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Bestämmelser 

Inledning 

Avgifterna i Renhållningstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2021-12-20 och gäller från och 
med 2022-01-01.  

Den renhållning som kommunen enligt miljöbalken har skyldighet att utföra, har uppdragits till 
Söderhamn NÄRA AB. 

För insamling, omhändertagande och slutlig behandling av avfall som kommunen enligt miljöbalken 
har skyldighet att utföra, skall avgifter betalas enligt nedanstående taxa. 

Avgiftsskyldighet 

1. Fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig 
för fastigheten enligt kommunskattelagen skall betala angivna avgifter. Undantag endast för den 
som har uppehåll i sophämtning om minst fyra (4) månader, se punkt 5 nedan. 

2. Avgiftsskyldighet kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes medgivande.  

3. Avgiftsskyldighet föreligger för alla ägare till fritidsfastigheter som är bebyggda eller där hus är 
under uppförande, oberoende av i vilken omfattning huset och renhållningen utnyttjas. 

4. Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges i fakturan utgår maximal dröjsmålsränta enligt 
räntelagens bestämmelser. 

5. Uppehåll i, eller ändring av hämtningsförhållanden för kortare tid än fyra (4) månader medför 
ingen taxeändring. För fritidshus gäller tidsperioden kalenderår. Grundavgift ska dock betalas 
även under uppehåll i sophämtning. 

6. Vid ny- och avbeställning eller ändrat hämtningsförhållande med avgiftsändring gäller från 
närmast kommande 1 eller 15 i aktuell månad. 

7. Ändrade hämtningsförhållanden skall alltid anmälas till Söderhamn Nära.  

Särskilda kostnadsändringar 

Om kommunens kostnader skulle öka genom ändrad mervärdesskatt eller annan särskild lagstadgad 
avgift, äger kommunen rätt att utta ett mot de ökade kostnaderna motsvarande tillägg till de i 
renhållningstaxan ingående avgifterna. Sådan ändring får ske utan föregående underrättelse till 
abonnenten. 

Grundavgift  

Grundavgift betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se tabell 1.1 nedan. 

För abonnent som av kommunens bygg- och miljönämnd beviljats befrielse från skyldigheten att 
lämna hushållsavfall uttas endast grundavgift enligt ovan. 

Abonnent som beviljas tillfälligt uppehåll i sophämtning betalar endast grundavgift. 

Hämtning skall ske via plastkärl som är uppställt max 1,6 meter från körbanekant eller i 
förekommande fall renhållningsfordonets uppställningsplats vid körväg. 
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I ordinarie hämtningsavgift för enfamiljshus ingår hämtning av hushållsproducerat grovavfall vid fyra 
tillfällen per år för permanentboende och vid ett tillfälle, vår eller höst, år från fritidshus. För varje 
hämtningstillfälle gäller max cirka en kubikmeter grovavfall. Hushållsproducerat farligt avfall ingår 
också i hämtservicen vid två tillfällen per år, vår och höst, för permanentboende och en gång per år, 
vår eller höst, för fritidsboende. Hämtning sker efter beställning hos Söderhamn Nära. 

Grundavgift gemensam behållare  

Vid delad behållare tas grundavgiften ut av varje fastighetsinnehavare. 

Tabell 1.1 Grundavgift per hushåll eller för verksamhet och år eller säsong  
 

Kr exkl. moms 

En- till tvåfamiljsfastigheter 635 

Lägenhet 318 

Fritidshus 318 

Verksamhet 173 

Svårighetstillägg  

Är kärl uppställd eller lösa sopor uppsamlade på sådan plats att hämtning försvåras utgår tillägg 
enligt följande: 

För en- till tvåfamiljsfastigheter med kärlhämtning utgår tillägg på 25% om kärlet är placerat mer än 
1,6 meter från körbanekant eller renhållningsfordonets uppställningsplats vid körväg. 

För flerbostadshus, affär, handel, industri mm. utgår tillägg enligt följande: 

o 25% tillägg vid hämtning mer än 10 meter från den plats på gata eller väg där 
renhållningsfordon kan placeras vid lastning 

o 50% tillägg vid hämtning mer än 40 meter från den plats på gata eller väg där 
renhållningsfordon kan placeras vid lastning eller; 

▪ när trappa med fler än 6 trappsteg förekomme 

▪ fler än 2 dörrar skall passeras 

▪ större lutning än 1:7 förekommer 

▪ hämtning kräver 2 man 

Om fler av ovanstående svårigheter förekommer utgår dock endast ett tillägg. 

Mervärdesskatt 

Gällande mervärdesskatt tillkommer på avgifter enligt taxebilaga. 
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Taxebilaga 

Avgifter för hämtning och behandling av hushållssopor 

A. Årsbostäder, en – till tvåfamiljsfastigheter 

A1. Utsortering matavfall permanentboende i villa 

Kostnad inkl. grund- och hämtningsavgift för en- till tvåfamiljsfastigheter där matavfall sorteras ut. 

Kärl 
Varannan vecka 

Kr exkl. moms  

Var fjärde vecka1  
Kr exkl. moms  

Var tredje månad1  
Kr exkl. moms  

140 l 1 516 1 246 1 102 
 

190 l 1 675 1 443 1 133 

240 l 1 883 1 516 1 168 

370 l 2 248 1 813 1 258 

Gemensam behållare 1 249 

1) Hämtning var fjärde vecka eller var tredje månad är endast möjlig för den som valt 

abonnemang hemkompost eller hämtning av utsorterat matavfall. För hemkompost skall en 

särskild ansökan inlämnas till Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun.   

A2. Blandat brännbart avfall permanentboende i villa 

Kostnad inkl. grund- och hämtningsavgift för en- till tvåfamiljsfastigheter där matavfall ej sorteras ut.  

Kärl 
Varannan vecka 

Kr exkl. moms  

140 l 3 030 

190 l 3 756 

240 l 4 963 

370 l  6 410 

Gemensam behållare 2 012 
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B. Flerbostadshus, affär, handel, industri mm 

B1. Utsorterat brännbart restavfall; flerbostadshus, affär, handel, industri mm 

 

Kärl Varannan 
vecka  

Kr exkl. moms 

Varje vecka 
 

Kr exkl. moms 

2 ggr/vecka 
 

Kr exkl. moms 

3 ggr/vecka 
 

Kr exkl. moms 

5 ggr/vecka 
 

Kr exkl. moms 

140 l 514 1 030 2 061 - - 

190 l 692 1 384 2 769 - - 

240 l 844 1 688 3 375 - - 

370 l 1 266 2 530 5 062 7 514 - 

660 l 2 109 4 218 8 437 12 655 21 092 

Lösa sopor                   317 kr/m3  
Minsta mängd som faktureras: 0,5 m3 

 

 

B2. Utsorterat matavfall; flerbostadshus, affär, handel, industri mm 

Kärl Varannan 
vecka 

Kr exkl. moms 

Varje vecka 
 

Kr exkl. moms 

2 ggr/vecka 
 

Kr exkl. moms 

3 ggr/vecka 
 

Kr exkl. moms 

5 ggr/vecka 
 

Kr exkl. moms 

140 l 353 707 1 412 1 680 - 

240 l 499 990 1 980 2 970 - 

370 l 1 059 2 119 4 237 6 357 10 595 

 

För att beräkna kostnaden för flerfamiljshus och verksamheter som sorterar ut matavfall summeras 
grundavgift för lägenheter alternativt grundavgift för verksamheter med kostnad för tömning 
utsorterat matavfall samt kostnad för tömning utsorterat brännbart restavfall. 
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B.3 Blandat brännbart hushållsavfall; flerbostadshus, affär, handel, industri mm –  
Ej utsortering av matavfall 

Kärl Varannan vecka 
Kr exkl. moms 

Varje vecka 
Kr exkl. moms 

2 ggr/vecka 
Kr exkl. moms 

3 ggr/vecka 
Kr exkl. moms 

140 l 2 025 - - - 

190 l 2 608 5 215 - - 

240 l 3 148 6 297 12 594 - 

370 l 4 286 8 571 17 142 25 714 

660 l 5 773 11 544 23 089 34 633 

Lösa sopor                   676 kr/m3  
Minsta mängd som faktureras: 0,5 m3 

 

 

För att beräkna kostnader för flerfamiljshus och verksamheter som inte sorterar ut matavfall 
summeras grundavgift för lägenheter med hämtavgift för blandat brännbart avfall. 
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C. Fritid 

Avgift för hämtning av utsorterade brännbara hushållssopor från fritidshus och verksamheter som 

bedrivs under fritidssäsongen. Avgiften anges i kronor per behållare och säsong eller per hushåll och 

säsong. 

C1. Utsortering matavfall; fritid 

Kostnad inkl. grund- och hämtningsavgift för fritidshus där matavfall sorteras ut. 

Kärl Varannan vecka 
 

Kr exkl. moms 

Varje vecka 
Endast verksamheter 

Kr exkl. moms 

140 l 773 1 568 

190 l 917 1 727 

240 l 1 056 1 878 

370 l 1 266 2 013 

Gemensam behållare 679 

 

C2. Blandat brännbart avfall; fritid 

Kostnad inkl. grund- och hämtningsavgift för fritidshus där matavfall ej sorteras ut. 

Kärl 
Varannan vecka 

Kr exkl. moms 

140 l 1 064 

190 l 1 293 

240 l 1 508 

370 l 2 103 

Gemensam behållare 1 036 
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Latrin  

Hämtning av engångsbehållare för latrin från uppsamlingsställe inklusive behållarkostnad. 
Fyllda behållare lämnas vid gemensam uppsamlingsplats i för ändamålet särskilt skåp. 

 

Kostnad per behållare  inklusive moms 520 kr 
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Slamtömning enskilda brunnar och tankar 2022 

Volym eller tjänst, inkl. destruktionsavgift Kr exkl. moms/tömning 

Brunn rymmande 0 – 3 m3 840 

Brunn rymmande 3,1 – 6 m3 1 260 

Tank rymmande 0 – 3 m3 967 

Köksbrunn 659 

Hämtning efter budning inom en vecka debiteras tilläggstaxa per 
timme 

460 

Akut tömning inom 24 timmar debiteras tilläggstaxa per timme i 
tillägg till ordinarie taxa 

1 000 

Akut tömning under helg inom 24 timmar debiteras tilläggstaxa per 
timme i tillägg till ordinarie taxa 

2 000 

Tillägg för slangutläggning utöver 15 m, kronor per meter 12 

    

      

Övriga avgifter  

Extra tömning på grund av att kund ej ställt ut kärl  243 kr 

 

Ukörnings-/hämtavgift vid byte av kärl utöver 1:a gången  173 kr 
(avser kalenderår) 

 

      

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga taxor förutom för latrinkärl.  


