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Taxa för FNI år 2022 
 
 
Följande taxor och abonnemangen gäller för företag. Moms tillkommer på samtliga 
nedanstående priser. Behållare tillhandahålls av Ljusdal Energi. Byte till annan 
behållarstorlek debiteras med kostnad av 200 kr. Byte till container kostar 350 kr. 
 
Abonnemang 
Taxan avser årskostnad för fast hämtningsintervall och hämtningskostnad per budning. 
 
Behållare Fastpris/ 

Behållare 
Veckohämt. 14-dagars 

hämtning 
Månadshämt. Budning 

190-370 liter 102 kr  2824 kr 1412 kr   652 kr 255 kr 
Stränghäck well 205 kr 2824 kr 1412 kr   652 kr 255 kr 
660 liter 510 kr 3388 kr 1694 kr   782 kr 306 kr 
Container 3-4 m3 
Container 8 m3 

1275 kr 
1910 kr 

9315 kr 4658 kr   2150 kr 842 kr 

Glasigloo x 2 1145 kr    842 kr 
 
Behållarstorlek 
 
Fraktion 190 240 370 660 Cont.3-4m3 Cont. 8m3 Stränghäck Igloo 

Pappersförp. x x x x x x   
Tidningar x        
Wellpapp       x  
Plastförp. x x x x     
Metallföp. x x x x     
Glasförp.  x x x     x 
 
Hämtningsintervall 
 
Fraktion 1ggr/v 14 dagar 4 veckor Budning 

Pappersförp. x x x x 
Tidningar x x x x 
Wellpapp x x x x 
Plastförp. x x x x 
Metallföp.   x x 
Glasförp. kärl   x x 
Glasförp. Igloo    x 
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Materialslag  
 
Pappersförpackningar 
Förpackningar av papper och vätskekartong som används till hushållsprodukter och wellpapp, 
övrigt papper får förekomma med 15%. 
 
Följande får inte förekomma i behållaren: 
Industrispill och returer från industrier, förpackningar från industriverksamhet.  
Förpackningarna får inte ligga i säck, påse eller bal. 
 
 
Tidningar 
Tidningar, journaler, kontorspapper och reklampapper 
 
Följande får inte förekomma i behållaren: 
Kuvert och vadderade kuvert. 
Böcker med hård pärm 
 
Wellpapper 
Wellpapp från alla typer av verksamheter. 
 
Följande får inte förekomma i behållaren: 
Småkartonger och pappersförpackningar. 
 
Plastförpackningar 
Förpackningar av plast som används till hushållsprodukter (hårda och mjuka plaster). 
 
Följande får inte förekomma i behållaren: 
Industrispill och returer från industrier, förpackningar från industriverksamhet.  
Förpackningarna får inte ligga i säck, påse eller bal. 
 
Metallförpackningar 
Förpackningar av plåt, aluminium, och övrig metall som används till hushållsprodukter. 
 
Följande får inte förekomma i behållaren: 
Industrispill och returer från industrier, förpackningar från industriverksamhet.  
Förpackningarna får inte ligga i säck, påse eller bal. 
 
 
Glasförpackningar 
Tomma förpackningar av flaskor och burkar i färgat respektive ofärgat glas som sorteras ur av 
hushållen och andra användare. 
 
Följande får inte förekomma i behållaren: 
Glas från fönster, speglar och lampor. Ej heller porslin från dricksglas, ungsformar, 
kristallglas mm. 
 
 


