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Avfallstaxa för Region Gotland (inkl. moms)
Antagen av Regionfullmäktige 2014-02-20, reviderad 2015-12-14
Gäller fr.o.m. 2014-04-01

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen för Region Gotland. Förutom Avfallstaxan finns bestämmelser om avgifter för hämtning av
återvinningsmaterial och mottagning av avfall i prislista för renhållningstjänster, antagen av tekniska nämnden.

1. ALLMÄNT
När Avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall 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. Grovsopor 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 skall ske.

2. HUSHÅLLSSOPOR – hämtning och omhändertagande
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler och
miljöstationer, omhändertagande av farligt avfall och kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållssopor inklusive kärl.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade soporna.
Fastighet som beviljats befrielse för hämtning av kärl- och säckavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

2.1 GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp

Avgift (kr/år)

En- och tvåbostadshus
Verksamheter

911 per hushåll
911 per hämtställe

Flerbostadshus
Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

638 per lägenhet
546 per hushåll

2.2 HÄMTNINGSAVGIFT OCH BEHANDLINGSAVGIFT KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Två olika alternativ kan väljas för ordinarie hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende:
1. Kompost och Brännbart = hämtning av komposterbart + brännbart hushållsavfall varannan vecka.
Här ingår två sopkärl samt kompostkorg och biopåsar för insamling av matavfall i köket.
2. Hemkompostering = hämtning av brännbart hushållsavfall var fjärde vecka. Här ingår ett avfallskärl.
För flerbostadshus och verksamheter kan även hämtning av blandat brännbart hushållsavfall varannan vecka väljas.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
1

2.2.1

En- och tvåbostadshus för permanentboende – helår

Alternativ 1 nedan utgör standardabonnemang för insamling av hushållsavfall. Vid hemkompostering är
standardabonnemang hämtning av brännbart avfall och intervall var fjärde vecka för permanentboende (alternativ 9).
Grundavgift Hämtnings- Viktbaserad
Summa
(kr/år)
avgift
behandlingsgrundavgift
(kr/år)
avgift
+
(kr/kg)
hämtningsavgift
(kr/år)
En- och tvåbostadshus – Kompost och Brännbart
1 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varannan vecka
2 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varannan vecka

911

905

2,24

1816

911

958

2,24

1869

3 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varannan vecka
4 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varannan vecka

911

1 294

2,24

2205

911

2 024

2,24

2935

Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje/varannan
5 vecka a

911

1 592

2,24

2503

Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje/varannan
6 vecka a

911

1 692

2,24

2603

Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje/varannan
7 vecka a

911

2 290

2,24

3201

Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje/varannan
8 vecka a

911

3 478

2,24

4389

En- och tvåbostadshus – Hemkompostering
9 Brännbart 140 lit, var fjärde vecka
911
597
2,24
10 Brännbart 190 lit, var fjärde vecka
911
632
2,24
11 Brännbart 370 lit, var fjärde vecka
911
854
2,24
12 Brännbart 660 lit, var fjärde vecka
911
1 336
2,24
13 Brännbart 140 lit, varannan vecka
911
905
2,24
14 Brännbart 190 lit, varannan vecka
911
958
2,24
15 Brännbart 370 lit, varannan vecka
911
1 294
2,24
16 Brännbart 660 lit, varannan vecka
911
2 024
2,24
a Hämtning varje vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37, men hämtning varannan vecka övriga
veckor (vecka 38 till vecka 19).

1508
1543
1765
2247
1816
1869
2205
2935

2.2.2 Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod (vecka 20 till vecka 37)

Grundavgift Hämtnings- Viktbaserad
Summa
(kr/år)
avgift
behandlings- grundavgift
(kr/år)
avgift
+
(kr/kg)
hämtningsavgift
(kr/år)
Fritidsboende – Kompost och Brännbart
17 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varannan vecka

546

512

2,24

1058

18 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varannan vecka

546

548

2,24

1094

19 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varannan vecka

546

744

2,24

1290

20 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varannan vecka

546

1 071

2,24

1617

21 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje vecka

546

1 306

2,24

1852

22 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje vecka

546

1 403

2,24

1949

23 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje vecka

546

1 913

2,24

2459

24 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje vecka

546

2 728

2,24

3274

Under övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, utförs hämtning efter beställning.

2.2.3 Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.3.1 Hämtning matavfall (kr/år)

Volym kärl
Varannan vecka Varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/veckad 4 ggr/vecka e 5 ggr/vecka e
Kompost 140 liter
0
444
939
1 433
1 910
2 398
190 liter c
0
576
1 218
1 861
2 480
3 114
c Behållartypen tillåts endast när hämtförhållanden medger.
d Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men 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 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer.
2.2.3.2 Hämtning brännbart avfall (kr/år)

Volym kärl
Varannan vecka Varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka f 4 ggr/vecka g 5 ggr/vecka g
Brännbart 140 liter
905
1 589
3 354
5 121
6 836
8 585
190 liter
958
1 711
3 611
5 511
7 359
9 243
370 liter
1 294
2 467
5 208
7 946
10 604
13 841
660 liter
2 024
4 111
8 678
13 243
17 673
22 194
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men 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 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14 m3)j

Varje månad
27 000

Varannan vecka
55 250

Varje vecka
104 000

27 000
55 250
104 000
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
j
Lastväxlarbehållare
27 000
55 250
104 000
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container.
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer. Containertjänsterna ovan kräver
dessutom att abonnenten har valt alternativ för hämtning av matavfall.
2.2.3.3 Hämtning blandat brännbart avfall (kr/år)

Volym kärl
Varannan vecka Varje vecka
2 ggr/vecka 3 ggr/vecka h 4 ggr/vecka i 5 ggr/vecka i
Blandat 190 liter
2 615
5 882
12 419
18 955
25 295
31 766
370 liter
3 667
8 251
17 419
26 586
35 483
44 560
660 liter
5 907
13 290
28 054
42 821
57 146
71 766
h Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men 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 ovan respektive behandlingsavgift: 3,00 kr/kg tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14 m3)j

Varje månad
27 000

Varannan vecka
55 250

Varje vecka
104 000

27 000
55 250
104 000
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
Lastväxlarbehållarej
27 000
55 250
104 000
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container. Det är möjligt att även hyra tom container från annan entreprenör än Regionens, men hämtning av avfallet måste
ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 3,00 kr/kg tillkommer.

2.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1 Gångväg och dörr/grind

Avgift utgår för dörrar eller grindar som måste öppnas utmed den sträcka som bildar gångväg mellan hämtfordonets
stannställe och kärlets hämtställe. Avgift per låst dörr eller grind (gäller även sommarsäsong): 280 kr/år.
2.3.2 Samgående

För samgående om sophämtning krävs ansökan till tekniska nämnden. Vid samgående erläggs en grundavgift för varje
deltagande fastighet. Övriga avgifter erläggs gemensamt för deltagande fastigheter. Faktura skickas till den fastighetsägare
vars fastighet hämtningen sker från.
2.3.3 Extrahämtning och budning kärl- och säckavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar o.
dyl.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga hämtställen):
Extrahämtning och budning

Tilläggsavgift

Förbeställd hämtning av kärl 140-660 liter (t.ex. för hämtning vid fritidsbostad under icke
sommarsäsong):
-

inom 14 dagar
inom 1 vecka
Beställningsdagen medräknas ej.

105 kr/kärl och gång
231 kr/kärl och gång

Budning för hämtning av kärl 140-660 liter inom 1 arbetsdag (ex beställning torsdag och
hämtning senast fredag)
Förbeställd hämtning av container, inom 1 vecka Beställningsdagen
medräknas ej.

1 313 kr/gång
2 750 kr/container och gångj

Budning för hämtning av container, inom 1 arbetsdag
3 189 kr/gångj
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container. Det är möjligt att även hyra tom container från annan entreprenör än Regionens, men hämtning av avfallet måste
ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning ovan.
Betalsopsäck:
Avlämning av extra avfall som inte ryms i det ordinarie sopkärlet eller avfall som uppstår under period utanför det ordinarie
abonnemanget kan ske med särskild betalsopsäck. Denna säck är grön och märkt "Betalsopsäck Region Gotland". Den
införskaffas av kunden själv och säljs i livsmedelsbutiker, återvinningscentraler m.m. Priset är 83 kr. I priset ingår hämtning i
samband med ordinarie hämttillfälle och omhändertagande av avfallet. Inför hämtning ställs betalsäcken på kundens
ordinarie hämtställe alternativt lämnas vid återvinningscentral. Vanliga sopsäckar kan ej användas. Betalsopsäck kan också
hämtas genom budning vid fritidsbostad inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften 105 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 sopkärl. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från de som givits i anvisningar. Vid felaktig sortering
debiteras 210 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 Debiteringsprincip vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållssopor uteblivit eller blivit felaktig i fråga om
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet av de
senaste fyra hämttillfällena eller vägningarna.

2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hushåll och andra kunder med abonnemang kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med
personbil och släpvagn. Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil och metallskrot är kostnadsfritt att lämna. Andra fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr för personbil med släpvagn.
Om sortering enligt anvisningar inte sker debiteras 1 121 kr/m3 alternativt 2 242 kr/ton.
2.3.7 Andra hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, tillämpas timtaxa á 1 188
kr/tim + viktbaserad taxa enligt nedan.
Brännbart hushållsavfall

2 242 kr/ton

Blandat hushållsavfall

3 000 kr/ton

Hämtning av grovavfall:
Förbeställd hämtning inom 14 dagar av grovavfall i container:

693 kr/m3

2.3.8 Övriga tjänster

Ändring av abonnemang mer än en gång per år:
Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte:

105 kr/gång
280 kr/gång

Ansökan om uppehåll i abonnemang:
Lås på sopkärl inkl montering (140/190/370/660 lit):

169 kr/gång
470/470/533/941 kr

2.3.9 Uppehåll i hämtning

Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 3 månader, avräknas 1/12 av hämtningsavgiften samt tilläggsavgiften för
varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll, samt övriga ändringar av abonnemang skall göras senast den 15:e i
månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidsboende kan uppehåll bara sökas för hel hämtperiod (vecka 20 – 37).
Ändringar i abonnemang för fritidsboende skall göras senast 15 april. Ansökan ska göras på särskild blankett.
2.3.10 Definition av lägenhet, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller annars 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
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

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

Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.

2.

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

Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

3.1 ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp
A. Helårsabonnemang

Avgift (kr/år)
260 per hushåll

B. Sommarabonnemang

166 per hushåll

A. Helårsabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 g/månad (normalt 8 ggr).
B. Sommarabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).

3.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för ordinarie hämtning (sommarperiod, vecka 20-37):
Avgift icke ordinarie hämtning (utanför sommarperiod, vecka 38-19):

313 kr/kärl och hämtning.
350 kr/kärl och hämtning.

3.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1 Budningsavgift

Hämtning utanför abonnemang efter beställning kan ske utifrån följande alternativ:
– inom 14 dagar med en avgift om 750 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1 500 kr/hämtningstillfälle,
– budning för hämtning inom en arbetsdag (beställningsdagen medräknas ej): 2 126 kr/hämtningstillfälle + 350 kr per
kärl.
3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomkärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras 46 kr/st. Vid
hämtning lämnas motsvarande antal tomkärl 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 skall vid hämtning vara utställt till anvisat hämtställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning skall en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vem kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och omhändertagande
Hämtning av slam kan ske efter beställning eller enligt i förväg uppgjort schema enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för
Region Gotland. Hämtning av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar kan omfatta en, två, eller tre kammare inrymda
i en, två eller tre avloppsbrunnar som ej är anslutna till Regionens avloppsledning. Avgiften avser hämtning per anläggning.
Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens vattengång eller vid sluten tank, hela
tankvolymen.

4.1 AVGIFTER FÖR HÄMTNING OCH OMHÄNDERTAGANDE
4.1.1 Ordinarie tömning av avloppsbrunnar och tankar

Enskilda avloppsbrunnar töms en gång per år. Tömning sker vid tidpunkt som Regionen bestämmer. För hämtning och
omhändertagande uttages avgift kr/tömning:
Volym brunn/tank
Upp till 3 m3

Tömningsavgift (enligt schema)
822 kr

upp till 6 m3
upp till 9 m3

1 178 kr

större än 9 m3

224 kr/m3

1 540 kr

Om aviserad tömning avbeställs till annat tillfälle anses det som extratömning (motsvarande tilläggsavgift tömning inom 7
dagar tillkommer; se avsnitt 4.1.4 nedan).

4.1.2 Fettavskiljare

Brunnar för fettavskiljning debiteras vid tömning 935 kr/tim samt tömningsavgift 224 kr/m3. Minsta debiteringstid är en
timme.
4.1.3 Rensbrunnar

Max diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning 253 kr/st.
4.1.4 Extratömning

För hämtning som kräver avvikelse från schema (extratömning) utgår följande tilläggsavgifter utöver tömningsavgift enligt
ovan:
- Tilläggsavgift; tömning inom 7 dagar:
317 kr
- Tilläggsavgift; tömning inom 3 arbetsdagar (beställningsdagen räknas ej):
- Tilläggsavgift akuttömning inom 24 tim:

890 kr
2 540 kr

4.1.5 Övriga tjänster

- För extra slanglängder längre än 10 m (gångväg) utgår 212 kr/påbörjad 10-meterslängd.
- Om extra personal behövs för att utföra tömning debiteras 371 kr/tim (ej normaltid 509 kr/tim).
- Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
- Framkörningsavgift debiteras med 446 kr/gång om tömning ej kan ske p.g.a. ej framkomlig väg, tömningsvägran från
kund, ej upplåst anläggning, tungt lock (över 15 kg).

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor 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.

Övergångsbestämmelser
Denna avfallstaxa (Taxa 2014) börjar gälla 2014-04-01 och ersätter Taxa 2013 med följande övergångsbestämmelser:
Avfallsslag/tjänst
Taxa 2013 gäller t.o.m.
Taxa 2014 gäller fr.o.m.
Hushållssopor

2014-09-30

2014-10-01 för kapitel 2.1 samt 2.2

Tilläggsavgifter och grovavfall

2014-03-31

2014-04-01 för kapitel 2.3

Latrin

2014-03-31

2014-04-01 för kapitel 3

Slam

2014-03-31

2014-04-01 för kapitel 4

