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Avfallstaxa för Region Gotland
Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen: avfallsföreskrift och avfallsplan. Förutom avfallstaxan finns bestämmelser om mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall, antagen av tekniska nämnden. Samtliga avgifter i avfallstaxan är inklusive moms.

1. ALLMÄNT
När avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse ska avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 § miljöbalken
högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning och sortering av matavfall som standard för insamling av hushållsavfall.
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Region Gotland samt i
anvisningar från Region Gotland finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning ska ske.
1.1 Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande. Taxan ska bidra till att styra mot målen i Region Gotlands avfallsplan. Regionfullmäktige beslutar
om taxan med stöd av 27 kap. 6 § miljöbalken.
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Region Gotland tills en ny taxa beslutas av
regionfullmäktige. Avgifter för insamling, transport och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor
som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Region Gotland.
1.2 Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa.
Efter överenskommelse mellan Region Gotland, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavaren, kan faktura skickas till
nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är alltid betalningsansvarig för avgifterna enligt denna taxa om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
1.3 Betalning

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Region Gotland. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns
att hämta.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är Region Gotland tillhanda senast fakturans förfallodag.
1.4 Indexreglering

Justering av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år upp till och med förändringen i avfallsindex A12:1MD, för
slam enligt avfallsindex A12:3MD. Förändringen räknas från indextalet för juli månad föregående år, eller för det år då
avgifterna senast ändrades, till indextalet för juli månad innevarande år. Tekniska nämnden fattar beslut om ifrågavarande
höjning. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

2. REST- OCH MATAVFALL – Hämtning och behandling
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler,
transport och behandling av farligt avfall samt kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållsavfall inklusive kärl, matavfallsbehållare- och påsar.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade avfallet.
Fastighet som beviljats uppehåll eller befrielse för hämtning av mat- och restavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
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2.1 GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp

Avgift (kr/år)

En- och tvåbostadshus

980 kr/hushåll

Verksamheter

911 kr/hämtningsställe

Flerbostadshus

690 kr/lägenhet

Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

590 kr/hushåll

2.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Standardabonnemang gällande hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende är följande:
1. Matavfall och restavfall = hämtning av matavfall och restavfall varannan vecka. Två avfallskärl samt
matavfallsbehållare och påsar för insamling ingår.
2. Hemkompostering = hämtning av restavfall var fjärde vecka. Ett avfallskärl ingår.
För flerbostadshus och verksamheter kan hämtning av blandat rest- och matavfall ske, se avsnitt 2.2.2.3.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
2.2.1 En- och tvåbostadshus för permanent- och fritidsboende

Kärl för restavfall med kärl för matavfall 140 L, kr/år
140 L
190 L
370 L
660 L
Permanentboende - hämtning varannan vecka
1 043
1 106
1 416
2 312
a
Permanentboende - varje vecka under vecka 20-37
1 690
1 792
2 478
4 047
Fritidsboende - hämtning varannan vecka under vecka 20-37
552
585
809
1 178
Fritidsboende - hämtning varje vecka under vecka 20-37
1 411
1 496
2 068
3 014
a Hämtning under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,00 kr/kg för matavfall och 2,50 kr/kg för restavfall tillkommer.
Kärl för restavfall vid beviljad hemkompost, kr/år
140 L
190 L
Hämtning var fjärde vecka
638
676
Hämtning varannan vecka
1 043
1 106
Hämtning varje vecka under vecka 20-37b
1 690
1 792
b Hämtning under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,50 kr/kg för restavfall tillkommer.

370 L
850
1 416
2 478

660 L
1 387
2 312
4 047

2.2.2 Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.2.1 Hämtning matavfall

Kärl för matavfall, kr/år
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka d
4 ggr/vecka e
5 ggr/vecka e

140 L
0
524
970
1 527
2 037
2 546

190 Lc
0
681
1 261
1 986
2 648
3 310

c Avgiften

gäller befintliga abonnemang. Behållartypen har utgått, tillval av tjänsten kan inte ske.
Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
e Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,00 kr/kg för matavfall tillkommer.
d
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2.2.2.2 Hämtning restavfall

Kärl för restavfall, kr/år
140 L
190 L
370 L
660 L
Hämtning varannan vecka
1 043
1 106
1 416
2 312
Hämtning varje vecka
2 086
2 212
2 832
4 625
2 ggr/vecka
3 864
4 096
5 564
9 249
f
3 ggr/vecka
6 085
6 452
8 921
14 568
4 ggr/veckag
8 114
8 603
11 894
19 424
g
5 ggr/vecka
10 142
10 753
14 868
24 280
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
g Intervall

4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,50 kr/kg för restavfall tillkommer.
Volym container

Varje månad

Varannan vecka

Varje vecka

m3)j

Baklastarbehållare (3-14
26 106
53 362
100 321
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
29 007
59 291
111 468
Lastväxlarbehållarej
29 007
59 291
111 468
j Containerhyra tillkommer för den som inte har godkänd container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör
än Regionens. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av Regionen för insamling. För containertjänsterna
krävs att abonnenten valt abonnemang för hämtning av matavfall.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,50 kr/kg för restavfall tillkommer.
2.2.2.3 Hämtning blandat rest- och matavfall

Kärl för blandat rest- och matavfall, kr/år
190 L
370 L
660 L
Hämtning varannan vecka
3 539
4 531
7 400
Hämtning varje vecka
7 079
9 062
14 799
2 ggr/vecka
13 109
18 125
29 598
h
3 ggr/vecka
20 646
28 546
46 617
4 ggr/veckai
27 528
38 062
62 156
i
5 ggr/vecka
34 411
47 577
77 695
hIntervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
i Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3,50 kr/kg för blandat rest- och matavfall tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14 m3)j
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
Lastväxlarbehållarej

Varannan vecka
60 477
68 185
68 185

Varje vecka
113 697
128 188
128 188

j Containerhyra

tillkommer för den som inte har godkänd container. Det är möjligt att hyra container från annan
entreprenör än Regionens. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av Regionen för insamling.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3,50 kr/kg för blandat rest- och matavfall tillkommer.

2.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1 Nyckel eller portkod

Avgift utgår för samtliga hämtningsställen där hämtning måste ske med nyckel eller portkod, avgift utgår med 294 kr/år.
2.3.2 Gemensam avfallsbehållare

För hämtning av gemensam avfallsbehållare krävs ansökan till tekniska nämnden. Grundavgift erläggs enskilt för varje
deltagande fastighet. Vid gemensam avfallsbehållare kan hämtnings- och viktavgift fördelas mellan berörda fastigheter.
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2.3.3 Extrahämtning och budning av rest- och matavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar
m.m.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga
hämtningsställen):
Extrahämtning och budning
Tilläggsavgift
Extrahämtning i samband med ordinarie tur
125 kr/gång
Budning för hämtning av kärl inom 1 vecka
243 kr/gång
Budning för hämtning av kärl inom 1 arbetsdag
1 379 kr/gång
Budning för hämtning av kärl kväll/helg
1 500 kr/timme
Budning för hämtning av container inom 1 vecka j
2 888 kr/container och gång
Budning för hämtning av container inom 1 arbetsdag j
3 348 kr/container och gång
j Containerhyra tillkommer för den som inte har godkänd container. Det är möjligt att hyra container från annan
entreprenör än Regionens. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av Regionen för insamling.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning.
Beställningsdagen medräknas ej (exempel beställningsdag torsdag och hämtning sker senast fredag).
Betalsopsäck
Priset är 135 kr/säck. I priset ingår hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle och behandling av avfallet.
Betalsopsäck kan hämtas genom budning vid fritidsboende inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften 300
kr/säck och gång.
2.3.4 Kvalitetsavvikelser

Region Gotland eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av avfall som lämnas av kund i
avfallskärl eller betalsopsäck. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från det som givits i anvisningar.
Vid felaktig sortering debiteras 221 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att abonnemanget ändras.
Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
hämtning innan nästa ordinarie hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5 Debitering vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållsavfall uteblivit eller blivit felaktig i fråga om
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet av de senaste
fyra vägningarna.
2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar lämnas till någon av Region
Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom
målning, tapetsering och byte av förslitningsdetaljer.
Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil, metallskrot, farligt avfall och elavfall är avgiftsfritt att lämna. Övriga fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr/personbil med släpvagn, lätt lastbil eller skåpbil (total maxvikt 3,5 ton).
Om sortering inte sker enligt anvisningar debiteras 1 121 kr/m3 eller 2 242 kr/ton.
2.3.7 Hämtning av grovavfall

Beställd hämtning inom 14 dagar

728 kr/m3

Grovavfall hämtas i container. Containerhyra tillkommer för den som inte har liftdumper- eller lastväxlarbehållare. Det är
möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad
av Regionen för insamling. Beställningsdagen medräknas ej.
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2.3.8 Övriga hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, debiteras 1 500 kr/timme samt
viktbaserad behandlingsavgift enligt nedan.
Restavfall

2 500 kr/ton

Blandat rest- och matavfall

3 000 kr/ton

2.3.9 Övriga tjänster

Ändring av abonnemang

110 kr/gång

Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte

294 kr/gång

Ansökan om uppehåll i abonnemang inkl. slam

177 kr/gång

Lås på avfallskärl inkl. montering (140/190/370/660 L)

494/494/560/988 kr

Avgift för nytt kärl pga. kundens åverkan

294 kr + självkostnadspris för kärl

2.3.10 Uppehåll i hämtning

Vid, av tekniska nämnden, beviljat uppehåll avräknas del av avgift som avser beviljad uppehållsperiod.
2.3.11 Definition av lägenhet, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

-Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, alternativt efter ritning som Region Gotland
godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
-I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom
studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal
100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
-Med en- och tvåbostadshus avses varje bostadsenhet i en- och tvåbostadshus samt par, rad- och kedjehus.
-Med verksamheter avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll.
-Med verksamhet jämställes vårdinrättningar, daghem, skolor och liknande verksamheter.
-Med fritidsboende avses fastighet där fastighetsägare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

3. LATRIN – hämtning och behandling
Avgifter för hämtning och behandling av latrin utgörs av två delar:
1.

Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.

2.

Hämtnings- och behandlingsavgift som finansierar hämtning och behandling av latrin, inklusive kärl.

Tilläggsavgifter kan tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

3.1 ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp

Avgift (kr/år)

Helårsabonnemang

260 kr/hushåll

Fritidsboende, sommarperiod

173 kr/hämtningsställe

Helårsabonnemang
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 gång/månad (normalt 8 ggr).
Fritidsboende
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
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3.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för hämtning och behandling

364 kr/kärl och hämtning

3.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1 Budningsavgift

Hämtning efter beställning av budning kan ske enligt nedan:
– inom 14 dagar med en avgift om 780 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1 560 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 arbetsdag (ej beställningsdagen) 2 211 kr/hämtningstillfälle samt 364 kr per kärl.
3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomt kärl med lock, vilket ingår i avgiften. Tillkommande tomma kärl debiteras 60 kr/kärl.
Vid hämtning lämnas motsvarande antal tomma kärl med lock om inte annat överenskommits.
3.3.3 Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen abonnemangsavgift.
3.3.4 Särskilda bestämmelser

Kärl ska vid hämtning vara utställt till anvisat hämtningsställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning ska en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vilken abonnent kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och behandling
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar omfattar tömning avloppstankar (slutna tankar) och avloppsbrunnar
(slamavskiljare) som inte är anslutna till allmänt avlopp. Hämtningen sker regelbundet eller vid beställning. Bestämmelser om
tömningsintervall finns i avfallsföreskrifter för Region Gotland.
Region Gotland planerar och utför tömning av avloppsbrunnar enligt ett tömningsintervall för avloppsanläggningen.
Teknikförvaltningen aviserar tömningen inför tömningstillfället. Tömning kan ske enligt ett schema på begäran av
fastighetsägaren. Tömning utförs i övrigt efter behov vid beställning.
Avgifter för tömning debiteras per tömningstillfälle och anläggning. I en anläggning ingår en till tre kammare inrymda i en till
tre avloppsbrunnar på en fastighet. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens
vattengång. Med tankvolym avses tankens volym eller den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning. Behandlingsavgift
ingår i tömningsavgifter.

4.1 TÖMNING
4.1.1 Tömning
Volym brunn/tank

Upp till 3

m3

Avgift, tömning

914 kr

Upp till 6 m3

1 305 kr

Upp till 9 m3

1 703 kr

Upp till 12 m3

2 106 kr

Större än 12 m3

2 106 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

246 kr/m3
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4.1.2 Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

På begäran av fastighetsägaren kan samlad tömning av tank och tvåkammarbrunn ske. Reducerat pris utgår motsvarande den
samlade volymen av brunn och tank enligt avgift för nästa volymintervall. Vid aviserad eller schemalagd tömning tillämpas
tabell 4.1.1 och vid beställning tillämpas tabell 4.2.1. Reducerat pris utgår endast då brunn och tank är samlade och kan
tömmas utan att slamfordonet flyttas eller att extra slangdragning behövs.
En tömning får avbeställas om en ny beställning av tömning enligt avsnitt 4.2 sker vid avbeställningstillfället.
4.1.3 Schemalagd tömning av slamavskiljare och slutna tankar

Tömning kan utföras vid fler tillfällen enligt ett schema på begäran av fastighetsägaren. Ordinarie tömningsmånad ingår i
schema. Schemat kan läggas för tömning max 1 gång per vecka.
Avgift för beställd tömning debiteras för första tömningstillfället i nytt schema eller vid ändring av schema. Beställningsavgift
debiteras inte för första tillfället då tömningen utförs inom ordinarie aviseringsperiod för fastigheten.
4.1.4 Kvalitetsavvikelser

Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
tömning inom 10 dagar för att rättelse ska kunna vara möjlig.

4.2 BESTÄLLD TÖMNING
4.2.1 Beställd tömning

Beställd tömning utförs inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00 på
beställningsdagen.
Tömning kan utföras vald vecka vid beställning fram till veckan innan önskad vecka för tömning. Tömning bestämd vecka
utförs helgfri måndag till fredag (utförs ej påskafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton).
Volym
brunn/tank

Avgift, inom 5
arbetsdagar

Upp till 3 m3

1 263 kr

Upp till 6 m3

1 654 kr

Upp till 9 m3

2 052 kr

Upp till 12 m3

2 455 kr

Större än 12 m3

2 455 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad
m3 utöver 12 m3

246 kr/m3
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4.2.2 Brådskande tömning inom 24 timmar

Vid brådskande tömning kan beställning göras för tömning under ordinarie arbetstid eller under icke ordinarie arbetstid.
Beställning som inkommer vardag senast 16.00 utförs påföljande arbetsdag (helgfri måndag till fredag, ej påskafton,
midsommarafton, julafton, nyårsafton). Beställning av brådskande tömning under icke ordinarie arbetstid räknas från det
klockslag beställningen tas emot.
Volym brunn/tank

Avgift, ordinarie
arbetstid

Avgift, icke
ordinarie arbetstid

Upp till 3 m3

2 092 kr

3 822 kr

Upp till 6 m3

2 448 kr

4 178 kr

Upp till 9 m3

2 810 kr

4 540 kr

Upp till 12 m3

3 170 kr

4 900 kr

Större än 12 m3

3 170 kr + tillägg

4 900 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

246 kr/m3

246 kr/m3

4.2.3 Tömning till ett särskilt datum

Beställning av tömning till särskilt datum ska ha inkommit senast 16.00 på beställningsdagen. Beställning till särskilt datum
kan utföras lördagar och söndagar om beställning sker minst 14 dagar i förväg, beställningsdagen ej inräknad.
Volym brunn/tank

Avgift, särskilt
datum

Upp till 3 m3

2 092 kr

Upp till 6 m3

2 448 kr

Upp till 9 m3

2 810 kr

Upp till 12 m3

3 170 kr

Större än 12 m3

3 170 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

246 kr/m3

4.3 ÖVRIGA SLAMANLÄGGNINGAR
4.3.1 Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare utförs som schemalagd tömning eller vid
beställning och debiteras som brunn/tank. Slangdragning, tömning som tar lång tid och dubbel bemanning vid tömning
debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
4.3.2 Toalettvagnar och liknande

Tömning av toalettvagnar och liknande (exempel Wanto) utförs som schemalagd tömning eller vid beställning och debiteras
som brunn/tank. Två eller flera behållare på samma plats, som kan tömmas utan att slamfordonet flyttas, ingår i en
anläggning. Volymen utgörs av den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning.
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4.3.3 Minireningsverk och lätt tryckavlopp (LTA)

Tömning utförs efter beställning inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00
på beställningsdagen.
Tömning debiteras med framkörningsavgift 500 kr, 1 122 kr/påbörjad timme samt behandlingsavgift 40 kr/m3.
Slangdragning och dubbel bemanning vid tömning debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
Vid beställning för tömning inom 24 timmar under ordinarie arbetstid eller till ett särskilt datum tillkommer
beställningsavgift med 1 270 kr/tillfälle. Vid beställning för tömning inom 24 timmar under icke ordinarie arbetstid
tillkommer beställningsavgift med 3 000 kr/tillfälle.
4.3.4 Rensbrunnar

Brunnar med maximal diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning av slamavskiljare är
tömningsavgiften för rensbrunnar och pumpbrunnar 278 kr/brunn. Vid tömning av endast rensbrunn eller pumpbrunn
tillämpas avgifter för beställd tömning av brunn/tank.

4.4 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
4.4.1 Övriga tjänster

- Avgift utgår för samtliga hämtningsställe där hämtning måste föregås av telefonsamtal med kund pga. hinder fram till
uppställningsplats, avgift utgår med 294 kr/år.
- Lås till slambrunnar debiteras 138 kr/styck inkl. montering i samband med slamtömning.
- Påfyllning av sanitetsvätska i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 290 kr/tank.
- Påfyllning av vatten i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 187 kr/tank.
4.4.2 Särskilda bestämmelser

- Tömning längre tid än 1 timme debiteras tillägg 1 122 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid 1 288 kr/påbörjad
timme.
- Extra personal som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 445 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
611 kr/påbörjad timme.
- Extra fordon som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 1 122 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
1 288 kr/påbörjad timme.
- Överfulla tankar debiteras tillägg enligt avgift för nästa volymintervall, se avsnitt 4.1.1.
- Om tömning inte kan genomföras debiteras 500 kr/gång. Avgiften debiteras t.ex. om en anläggning inte är tillgänglig för
tömning p.g.a. att tillfartsvägen inte är framkomlig eller annan orsak.
Slangdragning
Upp till 10 meter

Upp till 20 meter

Upp till 30 meter

Upp till 40 meter

Upp till 50 meter

Ingår i tömningsavgift

250 kr

500 kr

750 kr

1 000 kr

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Region Gotland är fastighetsägare. För prestation som ej kan debiteras enligt denna
taxa debiteras nettokostnad.
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Teknikförvaltningen besluta om avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5 § miljöbalken.
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