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Restavfall – grönt kärl

För restavfallet tillhandahålls varje villa 
och fritidshus ett 190 liters grönt kärl. 
Möjlighet finns att förändra kärlets stor-
lek samt komplettera med fler kärl. 

Flerfamiljshus väljer antal kärl och 
storlek, och dessa kärl debiteras som 
extrakärl.

Verksamheter tillhandahålls ett 370 
liters grönt kärl i grunden. Möjlighet 
finns att förändra kärlets storlek samt 
komplettera med fler kärl. 

Flerfamiljshus och verksamheter kan även beställa tömning 
av bottentömmande behållare. Bottentömmande behållare 
bekostas av fastighetsägaren.

Gemensam behållare som nyttjas av flera kunder används 
enbart i undantagsfall när förutsättningar för eget kärl 
saknas. I avgiften för den gemensamma behållaren ingår 
grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift. Priset baseras 
på en schablon som utgår från antal boende i en- och två-
familjshus samt uppskattad medelvikt och antal hämtningar 
av restavfall per person i kommunen. Kunder på Ulvön be-
talar av praktiska skäl avgift för gemensam behållare trots 
att de har enskilda sopkärl.

Antagen av kommunfullmäktige 30 november 2009 § 211.

Med ändringar beslutade av kommunfullmäktige den  
29 november 2021 § 269 att gälla fr o m 1 januari 2022.

Med avfall och slam avses i detta dokument avfall under 
kommunens ansvar enligt miljöbalkens 15 kapitel.

1 Behållare för avfall

Taxa för avfall och slam 
i Örnsköldsviks kommun

Matavfall – brunt kärl

Frivillig utsortering av matavfall erbjuds 
alla kunder på fastlandet med eget kärl/
behållare.

Villor och fritidshus som önskar separat 
kärl för matavfall tillhandahålls ett 140 
liters brunt kärl. I abonnemanget ingår 
även påsar att lägga matavfallet i samt 
påshållare. Möjlighet finns att komplet-
tera med fler kärl. 

Flerfamiljshus och verksamheter väljer 
antal kärl, och dessa kärl debiteras som extrakärl. I abonne-
manget ingår även påsar (9 liter) att lägga matavfallet i samt 
påshållare till dessa. 

Flerfamiljshus och verksamheter kan även beställa tömning 
av bottentömmande behållare. Bottentömmande behållare 
bekostas av fastighetsägaren.
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2 Avgifter
Taxan för avfall och slam är uppdelad i flera delar där varje 
del har det innehåll som beskrivs i detta avsnitt. Taxans upp-
byggnad framgår av illustrationen nedan.

Miljöstyrande taxa tillämpas som innebär att separat utsor-
tering av matavfall premieras med lägre taxa.

Lagstadgad mervärdesskatt, moms, uppgår f n till 25 %.

Grundavgift

Grundavgiftens belopp beror på typ av abonnemang/bo-
endeform. Olika grundavgifter gäller för en- och tvåfamiljs-
hus, flerfamiljshus, fritidshus och verksamhet. I samtliga 
fall täcker grundavgiften kostnader för avfallsplanering, 
administration och service. Grundavgiften för en- och två-     
familjshus samt fritidshus täcker även kostnader för ett 
grönt och i förekommande fall ett brunt kärl. I grundavgiften 
för flerfamiljshus ingår inget sopkärl, utan önskat antal kärl 
debiteras som tilläggstjänst (extrakärl). I grundavgiften för 
verksamheter ingår ett grönt kärl. 

För hushållen ingår även tillgång till återvinningscentral in-
klusive hantering av farligt avfall. Verksamheter betalar extra 
för detta.

Tilläggs- 
tjänst

Tilläggs- 
tjänst

Tilläggs- 
tjänst

Tilläggs- 
tjänst

Tilläggs- 
tjänst

Viktavgift

Tilläggs- 
tjänst

Hämtningsavgift

Grundavgift

Taxans uppbyggnad

Grundavgift betalas av 
alla, men varierar beroen-
de på typ av abonnemang 
och boendeform.

Hämtnings- och viktavgift 
debiteras vid de tillfällen 
när kunden väljer att få sin 
behållare tömd.

Tilläggstjänster beställs 
av kunden själv via Mivas 
kundservice.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och be-
hållare. Hämtningsavgiften täcker kostnader för att hämta 
avfallet från hushåll och verksamheter. Vid ordinarie hämt-
ning av utsorterat matavfall utgår ingen hämtningsavgift. 

Viktavgift

Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som lämnats i 
behållaren. Avgiften täcker kostnader för behandling av av-
fall via förbränning (restavfall) respektive rötning (matavfall). 
Vid utsortering av matavfall är viktavgiften för både mat-
avfall och restavfall mindre än en tredjedel av viktavgiften 
där matavfall och restavfall läggs tillsammans.

Slamtömning

Avgift för slamtömning avser fastigheter med egen avlopps-
anläggning. Avgiften täcker kostnader för hämtning och 
behandling av slammet. 

Tilläggstjänst

Exempelvis extrakärl, dragväg, extra tömning, hämtning 
av grovavfall samt engångsemballage för latrin och hämt-
ning av latrin. I grundavgiften för flerfamiljshus ingår inget 
sopkärl, utan önskat antal kärl debiteras som tilläggstjänst 
(extrakärl) som i detta fall är en obligatorisk avgift.
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3 Avgifter vid egen behållare

Grundavgift

Grundavgiften betalas årligen.

GRUNDAVGIFT Exkl moms Inkl moms

En- och tvåfamiljshus 1 106,00 kr 1 382,50 kr

Flerfamiljshus, per lägenhet 270,80 kr 338,50 kr

Fritidshus, sommar (v 22–39) 476,00 kr 595,00 kr

Fritidshus, vinter (v 46–19) 704,00 kr 880,00 kr

Verksamhet 842,00 kr 1 052,50 kr

Verksamhet, sommar (v 22–39) 476,00 kr 595,00 kr

Hämtningsavgift kärl

Ordinarie hämtningsintervall är var fjortonde dag året om. 
Tätare hämtningsintervall och extra tömningar kan beställas 
vid behov genom att kontakta Mivas kundservice. Hämt-
ningsintervallet gäller kundens samtliga kärl.

HÄMTNINGSINTERVALL  
VAR 14:E DAG

 
Exkl moms

 
Inkl moms

Brunt 140 liter, per hämtning 0,00 kr 0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning 17,60 kr 22,00 kr

Grönt 370 liter, per hämtning 30,40 kr 38,00 kr

Grönt 660 liter, per hämtning 54,00 kr 67,50 kr

HÄMTNINGSINTERVALL 
VAR 7:E DAG

 
Exkl moms

 
Inkl moms

Brunt 140 liter, per hämtning 0,00 kr 0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning 24,60 kr 30,75 kr

Grönt 370 liter, per hämtning 39,20 kr 49,00 kr

Grönt 660 liter, per hämtning 64,60 kr 80,75 kr

HÄMTNINGSINTERVALL 
TVÅ GÅNGER PER VECKA

Exkl moms Inkl moms

Brunt 140 liter, per hämtning 0,00 kr 0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning 54,00 kr 67,50 kr

Grönt 370 liter, per hämtning 72,40 kr 90,50 kr

Grönt 660 liter, per hämtning 116,00 kr 145,00 kr

Hämtningsavgift bottentömmande behållare för 
flerfamiljshus och verksamheter

Hämtning sker var sjunde eller var fjortonde dag. 

HÄMTNING BOTTEN- 
TÖMMANDE BEHÅLLARE

 
Exkl moms

 
Inkl moms

Bottentömmande behållare 
matavfall, per hämtning

0,00 kr 0,00 kr

Bottentömmande behållare 
restavfall, per hämtning

488,00 kr 610,00 kr

Viktavgift

Viktavgiften gäller utifrån kundens val att låta matavfallet 
hämtas separat. Viktavgiften gäller kundens samtliga kärl/
behållare.

VIKTAVGIFT Exkl moms Inkl moms

Viktavgift där matavfall  
sorteras i separat kärl/ 
behållare, per kilo

0,88 kr 1,10 kr

Viktavgift där matavfall ej 
sorteras i separat kärl/ 
behållare, per kilo

3,17 kr 3,96 kr

4 Avgifter vid gemensam behållare
Gemensam behållare som nyttjas av flera kunder används 
enbart i undantagsfall när förutsättningar för eget kärl 
saknas. I avgiften ingår grundavgift, hämtningsavgift och 
viktavgift baserad på en schablonberäkning samt nycklar 
till den gemensamma behållaren. Avgiften betalas årligen.  
Kunder på Ulvön betalar av praktiska skäl avgift för gemen-
sam behållare trots att de har enskilda sopkärl.

GEMENSAM BEHÅLLARE Exkl moms Inkl moms

En- och tvåfamiljshus, per kund 1 980,00 kr 2 475,00 kr

Fritidshus, sommar (v 22–39), 
per kund

724,00 kr 905,00 kr

Extra nycklar 140,80 kr 176,00 kr
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5 Tilläggstjänster
Tilläggstjänster beställs via Mivas kundservice.

Extrakärl

Extrakärl tillhandahålls flerfamiljshus och till de kunder som 
har behov av fler kärl än det som ingår i grundavgiften. I 
grundavgiften för flerfamiljshus ingår inget sopkärl, utan 
önskat antal kärl debiteras som tilläggsavgift (extrakärl).  
Kunder som har ett eller flera extrakärl debiteras en årlig 
avgift per kärl. 

EXTRAKÄRL Exkl moms Inkl moms

Brunt extrakärl 140 liter 174,80 kr 218,50 kr

Grönt extrakärl 190 liter 188,80 kr 236,00 kr

Grönt extrakärl 370 liter 336,80 kr 421,00 kr

Grönt extrakärl 660 liter 581,60 kr 727,00 kr

Byte av kärl

Byte av kärlstorlek på kundens begäran. 

BYTE AV KÄRL Exkl moms Inkl moms

Byte av kärlstorlek 196,00 kr 245,00 kr

Kärllås

Montering av lås till kärl på kundens begäran.

KÄRLLÅS Exkl moms Inkl moms

Kärllås inklusive montering 396,00 kr 495,00 kr

Extra nycklar 46,80 kr 58,50 kr

Utsättning/hemtagning av kärl

Utsättning och hemtagning av kärl på kundens begäran.

UTSÄTTNING/HEMTAGNING Exkl moms Inkl moms

Utsättning/hemtagning,  
per tillfälle

196,00 kr 245,00 kr

Extra säck

Extra säck bredvid ordinarie kärl. Ordinarie viktavgift till-
kommer. Extra säck kan inte beställas för utsorterat mat-
avfall, utan endast för restavfall.

EXTRA SÄCK Exkl moms Inkl moms

Extra säck, per säck 53,20 kr 66,50 kr

Extra tömning

För beställd extra tömning inom fyra arbetsdagar tillkom-
mer ordinarie hämtnings- och viktavgift. 

För beställd brådskande tömning vardagar inom 24 timmar 
tillkommer ordinarie viktavgift.

EXTRA TÖMNING Exkl moms Inkl moms

Extra tömning 
kärl, per hämtning

232,40 kr 290,50 kr

Extra tömning bottentömmande 
behållare, per hämtning 

 
972,00 kr

 
1 215,00 kr

Brådskande extra tömning 
kärl, per timme

 
1 192,80 kr

 
1 491,00 kr
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Hämtning av grovavfall och elektronik  
(gäller endast privatpersoner på fastlandet och Norra Ulvön)

Privatpersoner debiteras en administrativ avgift för hämt-
ning av skrymmande avfall (vitvaror, elektronik och grov-
avfall) enligt särskild turlista. För hämtning utöver ordinarie 
turlista debiteras timpris. Max fem kollin per tillfälle.

HÄMTNING GROVAVFALL/ 
VITVAROR/ELEKTRONIK

 
Exkl moms

 
Inkl moms

Hämtning enligt ordinarie 
turlista, per tillfälle

247,20 kr 309,00 kr

Hämtning utöver ordinarie 
turlista, per timme

1 192,80 kr 1 491,00 kr

Dragväg en- och flerfamiljshus

Dragväg tillhandahålls till de kunder som har behov av att få 
sitt kärl framdraget till sopbilen. Priset beror på dragvägens 
längd och kärlets storlek. 

DRAGVÄG 1-10 METER Exkl moms Inkl moms

Tillägg för dragväg brunt kärl 
140 liter, per hämtning

20,00 kr 25,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 
190 liter, per hämtning

20,00 kr 25,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 
370 liter, per hämtning

30,40 kr 38,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 
660 liter, per hämtning

41,20 kr 51,50 kr

DRAGVÄG 11-50 METER Exkl moms Inkl moms

Tillägg för dragväg brunt kärl 
140 liter, per hämtning

30,00 kr 37,50 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 
190 liter, per hämtning

30,00 kr 37,50 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 
370 liter, per hämtning

46,40 kr 58,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 
660 liter, per hämtning

62,00 kr 77,50 kr

Leverans av papperspåsar till en- och flerfamiljshus

Papperspåsar för matavfall kan hämtas på Mivas återvin-
ningscentraler samt hos kundservice på Sjögatan 4A. De 
finns även att tillgå på ett antal livsmedelsbutiker. Aktuella 
butiker finns på vår webbplats miva.se/matavfallspåsar.

Leverans av papperspåsar för matavfall sker inom 20 arbets-
dagar.

LEVERANS AV  
PAPPERSPÅSAR

 
Exkl moms

 
Inkl moms

Leverans av papperspåsar  
till en- och tvåfamiljshus,  
per tillfälle (två buntar)

130,00 kr 162,50 kr

Leverans av papperspåsar  
till flerfamiljshus,  
per tillfälle (pall)

696,40 kr 870,50 kr



6 Hämtning av returpapper
Entreprenör som hämtar returpapper hos flerfamiljshus eller 
verksamhet får maximalt ta ut följande ersättning per hämt-
ning. Hyra av behållare ska ingå i priset.

HÄMTNING RETURPAPPER Exkl moms Inkl moms

Behållare upp till 660 liter,  
per hämtning

160,00 kr 200,00 kr

Behållare över 660 liter,  
per hämtning

1 360,00 kr 1 700,00 kr

7 Slam från avloppsbrunnar och tankar
Enligt Föreskrifter om avfallshantering i Örnsköldsviks kom-
mun skall tömning av slam från slamavskiljare med anslutet 
wc-avlopp ske minst en gång per år för permanentboende. 
För slamavskiljare utan anslutet wc-avlopp skall tömning 
ske minst en gång vartannat år. Fritidshusens slamavskiljare 
skall tömmas vartannat år eller var fjärde år om fritidshuset 
inte har anslutet wc-avlopp. Längre tömningsintervall kan     
ansökas hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens 
Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsyns-
myndighet.

Om du som kund vet att du uthålligt behöver tömning mer 
än en gång under perioden vecka 20–45 kan detta läggas 
in i den ordinarie planeringen av körturerna och utföras till 
ordinarie taxa. Detta under förutsättning att Mivas kundser-
vice meddelas senast den 15 mars samma år.  

För att slamtömningen ska kunna utföras finns det ett antal 
praktiska regler fastighetsägaren är skyldig att följa. Kan en 
brunn/tank inte tömmas på grund av att någon av reglerna 
inte har uppfyllts debiteras en framkörningsavgift enligt 
fastställd taxa. Alla praktiska regler finns på Mivas webb-
plats miva.se/slam.

Ordinarie tömning

Vid regelbunden hämtning efter fastställd körturlista med 
max erforderlig slanglängd 20 meter debiteras nedanstå-
ende avgifter. Framkörningsavgift debiteras då något på 
kundens fastighet orsakat att tömning inte kunnat ske.

SLAMTÖMNING Exkl moms Inkl moms

Grundavgift för volym  
upp till 2 kbm, per tömning

1 427,20 kr 1 784,00 kr

Tillägg för volym  
över 2 kbm, per kbm

230,00 kr 287,50 kr

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter utgår vid tömning utöver ordinarie körtur-
lista och om extra slang behövs.

För budad tömning sker tömning inom 7 arbetsdagar. 
För akut tömning sker tömning inom 24 timmar.

TILLÄGGSAVGIFTER 
SLAMTÖMNING

 
Exkl moms

 
Inkl moms

Budad tömning,  
tillägg utöver ordinarie taxa

532,80 kr 666,00 kr

Akuttömning,  
tillägg utöver ordinarie taxa

1 048,00 kr 1 310,00 kr

Extralång slang, 21-35 meter 85,20 kr 106,50 kr

Extralång slang, 36-50 meter 344,00 kr 430,00 kr

Extralång slang, 51-65 meter 590,40 kr 738,00 kr

Framkörningsavgift då  
tömning inte kunnat ske

745,60 kr 932,00 kr

Timtaxa vid extraordinära 
problem vid tömning

1 192,80 1 491,00 kr

8 Latrin i engångsemballage
Behållare för uppsamling av latrin hämtas hos Mivas kund-
service på Sjögatan 4A och lämnas till Må återvinningscen-
tral. Latrin kan efter beställning hos Miva även hämtas vid 
fastighet på fastlandet. Hämtning sker inom 7 arbetsdagar. 

LATRIN Exkl moms Inkl moms

Latrinbehållare, per styck 85,60 kr 107,00 kr

Sittring, per styck 115,20 kr 144,00 kr

Hämtning av max 2 behållare,  
per tillfälle

600,00 kr 750,00 kr

9 Fosforfilter
Alla med enskilt avlopp måste rena fosfor, men endast 
under specifika förutsättningar behövs fosforfilter som kom-
plement. Filtermaterialet byts regelbundet och det använda 
filtermaterialet klassas som avfall under kommunens ansvar. 
I avgiften ingår tömning och behandling av filtermassan.

FOSFORFILTER Exkl moms Inkl moms

Filtermassa med vikt  
upp t o m 500 kg, per tillfälle

2 512,00 kr 3 140,00 kr

Filtermassa med vikt  
över 500 kg, per tillfälle

3 112,00 kr 3 890,00 kr
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Kundservice:  0660-330 400, info@miva.se
Öppettider:  måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan:  0660-330 330
Växel:  0660-330 300
Webbplats:  www.miva.se
Besöksadress:  Sjögatan 4A, Örnsköldsvik

En del av ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

Ansvar

Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, 
Avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter om avfalls-
hantering för Örnsköldsviks kommun. Kommunens avfalls-
ansvar verkställs av Miva som ansvarar för bortforsling och 
slutgiltigt omhändertagande av avfall under kommunens 
ansvar enligt miljöbalkens 15 kapitel. 

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering 
skall ägare av fastighet inom kommunen betala avgifter 
(grundavgift, hämtnings- och viktavgift för restavfall) enligt 
denna taxa. 

Miva äger rätt att bedöma enskild kunds önskemål om 
utförd tjänst utifrån kostnads-, arbetsmiljö- och miljöper-
spektiv.

Betalning

Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Avgiften skall erläggas 
till Miva.

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för 
fakturering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fas-
tighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Betalas inte debiterat belopp inom föreskriven tid, erläggs 
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från räkningens förfal-
lodag tills dess betalning sker. Utöver detta tillkommer 
kravavgifter.

Förändringar i abonnemang

Förändringar av löpande abonnemang skall skriftligen an-
mälas till Miva minst en månad i förväg.

Kund som under en period av 6 månader inte sorterar något 
matavfall i separat brunt kärl, trots att sådant abonnemang 
valts, förlorar rätten till det bruna kärlet och får fortsätt-
ningsvis slänga matavfall som restavfall i det gröna kärlet 
med den högre viktavgiften.

Övriga tjänster

I de fall Miva utför tjänster som ej kan beräknas enligt denna 
taxa, betalas avgift som motsvarar Mivas självkostnader.

Fyllnadsgrad och vikt

Sopkärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas. 
Vägledande maxvikt är 70 kilo för 140, 190 och 370 literskärl 
samt 100 kilo för 660 literskärl. För maxvikter och dragmot-
stånd tillämpas arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter.

Beställning av extra tömning eller  
hämtning av extra säck

Beställning av extratömning eller extra säck vid ordinarie kärl 
ska anmälas till Mivas kundservice minst 2 dagar i förväg.

Krav på dragväg

Dragvägen måste vara en hårdgjord, jämn och halkfri yta. 
Lutningen får vara maximalt 1 meter per 12 meter väg. 

Felsorteringsavgift

Om farligt avfall upptäcks i behållaren för restavfall debite-
ras en avgift på 200 kr/tillfälle (160 kr exkl moms).

Kund som vid upprepade tillfällen sorterar fel i kärlet för 
matavfall förlorar rätten till det bruna kärlet och får fortsätt-
ningsvis slänga matavfall som restavfall i det gröna kärlet 
med den högre viktavgiften.

Reservavgift för vägning

Om vågutrustningen är ur funktion vid tömningstillfället 
träder en reservavgift in. Miva räknar då fram ett viktmedel-
värde utifrån de senaste tömningarna hos kunden. Kunden 
debiteras kostnaden för detta viktmedelvärde.

Ändring av taxor och avgifter

Miva äger rätt att reglera taxan enligt Avfallsindex A12. Bas-
månad är juni 2016.

Allmänna bestämmelser om insamling av avfall 
inom Örnsköldsviks kommun


