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Antagen av kommunfullmäktige den 28 nov 2022 § 138. Gäller från 2023-01-01. 

 



1 Kärlhämtning  
Kontinuerlig hämtning av hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall.  
 

1.1 Permanentboende - hämtning var fjortonde dag    
Kärl utställt 0-5 m från sopbilens stannplats.  
  

 Kärlstorlek (liter) Pris (kr/år och kärl) inkl moms/exl moms 

 80 1027  (822)  

 120 1511  (1209) 

 190 2237  (1789) 

 370 4251  (3401) 

 660 7095  (5676)  
Sopstation ** 1659  (1328)   

 

1.2 Fritidshus - hämtning 1/5 - 30/9 var fjortonde dag  
  

 

 
Kärlstorlek (liter) Pris (kr/år och kärl) inkl moms/exl moms 

 80 773  (618) 

 120 1025  (820) 

 190 1432  (1146) 

 370 2676  (2141) 

 660 4890  (3912) 

 Sopstation ** 742  (593)  
 

2 Säckhämtning 
Kontinuerlig hämtning av hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall. 

Endast tillfälligt vid hyreshus, företag, vårdinrättningar, uppsamlingsställen där det 

kan uppstå svårigheter att etablera plastkärl. Skall godkännas av renhållaren i varje 

särskilt fall.  
 

2.1 Permanentboende - hämtning var fjortonde dag  
Säck utställd 0-5 m från sopbilens stannplats.  
   
Säckstorlek (liter) Pris (kr/år och säck) inkl moms/exl moms  

160 2290  (1832)  
Sopstation ** 1660  (1328) 

   
 ** = uppsamlingsplats i gemensamma kärl 

 

  



 

 

2.2 Lösa sopor - hämtning var fjortonde dag 

  

    
  

Pris (kr) inkl moms/exl moms 

  Årskostnad per m3 lösa sopor  
Gångavstånd  0-5 meter från bilens 

stannställe. 

10759 (8607) 

  Gångavstånd över 5 meter tillägg per 

påbörjade 5 m 

39 (31) 

  Extrasopor per m3  

(undantagsvis där kärl ej kan användas och 

innan justering av abonnemang gjorts)   

427 (341) 

   

2.3 Extrasopor  
Extrasäck om högst 160 liter. Avfallet skall vara märkt med namn, adress, kundnr. 

Säcken skall vara utställd vid sopbilens stannställe. 
    

  
 

Pris (kr/st) inkl moms/exl moms 

  Säck 160 liter 93 (75) 

  Extra kärlhämtning 

  

370 (296) 

 

Kärl- och säckhämtning - anmärkningar 

Anm. 1 Vid hämtning 1 ggr/vecka utgår dubbel avgift + 10 %.  

Vid hämtning 2 ggr/vecka utgår fyrfaldig avgift + 20 %. 

Ovanstående prövas i varje särskilt fall.  

Anm. 2 Dragväg 5,1-20 m påslag 30 % på taxa 1. Dragväg 20,1-40 m påslag 50 % på 

taxa 1. Vid gångväg över 40 m sätts pris i varje enskilt fall.  

Anm. 3 Tillägg för varje alternativ enligt nedan: 

Om fler än två dörrar måste passeras görs ett tillägg på 20 % på ordinarie taxa. 

Om mer än tio trappsteg måste passeras i hämtningsvägen 20 % på ordinarie 

taxa.  

Anm. 4 Avgiften för regelbunden avfallshämtning från hushåll inkluderar avgift för 

hämtning av s.k. grovsopor som t.ex. kasserade möbler, cykel, spark, barnvagn, 

skidor, m.m. enligt anmärkning 5 nedan.   

Anm. 5 Hämtning av brännbara och ej brännbara grovsopor samt el-skrot sker vid 

fastighet två ggr/år enligt särskild turlista. Vid enfamiljshus ska grovsoporna 

ställas fram vid tomtgräns intill sopbilens körväg och märkas "Grovsopor ".   

Anm. 6     Hämtning av kyl- och frysskåp sker vid fastighet två ggr/år enligt särskild 

turlista. Abonnent kan själv transportera och lämna vid återvinningscentral eller 

annan godkänd uppsamlingsplats. 



 

 

Anm. 7 Sopkärl kan få delas av angränsande fastigheter. En abonnent skall då ansvara 

för skötsel av kärlet och även vara betalningsansvarig gentemot kommunen. 

Samgåendet skall godkännas av kommunen.  

 

För fastighet som erhållit tillstånd att dela kärl med annan fastighet kommer en 

årlig avgift av 424 kr (339 kr) att tas ut per fastighet (avgift för bl.a. farligt 

avfall).  

 

En fastighet som erhållit undantag från kommunal avfallshämtning skall betala 

424 kr (339 kr) per år som grundavgift, vilket inkluderar möjligheten att lämna 

farligt avfall (miljöstation) och grovavfall (återvinningscentral). 

  

Anm. 8 Hyra av kärl ingår i taxan. Vid byte av kärl till större utgår en avgift på 282 kr 

(226 kr). Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring.  

Anm. 9 Exklusive mervärdesskatt inom parantes. 

 

3 Latrin 

    

    Pris (kr/st) inkl moms/exl moms 

 3.1 Kärl inkl. behandlingsavgift. Lämnas 

vid Rödsta, Junsele och Ramsele  

återvinningscentraler 

510 (408) 

  
 

4 Hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i 
container  
  

4.1 Hämtning av container var fjortonde dag**  

Tömningskostnad av hushållsavfall inkl containerhyra och behandlingsavgift. 
    

   Pris inkl moms/exl moms 

  Container 7,5 m3  59 643 (47 714) kr/år* 

  Extra containerhämtning 2728 (2182) kr/container 

  Komprimator egen Hämtningsavgift 1570 (1256) kr/tillfälle. 

Viktavgift enligt dokument ”Avgifter för 

mottagning av avfall på ÅVC”, se artikel 

hushållsavfall.  
 

 
* =  Kan hyras månadsvis efter godkännande av kommunen. 

** = Vid hämtning 1 ggr/vecka utgår dubbel avgift. Vid hämtning 2 ggr/vecka 

utgår dubbel avgift + 25 %.  

Utställning av täckta containers för hushållsavfall ställs endast ut i mån av 

tillgång. Hämtningsfrekvensen prövas i varje särskilt fall när den avviker från 

den normala 14-dagarshämtningen. 

 



 

 

 

5 Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar  

Tömning av slamavskiljare och slamtankar sker en gång per år enligt särskild 

hämtningsplan.   

5.1 Slamavskiljare/slamtank 
storlek 

Pris (kr/år) inkl moms/exl moms 

 
0-6 m3 1438 (1150)  
Över  6,0 m3 1438 + 211:-/m3 

(1150 + 169:-/m3)  
  

5.2 Vid tömning av slambrunn med tätare intervaller än 1 
gång/år 
Kunden beställer själv hämtning när tömning är aktuell.  
 Pris inkl moms/exl moms  
Ordinarie arbetstid 07.00 - 16.00 1075 (860) kr/h för slamfordon + 

behandlingsavgift.  
Utöver ordinarie arbetstid 

  
1075 (860) kr/h för slamfordon + 

behandlingsavgift + 25%  
  

5.3 Akut tömning   
Pris (kr/h) inkl moms/exl moms 

  Kunden beställer själv hämtning när 

tömning är aktuell. 
2725 (2180) 

 

Anm. Överstiger slangdragningsavståndet 25 meter utgår extra avgift med  88 (70) 

kronor för varje påbörjade 5 meter. 

 

  



 

6 Allmänna bestämmelser   

6.1 Ny- eller avbeställning av abonnemang görs hos Sollefteå kommun  

tel. 0620/68 22 07   

6.2 Om ej annat framgår av omständigheterna betraktas fastighetsägaren som 

abonnent.   

6.3 Avgift för kontinuerlig hämtning av hushållsavfall och slam debiteras 

fastighetsägarna 6 gånger / år (varannan månad).   

6.4 Kan avgift för viss fastighet ej lämpligen beräknas enligt taxan kan avgift i varje 

särskilt fall bestämmas av kommunen.   

6.5 Avgiftsbefrielse vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från 

fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande tid av 6 månader. Intyget skall vara Sollefteå kommun 

samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast två veckor före avsedd 

uppehållsperiod.   

6.6 För fritidshus gäller motsvarande som föregående stycke om uppehållet avser 

hela hämtningsperioden.   

6.7 Storbehållare för hushållssopor (660 liter - container 7,5m3) användes endast vid 

hyreshus, företag och vårdinrättningar.   

6.8 Storbehållare för hushållssopor upp till 660 liter får användas av sammanslutning 

av fastigheter efter godkännande av kommunen.   

6.9 Container vid hyreshus bör undvikas och ersättas med kärl som ger möjlighet till 

källsortering och återvinning.   

6.10 Därutöver hänvisas till fastställd renhållningsordning. 

  



 

Bilaga 1  
 
Anvisningar om sortering 
   
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallsslagen skall förvaras åtskilt från övrigt 

avfall och får inte lämnas tillsammans med övrigt hushållsavfall. De utsorterade avfallsslagen 

lämnas på de uppsamlingsställen som anvisas av kommunen eller producenterna och deras 

entreprenörer. 

 

 Avfall under producentansvar Lämnas till 

1.1 Tidningar och returpapper 

 

Återvinningsstation 

1.2 Förpackningar – glas, metall, hård- och 

mjukplast, kartong  

och wellpapp 

 

Återvinningsstation 

1.3 Däck 

 

Försäljningsställe 

1.4 Batterier Försäljningsställe, miljöstation eller 

återvinningscentral 

 

1.5 Elektriska och elektroniska produkter  Rödsta, Junsele och Ramsele 

återvinningscentraler, kommunförrådet i 

Näsåker eller till renhållaren i samband 

med insamling av grovsopor två gånger per 

år 

 

1.6 Kylskåp och frysar Rödsta, Junsele och Ramsele 

återvinningscentraler, kommunförrådet i 

Näsåker eller till renhållaren i samband 

med insamling av grovsopor två gånger per 

år 

 

1.7 Farligt avfall från hushållen 

Farligt avfall från hushållen och  

därmed jämförligt avfall som  

innehåller komponenter eller ämnen 

som uppräknas i avfallsförordningen 

(2011:927) om farligt avfall. 

 

Miljöstationer vid Rödsta 

återvinningscentral (f.d. 

avfallsanläggning), Junsele OK/Q8, 

Ramsele OK/Q8, Sollefteå OK/Q8, 

Näsåker kommunförrådet 

1.8 Grovavfall från hushållen 

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra 

skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis 

utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

 

 • Brännbart och inte brännbart Rödsta, Junsele och Ramsele 

återvinningscentraler och i samband med 

insamling av grovsopor två gånger per år 

 



 

 
Bilaga 2 
 
Partiellt* undantag från kommunal hämtning av hushållsavfall 
 

För att få ett partiellt undantag från kommunal sophämtning av hushållsavfall måste följande 

kriterier uppfyllas:  

 

Fritidsbostäder 

1. Förmultningsbart köksavfall ska komposteras. För att få kompostera förmultningsbart 

hushållsavfall måste en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten. 

Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och typgodkänd. Grundkravet är att 

kompostbehållaren ska vara sluten och isolerad, med lock och nätbotten. Olägenhet för 

människors hälsa eller miljön får inte uppstå.  

2. Sådant som omfattas av producentansvar (t.ex. plast, papper, returpapper) ska sorteras 

ut och lämnas på anvisade platser.  

3. Farligt avfall som ingår som en del av hushållsavfallet ska sorteras ut och lämnas till 

miljöstation.  

4. Fastigheten får endast användas tillfälligt. Med tillfälligt menas till exempel att 

fastigheten endast brukas för nödvändigt tillsynsbehov, eller motsvarande. 

5. Max två personer använder fastigheten. 

6. Sökande ska underteckna ett intyg att dem tänker transportera avfall som inte går att 

sortera, återvinna eller kompostera till en godkänd återvinningscentral. 

Permanentbostäder 

Dispens beviljas inte för permanentbostäder.  

 

Enligt § 29 i ”Föreskrifter om avfallshantering” är meddelande om undantag personliga och 

gäller inte längre om förutsättningarna för beviljat tillstånd ändras. Förändringar som innebär 

att hushållets storlek eller sammansättning förändras ska anmälas till 

kommunstyrelseförvaltningen. Dispensen begränsas till 3 år.  

 

* Med partiellt undantag menas att en viss typ av avfall kan tas omhand själv på fastigheten 

under en begränsad period, medan andra avfallstyper ska lämnas på återvinningsstationer, 

miljöstationer och återvinningscentraler samt att fastigheten ingår vid kommunens 

hämtningskampanjer av tex grovsopor 

  



 

Bilaga 3 
 
Kriterier för förlängt hämtningsintervall för slam 
För att få förlängt hämtningsintervall för slam måste följande kriterier uppfyllas:  

 

Permanentbostäder 

• Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en 

trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara 

funktionell 

• Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år 

• Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart 

överdimensionerad 

• Hushållet består av endast en person 

Förlängt hämtningsintervall för slam ges endast för tömning vartannat år.  

 

Fritidsbostäder 

• Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en 

trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara 

funktionell 

• Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år 

• Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart 

överdimensionerad 

Förlängt hämtningsintervall för slam ges endast för tömning vart tredje år. För sluten tank kan 

förlängt hämtningsintervall ges för tömning vartannat år.  

Undantag från slamtömningsrutinen är personligt och gäller inte längre om förutsättningarna 

för det beviljade undantaget förändras.  

 

 Permanentbostad Fritidshus 

Slamavskiljare Tömning vart annat år  

(T.ex. tömning år 2018-

2020-2022) 

Tömning vart tredje år  

(T.ex. tömning år 2017-

2020-2023) 

Sluten tank Förlängt hämtningsintervall 

beviljas inte 

Tömning vartannat år  

(T.ex. tömning år 2018-

2020-2022) 

 


