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Renhållningstaxa från 2018-03-01 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-23, § 70 

HUSHÅLLSAVFALL 
 

utan 
moms med moms 

Hämtning varannan vecka, 190 liter      kr/år 607 759 
Hämtning varannan vecka, 370 liter       kr/år 1091 1364 
Hämtning varannan vecka, 660 liter       kr/år 1963 2454 
    Hämtning en gång i veckan, 190 liter kr/år 1091 1364 
Hämtning en gång i veckan, 370 liter kr/år 1963 2454 
Hämtning en gång i veckan, 660 liter kr/år 3535 4419 
    Hämtning två gånger i veckan, 190 liter kr/år 1963 2454 
Hämtning två gånger i veckan, 370 liter kr/år 3535 4419 
Hämtning två gånger i veckan, 660 liter kr/år 6363 7954 
    Fritidsabonnemang gäller fastigheter där ingen är skriven 

  Fritidsabonnemang 190 liters kärl, på fastighet 
där ingen är skriven, tömning året runt kan bara 
erbjudas i område där det också finns 
helårsabonnenter kr/år 260 325 
Säsongsanläggning    
Hämtning varannan vecka, 370 liter  kr/år 469 586 
Hämtning varje vecka, 370 liter kr/år 843 1054 
    Avgift per hämtningstillfälle, 190 liter kr/gång 55 69 
Avgift per hämtningstillfälle, 370 liter kr/gång 110 138 
Avgift per hämtningstillfälle, 660 liter kr/gång 190 238 
    
Extra gångavstånd, enkel väg, vid varje hämtningstillfälle. 

  Extra gångavstånd i gatuplan kr/år och kärl  650 813 
Extrahämtning, som inte utförs vid ordinarie tur kr/gång 50 63 
    Byte av kärl (från en storlek till en annan, 
utlevererade kärl) kr/st 375 469 
Försvårad hämtning, säck som ställts bredvid, 
soprum, svårframkomlig väg, överfullt kärl kr/gång 100 125,00 
    Extra kärl 190 l kr/år 160 200 
Extra kärl 370 l kr/år 200 250 
Extra kärl 660 l kr/år 360 450 

Hämtning av latrin efter budning kr/kärl 500 625 
Särskild hämtning av farligt avfall och grovavfall 
och hushållsavfall i särskild behållare. kr/timma 750 938 

    
Det är fastighetsägaren som ska betala avgifterna för renhållning.  
 
I fritidsabonnemang ingår hämtning av grovavfall en gång under juni - augusti. I 
abonnemanget för helår ingår två hämtningar av grovavfall.  
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SLAMTÖMNING 

 

utan 
moms med moms 

Framkörningsavgift, inräknat i 
slamtömningspriset kr 257 321 
Liten brunn är 2 m3 eller mindre    
Stor brunn är 2 – 3 m3  
Volym är den tömda och uppmätta volymen    
    
Slamtömning, liten brunn      kr/brunn 677 846 
Slamtömning, stor brunn    kr/brunn 720 900 
Tillägg för kubik överstigande 3 m3    kr/m3 129 161 
    Slamtömning, liten brunn två gånger per år,  

 
730 913 

Slamtömning, stor brunn två gånger per år.  
 

774 968 
    Slamtömning, liten brunn, vart annat år    kr/brunn 784 980 
Slamtömning, stor brunn, vart annat år     kr/brunn 827 1034 
    Slamtöming, liten brunn var tredje år kr/brunn 1 071 1 339 
Slamtöming, stor brunn var tredje år kr/brunn 1 071 1 339 
Slamtömning 3 gånger per år, planerat över ett 
år.  kr/brunn 740 925 
    Slamtank, upp till 3 m3    kr/brunn 720 900 
    
TILLÄGG 

   Akuttömning inom 24 timmar från anmälan 
   Tillägg, kostnad per timma för akuttömning kr/timma 780 975 

    Tömning inom 5 arbetsdagar från beställning 
   Extratömning liten brunn  kr/brunn 632 790 

Extratömning stor brunn   kr/brunn 672 840 
Extratömning slamtank, upp till 3 m3 kr/brunn 700 875 
Tillägg för volym överstigande 3 m3 kr/m3 129 161 
Tillägg för betonglock med diameter större än 90 
cm kr/brunn 185 231 
Slanglängder överstigande 20 m kr/5 m 50 63 
Mindre fordon för väg som ej är 3 m bred eller 
har fri höjd 4 m eller har låg bärighet, beställs i 
förväg kr/brunn 1030 1288 
    
Tömning av fettavskiljare kr/timma 1 030 1 288 
Övriga tjänster kr/timma 1 030 1 288 
Spolning av brunn i samband med tömning kr/timma 1 030 1 288 
Minireningsverk, inkl återfylln m vatten kr/timma 1 030 1 288 

 

Mer information om renhållning i Ånge kommun finns på www.ange.se/renhallning. 
Där finns sopbilens tidtabell, hämtning av grovavfall och om återvinningscentralens 
öppettider.  

Vi finns också på facebook, Ånge tekniska förvaltning.  

Ånge tekniska förvaltning, Torggatan 10, 841 81  ÅNGE 
Telefon 0690 250100, e-post tekniska.namnden@ange.se 
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