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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.
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.
Det ankommer på kommunstyrelsen att på kommunens vägnar avgöra tolkning och tillämpning av
denna taxa.
Denna taxa skall gälla från och med 1 januari 2019.

Hämtningsintervaller - hushållsavfall

Ordinarie sophämtning från åretruntbostadsfastigheter sker var 14:e dag vid småhus och
flerfamiljshus. Vid behov och efter överenskommelse med VA/Renhållningsenheten kan hämtning
göras oftare vid flerfamiljshus.
För fritidshus och vid särskilda uppsamlingsstationer för fritidshus sker ordinarie hämtning var 14:e
dag under perioden 1 maj - 15 september samt 1 gång efter 15 oktober och 1 gång efter budning
under vintern.
Hämtning vid livsmedelsaffärer, livsmedelslokaler, hotell, matserveringar och dylikt utförs en gång i
veckan eller oftare vid behov.
Hämtning av avfall från övriga affärer, kontor och dylikt sker efter överenskommelse eller minst var
14:e dag.
Sophämtning i övrigt benämns extra hämtning.
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Abonnemangsavgifter - hushållsavfall
Årsavgifter
Årsavgifter enligt nedan är per behållare och/eller säck/kärl och år. Två stycken behållare = 2 ggr
årsavgiften etc.
I avgiften för bortforsling och slutligt omhändertagande av avfall enligt hämtningsschema ingår allt
sorterat avfall som lämnas till Säters Återvinningscentral eller på annan av kommunen anvisad plats
samt miljöfarligt avfall från hushåll som avlämnas till miljöbuss eller vid Säters ÅVC.

Åretruntbostäder – villor
Typ av abonnemang/kärl-behållare-storlek
Grundavgift vid uppehåll
*) Grundavgift vid samgående
80 liters kärl
140 liters kärl
190 liters kärl
370 liters kärl
660 liters kärl

Hämtning 1 gång/14:e dag/år
Kr, exkl. moms
Kr, inkl. moms
383
493
967
1 206
1 640
2 842
5 076

479
616
1 209
1 508
2 050
3 553
6 345

*) Enbart grundavgift kan beviljas fastighetsägare som delar sopkärl med annan
fastighetsägare/granne, vilken betalar för eget kärl. Ansökan görs hos VA/Renhållningsenheten.
Fastighetsägare som regelbundet komposterar hushållsavfall i av VA/Renhållningsenheten godkänd
kompostbehållare erhåller efter kontroll en årlig komposteringsrabatt på 540 kronor inkl. moms.
Denna rabatt gäller endast åretruntboende fastighetsägare med eget sopkärl.

Fritidshus
Grundavgift vid uppehåll
*) Grundavgift vid samgående

Kr, exkl. moms

239
287

Kr, inkl. moms

299
359

För hämtning var 14e dag med ställ på egen
fastighet per år

688

860

För hämtning 2 ggr/år med ställ på egen
fastighet vid kompostering
För hämtning vid uppsamlingsstationer per år

346
346

433
433

*) Grundavgift tillämpas efter tillstånd från VA/Renhållningsenheten.
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Extra hämtning
Kr, exkl. moms
Hämtning samordnas med ordinarie hämtningstur
Hämtning som inte kan samordnas med ordinarie
hämtningstur
Lösa restprodukter/m3
Byte av sopkärl

Kr, inkl. moms
52

65

368 kr/gång
260
288

460 kr/gång
325
360

Anm: Extra hämtning utförs endast om så bedöms kunna ske utan eftersättande av ordinarie
hämtningsturer.

Latrin
Lämna latrinkärl vid återvinningscentralen
Nytt kärl

Kr, exkl. moms

Kr, inkl. moms
143
179
71
89

Avgifter vid Säters avfallsanläggning
Industrier, företag, jordbruk o dyl

Osorterat avfall
Sorterat avfall - "övrigt"
Brännbart avfall
Jord, sten, tegel, betong och innerta material
Trädgårdsavfall
Flisbart avfall
Metaller
Papper, tidningar och journaler
Wellpapp/kartong
Asbest

Kr, exkl. moms
Kr, inkl. moms
3
598 kr/m
748 kr/m3
439 kr/m3
549 kr/m3
174 kr/m3
218 kr/m3
92 kr/m3
115 kr/m3
92 kr/m3
115 kr/m3
138 kr/m3
173 kr/m3
92 kr/m3
115 kr/m3
61 kr/m3
76 kr/m3
61 kr/m3
76 kr/m3
736 kr/m3
920 kr/m3

Sorterat avfall från villor och hyreshus får avlämnas utan kostnad.
Gäller fr o m 2009-01-01
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