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Våra kostnader är dina utgifter! 
Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd 
av skattemedlen.  

Regler och taxor 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Dorotea 
kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Det är också 
kommunfullmäktige som beslutar om avfallstaxan. 

Avgifterna gäller fr o m 2022-01-01, efter ett beslut i fullmäktige 2021-12-13, § 96. 

Tekniska enheten 
I Dorotea är det Tekniska enheten som sköter hämtning och behandling av 
hushållsavfall. Det är också till dem du vänder dig med de ansökningar och 
beställningar som nämns i denna information, se kontaktuppgifter på sista sidan. 

 

I alla priser som anges ingår moms. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.
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Vad får du för pengarna? 
En hundralapp i avgift används för att täcka flera kostnader. 

Farligt avfall, grovavfall, administration, service mm 32 kr 
Drift och underhåll av miljöstation och åvc där farligt avfall som t ex färgrester, lysrör 
och batterier samt grovavfall som t ex trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för 
vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt 
datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material. 

Avfallsinsamling och behandling  48 kr 
Inköp, drift och underhåll av kärl, transport av hushållsavfall samt energiåtervinning 

Moms      20 kr 
 

Fördelningen av kostnader för villa-abonnemang med lyfttaxa och 14-dagarstömning 
av kärl på 180-190 liter. 

En vanlig släpvagn. Och är räknat på normal höst/vårstädning eller mindre renovering 
(där materialet ryms på en normalstor släpvagn 150*260) cm ej höga lemmar. 
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Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter 

Fast kostnad för hushåll   Pris 2022    
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och 
miljöstationer.                                                                              

Lägenheter     703 kr per år    

Insamlings- och behandlingsavgift 
Avgiften består av en hämtnings- och behandlingsavgift beroende på kärlets storlek. 
Avgiften registreras vid tömning av kärlet 

Typ av avgift 2022 180-190 liter 360-370 liter 660-670 liter 
Rörlig avgift, per tömning 66 kr 133kr 232kr 

Extra säck 
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, 
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta 
Tekniska enheten. 

Extra säck     90 kr per säck.   

Extra hämtning 
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den 
ordinarie tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god 
tid. 

Extra hämtning    800 kr     

Överfullt kärl 
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att 
stänga.  

Överfullt kärl    125 kr      

Felsortering  
Vi tar ut en felsorteringsavgift för otillåtna saker i sopkärlet som upptäcks av 
chauffören med hjälp av fordonets kameror. Saker som glas, metall, glödlampor, 
elektronik. 

Felaktiga fraktioner i sopkärlen  200 Kr     

Byte av abonnemang och behållare 
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har 
abonnenten rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det 
datum abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per  
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      Pris 2022    

ändringstillfälle med: 

Ändring av abonnemang:   500 kr     

Grov- och trädgårdsavfall 
Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i 
hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet 
innehåller farliga ämnen. 

 

Till grovavfallet räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar m.m. samt mindre 
mängder trädgårdsavfall. Grovavfall och elavfall kan utan avgift lämnas till någon av 
återvinningscentralerna, detta ingår i grundavgiften. 

Farligt avfall 
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt 
farligt avfall kan lämnas utan avgift på återvinningscentralerna samt miljöboden. 
Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, 
fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall 
ingår också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri. 

Bygg- och rivningsavfall 
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor. För mindre mängder debiteras 
ingen avgift, är det större mängder (mer än en vanlig släpvagn) debiteras det enligt 
nedan.                                                                       

Bygg och rivningsavfall, per ton:   2968 kr    

Bygg och rivningsavfall, per kubik:  745 kr     

Rent, obehandlat trä/virke, per ton  937 kr    

Behandlat trä, per ton    2585 kr   

Tryckimpregnerat, per ton    3090 kr   

Sorteringsavgift                 925 kr/h   
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Avgifter för boende i villa 
     Pris 2022    

Fast kostnad för hushåll 
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och 
miljöstationer.                                                                        

Villor     1156 kr per år   

Insamlingsavgift och lyfttaxa 
Avgiften består av en hämtnings- och behandlingsavgift beroende på kärlets storlek. 

Avgiften registreras vid tömning av kärlet. 

Typ av avgift 2022 180-190 liter 360-370 liter  
Rörlig avgift, per tömning 66 kr 133 kr  

Extra säck 
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, 
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta 
Tekniska enheten. 

Extra säck     90 kr per säck.  

Extra hämtning 
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den 
ordinarie tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god 
tid. 

Extra hämtning    800 kr    

Överfullt kärl 
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att 
stänga.  

Överfullt kärl    125 kr    

Felsortering  
Vi tar ut en felsorteringsavgift för otillåtna saker i sopkärlet som upptäcks av 
chauffören med hjälp av fordonets kameror. Saker som glas, metall, glödlampor, 
elektronik. 

      Pris 2022   

Felaktiga fraktioner i sopkärlen  200 Kr    
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Byte av abonnemang och behållare 
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har 
abonnenten rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det 
datum abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per 
ändringstillfälle med: 

Ändring av abonnemang:   500 kr    

 
Grov- och trädgårdsavfall 
Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i 
hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet 
innehåller farliga ämnen. 

Till grovavfallet räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar m.m. samt mindre 
mängder trädgårdsavfall. Grovavfall och elavfall kan utan avgift lämnas till någon av 
återvinningscentralerna, detta ingår i grundavgiften. 

Farligt avfall 
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt 
farligt avfall kan lämnas utan avgift på återvinningscentralerna samt miljöboden. 
Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, 
fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall 
ingår också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri. 

Bygg- och rivningsavfall 
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor. För mindre mängder debiteras 
ingen avgift, är det större mängder (mer än en vanlig släpvagn) debiteras det enligt 
nedan. 

Bygg och rivningsavfall, per ton:   2968 kr   

Bygg och rivningsavfall, per kubik:  745 kr    

Rent, obehandlat trä/virke, per ton  937 kr    

Behandlat trä, per ton    2585 kr   

Tryckimpregnerat, per ton    3090 kr   

Sorteringsavgift                 925 kr/h   
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     Pris 2022   

Avgifter för fritidsboende 
 

Som fritidshusägare kan man – om man av någon anledning inte kan ha sopkärl – köpa 
betalsäck. I säckavgiften ingår tömningsavgiften. Säcken kan sedan lämnas till 
inköpsstället i kärl avsett för betalsäckar. 

Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl.a. bekostar återvinningscentraler 
och miljöstationer.                                  

Fritidshus    930 kr per år   

Insamlings- och behandlingsavgift 
Avgiften består av en hämtnings- och behandlingsavgift beroende på kärlets storlek. 
Avgiften registreras vid tömning av kärlet. 

Typ av avgift 2022 180-190 liter   
Rörlig avgift, per tömning 66 kr   

 
Vägföreningar med fritidshusbebyggelse kan teckna ett abonnemang för hämtning- 
och behandling, även för större kärl. Grundavgift belastar då varje fastighet medan 
föreningen belastas med hämtning- och behandlingsavgift. 

Betalsopsäck 
I stället för att ha ett sopkärl kan fritidshusägare köpa betalsopsäckar. Säckarna säljs 
styckevis eller i rullar om 10 st. 

När säcken fyllts kan den efter kontakt med personal på säljstället lämnas där. 

Betalsopsäckar    85 kr/st   

Extra säck 
För egen extra säck på högst 160 liter och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, 
debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta 
Tekniska enheten. 

Extra säck     90 kr per säck  

Extra hämtning 
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den 
ordinarie tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god 
tid. 

Extra hämtning    800 kr    
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      Pris 2022   

 
Överfullt kärl 
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att 
stänga.  

Överfullt kärl    125 kr    

Felsortering  
Vi tar ut en felsorteringsavgift för otillåtna saker i sopkärlet som upptäcks av 
chauffören med hjälp av fordonets kameror. Saker som glas, metall, glödlampor, 
elektronik. 

Felaktiga fraktioner i sopkärlen  200 Kr    

Byte av abonnemang och behållare 
Hyran av sopkärlet ingår insamlings- och behandlingsavgiften. En gång per år har 
abonnenten rätt att ändra antal och storlek på kärl utan extra avgift, räknat från det 
datum abonnenten ändrade förra gången. Vid tätare ändringar tas en avgift ut per 
ändringstillfälle med: 

Ändring av abonnemang:   500 kr    

Grov- och trädgårdsavfall 
Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i 
hushållsavfallet på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet 
innehåller farliga ämnen. 

Till grovavfallet räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar m.m. samt mindre 
mängder trädgårdsavfall. Grovavfall och elavfall kan utan avgift lämnas till någon av 
återvinningscentralerna, detta ingår i grundavgiften. 

Farligt avfall 
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt 
farligt avfall kan lämnas utan avgift på återvinningscentralerna samt miljöboden. 
Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, 
fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall 
ingår också i gruppen farligt avfall, inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri. 
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       Pris 2022   

 

 

Bygg- och rivningsavfall 
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor. För mindre mängder debiteras 
ingen avgift, är det större mängder (mer än en vanlig släpvagn) debiteras det enligt 
nedan.                                                                                                   

Bygg och rivningsavfall, per ton:   2968 kr    

Bygg och rivningsavfall, per kubik:  745 kr    

Rent, obehandlat trä/virke, per ton  937 kr    

Behandlat trä, per ton    2585 kr   

Tryckimpregnerat, per ton    3090 kr   

Sorteringsavgift                 925 kr/h   
 
 
Latrin (utedass) 

Latrinkärl hämtas och omhändertas mot ersättning. Latrinkärlet måste vara stabilt, ha 
ett tättslutande lock samt greppvänlig lyftkant. Kärlet får rymma max 40 liter och väga 
max 15 kg. Detta gäller även om latrinkärlet lämnas själv på ÅVC. Lämnas latrinkärlet 
in på ÅVC ska det läggas i behållare för brännbart avfall. 

Hämtning och omhändertagande av latrinkärl  1 500 kr  

Inlämning av latrinkärl     500 kr*  

*Meddela Tekniska enheten innan latrinkärl lämnas in. 
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Slamtömning brunn och tank 
       Pris 2022   

Ordinarie tömning. I grundavgiften ingår slangdragning upp till 21 meter.  

För extra slang tillkommer ytterligare avgift.                                               

Slamvolym Högst Avgift 

 1 – 6 m3 1733 kr                            

 7 - 10 m3 3141 kr                            

 11 m3 och mer 3455kr och 350 kr              
per m3 över 11 m3                     

Slutna tankar 5-10 m3 3141 kr                             

   
Bad- disk och tvättbrunn  866 kr                               

   
Extra slang, 22-35 m  140 kr                               
Extra slang, 36-55 m  282 kr                               
Extra slang, över 55 m   978 kr                               

   
Vid samtidig tömning av en extra brunn/tank på samma fastighet tillkommer 900 kr per 
enhet – under förutsättning att de har samma tömningsintervall. 

 

För extra slamtömning (budning) gäller ordinarie pris enligt ovan plus ett tillägg för: 
Tömning av brunn inom 8 dygn 2000 kr                        
Tömning av brunn inom 24 timmar 5000 kr                        
Tömning av tank inom 8 dygn                                             2000 kr                         
Tömning av tank inom 24 timmar 5000 kr                        
Tömning under helg 5000 kr                        
  

Timpris vid extraordinära problem vid tömning 1755 kr/h                    

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske 896 kr                       
Krav på närvaro vid tömning/specificerad 
tömningstid 

896 kr                       

Lyft av tungt lock som kräver två personal 896 kr                       

Extra slamtömning beställs via Dorotea kommun, även e-post kan användas vid 
budning 8-dygn. 
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Företag och verksamheter 
R       Pris 2022   

Avgifter för företag och verksamheter 

Fast kostnad för företag och verksamheter 
I Dorotea kommun har de företag och verksamheter som betalar en fast avgift rätt att 
nyttja kommunens återvinningscentraler.                                 

Företag och verksamheter    1042 kr per år  

Insamlingsavgift och lyfttaxa 
Avgiften består av en behållaravgift samt en avgift som registreras vid tömning av 

behållaren 

Typ av avgift 2022 För hushållsavfall 
    

   190 liter 
 

370 liter 

Rörlig avgift, per tömning.  66 kr 133 kr     

Verksamhetsavfall 
Kärl för brännbart verksamhetsavfall    hyra                     190 liter 150 kr/år 

                                                                                                   370 liter 250 kr/år 

Företag är fria att själv anlita transportör för sitt brännbara verksamhetsavfall. 
Brännbart verksamhetsavfall som lämnas till kommunen måste ofta bearbetas innan 
förbränning, vilket medför en extrakostnad. Detta ska därför vägas in vid Dorotea 
Återvinningscentral och debiteras sedan enligt nedan. 

Avgift per ton brännbart verksamhets-                                        
avfall       2959 kr/ ton   

Deponi för inert avfall 
Inert avfall kan lämnas till kommunen för deponi. Avfallet ska vägas in vid Dorotea 
Återvinningscentral. 

Avgift för inert avfall till deponi   3526 kr/ton   

 

      Pris 2022    

debiteras extra. OBS! Förbeställning ska göras minst tre vardagar innan, kontakta 

 
 Inert avfall är avfall som inte förändras nämnvärt. Det innebär att det inte löses upp, inte brinner och 
inte reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt. Det ska i princip inte finnas några föroreningar 
i avfallet eller det vatten som kan komma från en avfallsdeponi med inert avfall. Exempel på inert avfall 
är jord, sten, keramik, glas, tegel, betong mm. 
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Tekniska enheten. 

Extra säck     90 kr per säck.  

 
Extra hämtning 
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift plus den 
ordinarie tömningsavgiften. Extra hämtning ska beställas hos Tekniska enheten i god 
tid. 

Extra hämtning    800 kr    

Överfullt kärl 
Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Överfullt kärl innebär att locket inte går att 
stänga.  

Överfullt kärl    125 kr    

Felsortering  
Vi tar ut en felsorteringsavgift för otillåtna saker i sopkärlet som upptäcks av 
chauffören med hjälp av fordonets kameror. Saker som glas, glödlampor, elektronik. 

Felaktiga fraktioner i sopkärlen  200 Kr    

Byte av abonnemang och behållare 
Vid byte tas en extra hyra ut i byte av kärlstorlek: 

Ändring av abonnemang:   250kr    

Vågkort  

Kortavgift våg kort    100 Kr    

Borttappat / ej återlämnat kort  200 kr    

Bygg- och rivningsavfall 
Bygg och rivningsavfall ingår inte i hushållssopor.  

 
Sorterat material från företag och verksamheten             

PVC-plast, per ton         2 935 kr   
Rent trä,  per ton      935 kr   
Tryckimpregnerat trä, per ton  3090 kr    
Behandlat trä per ton                                  2585 kr   
Sorteringsavgift    925 kr/h   
Oljeavfall 
Oljeavfall /m3    966 kr    
      Pris 2022   
Oljeavfall, 200 liters fat   370 kr     
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Oljeavfall, dunkar 1-20 liter      7 kr/liter    
Oljeavfall, väl tömda oljefat    45 kr/st   
Oljeavfall, oljefilter      15 kr/st   
Oljeavfall, hydraulslang     45 kr/kg   
 
PCB olja tas ej emot 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt farligt avfall från företag 
 

Farligt avfall från företag och verksamheter tas ej emot utan hänvisas till annan aktuell 

mottagare. 

 

Elektronik – vitvaror 
Elektronik/kg, ej producent 
material. Inbyggt elmaterial, per kg  16 kr    

Kylmöbler, vitvaror mindre 
än 0,6 x 0,6 x 2,0 meter                  Fritt 
 
Kyldiskar, stora frysskåp  
och dylikt, per st    1810 kr   
 
Värmepumpar per st   1810 kr   
 
Färg      7 kr/kg   
Kemikalier      24 kr/kg   
Sprayburkar     30 kr/kg   
Engångsbehållare gas   80 kr/kg   
Glykol     15 kr/liter   
Brandsläckare    60 kr/kg   
 
Övrigt 
 
I de fall återvinning inte kan ske, tillkommer en hanteringsavgift motsvarande faktisk 
kostnad. 
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Sopbilens hämtschema             

Måndagar jämna veckor 
Dabbnäs, Avasjö, Borga, Storjola, Sutme. 

Tisdagar jämna veckor 
Dorotea samhälle 

Onsdagar udda veckor 
Granberget, Häggås, Mårdsjö, Risnäset, Lajksjö, Svanaby, 
Granåsen, Lavsjö, Grynberget, Bergbacka. 

Torsdagar udda veckor 
 Skavåsen, Ullsjöberg, Storberget, Fågelsta, Rockvattnet, Bellvik, 
Nappsjö, Lövstrand, Sörstrand, Arksjö, Västra och Östra Ormsjö, 
Månsberg, Barnäs, Granliden, Veksjön, Tvåtjärn, Avaträsk, 
Måntorp, Fjälltuna,(veckotömningar samhället). 

Fredagar udda veckor 
Rajastrand, Högland, Storbäck, Risbäck, Brännåker. 

 

Är din by inte uppräknad ovan? Kontakta då Tekniska enheten på  
0942-140 00 eller britta.bjorklund@dorotea.se så talar vi om när din 
soptunna töms! 

mailto:britta.bjorklund@dorotea.se
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Beställning av extra sophämtning 
Behöver du extra sophämtning utöver den hämtning som sker varannan vecka, 
behöver du fylla i denna beställningsblankett. Beställning måste göras två veckor i 
förväg. 

Extra hämtning debiteras med en framkörningsavgift på 800 kr samt ordinarie 
tömningsavgift. 

 

Kunduppgifter 

För- och efternamn Anläggningsnummer (framgår av 
fakturan) 

            

Adress där hämtning ska ske 

      

Telefonnummer E-postadress 

            

 

Storlek på kärl 

  190 liter. Antal:       

 370 liter. Antal:       

 

Extratömning önskas vecka:       

 

Blanketten skickas till: Dorotea kommun, Teknik och service, 917 81 Dorotea, eller med 
e-post till britta.bjorklund@dorotea.se. 

 

Blanketten finns även på www.dorotea.se. Vill du hellre att vi skickar det går det bra 
att kontakta oss 

mailto:britta.bjorklund@dorotea.se
http://www.dorotea.se/
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Om du har frågor är du välkommen att kontakta Tekniska enheten via kommunväxeln 
0942-140 00, måndag – fredag 08.00-15.00  

Det går också bra att skicka e-post: info@dorotea.se 

mailto:info@dorotea.se

