Avfallstaxa 2019

för avfallshantering i Falu kommun

Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2018-10-23
Gäller från och med 2019-01-01
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1. Hushållsavfall
Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart vid fastigheten. Deponirest
lämnas till återvinningscentralen och förpackningar lämnas vid en återvinnings
station. Renhållningsavgiften består av tre fasta delar och en rörlig.
En grundavgift, som betalas av alla som har en bostadsfastighet oavsett om man har
dispens från sophämtning eller har gemensamt kärl. Har man dessutom fler bostads
fastigheter ska grundavgift betalas för samtliga. Avgiften är till för att täcka gemen
samma kostnader för till exempel återvinningscentral, avfallsplanering, miljöarbete
och administration. Sorterat grovavfall från hushåll som ryms i personbil, släpvagn
och minibuss lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen.
En avgift för kärlhyra och transport baserad på tömningsintervall som täcker hämt
ning av hushållssopor och hyra av kärl. Utöver det tillkommer en tömningsavgift,
som täcker kostnaden för behandlingen av det brännbara avfallet. En kompostavgift
som täcker kostnaden för behandling av materialet, papperspåsar och hyran av kärlet.
Tömningskostnaden ingår.
Vill man inte sortera ut matavfall kan man välja osorterat abonnemang. Förpack
ningar, tidningar, farligt avfall samt deponirest skall sorteras ut oavsett abonnemang.
Avgifterna i denna taxa är inklusive moms.
Permanentboende årsavgift
Tömning varannan vecka
Kärlstorlek

Grundavgift

Kärlhyra
och transport

140 liter
240 liter
370 liter

Kompostavgift

Tömningsavgift

21
35
54
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Permanentboende årsavgift
Tömning 1 gång/månad*
Kärlstorlek

Grundavgift

Kärlhyra
och transport

Kompostavgift

Tömningsavgift

140 liter
240 liter
370 liter

21
35
54

* Månadshämtning utanför tätort innebär att hämtning av avfall sker högst en gång per månad
under perioden september-maj. Falu Energi & Vatten AB beslutar om vilka områden som anses
vara lämpliga.

Fritidsbostad årsavgift
Period juni-augusti
Kärlstorlek

Grundavgift

Kärlhyra
och transport

Kompostavgift

Tömningsavgift

140 liter
240 liter
370 liter

21
35
54

Gemensamt hämtställe årsavgift
Fast avgift

Permanentboende

Grundavgift
Brännbart avfall
Komposterbart avfall

Fritidsbostad (jun-aug)
504
177
117

Osorterat hushållsavfall årsavgift (sorterar ej ut matavfall)
Tömning varannan vecka
Kärlstorlek

Permanentboende

Fritidsbostad (jun-aug)

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
Grundavgift

3 288
4 560
6 336
10 132

828
1 149
1 596
2 556
490
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Hushåll i flerbostadshus årsavgift
Tömning varannan vecka
Kärlstorlek

Grundavgift

Kärlhyra
och transport

Kompostavgift

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Tömningsavgift

21
35
54
96

Hushåll i flerbostadshus årsavgift
Tömning 1 gång per vecka
Kärlstorlek

Grundavgift

Kärlhyra
och transport

Kompostavgift

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Tömningsavgift

21
35
54
96

Hushåll i flerbostadshus årsavgift
Tömning 2 gånger per vecka
Kärlstorlek

Grundavgift

Kärlhyra
och transport

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter

Kompostavgift

Tömningsavgift

21
35
54
96
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Tilläggsavgifter
Hämtning på fastighet kr/kärl

Permanentboende

Fritidsbostad (jun-aug)

1 308
654
327

180
90

450
100
Tömningsavgift * 2
200 kr/tillfälle
400 kr/tillfälle
200 kr/tillfälle
350 kr/st

450
100
Tömningsavgift * 2
200 kr/tillfälle
400 kr/tillfälle
200 kr/tillfälle
350 kr/st

100 kr
100 kr

100 kr
100 kr

350
50

350
50

4 m3

8 m3

210
3 728
Brännbart
1 100

290
4 311
Osorterat
3 180

Kr/tömning
Årshyra
Behandlingsavgift (kr/ton)

* Debiteras med tömningsavgift och behandlingsavgift per ton avfall

Tömning av underjordsbehållare*
Avfallsslag
Komposterbart
Brännbart
Brännbart

Behållare, liter

Kr/tömning

Kr/ton

750
3 000
5 000

326
270
350

888
1 100
1 100

* Debiteras med tömningsavgift och behandlingsavgift per ton avfall.
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2. Latrinhämtning
Årsavgifter*
Permanentboende
Fritidsbostad (jun-aug)
Tilläggsavgifter
Extra kärl vid ordinarie tur
Extra hämtning utanför ordinarie tur
Behandlingsavgift (vid större mängder)
Hämtning på fastighet (om särskilt skäl finns)
Permanentboende
Fritidsbostad (jun-aug)

5 442 kr/år
1 236 kr/år
250 kr/kärl
1 000 kr/kärl
2 650 kr/ton
1 308 kr/år
351 kr/år

* Årsavgiften inkluderar kärl-, insamlings- och behandlingskostnader för tömning var 14:e dag
under sommarperioden (juni-aug) samt 1 gång/månad under resterande tid av året för permanentboende.

3. Slamtömning
Pris för tömning av brunnar och slutna tankar enligt turlista
Brunnar, tömning varje år

Kr/tömning

Brunn upp t o m 3 m3
Brunn över 3 m3 t o m 6 m3
Brunn över 6 m3 t o m 10 m3
Brunnar, tömning vartannat år
Brunn upp t o m 3 m3
Brunn över 3 m3 t o m 6 m3
Brunn över 6 m3 t o m 10 m3
Sluten tank
Upp t o m 3 m3
Över 3 m3 t o m 6 m3
Över 6 m3 t o m 10 m3
Brunn eller tank över 10 m3 debiteras med timtid och behandlingsavgift
Brunn tom 6 m3 ansluten till flera hushåll
2 hushåll
3 hushåll
4 hushåll
5 hushåll
6 hushåll
Priserna baseras på den tömda volymen.
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1 260
1 908
3 000
1 450
2 100
3 200
1 260
1 908
3 000
Kr/hushåll
1 008
708
552
468
408

Avgifter och tillägg
Behandlingsavgift för slam från slutna tankar el brunnar
Tillägg för tömning av köksbrunn upp till 1 m3
Tömning av köksbrunn större än 1 m3
Tillägg för tömning av fördelningsbrunn
Tillägg för extra tömning av turanslutna brunnar/slutna tankar
Tillägg för tömning av ej turanslutna brunnar/slutna tankar
Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid
Tillägg för akut tömning, ej ordinarie arbetstid
Slambil
Spolbil
Tillägg för tunga lock
Tillägg för lång slangdragning, 21-30 meter
Tillägg för lång slangdragning, 31-50 meter
Tillägg för lång slangdragning, över 50 meter
Tillägg för specificerad tömningstid, bli uppringd
Avgift vid hinder för tömning

256 kr/ton
560 kr
1 260 kr
200 kr
500 kr
500 kr
1 000 kr
1 500 kr
990 kr/tim
1 200 kr/tim
250 kr/tömning
100 kr/tömning
300 kr/tömning
800 kr/tömning
300 kr/tömning
500 kr/tömning

4. Allmänna bestämmelser
Betalning
Avgifter för fasta abonnemang, för tjänster som utförs efter beställning, försäljning
eller behandlingsavgifter skall betalas inom tid som anges i räkningen. Betalas
debiterat belopp inte inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta enligt gällande
lag från räkningens förfallodatum och till dess betalning har skett. Utöver detta till
kommer påminnelse- och inkassoavgifter.
Förändringar i abonnemang
Förändringar i löpande abonnemang skall skriftligen anmälas till Falu Energi &
Vatten och träder i kraft tre veckor efter anmälan. Förändring av plats, läge eller
utformning för kärl, storbehållare skall omedelbart anmälas till Falu Energi & Vatten
för justering av underlag för debitering. Ändringen träder i kraft senast tre veckor
efter anmälan.
Övrigt
Övriga tjänster som t ex utförande av arbeten som kräver specialfordon sker efter
överenskommelse mellan kunden och Falu Energi & Vatten.
Skatter
Taxan justeras av Falu Energi & Vatten med hänsyn till gällande skatter, t ex mer
värdesskatt och avfallskatt.
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Bestämmelser om avfallshantering inom Falu kommun
Regleras i kommunens renhållningsordning. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.
Avgiften ska erläggas till Falu Energi & Vatten. Fastighetsägaren är skyldig att uppge
rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter kan fastighetsägaren
debiteras 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen (1980:130) 2 § 2 st.
Indexreglering
Taxan får indexregleras årligen enligt A12:1 Insamling hushållsavfall och A12:3 av
Falu Energi & Vatten.
Giltighetstid
Denna taxa gäller från och med 20190101.
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icate nest, et qui dolorem dunto blab id quod qui dolestiur? Quia et opti
oluptatum enimin rem que doluptassit vel eum autatur aut ut explique reris
ccum sedi odis enimustrundi dolorep eribus eum aute volupta tistempor sim
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us alignimus aut eum, saeptatus atur aut faceria cum re nonserf ersperferro
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amusam dion eni dis intus este in con reptatur.

Nis ut debit est am et lam eosti alit que pra demoluptatis asi susae sequates
imusam int. Luptur rerferf erferuptat et autet eturibu sanihil eaquidi nobita
ebistiae sit auta quiatur sanis alias atur, conse dolentius. Ullis inimagnatium
uam sin ex eium et volorenes explis aliquiati repe vendia cum faciatet
erovidem facestrum, venihil et que doluptat molorum nobitio. Iscia quaepraust quo eos velis enisci beat. Landerumqui officto es es pro dolupta spicium
sse nobit quis aut offic tenimpo sseratur? Otae ratquam, cullecum et fuga. Ut
itatur rereste nus aut aut ex et ium autates tiscitiorro velecta tionsequi beaquae
oluptatur autemol uptaerf erionest ea que dolor sum eum andes eumque
olorit aut voluptatur? Obit, et adit aut occae voluptatiam, acium imint etur
andunt que omnim illessit perehendit officieneste sum rest lam, con ra dessim
olorio volupta estrum, offic torpore sseruntem. Loreiumque dolo ipiendem
uid et enditios

psapel ignitatur aciunt ut mincium arunt, si sequi re sequi vollatur, ea dolupitaur? At facea eos exeribus, si res autem qui nonseniendae quia con pla quamust
udae. Nem. To tem apiders picilluptas min nam rest, sitatur sin repudit inctas
ut voluptatus eictur, toreperatque del isit officabo. Mi, nihitatetur molorro tem
erenim odionsectiae re nus maxima aliquid moloria quis verit reped qui utente
icate nest, et qui dolorem dunto blab id quod qui dolestiur.

Falu Energi & Vatten AB
Besöksadress Skyfallsvägen 20
Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023–77 49 00
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