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Grundavgift 
Grundavgiften är en årlig fast avgift som baseras på fastighetstyp. Grundavgiften täcker kostnaden för 
avfallsplanering, administration, drift av återvinningscentraler samt transport av avfall till behandling och 
återvinning. 
 

Flerbostadshus (per lägenhet eller per bostadsenhet)    890 kr 

Fritidshus Enkel* 0 kr 

Fritidshus Standard 1 100 kr 

Permanentboende 1 275 kr 

Verksamhet 625 kr 

*Fritidshus Enkel betalar en avgift på 100 kronor per gång i samband med avlämnande av en mindre 
mängd avfall vid återvinningscentralen. 
 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften är en årlig rörlig avgift som baseras på kärlens storlek samt hur ofta de töms. 
Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfall. 
 

Permanentboende & Fritidshus helår   

Matavfall 140 liters kärl, tömning var 14:e dag 670 kr 

Restavfall 190 liters kärl, tömning var 4:e vecka 1020 kr 

Restavfall 190 liters kärl, tömning var 8:e vecka 510 kr 

Kundspecifika lösningar  Enligt offert 

 
Fritidshus säsongstaxa  

Matavfall 140 liters kärl, tömning var 14:e dag 435 kr 

Restavfall 190 liters kärl, tömning var 4:e vecka 565 kr 

Restavfall 190 liters kärl, tömning var 8:e vecka 285 kr 

Kundspecifika lösningar  Enligt offert 

 
Central uppsamlingsstation  

B-område 1 105 kr 

C- och D-område 520 kr 
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Flerbostadshus och verksamhet Avgift per tömning 

Matavfall 140 liters kärl 45 kr 

Matavfall 0,8–1 mᵌ markbehållare  310 kr 

Matavfall 4 mᵌ container 1 225 kr 

Restavfall 190 liters kärl  55 kr 

Restavfall 370 liters kärl 105 kr 

Restavfall 660 liters kärl 180 kr 

Restavfall 3 mᵌ container 825 kr 

Restavfall 5 mᵌ container 1 375 kr 

Restavfall 8 mᵌ container 2 200 kr 

Restavfall 40 mᵌ container 10 875 kr 

Restavfall 1–2,2 mᵌ markbehållare  595 kr 

Restavfall 2,3–3,3 mᵌ markbehållare  815 kr 

Restavfall 5 mᵌ markbehållare  1 355 kr 

Returpapper container  1 375 kr 

Kundspecifika lösningar  Enligt offert 

 

Grovavfall, bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall 
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid farbar väg. Exempel på grovavfall som hämtas är möbler, cyklar, 
vitvaror och hushållsmaskiner. Exempel på trädgårdsavfall är kvistar, grenar och gräs. Trädgårdsavfall, 
bygg- och rivningsavfall samt visst grovavfall förpackas i storsäck eller container. Skrymmande avfall 
ska monteras isär. Endast 1 mᵌ säck hämtas. Bildelar och kartonger hämtas ej.  
 

Transportavgift servicefordon maximalt lastningskapacitet 3,25 m2 1 625 kr 

Transportavgift lastbil maximalt 8 storsäck, 1 mᵌ/1 container  2 750 kr 

Transportavgift lastbil för 20 mᵌ container, maximalt 3 4 125 kr 

 

Latrin 
Endast latrinkärl från Vamas är godkända. Kärl finns att köpa på återvinningscentraler i Malung och 
Sälfjället. 
 

Latrinkärl och omhändertagande  210 kr 

Hämtning av latrinkärl inom 10 arbetsdagar, max 12 latrinkärl per hämtningstillfälle  1 625 kr 
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Tilläggsavgifter 

 
Administrativ avgift per timme 340 kr 

Borttappat 140 liters kärl 415 kr 

Borttappat 190 liters kärl 680 kr 

Borttappat 370 liters kärl 1 405 kr 

Borttappat 660 liters kärl 2 540 kr 

Draghjälp max 60 meter 110 kr 

Extra personal per timme 410 kr 

Extra tömning, budad utom ordinarie tur* 705 kr 

Extra tömning, budad inom ordinarie tur* 130 kr 

Extra säck  90 kr 

Flakbil/servicebil med chaufför per timme 810 kr 

Framkörningsavgift 640 kr 

Oförsedd tjänst  3 585 kr 

Renhållningsfordon med chaufför per timme 1 070 kr 

Tömning av kärl som kräver två personal 670 kr 

*Tömningskostnad tillkommer vid hämtning av avfall. 

 
Felsorteringsavgift  

140 liters kärl  175 kr 

190 liters kärl  240 kr 

370 liters kärl 465 kr 

660 liters kärl 825 kr 

1 mᵌ container 1 250 kr 

2 mᵌ container 2 500 kr 

3 mᵌ container 3 750 kr 

5 mᵌ container 6 250 kr 

8 mᵌ container 10 000 kr 

10 mᵌ container 12 500 kr 
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Tilläggstjänster 
 

Hyra av behållare  

140 liters kärl/månad 15 kr 

190 liters kärl/månad 15 kr 

370 liters kärl/månad 30 kr 

660 liters kärl/månad 65 kr 

8 mᵌ container/månad 485 kr 

Sortera Mera station/vecka  680 kr 

Utställning och hemtagning av kärl 810 kr 

Utställning och hemtagning av container 2 065 kr 
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Slam- och fettavskiljare 
 
Slamavskiljare 
Hämtning sker enligt turlista som är planerad över en längre period. Tömning sker utefter föreskrift för 
avfallshantering, kundens behov och område. Priserna gäller tömning per avloppsanläggning. 
 

Anläggningstyp   

0–6 mᵌ 1 440 kr 

6,1–9 mᵌ 1 950 kr 

Extra tömning, budad* 725 kr 

Tillägg per påbörjad mᵌ utöver 9 mᵌ 220 kr 

Kundspecifika lösningar  Enligt offert 

*Tömningskostnad för slamavskiljare tillkommer. 

 
Sluten tank 
Hämtning sker efter budad tömning inom fem arbetsdagar. Priser gäller tömning per 
avloppsanläggning. 
 

Anläggningstyp   

0–3 mᵌ 1 650 kr 

3,1–6 mᵌ 2 370 kr 

6,1–9 mᵌ 3 100 kr 

9–12 mᵌ 4 380 kr 

12,1–15 mᵌ 4 970 kr 

Tillägg per påbörjad mᵌ utöver 9 mᵌ 220 kr 

Kundspecifika lösningar  Enligt offert 

 

Fosforfälla 
Hämtning sker enligt turlista som är planerad över en längre period. Tömning sker utefter föreskrift för 
avfallshantering, kundens behov och område. Priset gäller tömning per anläggning. 
 

Fosforfälla 3 245 kr 

Kundspecifika lösningar  Enligt offert 
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Fettavskiljare 
Hämtning sker enligt turlista och överenskommet intervall som är planerad över en längre period. 
Tömning sker utefter föreskrift för avfallshantering, kundens behov och område. Pris gäller för tömning 
per anläggning. 
 

Anläggningstyp   

0–3 mᵌ 2 475 kr 

3,1–5 mᵌ 3 065 kr 

Tillägg per påbörjad mᵌ utöver 5 mᵌ 355 kr 

 
Tilläggsavgifter 
 

Akut tömning, vardagar 07–16 inom 24 h* 1 420 kr 

Akut tömning, övriga tider och helger* 2 890 kr 

Akut tömning natt, 00:00-06:00* 4 625 kr 

Extra slang 20–30 meter 415 kr 

Extra slang 31–40 meter 610 kr 

Extra slang 41–50 meter 800 kr 

Framkörningsavgift om tömning ej kunnat ske 1 310 kr 

Lås till slambrunnslock 240 kr 

Spol- och sugbil (debiteras per påbörjad timme) 1 720 kr 

Tömning som kräver två personal 735 kr 

*Tömningskostnad för slamavskiljare och eller sluten tank tillkommer. 


