Avfallstaxa 2019 2020
för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Förslag till avfallstaxa för 2020
Utgår från 2019 års avfallstaxa och de taxor och text som föreslås ändras är överstyrkna
med rött. 2020 års förslag står till höger om 2019 års värde i en röd ruta med svart text.
Nya bilder och förklaringstexter kan komma att införas i samband med slutlig version av
avfallstaxan 2020. Den slutliga versionen av 2020 tas fram när respektive
kommunfullmäktige har beslutat om avfallstaxan för 2020. Med reservation för ev.
tryckfel.
Se även tillhörande missiv som förklarar bakgrund, orsaker och konsekvenser för
kunderna.

Tillsammans för en
värld som räcker längre.

Man behöver IN TE diska
förpackningarna
innan de slängs

ja det är sant!
Många verkar tro att förpackningarna behöver rengöras jätte-noggrant.
Det stämmer inte. Förpackningarna behöver bara tömmas och ibland
sköljas ur för att kunna återvinnas. Inte mer än så.
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2020

gäller alla sidor

Tillsammans skapar
vi vardagens miljöhjältar
för en värld som räcker
längre.
Ockelbo
kommun

Gästrike återvinnare
är ett kommunalförbund
som sköter avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo,
Sandviken och
Älvkarleby kommun.

Sandviken
kommun

Hofors
kommun
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Gävle
kommun

Älvkarleby
kommun

3

Innehållsförteckning
sid 5
sid 10
sid 11
sid 12

FÖRORD

AVGIFTER

GRUNDAVGIFT

HÄMTNINGSAVGIFTER

RESTAVFALL OCH MATAVFALL
12
13
15
18

Villor

Flerbostadshus

Säsongsabonnemang

Bilaga: Allmänna bestämmelser
sid 28
sid 29

Övergripande styrning

Grundavgift och hämtningsavgift

sid 30

Förutsättningar för abonnemang

sid 31

Fastighetsinnehavare

i miljöstyrande taxan

sid 32

Om betalning

Komprimatorer, specialbehållare
och matavfallstank

		
sid 19

TILLÄGGSAVGIFTER VID HÄMTNING
AV HUSHÅLLSAVFALL

19
19
20
20
20
20

Extra hämtning av restavfall och matavfall
Placerings- och avståndstillägg

Hämtning flera gånger i veckan
Transportavgifter

Felsorteringsavgifter

Tilläggsavgifter för sjöhämtning
av hushållsavfall

20
sid 22
22
23
23
23
sid 24
24
24

Administrativa avgifter
SLAM, FETT OCH LATRIN
Slam och fett

Fett från restauranger
Latrin

Fosforfällor
ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL
Trädgårdsavfall

Grovavfall, vitvaror, farligt avfall
och elavfall

4

Avfallstaxa 2019

F or en vär ld

som r äcker längre.

ja det är sant!
Gästrike återvinnare ansvarar för all insamling, långsiktig
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
kommun.Verksamheten finansieras genom taxeintäkter
från avfallskollektivet. Skattefinansiering förekommer inte.
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All avfallshantering regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i hela landet och därmed
också inom Gästrike återvinnares verksamhetsområde. I
de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns gällande
bestämmelser om avfallshantering.
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Inledning
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Inledning

Beslutad av
kommunfullmäktige i:
Gävle kommun

2017-10-30, § 5

Denna taxa träder i kraft, 2019-01-01 2020

Hofors kommun

2017-10-17, § 97/2017

Alla priser är inkl. moms

Ockelbo kommun

2017-10-02, § 63

Sandviken kommun

2017-09-25, § 139

Älvkarleby kommun

2017-09-27, § 56

Avfallstaxan är beslutad i respektive
medlemskommuns fullmäktige
under hösten 2017. Enligt mandat från
medlemskommunerna har samråd
skett under 2018. Se vidare under allmänna bestämmelser på sid 28.

Nya datum kommer från
respektive kommuns fullmäktige
under hösten 2019.
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Fastställd i förbundsfullmäktige,
2018-06-14, § 21
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Avgifter
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Avgifter

Våra olika avgifter
baseras på ditt
val av abonnemang
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Avgifter

Avgifter
Ett abonnemang består alltid av en fast
grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.
Avfallstaxan är miljöstyrande och avgifterna för sorterat avfall är betydligt
lägre än för osorterat avfall.
Tidningar, förpackningar, glas och
farligt avfall ska alltid sorteras ut.
Alla belopp anges i kronor och är
inklusive 25 procent moms.
Visste du att ju bättre du sorterar,
desto bättre för miljön. Därför får
du då också ett billigare
abonnemang!

Övergripande styrning av avfallstaxan, villkor för abonnemang,
fastighetsinnehavare, betalning samt
övriga förklaringar framgår i allmänna
bestämmelser, sid 28 och framåt.

RÄKNEEXEMPEL FÖR TVÅ VANLIGA ABONNEMANG.
Total årlig avgift för en villa med hämtning varannan vecka av
ett 140 liters kärl sorterat restavfall samt ett 140 liters kärl med matavfall.
Grundavgift
Hämtningsavgift sorterat restavfall och matavfall
Summa

1 300 kr
960 kr 1 095
2 260 kr 2 395

Total årlig avgift för ett radhus med 40 hushåll, med hämtning varje vecka av
tre 660 liters kärl för sorterat restavfall och två 240 liters kärl för matavfall.
Exempel med radhus. Ju mer
matavfall och förpackningar som
sorteras ut desto mindre restavfallskärl behövs. Då blir det både
billigare och bättre för miljön!
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Grundavgift (1 100 kr x 40 radhus)

44 000 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall

19 920 kr 27 481

Hämtningsavgift matavfall
Summa

2 540 kr 910
66 460 kr 72 391
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Avgifter

Grundavgift

Inga ändringar

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla
fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong.
Typ

kr/år eller säsong

En- till tvåbostadshus

1 300 kr

Radhus eller liknande

1 100 kr

Lägenhet

695 kr

Fritidshus

395 kr

Verksamhet

395 kr

Rörliga hämtningsavgifter
De rörliga avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling. I avgiften ingår även papperspåsar och påshållare för hushållens insamling av matavfall.
DEFINITIONER
Restavfall är sådant hushållsavfall
som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall, farligtavfall, förpackningar och matavfall har sorterats ut.
Matavfall är hushållsavfall som
det går att göra biogas och biogödsel av.
Matavfallet ska vara fritt från fel-
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sortering av plast, glas, metall och
liknande.
Osorterat, blandat restavfall och
matavfall slängs i samma avfallsbehållare. Denna taxa är högre än när
restavfallet och matavfallet utsorteras
var för sig. Blandat avfall ska vara fritt
från felsorteringar.

I grundavgiften ingår:
Bemannade återvinningscentraler för sorterade
grovsopor och farligt avfall
för privata hushåll*, övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information,
administration och lokaler.
* Verksamheter betalar för
återvinningskort för att besöka
återvinningscentraler.

I hämtningsavgiften ingår:
hämtning och behandling av
dina hushållssopor, det vill säga
tömning av ditt kärl och transporter till behandling.
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Avgifter

Hämtningsavgift för villor
Det finns tre olika abonnemang att välja mellan.
Avgiften är per abonnemang och år.
Avgifterna gäller för villor, en-/tvåfamiljshus.

Ju mer förpackningar och matavfall du sorterar ut desto mindre
kärl för restavfall behövs. Bättre
för miljön och billigare för dig!

ABONNEMANG SORTERAT
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall enligt val av storlek nedan och ett kärl för
matavfall, 140 liter. I abonnemanget ingår också papperspåsar för matavfall med
tillhörande påshållare. Papperspåsar finns att hämta i de flesta matbutikerna i
regionen. Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varannan

Var fjärde

			

Typ

vecka

vecka

Var tredje 		
månad

140 l

960 1 095

703 762

Kärl

190 l

889 977

Kärl

360 l

1 270 1 422
2 424 2 862

Kärl

Gemensam hämtning

-

762 853

478 478
- oföränd

-

-

-

-

rad

ABONNEMANG HEMKOMPOST
Ett kärl för restavfall ingår, enligt val av storlek nedan. Allt matavfall slängs året om
i en egen godkänd skadedjurssäker hemkompost. Beloppen gäller kronor/år.
Typ

Volym

Varannan

Var fjärde

			

vecka

vecka

Kärl

278 478

190 l

1070 1 422

Kärl

360 l

2 224 2 862

-

-

642 853

-

-

-

-

ABONNEMANG OSORTERAT
Ett kärl för restavfall ingår, enligt val av storlek nedan. Beloppen gäller kronor/år.
Typ

Volym

		

					

Varannan 		
vecka

Kärl

140 l			

2 500 3 286

Kärl

190 l			

3 302 4 267

Kärl

360 l			

6 296 7 155

		

1 981 2 560

Gemensam hämtning
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760 1 095

månad

503 762
689 977

Kärl
Gemensam hämtning

I vår miljöstyrande taxa är det
billigare att välja abonnemang
sorterat än osorterat eftersom
det är bättre för miljön.

140 l

Var tredje 		

-
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Avgifter

Hämtningsavgift för
flerbostadshus
Avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling.
I avgiften ingår även papperspåsar och
påshållare för hushållens insamling av
matavfall. Papperspåsar finns enklast
att beställa på vår hemsida eller hos
kundservice. Till underjordsbehållare
ingår avgiften för insatssäckar. Avgiften är per behållare och år.

Avgifterna gäller för flerbostadshushåll (radhus, flerfamiljshus, lägenheter
och verksamheter med avfall jämförligt
med hushållsavfall).
Vid hämtning mer än en gång per
vecka används tilläggsfaktor enligt
tabell Hämtning flera gånger i
veckan sidan 20.

RESTAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

1 905 2 617
953 1 309
3 984 5 496 1 992 2 748

Kärl		

660 l

6 640 9 160

Container		

4m

Kärl		

190 l

3

3 320		 4 580

39 168 48 96019 584 24 480

Container		

3

6m

52 224 65 280 26 112		 32 640

Container		

8 m3

65 280 81 60032 640 40 800

Underjordsbehållare		

< 3 m3

34 680 43 350 17 340 21 675

Underjordsbehållare		

<5m

42 840 53 550 21 420 26 775
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MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varje

Varannan 		

				

Typ 		

vecka

vecka

Kärl		

140 l

635 228

318 114

Kärl/Säck		

190 l

974 349

487 175

Kärl		

240 l

1 270 455

635		 228

Underjordsbehållare		

< 0,8 m3
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Ju mer matavfall och förpackningar som sorteras ut desto
mindre restavfallskärl behövs,
och då blir det billigare.

11 730 4 204 5 865 2 102
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Avgifter

OSORTERAT, BLANDAT RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

6 621 8 534

3 311		 4 267

Kärl		

Visste du att ju bättre du sorterar,
desto bättre för miljön. Därför får
du då också ett billigare
abonnemang!
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190 l

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

10 624 14 309 5 312 7 155

Kärl		

660 l

15 272 22 901 7 636		 11 450

Container		

4 m3

95 928 124 676 47 964 62 338

Container		

6 m3

125 957 165 476 62 979		 82 738

Container		

8m

155 986 206 276 77 993 103 138

3

Underjordsbehållare		

3

<3m

106 743 118 884 53 371 59 442

Underjordsbehållare		

< 5 m3

125 511 144 385 62 756 72 193
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Avgifter

Säsongsabonnemang
SÄSONGSABONNEMANG FÖR PRIVATHUSHÅLL
Hämtning från fritidshus som är privathushåll under fritidssäsong,
vecka 20-37 eller vecka 50-15. Priserna för kärl avser per säsong.
Sorterat
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall och ett 140 l kärl för matavfall.
Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

508 569

Gemensam hämtning			

-

305 341

Hemkompost
Ett kärl för restavfall ingår. Du har en egen godkänd skadejurssäker hemkompost
där du slänger allt ditt matavfall. Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

428 569

Gemensam hämtning			

-

257 341

Osorterat
Ett kärl för restavfall ingår. Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

608 669

Gemensam hämtning			

-

405 441
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Om du har ett osorterat
abonnemang betalar du mer än
de som sorterar. Att sortera är
billigare eftersom det är bättre
för miljön.
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Avgifter

SÄSONGSABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER
Hämtning från verksamheter som
har öppet. Minst 10 veckors hämtning
bedrivs under fritidssäsong utgår från
vid beställning.
hämtningsavgifterna för flerbostad.
Därtill betalas en administrativ
Taxan beräknas som en andel av
avgift för hantering av uppehåll i hämtantal veckor på året som verksamheten
ningen på 300 kr/tillfälle.
TILLFÄLLIGA VERKSAMHETER
Gäller tidsbegränsade verksamheter
och hushållssopor. Vid hämtning i containrar är avgiften för hyra, utställning
och tömning exklusive behandling.
Hyra för max 14 dagar.

Vid hämtning i säck eller kärl är avgifterna för både hämtning och behandling och gäller för hämtning vid ett och
samma hämtställe där hämtningsfordonet kan lasta alla säckar samtidigt.
Beloppen gäller kronor/tillfälle.

Typ

Dagar

Utställning, hyra och hämtning

			

kr/ton

Container < 20 m

1

1 900 1 995

1 210		

Container > 20 m

1

2 500 2 625

1 210

3
3

Hyra per dag

>1

Säck/kärl vid ett och samma hämtställe

16

Behandling 		

kr/st

100

-

100

ingår
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Avgifter

Det är bättre att elda

upp plastförpackningarna
än att återvinna dom!

nej det är myt
Plast kan faktiskt återvinnas FLERA gånger. För varje kilo plast som återvinns spar
vi en liter olja och minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Så ju fler gånger vi kan
använda plasten innan den eldas upp desto bättre för miljön. Om alla svenska
hushåll återvinner en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna
minska med 3600 ton.
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Avgifter

Komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank
Kostnad för köp av behållare, installation, hyra eller leasing ingår
inte i avgiften för hämtning och behandling.
Normalt tömningsintervall är normalt upp till var 14 dag. Förbundet har rätt att
besluta om längre hämtningsintervall än 14 dagar, dock längst 4 veckor.
Typ 			

Hämtning

Behandling		

				

kr/tillfälle

kr/ton

Restavfall			

1 300 1 365

Matavfall			

1 300 1 365

710

Blandat restavfall och matavfall			

1 300 1 365

1 530

Matavfallstank
18

2 300

1 210

710
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Avgifter

Tilläggsavgifter vid
hämtning av hushållsavfall
Tilläggsavgifterna utgår för tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret, men som inte ingår i taxekollektivet.
Ordinarie avgift för hämtning och behandling av hushållsavfall
tillkommer.
EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Avgiften gäller antingen vid ordinarie hämtningstillfälle, till exempel
extra säck, eller vid annat tillfälle än ordinarie och då ska även framkörningsavgift på 350 kr betalas. Beloppen gäller kronor/behållare.
Typ

Volym

Sorterat

Osorterat blandat 		

			 rest-/matavfall

rest-/matavfall

Fritidskärl, per tillfälle

< 240 l

100 150

100		 150

Fritidskärl, per tillfälle

> 240 l

200

200		

Kärl

< 240 l

100

250

Säck

< 240 l

150

375

360 - 660 l

200

500

Container/underjordsbehållare < 8 m3

1 000

2 500

Kärl

Behöver du ofta extrahämtning
kan det vara läge att se över ditt
abonnemang eller möjligheterna att sortera ditt avfall bättre.
Kontakta vår kundservice på
020-63 00 63 så hjälper vi dig.

Översopor, halva avgiften för extra hämtning

PLACERINGS- OCH AVSTÅNDSTILLÄGG
Avgiften tillkommer vid försvårande hämtningsförhållanden, som tex.
långa dragvägar, hissar mm. Se mer detaljerad information i de allmänna
bestämmelserna i avfallstaxan.
Beloppen gäller kronor/behållare och år.
Typ

Varje

Varannan

Var fjärde

vecka

vecka

vecka

månad

Avståndstillägg

2 500

1 250

625

195

Placeringstillägg

5 000

2 500

1 250

390

		

Säsong

		

Typ

				varannan vecka
Avståndstillägg

		 430

Placeringstillägg
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860

Var tredje 		

Säsong 		
varje vecka
860
1 730
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Avgifter

HÄMTNING FLERA GÅNGER I VECKAN
Vid hämtning oftare än en gång per vecka tillkommer en tilläggsfaktor.
Tilläggsfaktorn multipliceras med avgift för hämtning varje vecka. Gäller för
abonnemang med hämtning av restavfall, matavfall, blandat restavfall, fritid
och placeringstillägg.
Intervall			

Faktor

2 gånger per vecka

		2,5

3 gånger per vecka

		 4

4 gånger per vecka

		 6

5 gånger per vecka

		 7

TRANSPORTAVGIFTER
Avgiften tillkommer vid extra transporter utöver vanliga hämtningsintervall.
			

kr/hämtställe/tillfälle
350

Transportavgift vid tex. extra hämtning utöver ordinarie

hämtning. Utkörning/intagning av max 2 kärl eller övrigt material.		

Tänk på att avfallet ska vara fritt
från felsortering vad gäller matavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar. Hitta mer information
om hur du sorterar på vår hemsida
www.gastrikeatervinnare.se.

Utkörning/intagning av fler än 2 kärl, per st

200

Utkörning/intagning av container		

950

FELSORTERINGSAVGIFTER
Felsorteringsavgift tillkommer om avfallet i en behållare inte sorterats enligt de
regler som gäller för aktuellt abonnemang.
			

kr/hämtställe och st		

Hushållsavfall		
Grovsopor		

200		 400
2 000

TILLÄGGSAVGIFTER FÖR SJÖHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
Utöver nedanstående tilläggsavgift för sjöhämtning av hushållsavfall tillkommer
hämtningsavgift per behållare enligt tabellerna för säsongsabonnemang, sid 15-16.
			

kr/hämtställe och år

Enskild hämtning 		

12 000		

Av förbundet arrangerad gemensam hämtning

150

ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Typ			

kr/tillfälle/st		

Nytt abonnemang/ägarbyten/uppehåll 		300
Påminnelseavgift

		 60

Handläggning förlängt hämtningsintervall slam

20

500
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Avgifter

Alla sor ter ade glas
blandas i sopbilen

nej det är myt
Så är det såklart inte. Bilen har olika fack för färgat och ofärgat glas. Genom att
sortera rätt hjälper du glasburken att använda ännu mer återvunnet glas i sin tillverkning. Av de sorterade glasförpackningarna blir 60 procent till nya flaskor och
glasburkar, 30 procent glasull och 10 procent skumglas.
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Slam, fett och latrin
SLAM OCH FETT
Avgift för tömning inklusive behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare/slutna tankar) och fett från fettavskiljare.
Typ

Transport-

		

avgift

		

kr/tillfälle

Ordinarie schemalagd tömning anläggning <8 m3
Ordinarie schemalagd tömning anläggning > 8,1 m

3

Tömningsställe två på samma fastighet
Eget schema 1-2 tömningar/år anläggning <8 m

3

Eget schema 1-2 tömningar/år anläggning > 8,1 m3
Eget schema > 3 tömningar/år anläggning <8 m3
Eget schema > 3 tömningar/år anläggning >8,1 m

3

Besök vår hemsida för tips på
hur du kan undvika många av
tilläggsavgifterna och på samma
gång underlätta chaufförens
arbetsmiljö.

Tilläggsavgifter

behandling		 Slam/Fett
kr/ton

400 420

405 425/640

1000 1 050

405 425/640

378 397

405 425/640

748 785

405 425/640

1 347 1 414

405 425/640

400 420

405 425/640

1000 1 050

405 425/640

kr/tillfälle

kr/tim

421 442
1 495 1 570
3 274 3 438

-

63 66

-

Slangdragning 31-40 m

126 132

-

Slangdragning 41-50 m

189 198

-

Slangdragning över 50 m

526 552

-

Telefonavisering

-

Tömning inomhus (fettavskiljare)

158 166
400 420

Spolning av fettavskiljare med spolbil i

516 542

-

Extratömning inom 4 vardagar
Extratömning inom 24 h på vardagar
Extratömning under helg
Slangdragning 20-30 m

samband med tömning
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Tömning och

-

-

			

Hinder för tömning

306 321

Lyft av tungt lock som kräver extra personal

421 442

-

Extra personal

-

389 408

Spolbil (kombi)

-

1 221 1 282

Slamsugningsbil

-

1 011 1 062
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Avgifter

FETT FRÅN RESTAURANGER
Avgift för hämtning och återvinning av fett (frityrolja, stekfett och annat fett och
matolja) från restauranger och liknande. Avgiften inkluderar behållare, transport
och återvinning. Avgiften är den avgift som entreprenören högst får ta ut.
Typ		

kr/kg (max)
6,32		

Fett (frityrolja, stekfett, matolja och annat fett)

LATRIN
Avgiften inkluderar behållare, hämtning och behandling under sommarsäsongen.
Bara de tunnor som förbundet tillhandahåller får användas. Övrig tid debiteras
framkörningsavgift och tömningsavgift enligt tabell på sid. 20.
Typ

		 kr/behållare 		

Per behållare, enskild hämtning		

600		

Per behållare, gemensam hämtning		

555		

Separettunnor med GÅ dekal		

500		

FOSFORFÄLLOR
Avgift för hämtning och behandling av gammalt filtermaterial från fosforfällor.
Filtersäcken får stå max 5 meter från farbar väg. Löst filtermaterial kan inte hämtas
samtidigt som ordinarie slamtömning då avfallen måste behandlas på olika sätt.
Typ		

Hämtning och kr/tillfälle

Filtermaterial i säck/kasset		

1 200		

Löst filtermaterial som hämtas med slamsugningsfordon

2 200

Hämtning av mindre mängder filtermaterial i separata

Latrinhämtning är resurskrävande ur både arbetsmiljöoch miljösynpunkt. Titta gärna
på vilka alternativa lösningar
som finns över hur du kan ta
hand om avfallet själv. Läs mer
på www.gastrikeatervinnare.se.

500

behållare, max 15 kr per behållare och max 10 behållare per tillfälle.
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Övrigt hushållsavfall
Övrigt hushållsavfall utöver restavfall, matavfall, latrin,
slam och fett ingår i detta kapitel.
Trädgårdsavfall är tex. löv, kvistar,
gräsklipp, vissna blommor och fallfrukt.
Grovavfall är sådant som normalt
finns i ett hushåll, men som inte ska
kastas med restavfallet på grund av risken för skador, storlek eller att avfallet
innehåller farliga ämnen. Till grovavfall
räknas bland annat möbler, cyklar,
leksaker, kläder mm.
Farligt avfall utgörs av bland annat
färgrester, motoroljor, lysrör bekämp-

ningsmedel och vissa rengöringsmedel. För miljöns skull är det viktigt att
hantera farligt avfall rätt.
El-avfall kan innehålla freoner,
metaller som kvicksilver, kadmium och
bly och andra ämnen som är skadliga
för människor och miljön.
Alla produkter med sladd eller
batteri ska lämnas som el-avfall när de
är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter.
Hela produkten ska då lämnas in.

Privatpersoner kan utan avgift lämna sitt grovavfall, farligt avfall, elavfall
och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna. Hämtning kan
beställas mot avgift enligt nedan. För företag, kontakta kundtjänst.
Det är olagligt att dumpa trädgårdsavfall i skogen. Det miljömässigt bästa är att ta hand om
det i din egen trädgård.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Avgift för hämtning och behandling under säsong, veckorna 15-44.
Kronor/kärl
Typ

Volym

Per enfamiljshus och säsong

Kärl

360 l

700

GROVAVFALL, VITVAROR, FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL
Typ

Volym

Rörlig avgift

			

Pris per enhet

kr/år

per m /st

120

-

Grovsopor, vitvaror,

3

				

löst elavfall (max 5 m )
3

Farligt avfall från hushåll
Smått elavfall

Var fjärde vecka 		

< 100 l

120

-		

Behållare som

215

685

		

förbundet

		

tillhandahåller

Framkörningsavgift på 350 kr tillkommer per beställning
Vid större mängder av dessa
avfallsslag eller företag,
kontakta kundtjänst på e-post
info@gastrikeatervinnare.se
eller telefon 020-63 00 63.

24

för Grovavfall, Vitvaror, Farligt avfall och Elavfall

Farligt avfall: Volym upp till 100 liter, i förpackningar om max 20 liter.
Grovsopor får inte innehålla farligt avfall, tryckimpregnerat trä, elektronik,
batterier, asbest, bildäck, bilar eller hushållssopor.
Vitvaror får inte blandas med övriga grovsopor.
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Varenda liten kapsyl
är vik tig

ja det är sant!
Om vi lämnar alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka
2200 nya bilkarosser varje år, som ett exempel. Talande siffror, eller hur?
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Det är ingen idé att

sor ter a,allt blandas
ju ändå bar a ihop

ja det är sant!
Om de som samlar in förpackningar och tidningar skulle blanda ihop det vi
sorterat, som somliga verkar tro, får de inte betalt. Så, om du sorterar tidningar
och förpackningar rätt kan du vara säker på att de kommer fortsätta vara
sorterade sen också. Det är enkel matte!

26
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Förklaringar och
övergripande regler för
hur taxan ska sättas
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Allmänna bestämmelser

Allmänna
bestämmelser
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun ligger
hos kommunalförbundet Gästrike Återvinnare.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i
Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommun. Föreskrifterna finns på
webben: www.gastrikeatervinnare.se
ÖVERGRIPANDE STYRNING
Gästrike återvinnare föreslår taxesättning som beslutas av
medlemskommunernas fullmäktige.

Följande beslutsvägar och delegeringar gäller:
• Kommunfullmäktige beslutar om den kommunala avfallstaxan 		
		 minst vart fjärde år.
• Förändringar av större principiell karaktär som behöver göras
		 oftare än vart fjärde år ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Om en ändring av avfallstaxan är av principiell karaktär fastställs 		
		av förbundsstyrelsen.
• Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa avfallstaxan i samband 		
		 med beslut om budget, enligt mandat nedan.
• Medlemskommunerna kan ge Gästrike återvinnares förbunds		 fullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om höjningar av
		 avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år 		
		 under perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas
		 automatiskt, utan endast om så krävs för att verksamheten ska
		 kunna fullfölja sina uppdrag.

28
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Avfallstaxan ska utformas på ett sådant sätt att följande principer följs:
• Bidra till att styra mot målen i avfallsplanen (Miljöbalken 27 kap 5§)
		 och vara utformad så att incitament ges till ökat kund		 engagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt
		 beteende som följd.
• Finansiera genomförandet av det kommunala renhållnings		ansvaret.
• Successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer
		 i alla led inom avfallshanteringen.
• Vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.
• Följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för
		 samma tjänster i samtliga medlemskommuner.
• Bestå av en grundavgift och en hämtningsavgift och i vissa
		 fall en tilläggsavgift.
GRUNDAVGIFT OCH
HÄMTNINGSAVGIFT
I taxan finns avgifter för insamling och
behandling av hushållsavfall.
Grundavgiften betalas av alla hushåll och verksamheter.
I grundavgiften för hushåll ingår
möjligheten att nyttja återvinningscentraler (möjligheten att lämna den del av
hushållsavfallet som är grovsopor och
farligt avfall). Dessutom finansierar
grundavgiften information, planering
och administration.
I grundavgiften för verksamheter
ingår information, planering och
administration, samt möjligheten att
på återvinningscentraler lämna med
hushållsavfall jämförligt avfall (t ex kasserade möbler från personalutrymme).
I hämtningsavgiften betalar kunden
för hämtning och behandling av sitt
hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Behållare
Avgiften beror också av vilken storlek på
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behållare som kunden väljer. Förbundet
tillhandahåller följande storlekar: 140
liter, 190 liter, 360 liter och 660 liter.
Kärl av andra storlekar som finns
hos fastighetsinnehavare sedan tidigare
ska användas.

Övrigt
Avgiften bestäms vidare av till exempel
antal hämtningar eller tömningar, antal
behållare, brunnsstorlek samt väg till
hämtningsstället eller tömningsstället.
Avgifter för tilläggstjänster utgår
för tjänster som ingår i det kommunala
renhållningsansvaret men som inte
nyttjas av taxekollektivet som helhet
och därför inte ingår i de ordinarie
avgifterna för hämtning.
Om en avgift för hushållsavfall
saknas i denna avfallstaxa beslutas
avgiften av förbundet och utgår från
närmast jämförbar taxa.
Definitioner av vanliga begrepp förklaras i bilaga i de lokala föreskrifterna
om avfallshantering. Föreskrifterna
finns på webben: www.gastrikeatervinnare.se
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ABONNEMANG I MILJÖSTYRANDE TAXAN

Fastighetsinnehavare ska välja något av följande tre abonnemang för hantering av sitt hushållsavfall:
• Sorterat: Matavfall och restavfall läggs i separata behållare. All 		
		 sortering måste ske i enlighet med anvisningar från förbundet.
• Hemkompost: Matavfallet komposteras på den egna fastigheten 		
		 enligt anvisningar från förbundet. Hämtning utförs endast av
		 behållare med sorterat restavfall.
• Osorterat: Matavfall och restavfall läggs i samma behållare som
		 hämtas av förbundet.
Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av förbundet abonnemang osorterat.
Följande förutsättningar framgår i informationen som fastighetsinnehavaren får
innan abonnemangsvalet.
Om fastighetsägaren ej uppfyller följande angivna förutsättningar för abonnemang sorterat och hemkompost, så har Gästrike återvinnare rätt att ta ut en
felsorteringsavgift och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller
abonnemang hemkompost till abonnemang osorterat.

Abonnemang sorterat
• Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet.
		 Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall.
• Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när mat-		
		 avfall och övrigt sorterbart material, tex förpackningar (papper,
		 plast, glas och metall), farligt avfall och grovsopor, också sorte		rats ut.
• Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i sär		 skilda fall (till exempel vid rastplatser och andra ställen där
		 många människor nyttjar avfallsbehållarna och det inte är san		 nolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet		
		kan uppnås).
• Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa
		 en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet.
• Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras
		enligt anvisningarna.
Abonnemang hemkompost
• Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från
		 detta kan medges i särskilda fall.
• Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors
		 hälsa eller miljön uppkommer.
• Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker.
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•
		
•
•
		

Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga
komposten på den egna fastigheten.
Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor.
Gästrike återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller
för att säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet.

Abonnemang osorterat
• I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och
		 matavfall utan dessa delar läggs i samma behållare.
• I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller 		
		grovsopor lämnas.
• I osorterat restavfall får inte förpackningar av papper, plast, glas
		 och metall lämnas.
FASTIGHETSINNEHAVARE
Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt
grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan.

En- och tvåbostadshus
Till enfamiljshus räknas:
a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med
		 eget abonnemang för hushållsavfall.
b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrätts		 förening eller samfällighet om hushållet har eget abonnemang
		för sophämtning.
Radhus och liknande
Till radhus och liknande räknas:
a) Alla radhus (hyresrätt, bostadsrätt, samfällighet och privatägda)
b) Kedjehus i bostadsrättsförening eller samfällighet med
		 gemensam lösning för sophämtningen.
c) Fristående hus i bostadsrättsförening eller samfällighet
		 med gemensam lösning för sophämtningen.
Lägenhet
Till lägenhet räknas:
a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus.
b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus.
		 För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard,
		 till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastig-		
		 hets innehavaren max fem grundavgifter per fastighet.
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Fritidshus
Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är
permanentbostad.
• Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är
privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner.
Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande
riktlinjer:
• Antal hämtställen från verksamheten.
• Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiske		 vårdsområden, badplatser och liknande, samt kvarterslokaler.
För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet
vilken grundavgift som tillämpas.
När två eller flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift.
OM BETALNING
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4-6 §, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg.
Avgifter enligt denna taxa betalas till förbundet.
Samtliga priser i taxan är inklusive mervärdesskatt.
På förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på
fakturan.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.
Förändringar som berättigar till lägre avgift påverkar debiteringen från den
första dagen månaden efter det att ändringen skett.
Anmärkning mot faktura ska lämnas till förbundet inom 14 dagar efter
fakturadatum.
Vid nytt eller avbeställt abonnemang räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.
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Vid ägarbyte gäller abonnemangsändringen för permanentbostäder från
och med den första dagen i månaden
efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen
för kommande säsong. Om faktura
redan skickats till den gamla ägaren
och den nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första
dagen i nästkommande debiteringsperiod. För den tid som förflyter mellan
ägarbytet och abonnemangsändringen
ansvarar den tidigare och den nye ägaren för att reglera avgiften sinsemellan.
När det gäller samfälligheter och
liknande med gemensam behållare enligt föreskrifterna om avfallshantering
ska avgiften debiteras juridisk person, det vill säga en organisation med
organisationsnummer, om inte annat
överenskommits med förbundet.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de
tillfällen då avfallsbehållaren inte varit
tillgänglig vid hämtningstillfället, inte
använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
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För de fastighetsinnehavare vars
faktura överlämnats till inkassohantering äger förbundet rätt att se över
och ändra abonnemang. Hänsyn tas till
planering, arbetsmiljö samt kostnader
för utförda tjänster.

Ändrade eller särskilda
hämtningsförhållanden
Avflyttning, ändrat abonnemang
Ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, flyttning,
ökning eller minskning av tjänster eller
dylikt ska anmälas till förbundet.
Uppehåll i hämtning
Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor betalas varken grundavgift eller
hämtningsavgift.
Befrielse från hämtning
Vid beviljad befrielse från hämtning
av hushållsavfall vid fastigheten har
hushållet fortsatt tillgång till återvinningscentraler och debiteras grundavgift enligt ovan.
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Placering av avfallsbehållare
Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns eller
stoppställe har förbundet rätt att ta ut ett avståndstillägg enligt denna taxa.
Avståndstillägg utgår, per behållare, om:
• Behållare vid en- och tvåbostadshus och flerbostadshus med
		 högst fem lägenheter är placerat mer än 1,6 meter från fordonets 		
		 stopplats. (Detta gäller inte fastigheter med gemensam lösning för
		 sophämtningen enligt renhållningsordningen.)
• Behållare, sopskåp, sophus, soprum och liknande vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter eller vid fastigheter med gemen		 sam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen är
		 placerat mer än 10 meter men under 20 meter från fordonets
		stopplats.
För avfallsbehållare som är placerade på ett svårtillgängligt sätt (t ex i källare, i
trånga utrymmen, på lutande underlag, på underlag som gör avfallsbehållaren svår
att flytta eller så att hiss krävs för att hämtning ska kunna utföras utgår ett placeringstillägg enligt denna taxa.

Placeringstillägg utgår, per behållare, om:
• Behållare, sopskåp, sophus, soprum och liknande är placerat mer
		 än 20 meter men mindre än 50 meter från fordonets stopplats 		
		 (dragvägar över 50 meter är inte tillåtna).
• Soprummet inte är i markplan eller det finns hinder längs dragvägen.
I övriga fall avgör Förbundet i samråd med fastighetsinnehavaren när avfallet är
placerat på annat sätt än anvisat.
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Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund
bestående av våra fem medlemskommuner

För en värld som
räcker längre

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

