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1. Allmänna bestämmelser
1.1. Kommunens ansvar för den tjänst som taxan
avser
Östersunds kommun, Teknisk förvaltning/Avfall Återvinning ansvarar för
insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och
slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen.
Avfallstaxan grundar sig på Miljöbalkens 27 kap, 4 till 6 §§ och i Lokala
föreskrifter om avfall för Östersunds kommun som finns publicerad på
www.ostersund.se. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från
avfallskollektivet och regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument.
Skattefinansiering förekommer inte.

1.2. Ändringar i taxan
Beslut om revidering tas av kommunfullmäktige.

1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Avgiften debiteras via faktura. Debitering sker i efterhand.
Vid återbetalning gäller kreditering på nästa faktura eller återbetalning där pengar
återbetalas till kundens konto eller genom uttagningsavi, detta sker en gång i
veckan enligt rutin.
För förseningsavgift gäller dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8%, samt
påminnelseavgift (60 kr), och eventuell inkassoavgift (180 kr) som påföres
nästkommande faktura.

1.4. Avgiftsbeslut
Varje fastighetsinnehavare inom Östersunds kommun, som äger bebyggd fastighet,
skall betala en grundavgift. Utöver grundavgiften utgår en avgift för insamling och
behandling av det avfall som hämtas från fastigheten. Undantag från
avgiftsskyldighet enligt ovan råder om samtliga byggnader på fastigheten är
obeboeliga. Fastighetsinnehavaren ska anmäla till Avfall Återvinning när det finns
behov av sophämtning på fastigheten. I samband med detta åtar sig medborgaren
att erlägga avgift.
Uppgifter om ändrade förhållanden som påverkar avgiften ska
fastighetsinnehavaren skyndsamt meddela till Avfall Återvinning.

1.5. Så överklagas ett avgiftsbeslut
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till Avfall Återvinning.
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1.6. Taxans konstruktion
Taxan är uppbyggd av en fast del (grundavgift) och en rörlig del (hämtningsavgift).
Grundavgift: en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till
exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall,
information och utveckling. Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter.
När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan enligt
kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta
avgiften. Undantag görs för fastigheter som betraktas som obeboeliga.
Hämtningsavgift: påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering
och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och
behandling av hushållsavfallet. De fastigheter som, efter anmälan till Östersunds
kommun, beviljats hemkompostering är undantagna kostnad för hämtning av
matavfall.

Taxa Avfall Återvinning 2022 | Dokument‐ID: [Document::Prefix] – [Document::Number] | Version: [Document::Version]

4 (12)

2. Avgifter
Alla priser i tabellerna nedan är inklusive moms (25%)

2.1. Grundavgift
Grundavgift

Avgift

En‐ och tvåbostadshus

1 082 kr/år

Fritidshus året runt

600 kr/år

Fritidshus säsongshämtning

314 kr/år

Lägenhet i flerbostadshus (per lägenhet)

627 kr/år

Verksamhet

725 kr/år

2.2. Hämtningsavgifter
2.2.1. Restavfall i sopkärl
Hämtning av restavfall vid en- och tvåbostadshus samt fritidshus är
behovsanpassad och debiteras per tömning. Tätaste intervallet för tömning av
restavfall är varannan vecka. Vid flerbostadshus och verksamheter töms restavfall
enligt ett fast intervall från var 14:e dag upp till 3 ggr/vecka. Möjlighet till budad
tömning finns, då tillkommer en framkörningsavgift.
Restavfall i sopkärl
140 liter* sopkärl

Avgift
75 kr/tömning

190 liter sopkärl

84 kr/tömning

370 liter sopkärl

109 kr/tömning

660 liter sopkärl

152 kr/tömning

Framkörningsavgift budad hämtning

300 /tillfälle

* nya abonnemang tecknas inte

2.2.2. Matavfall i sopkärl
Hämtning av matavfall vid en- och tvåbostadshus samt fritidshus sker enligt fast
intervall varannan vecka. Vid flerbostadshus och verksamheter töms matavfall var
14:e dag upp till 3 ggr/vecka beroende på behov. Möjlighet till budad tömning
finns, då tillkommer en framkörningsavgift samt tömningsavgift.
Matavfall i sopkärl
En‐ och tvåbostadshus samt fritidshus

Avgift

80 liter sopkärl – hämtning var 14:e dag

520 kr/år

80 liter sopkärl – var 14:e dag sommarhämtning fritidshus*

189 kr/år

Framkörningsavgift vid budad tömning

300 kr/tillfälle

80 liter sopkärl – budad tömning

49 kr/tömning

*Hämtning sker under veckorna 20 till 37
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Matavfall i sopkärl
Flerbostadshus och verksamheter

Avgift

80 liter sopkärl – hämtning 3 ggr/vecka

3 368 kr/år

80 liter sopkärl – hämtning 2 ggr/vecka

2 246 kr/år

80 liter sopkärl – hämtning 1 gång/vecka

1 162 kr/år

80 liter sopkärl – hämtning var 14:e dag

520 kr/år

120 liter* sopkärl – hämtning 1 gång/vecka

1 529 kr/år

120 liter* sopkärl – hämtning var 14:e dag

686 kr/år

140 liter sopkärl – hämtning 3 ggr/vecka

4 430 kr/år

140 liter sopkärl – hämtning 2 ggr/vecka

2 953 kr/år

140 liter sopkärl – hämtning 1 gång/vecka

1 529 kr/år

140 liter sopkärl – hämtning var 14:e dag

686 kr/år

190 liter sopkärl – hämtning 3 ggr/vecka

5 314 kr/år

190 liter sopkärl – hämtning 2 ggr/vecka

3 543 kr/år

190 liter sopkärl – hämtning 1 gång/vecka

1 835 kr/år

190 liter sopkärl – hämtning var 14:e dag

834 kr/år

370 liter* sopkärl – hämtning 2 ggr/vecka

7 400 kr/år

370 liter* sopkärl – hämtning 1 gång/vecka

3 986 kr/år

370 liter* sopkärl – hämtning var 14:e dag

1 981 kr/år

Framkörningsavgift vid budad tömning

300 kr/tillfälle

80 liter sopkärl – budad tömning

49 kr/tömning

120 liter sopkärl – budad tömning

59 kr/tömning

140 liter sopkärl – budad tömning

68 kr/tömning

190 liter sopkärl – budad tömning

75 kr/tömning

370 liter sopkärl – budad tömning

98 kr/tömning

* nya abonnemang tecknas inte

2.2.3. Norderön
Tjänsten är bara tillgänglig på Norderön. Hämtning sker i 210 liters säckar för restavfall och 40
liters kärl för matavfall.
Sophämtning Norderön
Restavfall 240 liter säck*
Matavfall 40 liter kärl – var 14:e dag
Matavfall 40 liter kärl – var 14:e dag sommarhämtning
fritidshus**

Avgift
80 kr/tömning
259 kr/år
95 kr/år

*Tömningsintervall 26, 12, 6 eller 1 gång per år.
**Hämtning sker under veckorna 20 till 37

2.2.4. Gemensamma sopkärl för villor och fritidshus – på
uppsamlingsplats
Huvudregeln är att alla villor och fritidshus ska ha egna sopkärl. När
förutsättningar för eget kärl saknas eller där sopbilen har svårt att ta sig fram,
erbjuder vi gemensamma sopkärl uppställda på uppsamlingsplatser. De
gemensamma sopkärlen är dimensionerade efter antal anslutna hushåll och hur
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mycket avfall dessa genererar i genomsnitt. Anpassning görs även till antalet
anslutna fritidshus samt en- och tvåbostadshus.
Gemensamma sopkärl

Avgift

Mat och restavfallhämtning – året runt

1 150 kr/år

Endast restavfallshämtning för hemkomposterare – året runt

730 kr/år

Mat och restavfallshämtning – sommarhämtning* fritidshus

377 kr/år

Endast restavfallshämtning för hemkomposterare –
sommarhämtning fritidshus*

225 kr/år

*Behov av sophämtning under veckorna 20 till 37

2.2.5. Övriga kärlavgifter
Avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats får inte vara längre än
5 meter vid villor och 10 meter vid flerbostadshus. Där sopkärlen töms av
sidlastande bil ska sopkärlen stå inom räckhåll för sopbilen - 1,5 m från vägkanten.
Tilläggsavgift, Dragväg/Backning

Avgift

0‐10 meter (gäller enbart en och tvåbostadshus) *

15 kr/kärl

11‐20 meter

30 kr/kärl

21‐30 meter

60 kr/kärl

31‐50 meter**

150 kr/kärl

*Om du är förhindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionsvariation, skada eller
sjukdom kan Avfall Återvinning hjälpa till att dra fram kärlen och ställa tillbaka dem efter tömning.
**Dragväg/Backning över 50 meter ska inte ske regelbundet. Om det ändå behöver utföras debiteras den med en
timavgift vilken debiteras utöver dragväg/backningsavgiften ovan.

Vid yttre påverkan på sopkärl, t.ex. vid skadegörelse eller råttangrepp debiteras
fastighetsinnehavaren en avgift som motsvarar kostnaden för inköp av nya sopkärl.
Vid överfulla sopkärl, t.ex. då det vid hämtningstillfället ramlar ut avfall vid
förflyttning eller om avfallet är gravt felsorterat debiteras en extra kostnad.
Tilläggsavgifter, Kärltömning
Byte av storlek på sopkärl
Byte av sopkärl på grund av ålder och normalt slitage
Byte av 80 liters sopkärl på grund av yttre påverkan

Avgift
240 kr/kärl
0 kr/kärl
620 kr/kärl

Byte av 140 liters sopkärl på grund av yttre påverkan

710 kr/kärl

Byte av 190 liters sopkärl på grund av yttre påverkan

800 kr/kärl

Byte av 370 liters sopkärl på grund av yttre påverkan

1630 kr/kärl

Byte av 660 liters sopkärl på grund av yttre påverkan

2980 kr/kärl

Överfullt sopkärl

200 kr/kärl

Felsorterade sopor

200 kr/kärl
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2.2.6. Djup‐ eller bottentömmande behållare
Tömning av djup- eller bottentömmande behållare sker med kranbil enligt ett fast
intervall. För matavfall ingår innersäck i bioplast eller papper. Innersäck för
restavfall kan köpas till (alla behållare är inte anpassade för innersäck)
Bottentömmande behållare
Restavfallshämtning 4,1 – 5 Kbm

Avgift
459 kr/tömning

Restavfallshämtning 3,1 – 4 Kbm

427 kr/tömning

Restavfallshämtning 2,1 – 3 Kbm

395 kr/tömning

Restavfallshämtning 1,1 – 2 Kbm

364 kr/tömning

Restavfallshämtning 0 – 1 Kbm

332 kr/tömning

Matavfallshämtning 0,5 – 1,5 Kbm

312 kr/tömning

Innersäck för restavfall inklusive byte av säck

100 kr/tömning

2.2.7. Container
Avgift för hämtning av restavfall i container består av tre delar; hyra,
tömningsavgift samt behandlingsavgift som är baserad på invägd mängd restavfall.
Container

Avgift

Hyra av 8 Kbm container

3200 kr/år

Hyra av 6 Kbm container

3000 kr/år

Hyra av 4 Kbm container

2800 kr/år

Tömningsavgift – fast tömningsintervall
Tömningsavgift – budad tömning

450 kr/tömning
1 000 kr/tömning

Behandlingsavgift restavfall

1 473 kr/ton

Utställning eller hemtagning av container

750 kr/timme

2.2.8. Lastväxlarflak
Avgift för hämtning av restavfall i lastväxlarflak består av två delar;
tömningsavgift samt behandlingsavgift som är baserad på invägd mängd restavfall.
Kund tillhandahåller eget lastväxlarflak.
Lastväxlarflak
Tömningsavgift – budad eller fast intervall

Avgift
1 000 kr/tömning

Behandlingsavgift restavfall

1 473 kr/ton

2.2.9. Tilläggsavgift stora behållare
Vid grava felsorteringar t.ex. miljöfarligt avfall synligt i behållaren eller restavfall
tas en felsorteringsavgift ut.
Tilläggsavgifter Stora behållare

Avgift

Felsorterade sopor i bottentömmande behållare, container
eller lastväxlarflak

1 000 kr/behållare
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2.2.10. Stora och tunga sopor – grovsopor
Stora och tunga sopor i flerbostadshusens grovsoprum hämtas med fast intervall;
varannan vecka eller en gång i månaden. Saknas soprum finns möjlighet till budad
hämtning enligt tabellen nedan. Avgiften täcker hämtningskostnaden medan
behandlingen av grovavfallet finansieras av grundavgiften
Stora och tunga sopor (grovsopor)
Flerbostadshus, en‐ och tvåbostadshus samt fritidshus

Avgift

Hämtning av grovsopor upp till 5 Kbm – fast tömningsintervall
i soprum

390 kr/tillfälle

Hämtning av grovsopor upp till 5 Kbm – budad hämtning i
soprum

690 kr/tillfälle

Hämtning av grovsopor max 5 kollin* – budad hämtning där
soprum saknas

390 kr/tillfälle

*kolli = t.ex. en möbel max 15 kg/styck

Kommunala verksamheter kan beställa hämtning av grovsopor. Utöver
framkörningsavgift tillkommer en behandlingsavgift för avfallet.
Stora och tunga sopor (grovsopor)
Kommunala verksamheter

Avgift

Framkörningsavgift

690 kr/tillfälle

Behandlingsavgift och hantering ‐ grovsopor max 5 kollin*

100 kr/tillfälle

*kolli = tex en möbel max 15 kg/styck

2.2.11. Farligt avfall
Farligt avfall hämtas hos flerbostadshus enligt ett fast tömningsintervall eller
genom budning. Mindre mängder farligt avfall ska lämnas i behållare (röd låda)
som Avfall Återvinning tillhandahåller. Farligt avfall kan även hämtas från hushåll
efter budning. Hämtning av farligt avfall sker på överenskommen plats.
Farligt avfall
Hushåll

Avgift

Framkörningsavgift – fast hämtningsintervall

ingår i
grundavgiften

Framkörningsavgift – budad hämtning

300kr/tillfälle

Hanteringsavgift – farligt avfall i röd låda*

Ingår i
grundavgiften

Hanteringsavgift – mellanstort farligt avfall**
Hanteringsavgift – stor och tung elektronik***
Behandlingsavgift

85kr/hämtning
85kr/enhet
Ingår i
grundavgiften

*Röd låda tillhandahålls av Avfall Återvinning, max 15 kg/behållare helst uppdelade efter avfallsslag.
** Får inte plats i avsedda behållare (röd låda) för farligt avfall, max 50 kg
***Vitvaror, TV m.m. (kräver 2 personer för hantering)
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Kommunala verksamheter kan beställa hämtning av farligt avfall enligt ett fast
tömningsintervall eller genom budning. Utöver framkörningsavgift och
hanteringsavgift tillkommer även en behandlingsavgift för avfallet.
Farligt avfall
Kommunala verksamheter

Avgift

Framkörningsavgift – fast tömningsintervall
Framkörningsavgift – budad hämtning

65 kr/tillfälle
300 kr/tillfälle

Hanteringsavgift – farligt avfall i röd låda*

20 kr/tillfälle

Hanteringsavgift – mellanstort farligt avfall**

85kr/tillfälle

Hanteringsavgift – stor och tung elektronik***

85 kr/enhet

Behandlingsavgift – Lösningsmedel, avfallskod 200113

4,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Syror, avfallskod 200114

63,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Baser, avfallskod 200115

63,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Spillolja, avfallskod 130208

2 kr/kg

Behandlingsavgift – Oljespill filter m.m, avfallskod 160107

4 kr/kg

Behandlingsavgift – Färg, avfallskod 200127

4 kr/kg

Behandlingsavgift – Blybatterier över 3 kg, avfallskod 160601

0 kr/kg

Behandlingsavgift – Småkemikalier, avfallskod 160506

19 kr/kg

Behandlingsavgift – Komponent som innehåller kvicksilver,
avfallskod 160108

191 kr/kg

Behandlingsavgift – Hydraulslang, avfallskod 150110

4,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Bekämpningsmedel, avfallskod 200119

28 kr/kg

Behandlingsavgift – Glykol, avfallskod 160114

4,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Isocyanater, avfallskod 80501

21,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Aerosoler, avfallskod 160504

10 kr/kg

Behandlingsavgift – Gasolflaska, avfallskod 160504

8,50 kr/kg

Behandlingsavgift – Brandsläckare, avfallskod 160504

4 kr/kg

Behandlingsavgift – Emulsioner, avfallskod 120109

4,50 kr/kg

*Röd låda tillhandahålls av Avfall Återvinning, max 15 kg/behållare helst uppdelade efter avfallsslag
** Får inte plats i avsedda behållare (röd låda) för farligt avfall, max 50 kg
***Vitvaror, TV m.m. (kräver 2 personer för hantering)

2.2.12. Tömning av enskilda avlopp
Tömning av enskilda avlopp
Ordinarie tömning av slamavskiljare

Avgift
1 311 kr/tillfälle

Extra tömning av slamavskiljare inom 10 arbetsdagar

2 227 kr/tillfälle

Extra tömning av slamavskiljare senast kl 18.00 dagen efter
beställning

3 757 kr/tillfälle

Bokad tömning av slamavskiljare förmiddag/eftermiddag

3 757 kr/tillfälle

Ordinarie tömning sluten tank (aviserad)

1 665 kr/tillfälle

Extra tömning sluten tank inom 10 arbetsdagar

1 665 kr/tillfälle

Extra tömning av sluten tank senast 18.00 dagen efter
beställning

3 575 kr/tillfälle

Bokad tömning sluten tank förmiddag/eftermiddag

3 575 kr/tillfälle

Tillägg vid hinder som omöjliggör tömning (bomkörning)
Slamvolym över 3 Kbm
Tömning av slamavskiljare med en volym över 10 m3
(kr/timme)

615 kr/tillfälle
501 kr/Kbm
867 kr/tillfälle
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Utdragning av slang över 25 m
Kostnad för dubbelbemanning t.ex. tunga lock, lång
slangdragning, skymd backning som utgör
arbetsmiljöproblem

128 kr/10 m slang
319 kr/tillfälle

2.2.13. Latrin
På Gräfsåsens avfallsanläggning säljs latrintunnor. Avfall Återvinning kan även
leverera ny tunna till fastigheten samt hämta full tunna. Hämtning sker inom fem
arbetsdagar från beställning. Tunnan ska stå vid farbar väg vid hämtningen.
Hämtning av latrin
Ny latrintunna
Behandlingsavgift latrin
Hämtning och/eller utkörning av ny tunna

110 kr/st
250 kr/tunna
500 kr/tillfälle

2.3. Oförutsedda händelser
Oförutsedda händelser
Oförutsedda händelser

750 kr/timme

T.ex. väntetid, hjälp vid städning av överfulla grovsoprum eller liknande

2.4. Tjänster där det idag saknas taxa
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra
metoder eller hämtning av andra avfallsslag än de som är beskrivna i denna
avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
enhetschefen för Avfall Återvinning besluta om avgifter i enlighet med grunderna
för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken
(självkostnad). Taxan ska sedan tas med till nästa ordinarie ändring av taxan.
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3. Definitioner
Abonnemang: Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Behovsanpassad tömning: Gäller enbart hämtning av restavfall och innebär att
sopbilen kommer på avtalad dag varannan vecka. Boende i en- och tvåbostadshus
samt fritidshus kan då välja huruvida sopkärl för restavfall ska tömmas.
Behållare: Avser säck, kärl eller brunn vid enskild avloppsanläggning.
Bomkörning: Uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat.
Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att lock inte går att öppna, hinder på
vägen med mera.
Budning: Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.
En- och tvåbostadshus: Om boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna
kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för
fritidsboende, se nedan
Fast avgift: Årlig avgift som ska täcka kostnader för drift av återvinningscentraler
samt behandling av avfall som lämnas på återvinningscentralerna, behandling av
farligt avfall, kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och
information med mer.
Flerbostadshus: Är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Fritidsboende: Om folkbokförd på annan fastighet.
Hemkomposterare: Kund som har en, till miljö- och samhällsnämnden, anmäld
kompost för matavfall.
Hämtningsavgift: Rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av
kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera
Kbm: Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och
slam.
Slamavskiljare: Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet. Är första
reningssteget i en enskild avloppsanläggning.
Sluten tank: Behållare utan utlopp som samlar upp avloppsvatten.
Verksamhet: Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer,
hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.
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