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Avfallstaxa
Taxan, inklusive skatt och moms, gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Vad ingår i avgifterna?
Moms
• Moms läggs på samtliga avgifter och  

skatter. Skattesatsen är 25%.

Behandlingsavgift
• Förvaring, mellanlagring, transport och 

omlastning.

• Behandling genom förbränning  
och rötning.

• Skötsel och hantering på deponi- och bio-
gasanläggning samt återvinningscentraler.

Hämtningsavgift
• Insamling av hushållsavfall. Personal  

och fordon.

Grundavgift
• Projektering, bygglov, samt utveckling av 

verksamheten.

• Information och admininstration.

• Avslutning och täckning, efterbehand-
ling och kontrollprogram för deponier, 
miljöavgifter, tillståndsansökningar, 
internhyror samt räntor och amortering 
på investeringar.

• Informationsåtgärder kring  
avfallsförebyggande.

En- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt kontor och verksamheter  
betalar skilda grundavgifter efter den service som ingår i abonnemanget. 

Grundavgift ska betalas per hushåll, lägenhet eller verksamhet. Grunden för antalet 
grundavgifter baseras på antal kök, eller utrustning för möjlighet till uppvärmning 
av livsmedel.

Prisändringar kan ske vid ny eller ändrad lagstiftning.

Ungefärlig fördelning av den 
miljöstyrande taxan.



De visionära målen är följande:
• Klättra uppför avfallstrappan

Vi ska som samhälle sträva efter de översta stegen i avfallstrappan – förebygga 
avfallet och återanvända. Genom att återanvända minskar vi andelen nyproducer-
at och ger dessutom produkterna en längre livstid! 
Exempel på mål: Senast år 2022 ska nettomängden återbrukat material inklusive 
textilier öka till 11 kg/invånare och år från 5,4 kg/invånare och år 2017.

• Förebygga resursslöseri
Jorden har ändligt med resurser och vi behöver nyttja dem mer varsamt och effe-
ktivt. Exempelvis är det onödigt att plast som kan återvinnas minst sju gånger ska 
hamna i förbränningsugnen med en gång eller ännu värre, hamna i naturen där det 
bryts ned till mikroplaster och förorenar.

Exempel på mål: Senast år 2022 ska mängden felsorterade förpackningar och tid-
ningar i restavfallet minska till 42 kg/invånare och år från 80 kg per invånare och 
år 2017.

• Minska hushållsavfallets farlighet
När det farliga avfallet så som batterier, kemikalier och mediciner hamnar fel kan 
det få stora konsekvenser och därför är det viktigt att minimera det felsorterade 
avfallet. 

Exempel på mål: Senast år 2022 ska inget farligt avfall eller elavfall förekomma i 
hushållets restavfall.
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Avfallsplan
Den senaste avfallsplanen började gälla år 
2018 och har mål satta till år 2022.

Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna 
den kommunala renhållningsordningen som ska fin-
nas i varje kommun. Renhållningsordningen är ett 
styrande dokument för hur kommunen ska arbeta 
med hanteringen av avfall samt vad kommuninvå-
nare har för rättigheter och skyldigheter. 

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. Det är ett politiskt do-
kument som ska peka ut riktningen mot en mer håll-
bar avfallshantering och ett mer hållbart samhälle.
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Kärl ska vara placerat så hämtning under-
lättas, vid vägkant så nära hämtningsfordo-
nets väg som möjligt.

Kärl ska ställas ut senast klockan 04.00 
hämtningsdagen.

Det är kundens eller fastighetsägarens 
ansvar att vägen är lätt framkomlig, snö- 
och halkfri.

Elektronikavfall och annat farligt avfall får 
inte läggas i kärl för hushållsavfall.

Allt avfall ska emballeras väl innan det 
läggs i kärl.

Kundens
– ansvar och skyldigheter

Kärlets lock ska kunna stängas vid 
hämtningstillfället.

Vid överfullt soprum eller där sop- 
påsar ligger kringspridda i soprum  
eller närområde, lämnas dessa kvar.

Fastfrusen, blöt eller trasig sopsäck 
som inte går att flytta utan att den går 
sönder, lämnas kvar. 

När betalsäck används ska den vara 
placerad vid kärl och hämtväg.

Rengöring och städning av soprum, 
att plocka upp avfall från golv eller 
mark, ingår inte i hämtningspersona-
lens arbete.

Kunden ska se till att hålla kärlet rent. 

Kund, som är fastighetsägare, ska 
vid övergång till annan ägare omgåen-
de anmäla det till Skellefteå kommun 
för att ange från vilken tidpunkt den 
nya ägaren ska debiteras sophämt-
ningsavgift.

Transporttillstånd krävs av den som 
yrkesmässigt ska transportera avfall.

Avgiftskyldighet enligt fastställd taxa 
åligger fastighetsinnehavaren. Av-
giftskyldigheten kan inte överföras på 
nyttjanderättsinnehavare.  
På den avgiftsskyldiges begäran och 
efter nyttjanderättshavarens medgi-
vande kan dock Skellefteå kommun 
sända räkningar till nyttjanderättsha-
varen. 

Vid val av abonnemang källsortering 
ska kärl för matavfall användas.

Vid val av enbart kärl för matavfall 
avgör Skellefteå kommun om det ska 
medges.



Byte av kärl

Betalsäck och latrinkärl
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▪ Byte av kärlstorlek och abonnemang mer än en gång per år, 500 kr per gång.
▪ Ansöka om uppehåll i abonnemang minst fyra månader, 75 kr per gång.

Grovavfall
• Grovavfall kan hämtas vid fastighet efter beställning, minsta volym 1 m3, 250 kr 

per styck eller m3. Meddela Skellefteå kommun 14 dagar i förväg.

• Avfall som lämnas i grovavfallsutrymme i hyreshus, ska vara sorterat i olika 
typer av avfall; elektronik, vitvaror (inte sanitetsporslin), lysrör, glödlampor, bat-
terier, brännbart avfall samt icke brännbart avfall (deponirest).

• Fastighetsägare till flerfamiljshus ska informera sina hyresgäster var de kan 
lämna sitt grovavfall och farliga avfall.

• Betalsäck för hushållsavfall 
kostar 50 kr per säck och då 
ingår hämtning.

• Latrinkärl kostar 350 kr per 
kärl och då ingår hämtning 

och behandling.

• Latrinkärl med etikett finns 
att köpa på Skellefteå kom-
muns återvinningscentraler. 
Det är endast dessa som 
hämtas av sopbilen.

Ett smidigt sätt att byta kärlstorlek, 
ansöka om gemensamma sopkärl, 
se när nästa tömning sker m.m. är 
att använda våra e-tjänster. 
Läs mer om det på sidan 22-23.

Biohylla till bruna matavfallskärlet
En utfällbar hylla som monteras i bruna sopkärlet. På hyllan kan du lägga matavfalls-
påsen så att den fryser till på vintern. Biohyllan kostar 100 kr och betalas med Swish 
vid köptillfället. Finns på kundtjänst samt alla återvinningscentraler. (uppd. okt 2020)

Papperspåse för matavfallet
Papperspåsar för matavfall finns att hämta på kundtjänst, alla ÅVC samt vissa  
butiker, se  skelleftea.se/papperspåse



14%
Xerspedipiet estissit 

veligenimus. . 
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Miljöstyrande taxa för en och tvåfamiljshus
Dålig sortering kostar 150 kronor extra per kärl och tömningstillfälle. 
Avgifterna varierar beroende på val av abonnemang. Kostnaden gäller per år.  
Summan är baserad på hämtningsintervallet var 14:e dag. Papperspåsar för matavfal-
let ingår och finns att hämta, se sidan 6. Om kund inte nyttjar det bruna kärlet under  
6 månader kan byte till blandat abonnemang ske.

140 liter140 liter

1 243 kr 2 823 kr1 166 kr414 kr

140 liter 190 liter

1 243 kr 3 406 kr1 749 kr414 kr

140 liter 370 liter

1 243 kr 4 699 kr3 042 kr414 kr

190 liter 660 liter

1 243 kr 7 100 kr564 kr 5 293 kr

Summa per årGrundavgift
per lägenhet

Hämtning och behandling

140 liter

1 243 kr 6 950 kr5 293kr414 kr

660 liter

Källsortering

*

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

=

=

=

=

=

* 190 l kärl (brunt) finns inte längre att beställa. De fasas ut.



660 liter

370 liter

190 liter

370 liter

660 liter

140 liter

190 liter

1 243 kr 4 211 kr

1 243 kr 6 278 kr

Hemkompostering

Blandat avfall

Hämtning en gång per kvartal
Ansökan sker hos bygg- och miljökontoret.

2 968 kr

5 035 kr

1 237 kr   egen kompost 2 480 kr

egen kompost

egen kompost

1 243 kr 4 716 kr

1 243 kr

1 707 kr egen kompost 1 243 kr 2 950 kr

3 473 kr

5 404 kr 1 243 kr 6 647 kr

1 243 kr 10 509 kr9 266 kr

140 liter

1 243 kr 2 090 kregen kompost847 kr

Summa per årGrundavgift
per lägenhet

Hämtning och behandling
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* Hämtning vintertid sker i samband med lov och storhelger enligt ordinarie rutt.

• För helårsabonnemang gäller dubbel hämtning och behandlingsavgift.

• Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker normalt vid fastighetsgräns. Där det 
inte är möjligt sker hämtning vid anvisad plats eller vid en överenskommen plats.

• Om fritidsbostaden inte används överhuvudtaget under perioden, kan du ansöka 
om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam senast den 15 april varje år.

Gemensamma kärl
• Ansökan om gemensamma kärl för två eller tre hushåll med ett hämtställe sker 

hos Skellefteå kommun, se lokala föreskrifter Skellefteå kommun
• Gemensam behållare kan medges för mer än tre fastighetsägare, under förut-

sättningen att hämtning sker från gemensam hämtplats och där transporter kan 
minskas. Fakturorna delas upp på respektive fastighetsägare.

• Ändrade förhållanden som till exempel ägarbyten, ska anmälas till Skellefteå kom-
mun.

• Gemensamhetslösningar kan klassas efter lägenhetstaxan för kärlhämtning, under 
förutsättning att det är minst 10 hushåll och radhus inom samfällighetsföreningen.

14%
Xerspedipiet estissit 

veligenimus. . 

140 liter140 liter

250 kr 750 kr

140 liter 190 liter

140 liter 370 liter

Summa per årGrundavgift

per lägenhet

Hämtning och behandling

140 liter 660 liter

Taxa för fritidshus
Grundavgift 250 kr per fritidshus och år. Möjlighet medges för gemensamma  
sopkärl. Fritidshusabonnemanget är säsongvis. Priserna gäller för sommar (v.20-39) 
eller vinter *(v 40-19) För helårsabonnemang gäller dubbel hämtnings och behand-
lingsavgift.

+ 500 kr +

+

+

+

=

Sommar- eller vinterabonnemang

2 271 kr +

750 kr +

1 305 kr +

250 kr

250 kr

250 kr

2 521 kr

1 555 kr

1 000 kr

=

=

=
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Miljöstyrande taxa för flerbostadshus
Dålig sortering kostar 150 kronor extra per kärl och tömningstillfälle.

I flerbostadshus finns två olika abonnemang, ett med sortering av matavfall och ett 
med blandat avfall. Avgifterna varierar beroende på val av kärlstorlek och hämt-
ningsintervall. Kostnaden gäller per år.

Hämtning var 14:e dag och behandlingsavgift

140 liter140 liter660 liter 370 liter

10

Sorterat avfall

414 kr414 kr3 797 kr 2 424 kr+ = 7 049 kr per år+ +

Summa  = 17 129 kr per år

1 008  x 10  =  10 080 kr per år
Exempel 10 lägenheter
Grundavgift 1 008 kr per lägenhet och år

  

Underjordsbehållare, källsortering
Hämtning och behandling

Rymd var 14:e dag 1 ggr/vecka

Underjordsbehållare, blandat
Hämtning och behandling
Rymd var 14:e dag 1 ggr/vecka

3,1-5 m3 

0-3 m3 

var 4:e vecka

    Restavfall  

    Matavfall  

0-3 m3     Restavfall      8 630 kr/år       17 260 kr/år       43 200 kr/år   

    4 440 kr/år   

    14 380 kr/år       28 760 kr/år   

    8 880 kr/år       28 070 kr/år   

    72 000 kr/år   

var 4:e vecka

0- 5 m3     Restavfall     120 000 kr/år       60 000 kr/år       30 000 kr/år   
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Rymd

Matavfall flerbostadshus 
Papperspåsar för matavfall ingår och finns att hämta ,se sidan 6. 

1 008 kr 414 kr 1 310 kr 3 935 kr

1 008 kr 564 kr 1 800 kr 5 400 kr

140 liter

190 liter

Restavfall flerbostadshus

per lägenhet
Grundavgift var 14:e dag 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka

per lägenhet

140 liter 1 008 kr 985 kr  2 485 kr 5 583 kr  8 896 kr

190 liter 1 008 kr 1 292 kr  3 348 kr 7 543 kr 12 063 kr

370 liter 1 008 kr   2 424 kr   6 095 kr 13 727 kr 21 964 kr

660 liter 1 008 kr  3 796 kr  9 504 kr 20 828 kr 33 310 kr

Rymd Grundavgift var 14:e dag 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka

    

    

   

             

               

            

              

* 190 l kärl (brunt) finns inte längre att beställa. De fasas ut. 

*



Matavfall verksamheter. 

Miljöstyrande taxa för verksamheter
Dålig sortering kostar 150 kronor extra per kärl och tömningstillfälle.

Avgifterna varierar beroende på val av kärlstorlek och hämtningsintervall.  
Kostnaden gäller per år. 190 l kärl (brunt) finns inte längre att beställa. De fasas ut.

Rymd

 900 kr 414 kr 1 310 kr 3 935 kr140 liter

Restavfall verksamheter

per verksamhet

Grundavgift var 14:e dag 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka

per verksamhet

12

660 liter   900 kr 3 796 kr 9 504 kr  20 828 kr 33 310 kr

370 liter  900 kr  2 424 kr  6 095 kr 13 727 kr 21 964 kr

190 liter   900 kr 1 292 kr 3 348 kr    7 543 kr 12 063 kr

140 liter  900 kr 985 kr  2 485 kr  5 583 kr   8 896 kr

Rymd Grundavgift var 14:e dag 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka

  

  

    

    

    

            

            

   

      

           

      

 Förpackat matavfall* (matavfall som är kvar i sin förpackning)
Rymd

 900 kr 1 210 kr 3 630 kr 10 890 kr140 liter

per verksamhet

Grundavgift var 14:e dag 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka

* Matavfall i plast och pappersförpackning. Matavfall i metall- och glasförpackning är inte tillåtet
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Blandat avfall för flerbostadshus och verksamheter

Dragavstånd

per lägenhet /
verksamhet

Behöver ditt kärl tömmas med tätare intervall kontakta kundtjänst för priser och information.

370 liter 1008/900 kr 3 707 kr 9 832 kr  22 087 kr 35 307 kr

660 liter 1008/900 kr  5 576 kr    14 652 kr 32 927 kr  52 550 kr

 Rymd Grundavgift var 14:e dag 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka

    

    

    

          

           

        

  Komprimerat avfall i container 505 kr per m3

 58 798 kr

88 358 kr

5 ggr/vecka

34 219 kr 20 528 kr 12 826 kr5 704 kr2 317 kr1008/900 kr190 liter

Kostnad för dragavstånd

• Dragavstånd per kärl kortare än 7m,  480 kr per år.

• Dragavstånd per kärl 7,1 - 25m, 900 kr per år.

• Dragavstånd per kärl längre än 25m, 1 200 kr per år.

• Hämtning i källare, lastkaj eller i våningshus, kostnad  
480 kr per kärl och år.

• Backning och inkörning på gård, kortare än 7m,  
480 kr per år.

• Backning och inkörning på gård, 7,1 - 25m,  
900 kr per år.

• Backning och inkörning på gård, längre än 25m,  
1 200 kr per år.

Ingen extra kostnad om Skellefteå kommun bedömer att det  
inte är något dragavstånd.



Taxa för slamtömning (pris per tillfälle inkl. moms)
Ordinarie taxa (tömning enligt turlista) 
Avser tömningar enligt turlista där Skellefteå kommun beslutar när tömning sker. I taxan 
ingår sms-avisering, tio meters slangdragning, slamtömning samt behandlingsavgift 

• Slamtömning 0 - 3 m3                                                          1 540 kr

• Slamtömning 3,1 - 6,0 m3                                                 2 210 kr

• Slamtömning  6.1-9 m3                           3 070 kr 

För fastighetsägare som har lång slangdragning eller tunga och otympliga brunnslock 
tillkommer nedanstående avgifter: 

• 10-20 meter                               360 kr

• 20-30 meter                               720 kr

• Längre än 30 meter                          från 1080 kr*

• Tunga lock, t.ex. betonglock med en diameter över 80 cm    från 1 000 kr* 

• Framkörning utan slamtömning             865 kr**

Fastighetsägare som har två eller flera slambrunnar/slutna tankar betalar endast  
1 avgift om slamanläggningarna ligger närmare än 20 m från varandra.  
Vid större avstånd utgår 1 avgift per brunn/tank.

Tömningar utanför turlista och stora avloppsanläggningar
Slamavskiljare, BDT-brunnar och enskilda avlopp större än 9 m3 1 815 kr/tim
Behandlingsavgift tlllkommer med 260 kr/m3

Slutna tankar
Tömning utförs normalt inom 14 dagar från beställning. Debiteras samma taxa som gäller 
för turlista.
Vid tömning som ska utföras inom 7 dagar tillkommer 1 800 kr på taxan som gäller för 
turlistan. 
Akut slamtömning (alla typer av tömning som ska utföras inom 24 tim)    2 900 kr/tim
Behandlingsavgift tillkommer med 260 kr/m3

14
Prisändringar kan ske vid ny eller ändrad lagstiftning.

SMS inför slamtömning
I taxan för tömningar enligt turlista ingår även möjlighet att få en SMS-avisering 
innan slambilen börjar trafikera området. SMS-avisering beställs på Skellefteå 
kommuns kundtjänst.
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Taxa för tömning av fettavskiljare 
(pris  per tillfälle, inkl. moms)

• Planerad tömning fettavskiljare 0-3m3     2 100 kr 

• Planerad tömning fettavskiljare,  3,1-6m3     2 800 kr 

• Planerad tömning fettavskiljare, Större än 6m3    4 450 

• Tömning på avrop                   1 815 kr/tim  
Behandlingsavgift tillkommer på 260 kr/m3

• Framkörning  utan tömning av fettavskiljare från 865 kr **  

* För att dra längre slang än 30 meter samt lyfta tunga brunnslock är kravet från arbetsmiljöverket 
att extrapersonal eller maskiner används. Faktisk merkostnad debiteras fastighetsägaren.

** Avloppsanläggningar som slamtömningsfordonet inte tar sig fram till på grund av hinder eller 
dåliga väg- och markförhållanden. Avloppsanläggningar  som bedöms som en arbetsmiljörisk.  
Avloppsanläggningar som är tomma eller bara innehåller vatten. Avloppsanläggningar som inte 
töms på grund av att fastighetsägaren vägrar tömning. Ej utmärkta brunnar/tankar som slamtöm-
ningspersonalen inte hittar. Avloppsanläggningar som innehåller annat avfall än avloppsvatten. 



Deponitaxa för verksamheter
På Degermyran vägs avfallet och verksamheter betalar efter vikt.

16

1 Ska vara användbart utan vidare behandling för bland annat täckning av deponi och vägbygg- 
nationer på deponiområdet.

2 Överstort >20x20x60 eller med armering

Bygg- och rivningsavfall Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)
Osorterat Sorteringsplatta 1 573kr / 1 966 kr per ton

Träavfall Biobränsle 850 kr  /  1 065 kr per ton

Asbest Deponering 1 500 kr  /  1 875 kr per ton

Betong Vägmaterial1 200 kr  /  250 kr per ton

Betong, överstort2 Deponering 500 kr  /   625 kr per ton

Gjuterisand Vägmaterial1 200 kr  /  250 kr  per ton

Verksamhetsavfall Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)
Deponirest Deponering 1 573 kr  / 1 966 kr per ton

Gödsel, spån, bark Komposteras 200 kr  /  250 kr per ton

Brännbart avfall från 
verksamhet

Förbränns 1 425 kr  /  1 781 kr per ton 

Jämförligt Hushållsavfall Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)
Sorterat restavfall i last-
växlarflak/ sopbil

Förbränns 1 325 kr  /  1 656 kr per ton
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• Allt avfall ska innehållsdeklareras i samband med in- och utvägning av avfall vid 
Degermyrans avfallsanläggning.

• När avfall ska lämnas till deponi för icke farligt avfall, ska avfallsproducenten 
karaktärisera avfallet och via innehållsdeklaration lämna uppgifter som ger 
mottagningsanläggningen möjlighet att deponera avfallet.

• Den som vid kontroll visar sig ha uppgett felaktig innehållsdeklaration, får 
betala en avgift på 1 500 kronor, exkl. moms, per container eller växelflak plus 
omlastningskostnader och rätt behandlingsavgift.

• Vid stora mängder avfall kan separata avtal tecknas.

Hushållsavfall får EJ transporteras utan tillstånd. 
Vid ny eller ändrad lagstiftning kan prisändringar ske.

Övrigt avfall Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)
Jord- och schaktmassor, rena Återvinns * Ingen kostnad

Jord- och schaktmassor, orena, 
får inte innehålla farligt avfall

Deponeras 1 573 kr  /  1 966 kr per ton

Park- och trädgårdsavfall, sorterat Biobränsle 200 kr  /  250 kr per ton

Park- och trädgårdsavfall, osorte-
rat                                      

Krossas 752 kr  /  940 kr per ton

Invasiva växter Förbränns/
deponeras

1 200 kr/ 1 500 kr per ton

Sekretess till förbränning Förbränns  500 kr  /  1 875 kr per ton

Vägning på våg, per fraktion Vägs 100 kr  /  125 kr per gång

Järn och metall Återvinns ingen kostnad

* Ska vara användbart utan vidare behandling för bland annat täckning av deponi och  
vägbyggnationer på deponiområdet.

Farligt avfall Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)

Träavfall, impregnerat Förbränns 2 700 kr  /  3 375 kr per ton

Övrigt farligt avfall Pris per avfallsslag enligt 
avtal

Nyttjande av våg utan att lämna avfall: 50 kr/ vägning.



• Sorterat avfall enligt nedan vid avlämning på återvinningscentral via  
mindre släpvagn eller lätt lastbil  400 kr (inklusive moms) per lass. 

• Företagskort gäller för avlämning på Degermyran. En administrativ kostnad på 
375 kr (inklusive moms) per kort tillkommer. Därefter avlämningskostnad enligt 
ovan 400 kr (inklusive moms) per lass.

Taxa för verksamheter på  
återvinningscentraler
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Vid ny eller ändrad lagstiftning kan prisändringar ske.

• Restprodukter

• Deponirest

• Brännbart avfall 

• Järn- och metallskrot, rent, vätskefritt, till återvinning 

• Träavfall, rent, till biobränsle  

• Träavfall för sortering 

• Trädgårdsavfall 

Sortering ska ske som följer nedan:

Farligt avfall Kostnad (exkl / inkl moms)
Aerosoler 10 kr  /  12,50 kr  per styck

Foto- och småkemikalier 100 kr  /  125 kr  per kilo

Färg- och lackavfall 20 kr  /  25 kr  per kilo

Lösningsmedel 30 kr  /  37 kr per kilo

Oljefilter 15 kr  /  18,75 kr  per styck

Spillolja 10 kr  /  12,50 kr  per kilo

Asbest 292 kr  /  365 kr  per m³

Träavfall, impregnerat 480 kr  /  600 kr  per m³
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Avfall till biogasanläggningen

Behandling 1: Malning, hygenisering, rötning. Materialet ska vara fritt från allt mate-
rial som kan skada malutrustning eller rötningsprocessen.

Behandling 2: Avskiljning ej rötningsbart/felsorterat material, malning, hygenisering, 
rötning. Materialet ska motsvara källsorterat matavfall.

* För leverans av material till anläggningen ska avtal tecknas. Om levererat material inte uppfyller 
kravet enligt ovan, förbehåller sig Skellefteå kommun rätten att ta ut en avgift motsvarande den 
extrakostnad som uppkommit. För leverans av större mängder avfall, kan avtal tecknas om rabat-
terade behandlingsavgifter.
** Matavfall i plast och pappersförpackning tillåts. matavfall i metall- och glasförpackning är inte 
tillåtet.

Organiskt hushållsavfall Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)

Malt matavfall, från separat uppsam-
lingstank 0-3 m³ 
pumpbart

1  
1 200 / 1 500 kr/lass

För överskjutande mängder upp till 10 
m³

1  
200 / 250 kr/m3 (alt ton)

Organiskt avfall via ficka 1 och 2 2  
1 200 / 1 500 kr/ton

Organiskt avfall från verksamheter,  
fritt biogasanläggningen*

Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)

Slaktavfall och annat liknande avfall, via 
slaktficka

1  
700 / 875 kr/ton

Pumpbart avfall 1  
200 / 250 kr/m3 (alt ton)

Organiskt avfall (hushållsliknande) ficka 
1 och 2

2  
1 200 /1 500 kr/ton

Om materialet behöver omlastas  eller på annat sätt 
hanteras för att kunna tas emot på anläggningen,  
tillkommer hanteringsavgift

500 / 625 kr 

Abonnemang i container. Leverans 
minst 1 gång/ månad

Behandling Kostnad (exkl / inkl moms)

Förpackat matavfall ** 1  
900  / 1 125 kr/ton

Rent matavfall 1 720 / 900 kr/ton
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Deponirest som töms vid beställning
Kärl ingår inte

275 kr per gång

600 kr per gång

190 liter

660 liter 950 kr per gång

370 liter

Avfall vid sidan av kärl
• Restavfall som inte är i kärl kostar  

1 000 kr per m3

Hushållsavfall i kärl utöver fast abonnemang
• Restavfall i kärl kostar 832 kr per m3.

Vid ej tömbart, framställt kärl
Om sopbilen inte kan tömma ditt sopkärl eller om du har mis-
sat att ställa ut det.

• Om du inte kan vänta till nästa tömningstillfälle,  
tillkommer en extra avgift på 100 kr per kärl.

• Extra hämtning gäller endast vid tillfällig anhopning av 
avfall. Endast den som har fast abonnemang kan beställa 
tjänsten extra hämtning.
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Hyror och servicetjänster

Hyra kärl med tvätt

50 kr per dag / 62,50 kr per dag190 liter

50 kr per dag / 62,50 kr per dag370 liter

In och utkörningskostnad tillkommer

   400 kr per månad / 500 kr per månadContainer 6 m3

Kostnad exklusive/ inklusive moms

In och utkörningskostnad tillkommer

▪ Avfall i container debiteras enligt deponitaxan.

   Lastväxlarflak 10 m3 90 kr per dag / 112,50 kr per dag

   Lastväxlarflak 38 m3 130 kr per dag / 162,50 kr per dag

   Lastväxlarflak 15 m3 110 kr per dag / 137,50 kr per dag

Kostnad exklusive/ inklusive moms



skelleftea.se/avfallsaffaren

Smarta tjänster
I den kostnadsfria appen 
Mitt Skellefteå finns flera 
avfallstjänster. Avfallstjänsterna 
innehåller funktioner som hjäl-
per dig som fastighetsägare att 
enkelt hantera ditt sopabon-
nemang, beställa extra töm-
ning eller felanmäla ditt trasiga 
sopkärl. Du kan göra allt detta 
på ett enkelt sätt i appen.

SMS påminnelse

Tjänsten innehåller även 
information om när nästa sop-
tömning är för ditt hushåll och 
ger dig även möjlighet att ställa 
in påminnelser för soptömning. 
Antingen direkt från appen el-
ler som SMS. 

Idag kan tjänsterna användas 
av dig som har ett sopabon-
nemang och bor i ett en- och 
tvåfamiljshus. För att använda 
tjänsten behöver du ha BankID.

Appen finns att ladda ner för 
Iphone och Android.

–en app som förenklar
Avfallsaffären

Bild: Skärmdump från iPhone22



E-tjänster
– Mina sidor

En e-tjänst kan du använda när 
som helst på dygnet via dator, 
mobil eller surfplatta. Du fyller i upp-
gifterna som efterfrågas och ären-
det skickas in till oss digitalt. När du 
skickar in ett ärende via våra e-tjäns-
ter kan du följa ärendet via Mina si-
dor.

De flesta av våra e-tjänster 
kräver inloggning och signering 
med e-legitimation. Detta är en 
säkerhetsåtgärd som säkrar att det 
endast är du som kan fylla i och 
signera e-tjänster i ditt namn. 

Att signera med e-legitimation ersät-
ter den underskrift du vanligtvis 
gör på en blankett. I e-tjänster kan 
bilagor skickas in tillsammans med 
ärendet.

Det finns flera skäl att använda 
e-tjänsterna, du får tips om hur du 
ska fylla i uppgifter, frågorna anpas-
sas efter de val du gör och kvalitén 
blir bättre på det du lämnar in. Du 
sparar tid och lämnar troligtvis in 
ett komplett och korrekt ärende 
från början. Ett komplett ärende gör 
handläggningen enklare och effekti-
vare och ger snabbare beslut.

Ansök om

• uppehåll i avfallstjänster
• annan fakturamottagare 
• gemensamma sopkärl.

skelleftea.se/minasidor 23



Skellefteå kommun, Vatten och avfall

www.skelleftea.se/avfall

Kundtjänst 0910- 73 50 00

epost: kundtjanst@skelleftea.se


