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1 Kärlavfall och grovavfall
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:
Fast avgift
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus,
flerbostadshus eller verksamhet.
Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen
ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall.
Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar via företagsbiljett vid
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot.
Hämtningsavgift
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av
brännbart restavfall.
Tilläggsavgift
Exempelvis avgift för extra hämtningar.

1.1

Fast avgift

Abonnemang

Förklaring

Småhus, en- och
tvåfamiljshus
Småhus, fritidshus

Fastighet med permanentboende
Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd

840 kr

Flerfamiljshus, per
lägenhet
Verksamhet

Fastighet med minst tre lägenheter

840 kr

Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus,
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall
jämförligt med hushållsavfall. Exempel på
verksamheter är företag, skolor, föreningar och
institutioner.
Som ovan, men med verksamhet endast under
sommartid (1 maj-30 september).

740 kr

Verksamhet,
sommar

Avgift per år

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i
hämtning.
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1 200 kr

370 kr
420 kr
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1.2

Hämtningsavgift

Delat kärl avser två fastigheter och gemensamt hämtställe fler än två fastigheter.
1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus
Avfallsslag

Kärlstorlek och tömning

Brännbart
restavfall

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka

225 kr

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka

450 kr

Kärl 190 l tömning varannan vecka

900 kr

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka

225 kr

Gemensamt hämtställe

200 kr

Kärl 140 l tömning varannan vecka

540 kr

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka

270 kr

Gemensamt hämtställe

260 kr

Matavfall

Avgift per år

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus

Gäller 1 maj-30 september.
Avfallsslag

Kärlstorlek och tömning

Brännbart
restavfall

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka

113 kr

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka

225 kr

Kärl 190 l tömning varannan vecka

450 kr

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka

113 kr

Gemensamt hämtställe

110 kr

Kärl 140 l tömning varannan vecka

270 kr

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka

135 kr

Gemensamt hämtställe

130 kr

Matavfall

Avgift per år
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter

Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång
per vecka eller 1 gång var 14:e dag).
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Kärl
Avfallsslag

Kärlstorlek

Brännbart
restavfall

190 l

37 kr

370 l

72 kr

660 l

129 kr

140 l

26 kr

240 l

45 kr

Matavfall

Avgift per tömning

Container
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra.
Containerstorlek

Hyra av container

Avgift per tömning

3

2 000 kr/år

800 kr

3

3 000 kr/år

1 168 kr

4 000 kr/år

1 498 kr

5 000 kr/år

1 955 kr

4m
6m

3

8m

3

10 m

Djupbehållare
Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB.
Avfallsslag

Behållarstorlek

Brännbart
restavfall

3 m3

Matavfall

Avgift per tömning
1 200 kr

5 m3

1 600 kr
3

0,75 m

910 kr

3

Avfallstaxa
Leksands kommun

1.3

Tilläggsavgifter

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.
1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus

Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för
hämtningsfordon och tillbaka) förutsätter att vägen är framkomlig så att kärl kan rullas.
Tjänst

Förklaring

Extra tömning

Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för
fritidshus med sommarabonnemang).
Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar.

Extra säck

Draghjälp

Specialfordon
Tvätt av kärl
Felsorteringsavgift

Överfullt kärl

Avgift

Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie
tömning. Endast efter beställning.
Enstaka tillfälle.

65 kr/tillfälle
452 kr/tillfälle
63 kr/säck

50 kr/tillfälle

En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.

300 kr/år

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.

150 kr/år

För tömning av kärl som kräver specialfordon,
tillkommer en avgift
Enligt fastställt schema.
Om annat än matavfall upptäcks i behållare för
matavfall eller annat än brännbart restavfall upptäcks
i behållare för brännbart restavfall.
Vid återkommande överfullt kärl övergår
abonnemanget till ytterligare ett kärl eller tätare
tömningsintervall.

4

452 kr/tillfälle
322 kr/kärl
210 kr/kärl
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter

Kärl
Tjänst

Förklaring

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie
tömning.
Hantering av kärl på kundens begäran.

Extra säck

Utkörning/intagning av kärl
Tvätt av kärl

Felsorteringsavgift

Överfullt kärl

Avgift
24 kr/tillfälle
515 kr/ tillfälle
612 kr/ tillfälle
63 kr/säck

230 kr/tillfälle

Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema.

322 kr/kärl

Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt
fastställt schema.
Om annat än matavfall upptäcks i behållare för
matavfall eller annat än brännbart restavfall
upptäcks i behållare för brännbart restavfall.
Enstaka tillfälle.

550 kr/tim
210 kr/kärl

dubbel
hämtningsavgift

Vid återkommande överfullt kärl övergår
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller
ytterligare kärl alternativt större kärl.

Container
Tjänst

Förklaring

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Hantering av container på kundens begäran.

Utkörning/
hemtagning
Felsorteringsavgift

Avgift per container

Om annat än brännbart restavfall upptäcks i
behållare för brännbart restavfall.

357 kr
876 kr
876 kr
1 035 kr
1 000 kr

Djupbehållare
Tjänst

Förklaring

Avgift per behållare

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

357 kr

Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.
Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

876 kr
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1.4

Grovavfall

1.4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och fritidshus

Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg.
Tjänst

Förklaring

Avgift

Hämtning
grovavfall

Max två kolli/hämtningstillfälle
För extra kolli tillkommer

185 kr/tillfälle
50 kr/kolli

1.4.2 Verksamheter

Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Leksand Vatten AB.
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2 Enskilda avloppsanläggningar
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt
administration.

2.1

Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

2.1.1 Tömningsavgifter
Volym
Ordinarie tömning

Förklaring

Avgift
3

Volym 0-3,0 m

1 202 kr/tömning

3

Volym 3,1-6 m

1 729 kr/tömning
3

Tömning anl. 2 vid
samtidig tömning
anl. 1

Överstigande 6 m .
Tillägg för ytterligare påbörjad m3.
Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC.

219 kr/m3
880 kr/tömning

2.1.2 Tilläggsavgifter

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.
Tillägg till ordinarie tömningsavgift.
Tjänst

Förklaring

Avgift per tillfälle

Budning

Tömning inom 3 arbetsdagar.

375 kr

Bestämd dag

Tömning bestämd dag.

750 kr

Akut tömning

Tömning inom 8 timmar från beställning.

1 430 kr

Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,
t.ex vid tunga lock eller längre slangdragningar,
tillkommer en avgift.
Specialfordon
För tömning av anläggning som kräver specialfordon,
tillkommer en avgift. Specialfordon kan endast
beställas vid budad tömning, tömning bestämd dag
samt akut tömning.
Bomkörning
Om anläggning ej kan tömmas pga hinder,
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning
bestämd dag samt akut tömning.

500 kr

1 000 kr

150 kr

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn

För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3,
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3.
Tjänst

Förklaring

Timdebitering

Inom ordinarie arbetstid.

1 125 kr

Utom ordinarie arbetstid.

2 625 kr

Behandlingsavgift

Avgift

219 kr/m3

Per kubikmeter.
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2.2

Latrin

Tjänst

Förklaring

Latrinkärl inkl
behandling

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på
återvinningscentralen.

321 kr

Hämtning

Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet.

479 kr

2.3

Avgift per kärl

Fettavskiljare

Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration
tas ut enligt nedan.
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Tjänst
Ordinarie tömning

Tjänst

Avgift

Volym 1 m

3

1 812 kr/tömning

Volym 2 m

3

2 534 kr/tömning

Volym 3 m3

3 257 kr/tömning

Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3.
Akut tömning

Inom 24 timmar från beställning.
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.
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723 kr/m3
2 353 kr/tillfälle
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3 Allmänna bestämmelser
3.1

Bestämmelser om avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen.
Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura.

3.2

Betalning

Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal
(enligt beslut av Leksand Vatten AB).
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:
•
•

3.3

Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid
varje tid gällande förordning.
Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen
skulle skett.

Ändring av taxor och avgifter

Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun.
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift.

3.4

Förändring av abonnemang

Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun.
Förändring av plats, läge av kärl, container etc skall omedelbart anmälas till Dala Vatten
och Avfall AB.

3.5

Skatter

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet,
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB.
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala
Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och
Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef,
Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets uppgift är
att ta hand om avfallet som uppstår i dessa
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten
och avloppsvattenrening.
Vid frågor om taxan vänd dig till
Dala Vatten och Avfall AB, 020-200 210.
www.dalavattenavfall.se
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