
1 

Renhållningstaxa för Säters kommun 
Allmänt 

För bortforsling och omhändertagande av avfall skall erläggas avgifter enligt renhållningstaxa tagen i 
kommunfullmäktige.  

Avgifter enligt taxa för renhållningsabonnemang erläggs vid de tidpunkter som förutbestämts och 
som anges i räkning. Övriga avgifter för speciella renhållningsuppdrag debiteras i efterskott.  

Vid försäljning av fastighet skall avgiften för denna regleras mellan säljare och köpare för den 
räkningsperiod under vilken försäljningen ägde rum.  

Önskad förändring i abonnemang anmäls till kommunen för verkställighet samt för justering av 
debiteringsunderlag. Förändring som berättigar till annan avgift påverkar debiteringen fr o m 
nästföljande betalningsperiod. I samtliga priser ingår eventuell destruktionsavgift.  

VA- & Renhållningsenheten i Säters kommun förbehålls rätten att vid behov ändra kundens 
abonnemang för att passa avfallsmängden eller för att passa utsorteringsgraden.  

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser. 

Det ankommer på Samhällsbyggnadsnämnden att på kommunens vägnar avgöra tolkning och 
tillämpning av denna taxa.  

Denna taxa kan regleras efter konsumentprisindex, efter beslut av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Regleringen kan fördelas på de poster i taxan där behov av förändring finns för att uppnå t.ex. 
miljöstyrning. 

Avgifterna i denna taxa är i kr inklusive moms. 

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2020. 

Gäller fr o m 2020-01-01
Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-13, § 162
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Hämtningsintervaller - hushållsavfall  
 
Ordinarie hämtning av restavfall från helårsboenden sker var 14:e dag eller en gång per månad vid 
enfamiljshushåll. Vid fritidshus sker hämtning av restavfall var 14:e dag eller en gång per månad 
under perioden 1 maj – 30 september. Vid flerfamiljshus och verksamheter sker hämtningen av 
restavfall var 14:e dag, en gång i veckan eller två gånger i veckan, beroende på vilket alternativ 
kunden väljer. Kärlet för matavfall töms var 14:e dag, oavsett vilken tömningsfrekvens kunden valt 
för restavfallet. 

Vid särskilda uppsamlingsstationer s.k. Ministationer sker ordinarie hämtning var 14:e dag. Vid 
Ministationer för fritidshus sker ordinarie hämtning var 14:e dag under perioden 1 maj – 30 
september. Möjligheten till ministation prövas separat och avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Sophämtning i övrigt benämns extra hämtning. 

Taxekonstruktion och styreffekter 
 
Kostanden delas upp i fyra delar, Grundavgift, Kärlhyra och transport, Matavfallsavgift och 
Tömningsavgift. Grundavgiften finansierar fasta kostnader för bl.a. fri avlämning för hushållen av 
sorterat grovavfall vid återvinningscentralen, kundtjänst och administration. Taxans övriga avgifter 
täcker kostnaderna för hämtning och behandling av matavfall och restavfall. 

De val helårsboende villaägare och fritidsboende erbjuds är kärl med storleken 80, 140, 190 och 370 
liter, med tömningsfrekvenserna var 14e dag eller varje månad. Kärlet för matavfallsinsamling är 140 
liter där är tömningsfrekvensen var 14e dag. 

Vid delat kärl mellan två fastigheter betalar båda fastighetsinnehavarna varsin grundavgift och 
matavfallsavgift. Avgiften för kärlhyra och transport och tömningsavgift delas mellan 
fastighetsinnehavarna. Kärl för matavfall kan delas, men ger inte fastighetsägarna någon reducerad 
avgift. 

Avgiften för matavfall finansierar kostnaden för insamling, materialbehandling, kärlhyra och 
papperspåsar. De hushåll som hemkomposterar och har en av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
godkänd varmkompost betalar inte avgiften för matavfall. Till hemkomposterare erbjuds 80-, 140- 
eller 190-liters kärl för restavfall. 
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Brännbart restavfall och matavfall 
Enfamiljshushåll (villa) 
Kärlet för matavfall töms varannan vecka. Matavfallskärlet som erbjuds är 140 liter. 
För restavfallet finns valet att låta kärlet tömmas varannan vecka eller en gång i månaden.  
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 1063 
Matavfallsavgift 225 
 
Permanentboende enfamiljshus, årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 150   156  
140  200  188 
190  313  788 
370  375  1875 

 
Permanentboende enfamiljshus, årsavgift.  
Månadstömning 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 100 78  
140  133 94  
190  208 394  
370  250 938  

 
 
Räkneexempel: 

1. En kund önskar ett 140-liters kärl för Restavfall och ett kärl för Matavfall med tömning 
varannan vecka. Avgiften blir då: 
1063 + 225 + 200 + 188 = 1676 kr per år. 

 
2. En kund önskar ett 140-liters kärl för Restavfall med tömning varannan vecka och har en 

fungerande och av Samhällsbyggnadsförvaltningen godkänd varmkompost för sitt eget 
matavfall. Avgiften blir då: 
1063 + 200 + 188 = 1451 kr per år. 
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Fritidshus 
Period maj-september 

Kärltömning vid fritidshus sker under sommarperiod, som är 1 maj till 30 september. Vid övriga 
önskemål om tidsintervaller så hänvisas kund till taxa för enfamiljshushåll. Fritidshusägaren ansvarar 
för att avfallskärlen står på överenskommen plats under tömningsdagen. Under perioden 30 
september till 1 maj ansvarar fastighetsägaren för kärlets förvaring. 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 744 
Matavfallsavgift 113 

 
Fritidshus, årsavgift. 
Tömning varannan vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 75 78 
140  100 94 
190  156  394 
370  188  938 

 
 
Fritidshus, årsavgift. 
Månadstömning. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 50 39 
140  67 47 
190  104  197 
370  125  469 
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Ministationer 

En ministation är när tre eller fler fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall. 
Avgifterna gäller per hushåll.  

Möjligheten till ministation prövas separat och avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Priset är oberoende av storlek på kärl. 
 
Minstationer. Helårsboende.  
Årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

Grundavgift Kärlhyra och Matavfallsavgift Tömningsavgift 
transport 

1063 104 225 197 
 
 
Minstationer. Fritidsboende. 
Årsavgift. 
Tömning varannan vecka, period maj-september 

Grundavgift Kärlhyra och Matavfallsavgift Tömningsavgift 
transport 

744 52 113 99 
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Flerfamiljshushåll  

Kärlet för matavfall töms varannan vecka. 

Grundavgift och matavfallsavgift är en kostnad per hushåll. Kärlhyra och transport och 
Tömningsavgift är en kostnad per avfallskärl. 

För restavfallet finns valet att låta kärlet tömmas varannan vecka, en gång i veckan eller två gånger i 
veckan 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 1000 
Matavfallsavgift 225 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  188 375 
190  213  875 
370  250  1125 
660  500  1625 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning en gång i veckan 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  469 750 
190  531 1750 
370  625  2250 
660  1250  3250 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning två gånger i veckan 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140 1313 1500 
190 1488  3500 
370 1750  4500 
660 3500  6500 
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Verksamheter med avfall jämförbart 
med hushållsavfall 
 
Med avfall från verksamheter som är jämförligt med hushållsavfall menas sådant avfall som liknar 
det avfall som också kan uppstå vid användning av mark eller byggnad för bostadsändamål. Avfallet 
uppkommer som ett resultat av att människor använder och vistas i lokaler eller anläggningar. 
Exempel på sådan verksamhet är personalutrymmen, toaletter, skolor, förskolor, väntrum och 
serveringar.  
 
Grundavgiften är en kostnad per verksamhet. Kärlhyra och transport och Tömningsavgift är en 
kostnad per avfallskärl. 
 
För restavfallet finns valet att låta kärlet tömmas varannan vecka, en gång i veckan eller två gånger i 
veckan 
 

Brännbart restavfall. Verksamheter 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 938 

 
Brännbart restavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift. 
Tömning varannan vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140 500 813 
190 563 1 375 
370 875  2 375 
660 1 375 3 750 

 
Brännbart restavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift. 
Tömning 1 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  1 250 1 625 
190  1 406 2 750 
370  2 188  4 750 
660  2 000  7 500 

 
Brännbart restavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift. 
Tömning 2 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
190 3 516  5 500 
370 5 469  9 500 
660 5 000  15 000 
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Matavfall. Verksamheter 
 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning varannan vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  375 875 
190  438  1 375 
240  625  2 188 

 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning 1 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  750 1 750 
190  875 2 750 
240  1 250  4 375 

 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning 2 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140 1 500 3 500 
190 1 750  5 500 
240 2 500  8 750 

 
  



9 
 

 

Storbehållare 
Beloppen gäller kronor per år. Grundavgift och matavfallsavgift ska betalas av alla hushåll som 
nyttjar storbehållaren. Verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall betalar ingen 
matavfallsavgift, de betalar efter valt tömningsintervall. 
 

Avgift Kr, inkl. moms 
Grundavgift flerfamiljshushåll 1000 

Matavfallsavgift, flerfamiljshushåll 225 
Grundavgift verksamhet med avfall jämförbart med hushållsavfall 938 

 
Underjordsbehållare Pris  per styck 

Brännbart restavfall 

Underjordsbehållare 5 m3, tömning var 14e dag 17 000 
Underjordsbehållare 5 m3, tömning 1 ggr/veckan 34 000 
Underjordsbehållare 5 m3, tömning var 2 ggr/veckan 68 000 
    
Matavfall, verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall 
Underjordsbehållare 0,75 m3, tömning var 14e dag 15 000 
Underjordsbehållare 0,75 m3, tömning 1 ggr/veckan 30 000 
Underjordsbehållare 0,75 m3, tömning var 2 ggr/veckan 60 000 
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Extra hämtning och tilläggstjänster 
Kostnaden för tilläggstjänst för låsta och olåsta dörrar är en årsavgift. Fastighetsägaren ansvarar för 
överlämnande av nycklar till renhållaren.  

Dragmeter är gångtillägg för tömning av kärl som står längre än 2 meter innanför tomtgräns eller 
renhållarfordonets möjliga uppställningsplats. Priset är per kärl och dragtillfälle. Dragväg ska vara 
jämn och ha hård ytbeläggning som tål tyngdens belastning. Längsta dragväg är 20 meter enkel väg. 
 

Avgift Kr, inkl. moms 
låst dörr 1ggr/vecka 520 
låst dörr 2ggr/vecka 1040 
låst dörr 14-dagars 260 
låst dörr 4v 130 
    
olåst dörr 1ggr/vecka 156 
olåst dörr 2ggr/vecka 312 
olåst dörr 14-dagars 78 
olåst dörr 4v 39 
    
Dragmeter 1kr/meter 
    
Byte av sopkärl 360 
  
Extra tömning utöver abonnemang  
Rest- eller matavfall upp till 370 liter 400 
Restavfall 660 liter 600 
Extra säck 85 
Underjordsbehållare 1500 

 
 

Avgift *Avgift kr inkl moms 
Felsorteringsavgift   200 kr/kärl     
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Latrin 
Återvinningscentralen i Säter tar emot latrinkärl. Endast latrinkärl godkända och inköpta hos 
återvinningscentralen i Säter får lämnas. I priset för latrinkärlet ingår kostanden för inlämning av fyllt 
kärl.  
 

Avgift Kr, inkl. moms 
Köp och inlämning av latrinkärl  500 kr/kärl 
 
 
 


