Prisbilaga 2018

Till avfallstaxa i Malung-Sälens kommun, gällande från 2018-XX-XX
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-XX-XX

Insamling hushållsavfall och jämförligt avfall med hushåll
Grundavgift
Kategori
Grundavgift Permanentboende

Taxa inkl. moms (kronor/år)
1108

Grundavgift Fritidshus Standard

831

Grundavgift Fritidshus Enkel

290

Grundavgift Verksamhet

443

Grundavgift Flerbostadshus (per lägenhet/bostadsenhet)

776

Hämtningsavgift
Hämtnings- och behandlingsavgift – Permanentboende (enligt turlista)
Hämtning sker enligt 14-dagarsintervall för matavfall och var 4:e vecka för restavfall. Är du bra på att sortera kan
du sänka intervallet för hämtning till var 8:e vecka för restavfall. Anmäl detta till Vamas.
Behållare
Taxa inkl. moms (kronor/år)
140 liters kärl, matavfall, 14-dagarsintervall

583

190 liters kärl, var 4:e vecka

751

190 liters kärl, var 8:e vecka

376

Kundspecifika lösningar

Enligt offert

Hämtnings- och behandlingsavgift – Fritidshus (enligt turlista)
Hämtning sker enligt 14-dagarsintervall för matavfall och var 4:e vecka för restavfall. Är du bra på att sortera kan
du sänka intervallet för hämtning till var 8:e vecka för restavfall. Anmäl detta till Vamas.
Behållare
Taxa inkl. moms (kronor/år)
140 liters kärl, matavfall, 14-dagarsintervall

388

190 liters kärl, var 4:e vecka

489

190 liters kärl, var 8:e vecka

289

Kundspecifika lösningar

Enligt offert

Hämtnings- och behandlingsavgift - Central Uppsamlingsstation (enligt turlista)
Hämtning sker enligt 14-dagarsintervall för matavfall och enligt behov för restavfall.
Taxa inkl. moms (kronor/år)

Områdesindelning
Central Uppsamlingsstation B-område

755

Central Uppsamlingsstation C- och D-område

450

Hämtnings- och behandlingsavgift - Flerbostad och verksamhet (enligt turlista)
Hämtning sker enligt överenskommet intervall för matavfall och restavfall. Om du är bra på att sortera ditt avfall kan
intervallet läggas glesare. Exklusive kärlhyra.
Taxa inkl. moms (kronor)

Behållare
140 liters kärl, matavfall, per tömning

39

190 liters kärl, per tömning

46

370 liters kärl, per tömning

68

660 liters kärl, per tömning

129

3

3 m container, per tömning

589

3

5 m container, per tömning

981

3

8 m container, per tömning

1624

Kundspecifika lösningar

Enligt offert

Tilläggstjänster
Hämtning- och behandlingsavgift av Grov- och trädgårdsavfall (budning)
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid farbar väg. Skrymmande avfall ska monteras isär. Exempel på grovavfall:
möbler, cyklar, vitvaror och hushållsmaskiner. Avfall som inte är grovavfall: bildelar, byggavfall och kartonger.
Exempel på trädgårdsavfall: kvistar, grenar och gräs.
Taxa inkl. moms (kronor)

Beskrivning av tjänst
3

Budad (beställd) hämtning inom 10 arbetsdagar, kr/m + framkörningsavgift

200

Framkörningsavgift, Grov- och trädgårdsavfall

625

Hämtning- och behandlingsavgift av matavfall och restavfall (per beställd tömning)
Taxa inkl. moms (kronor)

Behållare
Kostnad per tömning, Matavfall, 140 liter

39

Kostnad per tömning, 190 liter

46

Kostnad per tömning, 370 liter

68

Kostnad per tömning, 660 liter

129

3

Kostnad per tömning, 3 m

3

Kostnad per tömning, 5 m

3

Kostnad per tömning, 8 m

3

Kostnad per tömning, 8 m vid tillfälligt evenemang

589
981
1624
1906

Budade tömningar
Om du inte kan vänta till nästa tömning kan du beställa en extra tömning utöver turlistan.
Beskrivning av tjänst

Taxa inkl. moms (kronor)

Budad (beställd) tömning inom fem arbetsdagar + tömningskostnad
Återkommande extra budning av hushållsavfall inom 2 veckor + budad tömning +
tömningskostnad

625
220

Insamling av latrin
Endast kärl som avhämtas hos Vamas är godkända. Kärlen finns att köpa på återvinningscentralerna i Malung och
Sälfjället.
Beskrivning av tjänst

Taxa inkl. moms (kronor)

Latrinkärl, inklusive omhändertagande på ÅVC

175

Tillägg hämtning av latrinkärl, hämtning inom 10 arbetsdagar

625

Extratjänster
Beskrivning av tjänst

Taxa inkl. moms (kronor)

Draghjälp, max enkel väg 60 meter
Extrasäck
Sortera Mera Station, hyra/vecka
Oförsedd tjänst
Flakbil/servicebil med förare, per/timme
Renhållningsfordon med förare/per timme
Extra personal/timme
Administrativ avgift/timme

95
78
625
3125
750
990
375
313

Hyra av behållare
Beskrivning av tjänst

Taxa inkl. moms (kronor)

140 liters kärl, per/månad

15

190 liters kärl, per/månad

15

370 liters kärl, per/månad

30

660 liters kärl, per/månad

55

8 m3 container, per/månad

446
3

Utställning och hemtagning - Container 8 m
Utställning och hemtagning - Kärl

1639
750

Kärl, kompostpåsar och tillbehör
Beskrivning av tjänst
140 liters kärl – Matavfall, per/styck

Taxa inkl. moms (kronor)
1005

190 liters kärl, per/styck

897

370 liters kärl, per/styck

1849

660 liters kärl, per/styck

3357

Kompostpåse, 9 liter, papper, 80 styck

29

Kompostpåse, 45 liter, papper, 50 styck
Kompostpåse, 140 liter, insatssäck i papper, 10 styck
Kompostpåse, 8-10 liter, bioplast, 1650 styck

934

Kompostpåse, 20 liter, bioplast, 400 styck

417

Kompostpåse, 37 liter, bioplast, 400 styck

995

Kompostpåse, 60 liter, bioplast, 240 styck

1921

Kompostpåse, insatssäck, 140 liter, bioplast,192 styck

1121

Papperssäckar, 50 styck

575

Plastsäckar, extra stark, 160 liter, 20 styck

388

Säckhållare, för 45 liters kompostpåse, per/styck

2157

Säckhållare, för 45 liters kompostpåse, inklusive avrinningskit, per/styck

2875

Sil för matavfall, per/styck

469

Tratt för matavfall, per/styck

450

Hylla till kompostkärl, per/styck

100

Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter
Beskrivning av tjänst

Taxa inkl. moms (kronor)

Tömning av kärl som kräver två personal

625

Överfullt kärl

125

Felsorteringsavgift Kärl

210

Felsorteringsavgift Container
Utebliven hämtning på grund av hinder (exempel bil i vägen, inte skottat, låsta
kärl)
Byte av kärl, inklusive övergång av gemensamt kärl och byte av trasigt kärl (ej för
verksamheter)

625

Kostnad för borttappat kärl, 140 liter (gäller vid hyra och för hushåll)

703

Kostnad för borttappat kärl, 190 liter (gäller vid hyra och för hushåll)

628

Kostnad för borttappat kärl, 370 liter (gäller vid hyra och för hushåll)

1294

Kostnad för borttappat kärl, 660 liter (gäller vid hyra och för hushåll)

2350

625
388

Hämtning av slam och fetter
Hämtningsavgift
Hämtning- och behandlingsavgift - Slamavskiljare (enligt turlista)
Hämtning sker enligt turlista som är planerad över en längre period. Tömning sker utefter föreskrift för
avfallshantering, kundens behov och område. Pris är angett för tömning per avloppsanläggning.
Taxa inkl. moms (kronor)

Anläggningstyp
0-6 m3

1220
3

6,1-9 m

1650

Tillägg per påbörjad m3 utöver 9 m3

185

Hämtning- och behandlingsavgift - Slamavskiljare (budad tömning)
Budad (beställd) tömning nom fem arbetsdagar. Pris är angett för tömning per avloppsanläggning
Taxa inkl. moms (kronor)

Anläggningstyp
0-6 m3

1595
3

6,1-9 m

2025
3

3

Tillägg per påbörjad m utöver 9 m

185

Hämtning- och behandlingsavgift - Sluten tank (budad tömning)
Budad (beställd) tömning nom fem arbetsdagar. Pris är angett för tömning per avloppsanläggning
Taxa inkl. moms (kronor)

Anläggningstyp
3

0-3 m

1395

3,1-6 m3

2010

3

6,1-9 m

2625
3

9,1-12 m

3715
3

12,1-15 m

4215
3

3

Tillägg per påbörjad m utöver 9 m

185

Hämtnings- och behandlingsavgift – Fosforfälla (enligt turlista)
Hämtning sker enligt turlista som är planerad över en längre period. Tömning sker utefter föreskrift för
avfallshantering, kundens behov och område. Pris är angett för tömning per avloppsanläggning.
Anläggningstyp

Taxa inkl. moms (kronor)

Fosforfälla

2750

Hämtning- och behandlingsavgift – Fettavskiljare (enligt turlista)
Hämtning sker enligt turlista och överenskommet intervall som är planerad över en längre period. Tömning sker
utefter föreskrift för avfallshantering, kundens behov och område. Pris är angett för tömning per anläggning.
Anläggningstyp
3

0-3 m

Taxa inkl. moms (kronor)
2100

3

3,1-5 m

Tillägg per påbörjad m3 utöver 5 m3

2450
285

Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter för hämtning av slam och fetter
Beskrivning av tjänst

Taxa inkl. moms (kronor)

Akut tömning vardagar 7-16, inom 24 timmar, + tömningskostnad

1225

Nattömning, 00:00 till 06:00

4000

Tömning övriga tider och helger

2500

extra slang, 20-30 meter

355

extra slang, 31-40 meter

515

extra slang, 41-50 meter

675

Lås till slambrunnslock

200

Framkörningsavgift om tömning ej kunnat ske

545

Lyft av lock som kräver två personal

625

Spol- och sugbil (debiteras per påbörjad timme)

1455

