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Datum september 2018

Information om
HUSHÅLLSAVFALL – hämtning och omhändertagande
Avgifter för en- och tvåbostadshus inom Region Gotland. Priser inklusive moms.

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 finansierar behandlingen av det insamlade avfallet.
Fastighet som beviljats befrielse från hämtning av kärl- säckavfall betalar endast grundavgift.
2.1 Grundavgift

En- och tvåbostadshus:

911 kr per hushåll och år

2.2 Hämtningsavgift och behandlingsavgift kärl- och säckavfall

Två olika alternativ kan väljas för ordinarie hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent
boende:
1. Matavfall och Brännbart
Hämtning av matavfall och brännbart hushållsavfall varannan vecka.
Här ingår två avfallskärl samt påshållare och matavfallspåsar för sortering av matavfall i
köket.
2. Hemkompostering
Hämtning av brännbart hushållsavfall var fjärde vecka.
Här ingår ett avfallskärl. Anmälan av hemkompostering ska lämnas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden på särskild blankett. Anmälan ska lämnas in i god tid innan åtgärden
påbörjas. Avgift för handläggning är 925 kr (2018).
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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 med intervallet var
fjärde vecka för permanentboende (alternativ 9).
Grundavgift Hämtnings- Summa grund- Viktbaserad
avgift
och
behandlingshämtningsavgift
avgift
(kr/år)
(kr/år)
(kr/år)
(kr/kg)

1
2
3
4
5
6
7
8

En- och tvåbostadshus –
Matavfall och Brännbart
Standardabonnemang
2,24
Matavfall 140 lit + brännbart 140 lit,
911
905
1 816
varannan vecka.
Matavfall 140 lit + brännbart 190 lit,
2,24
911
958
1 869
varannan vecka
Matavfall 140 lit + brännbart 370 lit,
2,24
911
1 294
2 205
varannan vecka
Matavfall 140 lit + brännbart 660 lit,
2,24
911
2 024
2 935
varannan vecka
Matavfall 140 lit + brännbart 140 lit,
2,24
911
1 592
2 503
varje/varannan vecka a
Matavfall 140 lit + brännbart 190 lit,
2,24
911
1 692
2 603
varje/varannan vecka a
Matavfall 140 lit + brännbart 370 lit,
2,24
911
2 290
3 201
varje/varannan vecka a
Matavfall 140 lit + brännbart 660 lit,
2,24
911
3 478
4 389
varje/varannan vecka a
a Hämtning varje vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37, hämtning varannan vecka övriga
veckor (vecka 38 till vecka 19).

En- och tvåbostadshus –
Hemkompostering

Grundavgift Hämtnings- Summa grund- Viktbaserad
avgift
och
behandlingshämtningsavgift
avgift
(kr/år)
(kr/år)
(kr/år)
(kr/kg)

Standardabonnemang
Brännbart 140 lit, var fjärde vecka

911

597

1 508

2,24

10 Brännbart 190 lit, var fjärde vecka

911

632

1 543

2,24

11 Brännbart 370 lit, var fjärde vecka

911

854

1 765

2,24

12 Brännbart 660 lit, var fjärde vecka

911

1 336

2 247

2,24

13 Brännbart 140 lit, varannan vecka

911

905

1 816

2,24

14 Brännbart 190 lit, varannan vecka

911

958

1 869

2,24

15 Brännbart 370 lit, varannan vecka

911

1 294

2 205

2,24

16 Brännbart 660 lit, varannan vecka

911

2 024

2 935

2,24
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2.3.1 Gångväg och dörr/portkod och grind

Avgift utgår för dörrar, grindar eller portkodar som måste öppnas utmed den sträcka som bildar
gångväg mellan hämtfordonets stannställe och kärlets uppställningsplats (hämtställe). Avgift per
låst dörr, dörr med portkod eller grind är 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 Extra hämtning och budad hämtning 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. Viktbaserad behandlingsavgift
tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning nedan.
Extra hämtning och budning
Förbeställd hämtning av avfall, kärl 140-660 liter (t.ex. för
hämtning vid fritidsbostad utanför hämtperioden):
 inom 14 dagar
 inom 1 vecka
Beställningsdagen medräknas ej.
Budning för hämtning av avfall, kärl 140-660 liter inom 1
arbetsdag (ex beställning torsdag och hämtning senast fredag).

Tilläggsavgift

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

1 313 kr/gång

Förbeställd hämtning av avfall i container, inom 1 vecka.
Beställningsdagen medräknas ej.

2 750 kr/container och gångj

Budning för hämtning av avfall i container, inom 1 arbetsdag

3 189 kr/container och gångj

j Containerhyra enligt priser från Region Gotlands anlitade insamlingsentreprenör tillkommer om
egen godkänd container inte används. Det är även möjligt att hyra container av annan entreprenör
men hämtning av avfallet måste ske genom den av Region Gotland anlitade insamlingsentreprenören.
Betalsopsäck:

Extra avfall som uppstår vid enstaka tillfällen och inte ryms i det ordinarie avfallskärlet, eller
avfall som uppstår vid fritidshus under period utanför det ordinarie abonnemanget, kan lämnas
med särskild betalsopsäck.
Betalsopsäcken är en grön säck märkt "Betalsopsäck Region Gotland”. Vanliga sopsäckar kan
inte användas. Betalsopsäcken säljs bl.a. i livsmedelsbutiker och på återvinningscentraler. Priset är
83 kr per säck. I priset ingår hämtning vid ordinarie hämttillfälle och omhändertagande av
avfallet. Inför hämtning ställs betalsopsäcken på fastighetens hämtställe eller lämnas vid en
återvinningscentral. Betalsopsäck kan också hämtas vid fritidsbostad utanför hämtperioden vecka
37 till 19 genom budning inom 14 dagar för avgiften 105 kr per säck och gång. Budad hämtning
beställs genom kundtjänst Teknikförvaltningen.
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2.3.4 Kvalitetsavvikelser

Region Gotland eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av
avfall som lämnas av kund i avfallskärl. Kontroll utförs för att säkerställa att avfallets kvalitet inte
avviker från sorteringsanvisningar. Vid felaktig sortering debiteras 210 kr/kärl och
tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att abonnemanget ändras.
Kund som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning ska meddela
kundtjänst Teknikförvaltningen om avvikelse i hämtning snarast men senast innan nästa ordinarie
hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5 Debiteringsprincip vid utebliven eller felaktig vägning

I det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållsavfallet uteblivit eller blivit felaktig i
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften, beräknas vikten i stället från genomsnittet
av de senaste fyra hämttillfällena eller vägningarna.
2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Grovavfall är skrymmande hushållsavfall. Hushåll och andra kunder med abonnemang kan lämna
grovavfall, och annat hushållsavfall som inte är lämpligt att lämna i avfallskärlet vid fastigheten,
vid någon av Region Gotlands återvinningscentraler med personbil och släpvagn.
Sorterat trädgårdsavfall, rent trä (obehandlat), textil och metallskrot är kostnadsfritt att lämna.
Andra fraktioner grovavfall kostar 50 kr per gång, 100 kr per gång för personbil med släpvagn.
Om sortering enligt personalens anvisningar inte sker debiteras 1 121 kr/m3 eller 2 242 kr/ton.
2.3.7 Andra hämtningsuppdrag, 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 byte av avfallskärl:
Ansökan om uppehåll i abonnemang:
Lås på avfallskärl inkl montering, storlek 140/190/370/660 liter:

105 kr/gång
280 kr/gång
169 kr/gång
470/470/533/941 kr

Ändringar av abonnemang ska meddelas kundtjänst Teknikförvaltningen senast den 15:e i
månaden innan månaden då ändringen träder i kraft. Ändringar i abonnemang för fritidsboende
skall göras senast den 15 april.
2.3.9 Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall kan medges om en fastighet inte används under en
sammanhängande tid av minst tre månader, för fritidshus hel hämtningsperiod (vecka 20 till 37).
Vid beviljat uppehåll i hämtningen debiteras grundavgift men ingen hämtningsavgift. Ansökan
om uppehåll i hämtning ska göras senast den 15:e i månaden före den månad då
uppehållsperioden börjar (15 april för fritidsboende). Ansökan ska göras på särskild blankett.
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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 utförd tjänst som ej kan debiteras enligt denna taxa debiteras nettokostnad.

Telefon kundtjänst Teknikförvaltningen: 0498-26 90 00 (knappval)
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/avfall

