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AVFALLSTAXA 
 

 
 

 
 

 

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 28 – gäller fr.o.m. 2014-04-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-05-31, § 107 – gäller fr.o.m. 2021-07-01 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-03-28, § 38 – gäller fr.o.m. 2022-04-01 

Avfallstaxan avser hämtning av hushållsavfall samt avfall från näringsverksamhet 
mm som kan jämställas med hushållsavfall. Taxan gäller fr.o.m. 2022-04-01. 

ANSVAR 
 

 

 

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, avfallsförordningen och i före-
skrifter om avfallshantering för Timrå kommun. Kultur- och teknikförvaltningen ansva-
rar för kommunens avfallshantering som utföres på entreprenad.  

För att täcka kostnader för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet inom 
Timrå kommun betala avgifter enligt denna taxa.  

Mer information finns i, Föreskrifter för avfallshantering inom Timrå kommun. 

 

 

 
 

 

BETALNING 

Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Avgiften erläggs till entreprenör i enligt avtal med 
Timrå kommun. 

KÄRL- OCH SÄCKAVFALL 

En- och tvåfamiljshus 

Kärlstorlek  Hämtnings-
intervall 

 Hämt- 
avstånd 

Taxa - kr/år  inkl moms 

80 L,  Komposterar* 4:e vecka <1,6 m 536 
80 L,  Komposterar* 4:e vecka >1,6 m 825 
80 L 2:e vecka <1,6 m 1071 
80 L 2:e vecka >1,6 m 1787 
140 L 2:e vecka <1,6 m 1874 
140 L 2:e vecka >1,6 m 3128 
190 L 2:e vecka <1,6 m 2543 
190 L 2:e vecka >1,6 m 3927 
240 L 2:e vecka <1,6 m 3214 
240 L 2:e vecka >1,6 m 5365 
370 L 2:e vecka <1,6 m 4954 
370 L 2:e vecka >1,6 m 8269 
 

 
 

* Tillgänglig efter anmälan till miljö- och byggkontoret. 
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Vid tömning  av 4 st kärl eller fler per hämtningsställe rabatteras avgiften för samtliga 
kärl med 10 %.   

Byte av kärlstorlek 
Byte av kärlstorlek debiteras med 307 kr inkl. moms per tillfälle. 
Byte av kärlstorlek i samband med ägarbyte debiteras ej. 

Extra tömning 
Budning av extra tömning av tunna debiteras med 246 kr inkl moms per tillfälle. 

Fritidshus 
Fritidshus debiteras med 1163 kr/år inkl moms. 
Avser nyttjande av kollektiv behållare under perioden 1 maj till 30 september. 

Avgift för ansökan om uppehåll i hämtning 
Vid beviljad ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin debiteras 
en administrationsavgift med 100kr/tillfälle inkl moms. 
Denna avgift debiteras av Kultur och teknikförvaltningen. 

Flerfamiljshus och näringsverksamheter m m 

Kärl  
Hämtningsintervall minst 52 gånger per år. 
 

 

 

Kärl-/Säckstorlek Hämtningsavstånd Taxa - kr/st  inkl moms 
240 L kärl 0-15 m 98 
240 L kärl > 15 m 162 
370 L kärl 0-15 m 132 
370 L kärl > 15 m 219 
240 L säck 0-15 m 146 
240 L säck > 15 m 243 
Extra säck  0-15 m 146 
Extra säck  > 15 m 243 

Vid tömning  av 4 st kärl eller fler per hämtningsställe rabatteras avgiften för samtliga 
kärl med 10 % (gäller ej säckhämtning).  

Flerfamiljshus och näringsverksamheter m.m. kan även nyttja taxan för en- och två-
familjshus. 
 

 

 
 
 

Djupbehållare 

Storlek  Hämtningsintervall Taxa - kr/st inkl moms 
3000 liter 1 gg/vecka  1269  
3000 liter var 14:e dag 1269 
5000 liter 1 gg/vecka 1670 
5000 liter var 14:e dag 1670 
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Löst hushållsavfall 
Löst hushållsavfall debiteras med 606 kr/m³ inkl. moms. 
 

 
 

 

Maxtaxa för returpapper och tidningar, Auktorisationsavtal 
Vid auktorisationsavtal är maxtaxan vid insamling av returpapper och tidningar från 
flerfamiljshus och verksamheter densamma som taxan för hämtning av säck- och kärl-
avfall från flerfamiljshus och verksamheter enligt denna avfallstaxa.  Insamlande entre-
prenör skall teckna auktorisationsavtal med kultur- och teknikförvaltningen.  

SLAM 
Slamtaxa för tömning av slamavskiljare* och tankar inom Timrå Kommun. 

Specifikation Taxa - kr/hämtning inkl moms 
  
Slamavskiljare  
0-1500 liter  964 kr     
1501-3000 liter 1381 kr 
3001-4500 liter 1886 kr 
4501-6000 liter 2434 kr 
större än 6000 liter 724kr +285 kr/1000 liter 
  
Slutna tankar  
0-1500 liter 964 kr 
1501-3000 liter 1381 kr 
Större än 3000 liter 724 kr +285 kr/1000 liter 
  
Tillägg  
Slanglängd 15-40 m  298 kr 
Slanglängd längre än 40 m 758 kr 
Lock 50 kg eller tyngre 447 kr 
  
Akuttömnings tillägg    
Inom 3 arbetsdagar 466 kr 
Inom 24 timmar  
Vardagar  
Lördag, Söndag och Helgdag 

                                        
1318 kr 
1805 kr 

 
* Med slamavskiljare avses två- och trekammarbrunnar, fettavskiljare  m.m. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LATRIN 
Taxan avser insamling av latrin från fritidsbostäder inom Timrå Kommun. 
Taxa: 2555 kr för 4 kärl/år inkl moms. 
Latrinet skall avlämnas i kärl tillhandahållet av entreprenören. 
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GROVAVFALL  

Grovavfall från boende i flerfamiljshus, hämtas från grovsoprum. 
Taxa: 542 kr inkl. moms/tillfälle och grovsoprum.  
Hämtning sker efter överenskommelse med entreprenör. 
 
 
OFÖRUTSEDDA TJÄNSTER 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där 
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får kultur- och tekniknämnden 
besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de 
grunder som anges i 27 kap 6§ miljöbalken.  
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