställningsplats för 
fritidshuskärl eller ha eget/egna kärl som placeras vid samma plats som för fritidshuskärlen. 
Hämtning var 14:e dag.  

Kärl avgift Fritidshuskärl 140 liter 190 liter 

Fast avgift per år    980 kr 1 305 kr 1 407 kr 
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Fritidshus 
 

Grundavgift 

 Årsavgift 

Fritidshus 1) pris per enhet    694 kr 

1) Antalet enheter baseras på antalet boendemöjligheter i hus, stugor, lägenheter som finns  
inom fastigheten. 
 

Hämtningsavgift hämtningsområde A och B  
Fritidshusägare kan lämna brännbart hushållsavfall vid gemensam uppställningsplats för  
fritidshuskärl eller ha eget/egna kärl som placeras vid samma plats som för fritidshuskärlen. 
 
Avgiften baseras på nyttjandegraden samt form av kärl.  
Hushållsavfall från fritidshus hämtas var fjortonde dag.  

 Hämtningsfrekvens/nyttjandegrad 

Kärl avgift 1) < 13 veckor/år 14 – 26 veckor/år 27 – 52 veckor/år 

Fritidshuskärl    646 kr/år       903 kr/år 1 512 kr/år 

Kärl avgift 140 liter    741 kr/år       974 kr/år 1 594 kr/år 

Kärl avgift 190 liter    839 kr/år    1 119 kr/år 1 648 kr/år 

1) Antalet enheter baseras på antalet boendemöjligheter i hus, stugor, lägenheter som finns inom 
fastigheten. 
 

Hämtningsavgift hämtningsområde C 
Fritidshusägare ska lämna brännbart hushållsavfall vid gemensam uppställningsplats för 
fritidshuskärl eller ha eget/egna kärl som placeras vid samma plats som för fritidshuskärlen. 
Hämtning var 14:e dag.  
 

 Hämtningsfrekvens/nyttjandegrad 

Kärl avgift 1) < 13 veckor/år 14 – 26 veckor/år 27 – 52 veckor/år 

Fritidshuskärl    646 kr/år       903 kr/år    980 kr/år 

Kärl avgift 140 liter    741 kr/år       974 kr/år 1 594 kr/år 

Kärl avgift 190 liter    839 kr/år    1 119 kr/år 1 648 kr/år 

 
Exempel: 
Om man nyttjar huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så är 
det tillsammans 8 veckor  
Om man nyttjar huset 10 v under vintern och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det 
tillsammans 24 veckor. 
Om man nyttjar huset 8 v under sommaren, 4 v under vintern samt varannan helg under resten av året 
(20 v) så blir det tillsammans 32 veckor. 
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Flerfamiljshus, samfällighetsföreningar, gemensamhets-

anläggningar, verksamheter och övriga fastigheter 
 

Grundavgift 

 Årsavgift 

Flerfamiljshus, Samfällighetsföreningar och  
gemensamhetsanläggning 1) pris per enhet 

       694 kr 

Verksamheter        347 kr 

Fastighet utan boendeenhet 2)        694 kr 

1) Avgiften avser flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar som har 
ansvar över att ordna egna uppställningsplatser för sopbehållare, samt underhålla och snöröja dessa. 
2) Grundavgift för fastigheter som är bebyggda men som saknar boendeenhet. 
 

Hämtningsavgift hämtningsområde A och B 
 
Hämtning var 14:e dag 

Kärl avgift 80 liter¹) 140 liter 190 liter 370 liter 660 liter 

Fast avgift per år  537 kr  537 kr  635 kr  851 kr 1766 kr 

Rörlig avgift 1,92 kr/kg  1,92 kr/kg  1,92 kr/kg 1,92 kr/kg   1,92 kr/kg 

¹) Vid nytt renhållningsavtal kan inte abonnemang för 80 liters kärl tecknas. 
 
Veckohämtning inom hämtningsområde A  

Kärl avgift 370 liter 660 liter 

Fast avgift per år 1 702 kr 3 533 kr 

Rörlig avgift   1,92 kr/kg    1,92 kr/kg 

Vid hämtning 2 ggr/vecka, inom Storuman och Stensele, utgår 2,1 gånger fasta avgiften i tabellen 
 
Container 2) 
Kärl avgift 1 gång/2v 1 gång/v Rörligt avgift 

7 m3 täckt 6 976 kr/år 14 488 kr/år 1,92 kr/kg 

Vid hämtning 2 ggr/vecka, inom Storuman och Stensele, utgår 2,1 gånger fasta avgiften i tabellen 
 
2) Containrar erbjuds i mån av tillgång. Vid nytecknande av containerabonnemang debiteras  
800 kr plus 15 kr/km för uttransport av container.  
 

Hämtningsavgift hämtningsområde C 
Inom hämtningsområde C ska brännbart hushållsavfall lämnas vid gemensam uppställningsplats för 
fritidshuskärl eller i eget/egna kärl som placeras vid samma plats som för fritidshuskärlen.  
Hämtning var 14:e dag.  

Kärl avgift Fritidshuskärl 140 liter 190 liter 

Fast avgift per år    980 kr 1 305 kr 1 407 kr 
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Evenemang och tillfälliga verksamheter 
 
I avgiften ingår utkörning av behållare, hyra behållare max 15 dagar, återtag av behållare, tömning i 
samband med återtag, behandling av brännbart avfall samt tvättning av kärl.  
 
Behövs tömningar under pågående arrangemang, på vardagar, gäller taxan för extra tömning. 
 
Hämtning efter evenemangets slut 

Kärlstorlek 370 liter 660 liter container1) 

Fast avgift   500 kr 700 kr 1 800 kr 

Rörlig avgift 1,92 kr/kg 1,92 kr/kg 1,92 kr/kg 

1) Containrar erbjuds i mån av tillgång.  
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Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla  

typer av hushåll och verksamheter  
 

Extra sopor i samband med ordinarie hämtning  

Hämtning av säck vid ordinarie kärltömning 
Säck tillhandahålls av kund 

     
    71 kr/säck 

Avfall ej förpackat i sopsäck  
Minibelopp per gång 
Avgift per m3 

    
   132 kr/gång 
   334 kr/ m3 

Överfullt kärl      30 kr/gång 

Max 15 kg/enhet, max 240 liter. Enbart brännbart hushållsavfall. 

Extra tömning   

Vid schemalagd körlista (ex vintersäsong) 
Kärl 
Container 

    
   51 kr + viktavgift 
 557 kr + viktavgift 

Extra tömning inom 7 arbetsdagar 
Kärl 
Container 

 
 175 kr + viktavgift 
 700 kr + viktavgift 

 

Byte av renovering av kärl Per tillfälle 

Byte av kärlstorlek, gäller ej 80 liter och container 
utkörning av nytt kärl eller återtagande av kärl 

   
   200 kr 

Avgift för ej rengjort kärl, vid bytet    150 kr 

Renovering av skadat kärl, orsakat vid tömning Ingår i kärlavgiften 
Renovering av skadat kärl, orsakat av abonnent 
Byte av lock 
Renovering av hjul 
Nytt kärl, inkl. utkörning av kärl och återtagande av kärl 

      
   150 kr 
   150 kr 
   500 kr 

Lås till kärl, inkl montering   1200 kr 

Lock – i –lock 370 liter, inkl montering     380 kr 
 

Grovavfall och trädgårdsavfall inom hämtningsområde A och B 
Fastighetsägaren kan beställa hämtning mot en transportavgift enligt nedan. Avfallet skall vara märkt 
med ”grovavfall” samt uppställt på sådant sätt att det klart framgår att det är skrymmande avfall eller 
trädgårdsavfall. Avfallet skall vid hämtningstillfället vara placerat i tomtgräns vid gata eller vid farbar 
väg med vändmöjligheter för lastbil. Beställnings sker hos Kundtjänst. Hämtning utförs inom 14 dagar. 
 
Grovavfall är skrymmande avfall (över 80 cm), till exempel möbler, cyklar, barnvagnar som normalt 
uppkommer i ett hushåll. Fastighetsägare får göra beställning. Max 10 kolli per tillfälle.  
 
Avfall från normal trädgårdsskötsel inom tomt. Buntat ris/grenar, max 1 m långt, max 15 kg. Säck, max 
15 kg, max 240 liter. Max 10 kolli per tillfälle.  

Grovavfall och/eller trädgårdsavfall  

Hämtning, lastning, inkl 40 km därefter 15 kr/km     800 kr/tillfälle 

Sorteringskostnad    100 kr/m3 



  RENHÅLLNINGSTAXA 
  2020 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman    11 
+46 (0)951-140 00 
storuman.se 

Tömning av slamavskiljare, sluten tank samt fettavskiljare 
 

Schemalagd tömning avvattnande teknik ¹)  

Tömning av brunn, < 1,5 m3    1 580 kr/tömning 

Tömning av brunn 1,6 – 5,7 m3    1 710 kr/tömning 

Schemalagd tömning heltömmande teknik ¹)  

Tömning av brunn < 4 m3    2 090 kr/tömning 

Tömning av brunn 4,1 – 9 m3    2 390 kr/tömning 

Kostnad per m3 utöver 9 m3       214 kr/ m3 

Fettavskiljare    2 750 kr/tömning 

BDT, endast bad, dusch och tvättvatten    1 990 kr/tömning 

Latrin  

Latrinkärl 5)       300 kr/kärl 

Tilläggsavgifter  

Tilläggsavgift för slang över 11-20 meter 4) 
Tilläggsavgift för slang över 21-30 meter     

      200 kr 
      200 kr 

Tilläggsavgift för slang över 31-40 meter           400 kr 
Tilläggsavgift för slang över 41-50 meter        600 kr 

Tilläggsavgift för slang över 51-60 meter           800 kr 

Tillägg för hantering av lock tyngre än 15 kg 4)       500 kr/tillfälle 

Framkörningsavgift 2)      660 kr/ tillfälle 

Krav på närvaro vid tömning      560 kr/tillfälle 

Extra budad tömning, inom 14 kalenderdagar   3 060 kr + tömning 

Extra/akut tömning av slam 3)   6 885 kr + tömning 

¹) Beställning om tömning är gjord före 31 mars innevarande år. 
Ordinarie tömning sker områdesvis, schemalagt. Storumans kommun bestämmer ordningen.  
Tömning sker under perioden 1 maj - 31 oktober.  

Hämtningsintervall: Permanentboende 1 gång/år 
   Fritidshus med wc  1 gång/3 år 

    Fritidshus med endast dusch eller bad efter beställning 
 
2) Avgift för framkörning till en brunn som inte går att tömma på grund av hinder,  
bristfällig väg eller att abonnenten vägrar tömning. 
3) Beställning utanför planlagd tömning. Beställs hos kommunen, eller hos kommunen  
upphandlad verksamhetsutövare. 
4) Ändring av slamlängd och minskning av den tillåtna tyngden på brunnslocken sker efter  
nya normer hos Arbetsmiljöverket. 
5) Latrinkärl beställs via Kundtjänst 0951-140 76 och lämnas fylld, stängd och tvättad  
till närmaste ÅVC i Storumans kommun. 
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Övrigt avfall  

Hushållsavfall från bostäder 
I grundavgiften för bostäder (enfamiljshus, fritidshus, flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och 
gemensamhetsanläggningar) ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter 
att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid 
normalt boende.  
 

Verksamhetsavfall samt bygg och rivningsavfall1) 
Verksamhetsavfall lämnas vanligtvis till entreprenörer med tillstånd.  
 

Vid Morkan ÅVC i Tärnaby finns möjlighet att lämna mindre mängder av avfall. Mottagningspersonal 
vid återvinningscentralerna avgör vid vilken plats på anläggningen avfall skall lämnas, samt fastställer 
mängd. Allt avfall skall innehållsdeklareras1) i samband med inlämnande till Morkan ÅVC.   

Avfallsslag Avgift 2)  

Brännbart avfall, sorterat/godkänt till avfallsförbränning,  
samt trä för förbränning 

   
  1 940 kr/ton 

 

Överstort brännbart till avfallsförbränning >80 cm   2 700 kr/ton  

Impregnerat trä avfall   2 200 kr/ton  

Deponirest ex. gipsskivor och isolering   2 625 kr/ton  

Asbets   2 800 kr/ton  

Asbets inblandat i annat   2 800 kr/ton + verklig saneringskostnad 

Park och trädgårdsavfall      153 kr/m3  

Metall        71 kr/m3         

Bilbatterier och övriga batterier Ingen avgift  

Kyl- och frysskåp      415 kr/st       

Affärsdisk, kyldisk       980 kr/st    

Avfall som omfattas av producentansvar (exkl. däck) Ingen avgift  

Elektronikavfall, elkabel, ej producentansvar       13 kr/kg         

Aerosoler       13 kr/kg         
Färg- och lackavfall       23 kr/kg eller liter        

Lösningsmedel       36 kr/kg eller liter        
Oljefilter       13 kr/st         
Spillolja       13 kr/L         
Övrig småkem       13 kr/kg         

Övrigt avfall  3 190 kr/ton  

1) Ansvaret för att inlämnat avfall är rätt deklarerat åvilar avfallslämnaren som även debiteras 
behandlingsavgift. Kontroll kan förekomma. Vid felaktiga uppgifter i innehållsdeklarationen debiteras 
en tilläggsavgiftsavgift på: 635 kr/ton avfall. Skada som uppkommit genom att ett avfall deklarerats 
felaktigt debiteras avfallslämnaren 
2) Vid omräkning från volym till vikt används Avfall Sveriges volymvikter. Avgifter avser mottagning, 
mellanlagring och behandling av avfall. 

Sortering av avfall Avgift   

Sortering av grovsopor, enbart personal Se kommunstyrelsens  
taxor och avgifter Sortering av grovsopor, personal + maskin  

 


