Avfallstaxa 2022 Härnösands kommun
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall.
Gäller från och med 2022-01-01
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1. Allmänna bestämmelser
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken.
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg.
Härnösand Energi & Miljö AB (nedan kallad HEMAB) verkställer på uppdrag av kommunfullmäktige,
kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken för hantering av hushållsavfall i Härnösands kommun.
Bestämmelser för avfallshantering återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade
med stöd av miljöbalken samt i föreskrifter om avfallshantering för Härnösands kommun.

1.1 Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Härnösands kommuns avfallsplan.
Miljöbalken kapitel 27. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Taxan ska:
•
•
•
•
•
•

Styra mot målen i kommunens avfallsplan
Vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera
Stimulera en god arbetsmiljö.
Ge kunden hög servicegrad
Vara rättvis
Finansiera kostnaderna för det kommunala avfallsansvaret.

Avfallstaxans konstruktion

Avfallstaxan består av en grundavgift, hämtningsavgift och avgift för eventuella tilläggstjänster.
Grundavgift

Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. För
de som beviljats uppehåll i hämtning betalas endast grundavgiften.Verksamheter betalar grundavgift per
kärl. Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande. Karaktär som inte rör själva insamlingen
av avfallet. Det gäller bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler, farligt
avfall, småbatterier, kylmöbler samt viss hantering av grovavfall.
Hämtningsavgift

Denna avgift består av kostnader som uppstår vid hämtning av avfall så som kostnader för behållare, tömning, transport och behandling, samt förekommande skatter. Hämtningsavgiften för hushållsavfallet beror
på vilken kärllösning, kärlstorlek samt vilket hämtningsintervall som kunden har.
1.2 Definitioner
Småhus

En- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus.
Fritidshus

Som fritidshus räknas hus som används för rekreation och där ingen är folkbokförd.
Lägenhet

Till lägenhet räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt.
Verksamheter

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar jämförligt hushållsavfall, till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella
boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård
och omsorg.
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1.3 Avgiftsskyldighet

Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med denna avfallstaxa. Avgift enligt kommunens avfalls
taxa ska betalas till HEMAB.
Avgiftsskyldig är den kund som står för abonnemang, beställning eller särskilt avtal.Vid obestånd
faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren.Vid övergång till annan ägare ska den kund, som
är fastighetsägare, snarast anmäla till HEMAB ny ägare samt den tidpunkt från vilken den nya ägaren
skall debiteras grund- och hämtningsavgift.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placeras på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Utebliven hämtnings ska anmälas till HEMAB inom tre vardagar från det att hämtning uteblivit för
att HEMAB ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid.
1.4 Undantag enligt föreskrifter om avfallshantering
Uppehåll i hämtning

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. Ansökan om uppehåll görs hos Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.
För de som beviljats uppehåll i hämtning betalas endast grundavgiften. Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform.Vid total befrielse tas ingen
grundavgift ut.
Gemensamma avfallsbehållare

När två fastigheter har gemensamma avfallsbehållare delar de på den rörliga hämtningsavgiften.
Grundavgift debiteras för var och en av fastigheterna. Gemensamma avfallskärl kan beviljas enligt
bestämmelserna i föreskrifter om avfallshantering för Härnösands kommun. Ansökan görs hos Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.
1.5 Felsortering

Vid felsortering i flerfackskärl töms inte kärlet. Efter att omsortering av avfallet har utförts av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren töms kärlet vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller
efter beställning av extrahämtning mot avgift.
Vid felsortering i andra typer av behållare har HEMAB rätt att debitera felsorteringsavgift och hämta
avfallet på annat sätt om det är möjligt. Om behållare för matavfall innehåller annat avfall än matavfall, har HEMAB rätt att klassa om allt avfall i behållaren.
Vid upprepad felsortering i flerfackskärl ska abonnemanget ändras till abonnemang med tvåfackskärl.
Vid felsortering i tvåfackskärl/grönt + brunt kärl, har HEMAB rätt att byta kärlstorlek samt klassa
detta som osorterat avfall.
För flerfamiljshus, verksamheter och småhus med gemensam avfallslösning med behållare som
innehåller felsorterat avfall, hanteras detta som blandat brännbart avfall och felsorteringsavgift debi
teras.
Mer om avgifter för felsorterat avfall, se sid. 18
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2. Kundens ansvar och skyldigheter
Kärl ska ställas ut

senast klockan 06.00 hämtningsdagen.

Kärl ska vara placerat

så hämtning underlättas, inom 2 meter från hämtningsfordonets väg.

Kärlet ska alltid placeras med draghandtaget tillgängligt

på hämtningsdagen. Chauffören ska inte

behöva vrida kärlet för att komma åt handtaget.

2 m.

2 m.

Sopbil

Sopbil

Det är kundens eller fastighetsägarens ansvar

att vägen är lätt framkomlig, snö och halkfri.

Matavfall och brännbart ska paketeras. Matavfallet

ska vara lagt i matavfallspåse av papper som erhålls av HEMAB. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet sa att avfallet inte kan spridas. Avfallet
ska vara paketerat så att olägenheter eller arbetsmiljöproblem inte uppstår.

Farligt avfall, elektronik, tyngre avfall, som

byggnadsavfall, sten jord, grus, metaller eller dylikt får ej

läggas i behållaren.
Kärlets lock

ska kunna stängas vid hämtningstillfället.

Vid överfullt soprum

eller där soppåsar ligger kringspridda i soprum eller närområde, lämnas dessa

kvar.
Flerfackskärlens insatser

är ej tillåtna att ta ur kärlen eller modifiera.

vid upprepade tillfällen visar sig otillräcklig med påföljden att
behållaren är överfull, att insatserna i flerfackskärlen tas ur eller om löst avfall ligger utanför behållaren, har HEMAB rätt att ändra kundens abonnemang beträffande kärlstorlek och/eller antalet kärl på
fastigheten.

Om behållarvolymen vid fastigheten

När extrasäck hämtas

ska den vara placerad vid kärl eller hämtväg

Rengöring och städning av soprum,

att plocka avfall från golv eller mark, ingår inte i hämtningsper-

sonalens arbete.
Kunden ska

5

se till att hålla kärlet rent.

3. Avgifter
Avfallstaxan består av en grundavgift samt en
hämtningsavgift och varierar beroende på vilken
kärllösning du valt, vilken storlek du har på kärlet,
hur ofta det töms samt vilken boendeform du har
eller om det är en verksamhet. Denna indelning är
gjord för att kunderna så rättvist som möjligt ska
betala för den servicegrad de nyttjar.
Standardhämtning i Härnösand innefattar hämtning av matavall och brännbart avfall i enlighet
med Härnösands kommuns lokala föreskrifter för
avfallshantering. I Härnösand införs succesivt

insamling av förpackningar av färgat och ofärgat
glas, papper, metall, plast samt tidningar som ett
frivilligt system.
Taxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra
mot Härnösand kommuns mål inom avfallsområdet. Detta innebär att ju bättre kunden är på
att källsortera, det vill säga sortera ut matavfallet
från det brännbara och lämna förpackningar och
tidningar till återvinning, ju lägre taxa får kunden.

3.1 Grundavgift

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. De
som beviljats uppehåll i hämtning betalar endast grundavgiften.Vid total befrielse tas ingen grund
avgift ut alls. För verksamheter/företag varierar grundavgiften beroende på antal kärl för brännbart
avfall.
Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av
avfallet. Det gäller bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler, farligt
avfall, småbatterier, kylmöbler samt viss hantering av grovavfall.
Kundkategori
Småhus
Fritidshus
Lägenhet
Verksamheter

Grundavgift per år
1 300 kr
910 kr
832 kr
870 kr per kärl brännbart avfall

3.2 Hämtningsavgift

Denna avgift består av kostnader för hämtning och behandling samt förekommande skatter. Hämtningsavgiften för hushållsavfallet beror på vilken kärllösning, kärlstorlek samt vilket hämtningsintervall som kunden har.
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4. Hämtningsavgifter för småhus
Alt. 1 Sortering med flerfackskärl

Två kärl för totalt tio avfallsfraktioner.
Behållarstorlek
Hämtningsfrekvens
370 + 370 liter
Varannan vecka + var 4:e vecka

Avgift, kr/år
1 610

Kärl 2 - töms två gånger i månaden
(varannan vecka)
Matavfall. Allt matavfall ska ligga i matavfallspåsar.
Inget avfall får ligga löst i kärlet. Facket rymmer 106
liter.
Brännbart. Här slänger du soppåsen med allt som
inte går att återvinna, som till exempel tandborstar,
disktrasor, blöjor, kuvert med mera. Facket rymmer
146 liter.
Tidningar. Tidningar och returpapper läggs löst i

facket. Pocketböcker går också bra, men inga kuvert,
Post-itlappar eller papperskassar här, tack! Facket
rymmer 60 liter.
Färgat glas. Brunt, grönt eller rött, det spelar ingen

Batterier och
ljuskällor
Förvara lådan
inomhus tills du
vill få den tömd.
Då hänger du ut
den på valfritt kärl
som är aktuellt för
tömning.

roll. Allt färgat glas i form av flaskor och burkar läggs
löst här. Facket rymmer 30 liter.

Kärl 1 - töms en gång i månaden
(var fjärde vecka)
Pappersförpackningar. Mjölpåsar, presentpapper,
äggkartonger - vik ihop, platta till och lägg ihop
förpackningarna. Facket rymmer 155 liter.
Plastförpackningar. Plastpåsar, yoghurt-

burkar och chipspåsar av plast. De hårda förpackningarna lägger du löst i facket, mjukplasten får du
gärna packa ihop i till exempel en brödpåse. Facket
rymmer 140 liter.
Ofärgat glas. Ofärgat glas i form av flaskor och
burkar läggs löst i facket. Lägg aldrig dricksglas
tillsammans med detta glas. Det förstör glasmassan.
Facket rymmer 45 liter.
Metallförpackningar. Metallock, kaviartuber, alu-

miniumfolie och burkar. Lägg metallen löst i facket.
Facket rymmer 30 liter.
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Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.
Behållarstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift, kr/år

370 liter tvåfackskärl, brännbart
Varannan vecka
+ matavfall

2 120

140 liter brännbart
+ 140 liter matavfall

Varannan vecka

2 280

190 liter brännbart
+ 140 liter matavfall

Varannan vecka

2 380

370 liter brännbart
+140 liter matavfall

Varannan vecka

3 835

Alt. 3 Hemkomposterare

Hämtning av endast brännbart avfall. Detta val kräver godkänd kompost med dispens från Härnösands kommun. Längre hämtningsintervall än varannan vecka kräver också dispens från Härnösands
kommun.
Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.
Behållarstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift, kr/år

190 liter

Varannan vecka

2 380

190 liter

Var 4:e vecka

1 190

140 liter

Varannan vecka

2 280

140 liter

Var 4:e vecka

1 140

4.1 Tilläggstjänster för småhus
Kompletteringskärl

I abonnemang med flerfackskärl kan du beställa extrakärl om standarduppsättningen inte räcker till.
Hämtningsintervall
Avgift per kärl
Kärl 1 utan insats: 370 liter tvådelat kärl för pappersoch plastförpackningar

var 4:e vecka

830 kr

Pappersförpackningar i 190 liters kärl

var 4:e vecka

400 kr

Plastförpackningar i 190 liters kärl

var 4:e vecka

400 kr

Brännbart i 190 liters kärl*

Varannan vecka

1 758 kr

* För villahushåll där det uppstår mycket brännbart avfall, exempelvis blöjor, kan extrakärl tecknas.
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Extra hämtning av avfall vid enstaka tillfälle

Fastighetsägare kan beställa extra hämtning av avfall vid enstaka tillfälle om större mängder avfall än
vad som får plats i avfallskärlet uppstår på fastigheten. Förpackningar och av papper och plast samt
brännbart kan hämtas i säck i samband med ordinarie hämtningstillfälle. Genomskinlig plastsäck ska
användas för plastförpackningar och brännbart avfall. Papperssäck ska användas för pappersförpackningar.
Hämtning av extra säck i samband med ordinarie tömning ska beställas senast dagen innan.
Extra hämtning av avfall då kärl inte ställts ut på hämtningsdagen och därmed hämtas enskilt töms
inom tre arbetsdagar från beställning.
Avgift för extrahämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle, kr/säck.

Typ av säck
Genomskinlig plastsäck med brännbart upp till
160 liter

Avgift per säck

Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar

50 kr

Papperssäck med pappersförpackningar

50 kr

100 kr

Avgift för extrahämtning utanför ordinarie hämtningstillfälle, kronor per kärl.

Alla typer av kärl beläggs med en avgift om 300 kronor per kärl.
Lock-i-lock

Locket är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna locket åt bägge håll, trots att handtaget är
vänt utåt gatan. Lock-i-lock hyr du av oss.
Lock-i-lock till 370 liters flerfackskärl: 100 kronor per lock och år.
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5. Hämtningsavgifter för fritidshus
För fritidsfastigheter finns ett säsongsabonnemang med hämtning av hushållsavfall under perioden
1 maj – 30 september. Hämtning sker i gemensamhetsanläggning som underjordsbehållare, gemensamma kärl eller om möjligt egna kärl. För de fritidsfastigheter som slänger i gemensamhetsanläggning bestämmer HEMAB typ av kärl och uppställningsplats. Samtliga av kommunen registrerade
fritidshus inom hämtningsområdet debiteras.

Fritidshus med egna kärl
Alt. 1 Sortering med flerfackskärl

Två kärl för totalt tio avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och
tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och
mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka. Boxen för lampor och batterier hängs ut på
kärlet vid valfritt hämtningstillfälle. Hämtning sker under perioden 1 maj – 30 september.
Behållarstorlek
370 + 370 liter

Hämtningsfrekvens
Varannan vecka + var 4:e vecka

Avgift, kr/år
930

Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall under perioden 1 maj – 30 september.
Förpackningar och tidningar måste du själv köra till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
Behållarstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift, kr/år

370 liters tvåfackskärl uppdelat
Varannan vecka
i matavfall + brännbart

1 010

190 liter brännbart +
140 liter matavfall

1 090

Varannan vecka

Fritidshus med gemensamhetslösning, så som underjordsbehållare eller
gemensamma större kärl. Sortering av matavfall och brännbart avfall.
Hämtning av matavfall och brännbart avfall under perioden 1 maj – 30 september.
Förpackningar och tidningar måste du själv köra till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
Behållarstorlek
Gemensamhetslösning,
underjordsbehållare eller gemensamma större kärl

Hämtningsfrekvens

Avgift, kr/år

Varannan vecka

725
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5.1 Tilläggstjänster fritidshus
Kompletteringskärl

I abonnemang med flerfackskärl kan du beställa extrakärl om standarduppsättningen inte räcker till.
Kärlen töms under perioden 1 maj – 30 september.
Hämtningsintervall

Avgift per kärl

Kärl 1 utan insats: 370 liter tvådelat kärl för pappersoch plastförpackningar

var 4:e vecka

530 kr

Pappersförpackningar i 190 liters kärl

var 4:e vecka

200 kr

Plastförpackningar i 190 liters kärl

var 4:e vecka

200 kr

Brännbart i 190 liters kärl*

Varannan vecka

734 kr

* För hushåll där det uppstår mycket brännbart avfall, exempelvis blöjor, kan extrakärl tecknas.
Extratömning av avfall vid enstaka tillfälle

Fastighetsägare kan beställa extratömning av avfall vid enstaka tillfälle om större mängder avfall än
vad som får plats i avfallskärlet uppstår på fastigheten. Förpackningar och av papper och plast samt
brännbart kan hämtas i säck i samband med ordinarie hämtningstillfälle. Genomskinlig plastsäck ska
användas för förpackningar av plast. Papperssäck ska användas för förpackningar av papper.
Hämtning av extra säck i samband med ordinarie tömning ska beställas senast dagen innan.
Extratömning av kärl som inte ställts ut på hämtningsdagen och därmed hämtas enskilt töms inom
tre arbetsdagar från beställning.
Avgift för extrahämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle, kronor/säck.

Typ av säck

Avgift per säck

Säck med brännbart upp till 160 liter

100 kr

Plastsäck med plastförpackningar

50 kr

Papperssäck med pappersförpackningar

50 kr

Avgift för extrahämtning utanför ordinarie hämtningstillfälle, kronor/kärl.

Alla typer av kärl beläggs med en avgift om 300 kronor/kärl.
Lock-i-lock

Locket är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna locket åt bägge håll, trots att handtaget är
vänt utåt gatan. Lock-i-lock hyr du av oss.
Lock-i-lock till 370 liters flerfackskärl: 100 kronor per lock och år.
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6. Hämtningsavgifter för flerfamiljshus och samfälligheter
Alt. 1 Sortering med flerfackskärl

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och
tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och
mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka.
Behållarstorlek
370 + 370 liter

Hämtningsfrekvens
Varannan vecka + var 4:e vecka

Avgift, kr/år
1 610

Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial, se sidan 19.
Avfallstyp
Volym
Tömningsintervall
1 gång/vecka

Matavfall
140 liter

Brännbart
190 liter

240 liter*

370 liter

660 liter

1 522 kr/år

3 605 kr/år

4 542 kr/år

6 660 kr/år

12 893 kr/år

Varannan vecka

743 kr/år

1 758 kr/år

2 215 kr/år

3 249 kr/år

6 289 kr/år

* alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.
Alt. 3 Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning.
Innersäck ingår ej i avgiften.
Avfallstyp
Volym
Tömningsintervall
1 gång/vecka

Matavfall
0-0,8 m³

1,6-2,9 m³

Brännbart
3 m³

0,9-1,5 m³

5 m³

8 267 kr/år

15 504 kr/år

31 008 kr/år

33 884 kr/år

56 605 kr/år

Varannan vecka

4 034 kr/år

7 563 kr/år

15 127 kr/år

16 529 kr/år

27 611 kr/år

Extra tömning inom 24 timmar debiteras med 1 550 kr i hämtnings- och behandlingsavgift.
Innersäck, pris
Papper 80 kr/styck
Plast 50 kr/styck
Fastigheter med fullt utbyggd FNI av förpackningar och tidningar kan erhålla 10% rabatt på
underjordsbehållare med brännbart avfall. För att få rabatt krävs att tömningsintervallet för brännbart
avfall ändras från hämtning 1 gång/vecka till hämtning varannan vecka.
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Fastighetsnära insamling – FNI

Att transportera sina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation kan vara betungande,
särskilt om man inte har tillgång till bil. Därför har HEMAB servicen att vi hämtar det vid fler
familjshus och samfälligheter.
Vi erbjuder hämtning av förpackningar av pappersförpackningar, metallförpackningar, hårdplast- och
mjukplastförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.
Det insamlade materialet går till återvinning vilket hjälper till att spara vår miljö. Om möjligheten att
sortera ut tidningar och förpackningar finns brukar mängden brännbart minska. Detta gör att det kan
vara en god affär för fastighetsägare att erbjuda sina boende detta.
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7. Hämtningsavgifter för verksamheter
Alt. 1 Sortering med flerfackskärl

Två kärl för totalt tio avfallsfraktioner. Kärl 2 innehåller brännbart avfall, matavfall, färgat glas och
tidningar och töms varannan vecka. Kärl 1 innehåller pappers- och plastförpackningar (hårda och
mjuka), ofärgat glas och metall och töms var 4:e vecka.
Behållarstorlek
370 + 370 liter

Hämtningsfrekvens
Varannan vecka + var 4:e vecka

Avgift, kr/år
1 610

Alt. 2 Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningscentral eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial, se sid. 19.
Avfallstyp
Volym
Tömningsintervall
3 gånger/vecka**

Matavfall
140 liter

Brännbart
190 liter

240 liter*

370 liter

660 liter

5 630 kr/år

-

-

21 978 kr/år

42 547 kr/år

2 gånger/vecka**

3 753 kr/år

7 931 kr/år

9 992 kr/år

14 652 kr/år

28 365 kr/år

1 gång/vecka

1 706 kr/år

3 605 kr/år

4 542 kr/år

6 660 kr/år

12 893 kr/år

Varannan vecka

832 kr/år

1 758 kr/år

2 215 kr/år

3 249 kr/år

6 289 kr/år

* Alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.
** Gäller endast kommersiell livsmedelshantering.
Alt. 3 Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning.
Innersäck ingår ej i avgiften.
Avfallstyp
Volym
Tömningsintervall
1 gång/vecka

Matavfall
0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

8 267 kr/år

15 504 kr/år

1,6-2,9 m³

Brännbart
3 m³

5 m³

31 008 kr/år

33 884 kr/år

56 605 kr/år

Varannan vecka 4 034 kr/år
7 563 kr/år
15 127 kr/år 16 529 kr/år 27 611 kr/år
Extra tömning inom 24 timmar debiteras med 1 550 kronor i hämtnings- och behandlingsavgift.
Innersäck papper 80 kr/styck
Innersäck plast 50 kr/styck
Alt. 4 Säckhämtning*

Säck bekostas av kunden.
Hämtningsfrekvens
Kostnad per 160 literssäck brännbart
1 gång/vecka
4 054
Varannan vecka
1 963
* Alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.

Kostnad per 240 literssäck brännbart
4 991
2 440
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8. Slamtömning brunn och tank
8.1 Brunnar

Avser slamvolym upp till 3 m³ per gång. Tömning enl. turlista kan ske 2 gånger per år - vår och höst.
•
•
•
•

Slambrunnar ordinarie tömning enligt turlista				
Slambrunn, budad inom 7 arbetsdagar					
Slambrunn akuttömning inom 36 timmar (vardagar)			
Slambrunn, akuttömning övrig tid (helg)					

1 333 kronor
1 830 kronor
3 330 kronor
4 640 kronor

•

Tilläggsavgift per m3 över 3 m3.						486 kronor

8.2 Sluten tank
Lägsta fast avgift förutsätter 1 timme och upp till 3 m3
•
•
•

Tankar tömning inom 7 arbetsdagar					
Tankar, akuttömning inom 36 timmar (vardagar)				
Tankar, akuttömning övrig tid (helg)					

1 830 kronor
3 330 kronor
4 640 kronor

•
•

Tilläggsavgift per m3 över 3 m3						486 kronor
Tilläggsavgift tid över 1 timme						
681 kronor

8.3 Gemensamhetsanläggning

Turlistebaserad tömning av gemensamhetsanläggningar upp till 7 m³.
Om samtliga delägare faktureras, tillkommer faktureringsavgift.
•

Avgift ordinarie tömning							2 955 kronor

8.4 Fosforfilter, ordinarie tömning

•
•

Tömning och behandling, filtermassa med vikt under 500 kg		
Tömning och behandling, filtermassa med vikt över 500 kg		

2 976 kr/tillfälle
3 654 kr/tillfälle

8.5 Tilläggsavgifter
•

Slangtillägg. För varje 10 meter utöver de första 20 metrarna		

258 kronor

•

Friläggning av brunnslock. Ej frilagd brunn 				

165 kronor

(till exempel jordtäckt eller isolerad)
•

Tunga brunnslock. Brunnslock max 15 kg. 				

•

Framkörningsavgift om tömning ej kunnat ske till exempel		

475 kronor
på grund av hinder eller utebliven avbokning. Avgiften tas också ut när chauffören inte kunnat
hitta anläggningen på grund av att den inte varit tillräckligt uppmärkt.

•

Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid			

400 kronor

475 kronor

Med stöd av Miljöbalken 1998:808 kap. 27 § 4-6 skall avgift enligt denna taxa erläggas till HEMAB.
Avgiftsskyldig är den kund, som står för abonnemang, beställning eller särskilt avtal. Vid obestånd
faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren.
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9. Tilläggstjänster
9.1 Byte hemtagning och utställning av avfallskärl

I avgiften ingår utkörning och/eller hemtagning, rengöring av kärlet och omregistrering i abonnentregistret.
Abonnemangsändring*
Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion

Kronor per kärl
0

Avsluta abonnemang

200

Byte av kärl (storlek eller sort)

200

Utöka abonnemang

0

Minska abonnemang

200

* Ingen avgift utgår då villahushåll byter till abonnemang med flerfackskärl eller vid avslutning av
kompletteringskärl inom två månader från ägarbyte.
9.2 Hämta och ställa tillbaka kärlet i avfallsutrymmet

Flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter efter godkännande av HEMAB.
Hämtintervall

kronor/kärl/år

Var fjärde vecka

150

Varannan vecka

300

1 gång/vecka

600

2 gånger/vecka

1 200

3 gånger/vecka

1 800

9.3 Utkörning av matavfallspåsar

•
•

Utkörning av matavfallpåsar till flerfamiljshus och samfälligheter. 420 kronor/tillfälle
Utkörning av matavfallspåsar (20- och 45 liters) till verksamheter. 420 kronor/tillfälle

9.4 Latrinhämtning

Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad
plats, ha locket på, samt giltig etikett för latrin påklistrad. Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet.
Avgift: 600 kronor/kärl. Hämtning och behandling ingår.
9.5 Framtagande av statistik

Framtagande av statistik över hämtade avfallsmängder.
Avgift: 500 kronor
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9.6 Evenemangstaxa

Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning via HEMAB. Kontakta kundservice för mer information och för bokning - 0611 55 75 00.
• Utsättning, hemtagning och sluttömning		
Matavfall, brännbart, tidningar och förpackningar		
150 kronor per kärl
Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter
Utsättning, hemtagning och sluttagning görs vardagar kl. 7-15. Övriga tider offereras.
• Kärlhyra, per kärl och dygn
Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter			

10 kronor per kärl och dygn

• Extra tömning
Samtliga fraktioner						50 kronor per kärl
Extratömning utförs vardagar kl. 7-15. Övriga tider offereras.
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10. Övrigt fastighetsrenhållning
10.1 Hämtning flera gånger per vecka

Vid hämtning oftare än en gång per vecka tillkommer en avgift. Den räknas ut med hjälp av en til�läggsfaktor som multipliceras med avgift för hämtning varje vecka.
Hämtintervall

Faktor

2 gånger/vecka

2,2

3 gånger/vecka

3,3

10.2 Avgift vid felaktig sortering

I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har HEMB rätt att ta ut en särskild avgift för felsortering.Vid upprepade tillfällen kan abonnemang omklassificeras.
Kundkategori

Avgift, kronor

Abonnent som ej har godkänd sortering efter första påpekandet, per kärl och
tillfälle.

200

Flerfamiljshus och verksamhet, per underjords- eller markbehållare och tillfälle 1 500
10.3 Överfullt kärl

När avfallet inte ryms i kärlet, utan överstiger dess övre kant, är kärlet överfullt.Avgift för överfullt kärl
debiteras per kärl och tömningstillfälle.
10.3.1 Flerfackskärl utan insats

Småhus som har behov av större volym för brännbart eller matavfall än vad som finns i flerfackskärl ska
beställa abonnemang med extra kärl.Vid avsaknad av insats debiteras för överfullt kärl.
Avgift för överfullt kärl är 200 kronor per kärl och tillfälle.
10.4 Matavfallsinsamling

Att sortera ut och lämna matavfallet separat från det brännbara hushållsavfallet är obligatoriskt i Härnösands kommun. Om fastighetsägaren inte uppfyller förutsättningarna eller följer anvisningarna för
utsortering av matavfall, och inte vidtar rättelse efter uppmaning, så har HEMAB rätt att klassa om
abonnemanget till abonnemang ”Osorterat”. Avgiften blir då densamma som för brännbart av respektive storlek på kärl och hämtningsintervall x 1,5. Om abonnemanget har ändrats på grund av felsortering
kan abonnenten ändra tillbaka till matavfallssortering tidigast efter sex månader igen.
10.5 Återvinningscentraler

Härnösand har två återvinningscentraler, Härnösands Kretsloppspark och Älands Återvinningsanläggning. Härnösands Kretsloppspark tar ej emot fordon över 3,5 ton.
På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även avgiftsfritt lämna mindre mängd byggavfall
som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster
eller tapetsering. Bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation räknas inte som hushållsavfall
och ingår därmed inte i grundavgiften.
Ris och sly hänvisas till Kraftvärmeverkets uppsamlingsplats. Asbest hänvisas till Älands återvinningsanläggning.
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11. Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar
11.1 Kärl eller häck köpt av kunden

Plastkärl

Hämtningsfrekvens
1 gång per vecka
Varannan vecka
Var 4:e vecka

Avgift kronor per år, kärl
3 594
1 603
829

		
Hämtningsfrekvens
Häckar eller balar 1 gång per vecka
Varannan vecka
Var 4:e vecka

Avgift per styck kronor per år
inklusive moms
4 626
2 261
1 029

11.2 Kärl eller häck tillhandahålls och ägs av HEMAB

Hämtningsfrekvens
Plastkärl

1 gång per vecka
Varannan vecka
Var 4:e vecka

Hämtningsfrekvens
1 gång per vecka
Häckar eller balar
Varannan vecka
Var 4:e vecka

Avgift kronor/år och kärl
140 liter
190 liter
3 472
3 487
1 664
1 680
959
975

370 liter
4 021
2 033
1 257

660 liter
4 534
2 545
1 771

Avgift per styck kronor per år
5 319
2 952
1 762

11.3 Kärl och häckar

Kärl och häckar erbjuds enligt nedan:
Kärlstorlek
Användningsområde
140 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast, glas samt tidningar

190 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast, glas samt tidningar

370 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast.

660 liter

Förpackningar av papp & kartong, plast.

Häck

Wellpapp

Kärl och/eller häck skall vara godkänt av HEMAB.Tömning sker efter schemalagd körning.
Tömning utöver schemalagd körning sker enligt budning. Avgift för detta är 260 kronor per kärl och
tömning.
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11.4 Underjordsbehållare eller markbehållare

Underjordsbehållare eller
markbehållare

Hämtningsfrekvens
1 gång per vecka
Varannan vecka
Var 4:e vecka

Avgift kronor per år och behållare
12 900
6 000
2 990

Budning inom 3 arbetsdagar debiteras 500 kronor
11.5 Hämtning av batterier och ljuskällor i behållare

Avser hämtning av småbatterier, smålampor och lågenergilampor.

Batterier i batteriholk
Ljuskällor i lampholk

Hämtningsfrekvens
Var 4:e vecka
Var 4:e vecka

Avgift kronor per år
685
685
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