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Renhållningstaxa i Kumla kommun
Inledande bestämmelser
Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning och
finansiera verksamheten. Taxan består av dels en fast och dels en rörlig del när
det gäller hushåll och verksamheter.
Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera
gemensamma kostnader för administration, återvinningscentralen,
miljöstationer, grovavfall och informationsmaterial. Den rörliga avgiften
påverkas av abonnemangsval, antal behållare, storlek på behållare,
hämtningsintervall, vikt, volym och dragavstånd. Lagstadgad mervärdesskatt
ingår i de i taxan angivna beloppen. Avgiften avser pris per år, om inget annat
anges.
Taxan på återvinningscentralen debiteras utifrån de avtal som
renhållningsverket har. Taxan på Soptippen är viktbaserad.
Abonnent, abonnemang
Fastighetsägare är normalt även abonnent. Det är fastighetsägarens ansvar att
informera den som bor eller är verksam i fastigheten om de regler som gäller för
sophantering enligt renhållningsordning för Kumla kommun. Fastighetsägaren är
därmed ansvarig för att hyresgästen, då denne är abonnent, fullgör sin skyldighet
mot kommunen rörande avgiften och ändringar av abonnemanget.
Ändring vad gäller tömningsintervall eller sopbehållares placering ska anmälas
till renhållningsverket, vilket ombesörjer ommätning och eventuell inplacering i
ny taxeklass senast nästkommande debiteringsperiod. Fastighetsägaren ska
snarast till kommunens debiteringsavdelning anmäla fastighetens övergång till
annan ägare och tidpunkten för detta.
Indexreglering
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) äger rätt att årligen reglera avgifterna i
renhållningstaxan enligt Avfallsindex (A12:1), med index för oktober 2016 som bas.
Denna taxa gäller från och med 1 jan 2019 och omfattar de tömningsdistrikt där
Tekniska kontoret infört de abonnemangsformer som innebär hushållsnära sortering
av komposterbart avfall. I övriga distrikt kommer renhållningstaxan som beslutades i
Kommunfullmäktige per den 2007-12-17 gälla.

Fast avgift
Småhus

650 kr per hushåll

Fritidshus

380 kr per hushåll

Flerbostadshus/hushåll

195 kr per hushåll

Verksamheter

122 kr per verksamhet

Bostadsrätter/hushåll

195 kr per hushåll

Om inte annat anges står avgift i kr per år.

Permanentboende, villor och småhus
Hämtning av osorterat avfall (grönt kärl)
Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

2009

2726

5307

10014

Hämtning av komposterbart avfall (brunt och grönt kärl)
Komposttunna (l) 140

190

14:e dag

125

187

Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

498

1120

2491

3985

4:e vecka

374

8:e vecka

249

Hemkompostering (egen kompost och grönt kärl)
Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

498

1120

2491

3985

4:e vecka

374

8:e vecka

249

Fritidsbostad
Hämtning av sopor i fritidsbostad sker:

Hämtning jämna veckor börjar vecka 18 och slutar vecka 38.
Hämtning ojämna veckor börjar vecka 19 och slutar vecka 39.

Hämtning av osorterat avfall (grönt kärl)
Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

1105

1499

2919

5207

Hämtning av komposterbart avfall (brunt och grönt kärl)
Komposttunna (l) 140

190

14:e dag

62

94

Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

274

618

1370

2192

4:e vecka

207

8:e vecka

137

Hemkompostering (egen kompost och grönt kärl)
Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

274

618

1370

2192

4:e vecka

207

8:e vecka

137

Hyreshus, bostadsrätter, verksamheter
Hämtning av osorterat avfall (grönt kärl eller säck)
Vid tätare hämtning än en gång/vecka ökas priset med 20% för de
tillkommande hämtningarna utöver veckohämtning.
Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

2009

2726

5307

10014

1 ggr/vecka

2738

3717

7239

12912

2 ggr/vecka

6026

8177

15924

28405

3 ggr/vecka

9312

12638

24611

43898

Storlek (l)

Säck 160

Säck 240

1 ggr/vecka

3558

5321

2 ggr/vecka

7804

11707

3 ggr/vecka

12059

18092

14:e dag

Hämtning av komposterbart avfall (brunt och grönt kärl)
Vid tätare hämtning än en gång/vecka ökas priset med 20% för tillkommande
hämtningar utöver veckohämtning.
Verksamheter
(kök eller motsvarande)

747 kr per 190 liters kärl (inkl.
kompostsäck), veckohämtning

Flerbostadshus
(bostadsrätt, småföretag)

99 kr per hushåll

Komposttunna (l)

140

190

14:e dag

125

187

1 ggr/vecka

249

374

Storlek (l)

140

190

370

660

14:e dag

498

1065

2074

3698

1 ggr/vecka

1539

2996

5343

2 ggr/vecka

3386

6591

11753

3 ggr/vecka

5233

10187

18165

Storlek (l)

Säck 160

Säck 240

1 ggr/vecka

1395

2093

2 ggr/vecka

3068

4604

3 ggr/vecka

4743

7114

14:e dag

Löst avfall
Vid hämtning av löst avfall från affärer och liknande (ej grovsopor) gäller
följande avgifter inklusive behandlingsavgift. Avgiften förutsätter att
hämtning kan samordnas med ordinarie hämtning.
1:a mᶟ

237 kr

2:a och följande mᶟ

174 kr

Volym räknas i hela mᶟ
Vid hämtning efter särskild beställning som ej går att samordna med ordinarie
hämtning tillkommer till ovanstående priser en avgift om 118 kr per
hämtningstillfälle.
Grund

0,5 mᶟ

1,0 mᶟ

Löst avfall

1:a mᶟ

extra

extra

1 ggr/vecka

12304

4533

9066

2 ggr/vecka

24609

9066

18132

Latrin (upphört 2008, går ej att nyteckna)
För hämtning av latrin gäller följande avgifter.
Permanentboende, 26 ggr per år

3724 kr

Fritidsboende, 11 ggr per år

1580 kr

Hämtning efter budning

170 kr

Industri- och affärsavfall i container
För industri- och affärsavfall i container 8 mᶟ gäller följande avgifter
Hyra

566 per månad

Tömning inkl behandling, sorterat brännbart avfall

1162 per gång

Grovavfall (hushåll)

1703 per gång

Hushållsavfall (osorterat)

1642 per gång

Uttransport / hämtning

708 per gång

Markbehållare

Storlek

3 kb
1-3 st

Lyftavgift 498
inklusive säck

3 kb
>3 st

5 kb
1-3 st

5k
>3 st

426

691

595

Komposterbartavfall
426

Behandlingsavgift
Komposterbart avfall

99 per hushåll

Restavfall

1059 per ton, gäller med
kompostabonnemang

Osorterat avfall

2116 per ton

Komprimatortömning
Grundavgift komprimatortömning (inklusive 1,5 tim)

1240 per gång

Timdebitering utöver 1,5 tim

826 per timme

Behandlingsavgift
Komposterbart avfall

374 per kärl (190 liter / veckohämtning)

Restavfall

1059 per ton, gäller med
kompostabonnemang

Osorterat avfall

2116 per ton

Slamtömning
För slamtömning gäller följande avgifter:
Slambrunn eller tank
Sluten tank upp till 4 mᶟ

945 per gång

Normalbrunn upp till 4 mᶟ

945 per gång

Köksbrunn

539 per gång

Slangtillägg över 20 meter

7,80 per meter

Kubikmeterpris utöver 4 mᶟ

222 per mᶟ

Tillägg för försvårad hämtning,
t ex tunga lock eller försvårad
framkomlighet

283 per gång

Bomkörning (ej tömt pga hinder, lås
eller vägrat tillträde)

555 per gång

Extra avgift för tömning under icke ordinarie arbetstid enligt
överenskommelse med entreprenören.
Övriga anläggningar avgift enligt kommunens självkostnadspris.
Soptippen, återvinningscentralen
Asbest specialavfall

2671 kr/ton

Bilbatterier

0 kr/ton

Betongavfall

1116 kr/ton

Osorterat bygg- och rivningsavfall

1496 kr/ton

Osorterat grovavfall

1496 kr/ton

Osorterat industriavfall

1496 kr/ton

Osorterat brännbart industriavfall

1496 kr/ton

Osorterade schaktmassor

999 kr/ton

Rena schaktmassor, tegel

102 kr/ton

Rent skrotavfall

0 kr/ton

Rena tidningar och wellpapp

0 kr/ton

Träavfall, målat resp. rent

192 kr/ton

Tryckimpregnerat träavfall

3381 kr/ton

Sorterat park- och trädgårdsavfall

0 kr/ton

Sorterat brännbart industriavfall

1324 kr/ton

Sorterat byggavfall

1046 kr/ton

Sorterat ej brännbart industriavfall

1046 kr/ton

Tippavgift, återvinningscentralen
Farligt avfall, vitvaror, elektronik, däck eller däck på fälg mm debiteras till den
kostnad som kommunen har enligt prislista eller avtal med företag som
omhändertar avfallet.
För avfall som ej faller in enligt ovanstående punkt och som avlämnas i
personbil eller på släpkärra.
Tippavgift/saknar kommunkort

267 kr per gång

Tippavgift/småföretagare

267 kr per gång

Avfall som härrör från verksamhet eller föreningar räknas som småföretagare
och betalar tippavgift enligt faktureringsunderlag, sortering enligt
anvisningar.
Tilläggsavgifter
Dragavstånd
Dragavstånd mäts som enkel väg från hämtningsvägen till behållarens
uppställningsplats. Denna tjänst beviljas endast när särskilda skäl finns,
normal uppställning är vid hämtvägen.
Tillägg per kärl/säck som inte ställs på anvisad plats vid gatan (kr per år).
Dragavstånd
3-10 meter

Tillägg per kärl för varje
påbörjade 10 meter
därutöver

589

589

295

295

Varannan vecka

295

295

Var 4:e vecka

147

147

Var 8:e vecka

74

74

113

113

Flerbostadshus och
Verksamheter
Varje vecka
Varannan vecka
Småhus

Fritidshus
Varannan vecka

Var 4:e vecka

69

69

Var 8:e vecka

34

34

Hinder i gångbanan
Kr per år (vid 14-dagars hämtning. Veckohämtning dubblas avgiften)
Trappor, per steg

283

Dörr/grind, per st 283
Insatssäckar
Insatssäckar finns för 370 och 660 liters kärl(säckar och byte ingår) 906 kr
per år
Tillfälliga tjänster
Nedanstående tjänster kan beställas eller debiteras
Överfulla kärl/säckar eller extrasäckar, ordinarie hämtning

Säckvolym (l)

160

240

Kärlvolym (l)

140

190

370

660

Kr per gång

85

112

203

278

Extrahämtning kärl/säck på grund av missad utställning

203 kr per gång

Extrahämtning av kärl/säck, ej ordinarie hämtning
Säckvolym, liter

160 liter

240 liter

Kärlvolym, liter

140 liter

190 liter

370 liter

660 liter

Kr per gång

288

326

406

481

Extrahämtning löst avfall, ordinarie hämtning
Extra 1 mᶟ löst avfall

237

1 mᶟ löst avfall utöver 1:a mᶟ

174

Extrahämtning löst avfall, ej ordinarie hämtning
Extra 1 mᶟ löst avfall inkl budning

452

1 mᶟ löst avfall utöver 1:a mᶟ

174

Kärlbyte/kärltvätt
Byte till större kärl

197 kr per gång

Kärltvätt

197 kr per gång/kärl

Grovsopor
Hämtning av vitvaror

224 kr per kolli

Grovsopor vid ordinarie sophämtning

107 kr per kolli

Grovsopor vid extrahämtning

309 kr per första kolli

Grovsopor ytterligare kolli

107 kr per kolli

