
 

Avfallstaxa – prisbilaga 2019  
Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 33.  

Denna avfallstaxa gäller från och med det att nytt system för avfallshantering 

införs i kommunen; Matavfallsinsamling med möjlighet till fastighetsnära 

insamling av förpackningar, tidningar och returpapper.  

Nya föreskrifter för avfallshantering kommer att antas under vintern 2018/2019.  

Lagstadgad moms, avfallsskatter ingår i alla avgifter.  

Abonnemangsavgifter  

Grundavgift  

Kundkategori  Grundavgift, kr/år  

Småhus  1 049  

Fritidshus  734   

Lägenhet  629  

Verksamhet  629   

  

Hämtnings- och behandlingsavgift för småhus och fritidshus  

  

Alternativ 1: Sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar 

med flerfackskärl  

Två kärl med vardera fyra fack och en mindre box för mindre elavfall.   

Kärl 2 innehåller restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar 

och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappersförpackningar, 

plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade glasförpackningar och 

metallförpackningar och töms var 4:e vecka. Tillhörande box för mindre elavfall 

hängs ut på kärlet vid ordinarie tömningstillfälle.  

  

 

  

Kärlstorlek  Hämtningsfrekvens  Avgift, kr/år  

370 + 370 liter  Varannan vecka + var 4:e vecka  Småhus: 1 709  

  

370 + 370 liter  Varannan vecka + var 4:e vecka  Fritidshus: 854  

  

  



 

Alternativ 2: Sortering av matavfall och restavfall med tvåfackskärl   

Ett tvåfackskärl för sortering av matavfall och restavfall. Väljer du detta 

alternativ måste du själv lämna förpackningar och tidningar på en 

återvinningsstation.  

Kärlstorlek  Hämtningsfrekvens  Avgift, kr/år  

240 liter (uppdelat i två 

fack)  

Varannan vecka   Småhus: 2 058  

240 liter (uppdelat i två 

fack)  

Varannan vecka  Fritidshus: 1 029  

  

Hemkompost för matavfall  

Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av 

hämtningsfrekvens. Vid godkänd hemkompost kan abonnemangsalternativ 1 

eller 2 väljas.  

Alternativ 3: Gemensamma kärl, flerfackskärl eller tvåfackskärl Två 

närliggande småhus eller fritidshus kan dela kärl. Kärl kan delas mellan 

småhus+småhus / småhus + fritidshus / fritidshus+fritidshus. Faktura 

skickas separat till de båda hushållen som delar kärl.  

Kärlstorlek  Hämtningsfrekvens  Avgift, kr/år  

370 + 370 liter  Varannan vecka + var  

4:e vecka  

Småhus 1 196   

370 + 370 liter  Varannan vecka + var  

4:e vecka  

Fritidshus: 598  

240 liter (uppdelat i två 

fack)  

Varannan vecka   Småhus 1 441  

  

240 liter (uppdelat i två 

fack)  

Varannan vecka  Fritidshus 720  

  

  

Alternativ 4: Central uppsamlingsplats   

WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av hushållsavfall 

vid central uppsamlingsplats. WBAB anpassar val av kärl eller annan 

behållarlösning till platsens förutsättningar. Central uppsamlingsplats omfattar 

utsortering enligt abonnemangsalternativ 1. Faktura skickas separat till samtliga 

hushåll som nyttjar den centrala uppsamlingsplatsen.  

Kundkategori  Avgift, kr/år  

Småhus  1 196  

  

Fritidshus  598  

  

  



 

Alternativ 5: Hänvisat hämtställe  

WBAB kan anvisa ett hämtställe på grund av dålig framkomlighet eller annan 

orsak.   

Kundkategori  Avgift, kr/år  

Småhus  1 196  

  

Fritidshus  598  

  

  

Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter, 

bostadsrättsföreningar och verksamheter  

  

Kärl  

Avfallsfraktion  Kärlstorlek  Hämtningsintervall  Avgift, kr/år  

Matavfall  140 liter  Varannan vecka  

1 gång/vecka  

2 gånger/vecka  

3 gånger/vecka  

945  

1 797  

3 594  

5 391  

Restavfall  240 liter  Varannan vecka  

1 gång/vecka  

2 gånger/vecka  

3 gånger/vecka  

1 624  

3 247  

6 494  

9740  

Restavfall   370 liter  1 gång/vecka  

2 gånger/vecka  

3 gånger/vecka  

4 051  

7 985  

12 154  

Restavfall  660 liter  1 gång/vecka  5 848  

  2 gånger/vecka  

3 gånger/vecka  

11 694  

17 542  

Matavfall och 

restavfall  

240 liter 

(uppdelat i två 

fack)  

Varannan vecka  2 058  

  

Dragväg, per kärl och tömning per påbörjat 10-meters intervall  24 kr  

Kärl i källare, per kärl och år  315 kr  

  

  



 

Container, permanent uppställd för restavfall  

Hyreskostnad   

  

 8 m3: 7 935 kr/år  

  

Hämtnings- och behandlingskostnad  Upp till 8 m3: 1 216 kr/tömning  

  

  

Kubikabonnemang restavfall  

Hämtnings- och behandlingskostnad  152 kr/m3  

Lägsta debiterade avgift  152 kr  

  

  

Mark- och underjordsbehållare   

Avfallsfraktion  Volym, m3  Avgift, kr/tömning  

Restavfall  1-3  

3-5  

491 kr inklusive insatssäck  

806 kr inklusive insatssäck  

Matavfall  0,5-1  300 kr exklusive insatssäck  

  

  

Insatssäck av papper 

för matavfall   

0,5-1   90 kr/st  

  

  

  

Tilläggstjänster  

  

Kompletteringskärl för restavfall, 240 liter  

Hämtning varannan vecka  

812 kr/kärl och år  

Extra säck för restavfall (upp till 240 liter), 

hämtning inom ordinarie tur  

150 kr/säck  

Extra hämtning inom ordinarie tur  100 kr/kärl  

Framkörningsavgift, vid hämtning utanför 

ordinarie tur  

346 kr/gång  

Byte av kärl på kundens begäran   

  

Transportkostnad 944 

kr/gång. Kärlkostnad 

tillkommer enligt prislista.  

Oförutsedd tjänst, tjänst som inte prissätts i 

taxan på annan plats  

1 500 kr/gång  

Utökad service, hämtning av kärl på annan plats 

än vid tomtgräns  

2 500 kr/år  



 

  

Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och mindre mängd farligt avfall 

med servicebil  

Tjänsterna erbjuds till privata hushåll.  

  

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall  944 kr/gång  

Grovavfall för extra man tillkommer  538 kr/gång  

Hämtning av farligt avfall  0 kr  

  

  

  

  

  

Slam och latrin  
  

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar  

Ordinarie tur.  

Tömning minst en 

gång per år enligt 

körturlista.  

Tömningsavgift upp till 3,0 m3: 939 kr/tömning  

Tömningsavgift 3,1-6,0 m3: 1383 kr/tömning  

Tömningsavgift 6,1-10 m3: 1829 kr/tömning  

Tömningsavgift 10,1 m3: 313 kr/m3  

Tömningsavgift BDT-brunn i samband med tömning av 

sluten tank: 471 kr/tömning  

Tömningsavgift enbart BDT-brunn upp till 3,0 m3: 939 

kr/tömning  

  

Minireningsverk  Tömningsavgift: 1 142 kr/tömning  

Spolning i samband med tömning av minireningsverk: 1 000 

kr/gång  

  

Fosforfällor  Hämtning av förbrukat material från fosforfälla: 2 500 

kr/gång  

  

Budning/beställning 

utanför ordinarie tur  

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 826 kr/gång 

Tömningsavgift tillkommer.  

  

Akutavgift  Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid 

tömning samma dag som beställning: 2 125 kr/gång 

Tömningsavgift tillkommer.  

  

Extra man  För extra man tillkommer: 538 kr/gång  

  



 

Bomkörning  Tömning som inte kan utföras och som renhållaren inte råder 

över: 500 kr/gång  

  

Behandlingsavgift  Behandlingsavgift tillkommer enligt VA-taxan.  

  

  

Latrin  

Latrin  Behållare inklusive hämtning och behandling: 646 kr/behållare  

  

Latrin  Behållare lämnad vid återvinningscentralerna Björnhyttan och 

Fredriksberg, inklusive behandling: 206 kr/behållare   

  

  


