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§ 1 ALLMÄNT 

Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, 

transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförts genom 

deras försorg. Avgiften skall enligt kommunens bestämmande betalas till 

kommunen eller till den som utför renhållningen. Miljöbalken 27 kapitlet 4§. 

Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med 

fastighetsägare. Taxan redovisas både exklusive och inklusive moms. 

§ 2 SOPHÄMTNING 

Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se §2.9). 

2.1 Grundavgift per hushåll/verksamhet 

Grundavgift helår exkl moms inkl moms 

En- och tvåfamiljshus 640 kr 800 kr 

Flerbostadshus 320 kr 400 kr 

Fritidshus 320 kr 400 kr 

Verksamhet 320 kr 400 kr 

 

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla 

abonnenter delar på. Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla 

abonnenter tar del av eller kan ta del av. Grundavgiften täcker kostnader för 

drift och skötsel av kommunens återvinningscentral, hantering av farligt 

avfall och elavfall, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, 

avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och 

kundservice. 

2.2 Abonnemangsavgifter 

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp 
Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

140 L 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 1 200 kr 1 500 kr 

190 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 800 kr 2 250 kr 

240 L* 1 280 kr 1 600 kr 1 280 kr 1 600 kr 2 400 kr 3 000 kr 

370 L 1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 3 000 kr 3 750 kr 

660 L 2 560 kr 3 200 kr 2 560 kr 3 200 kr 4 800 kr 6 000 kr 

800 L* 3 520 kr 4 400 kr 3 520 kr 4 400 kr 6 600 kr 8 250 kr 

3 m3** 7 800 kr 9 750 kr 7 800 kr 9 750 kr 11 700 kr 14 625 kr 

5 m3** 12 792 kr 15 990 kr 12 792 kr 15 990 kr 19 188 kr 23 985 kr 

8 m3** 20 384 kr 25 480 kr 20 384 kr 25 480 kr 30 576 kr 38 220 kr 

10 m3** 23 712 kr 29 640 kr 23 712 kr 29 640 kr 35 568 kr 44 460 kr 

* Endast befintliga abonnemang 

** Container 

Hämtning görs helår varannan vecka. Önskas tömning varje vecka ökar den 

rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med tömning 
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varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig 

avgift 5 ggr högre. 

2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus 

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp 
Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

140 L 320 kr 400 kr 320 kr 400 kr 480 kr 600 kr 

190 L 480 kr 600 kr 480 kr 600 kr 720 kr 900 kr 

240 L* 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 200 kr 1 500 kr 

370 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 440 kr 1 800 kr 

660 L 1 440 kr 1 800 kr 1 440 kr 1 800 kr 2 160 kr 2 700 kr 

* Endast befintliga abonnemang 

Hämtning görs 11 gånger om året, varannan vecka maj tom september. 

2.4 Miniservice 

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp exkl moms inkl moms 

140 L 160 kr 200 kr 

190 L 320 kr 400 kr 

 

Kompostering av matavfall som medgivits av myndighetsnämnden bygg och 

miljö enligt renhållningsföreskrifterna. Hämtning görs helår var 8:e vecka. 

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall 

Hämtning av förpackningar och tidningar 
Pris per hushåll och år 

exkl moms inkl moms 

En- och tvåfamiljshus * 464 kr 580 kr 

Flerbostadshus 344 kr 430 kr 

* Denna taxa gäller endast under förutsättning att tjänsten tillhandahålls av 

entreprenören. 

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt) 

Kärltyp exkl moms inkl moms 

370 L 552 kr 690 kr 

Trädgårdsavfall hämtas 14 gånger om året. 

2.7 Byte av kärlstorlek 

 exkl moms inkl moms 

Avgift för byte av kärlstorlek* 250 kr 313 kr 

* Byte från större till mindre kärlstorlek är kostnadsfritt. Vid val av nytt 

abonnemang är byte av kärl kostnadsfritt. 

2.8 Extrasopor 

 exkl moms inkl moms 

Extra tömning av kärl (140-190 L) 250 kr 313 kr 

Extra tömning av kärl (240-370 L) 315 kr 394 kr 

Extra tömning av kärl (660-800 L) 540 kr 675 kr 
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2.9 Tillägg hämtningsavstånd 

Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats. 

 exkl moms inkl moms 

Avgift per påbörjad 5-metersintervall 
från tomtgräns* 

250 kr 313 kr 

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts 

in som 5 meter. 

§ 3 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING 

 exkl moms inkl moms 

Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 200 kr 250 kr 

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtnings-

plats än tomtgräns har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift. 

§ 4 SLAMSUGNING 

4.1 Taxa för slamsugning av enskilt avlopp 

 exkl moms inkl moms 

1 m3 520 kr 650 kr 

2 m3 664 kr 830 kr 

3 m3 808 kr 1 010 kr 

4 m3 952 kr 1 190 kr 

5 m3 1 096 kr 1 370 kr 

6 m3 1 240 kr 1 550 kr 

Tillkommande för varje ytterligare m3 220 kr 275 kr 

4.2 Extra slamsugning 

 exkl moms inkl moms 

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 3 
arbetsdagar: 

968 kr 1 210 kr 

Tillkommande kostnad för tömning under jourtid. 1 380 kr/tim 1 725 kr/tim 

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår 100 kr 125 kr 

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 620 kr 775 kr 

Tillägg för ytterligare m³, (fettavskiljare) 560 kr 700 kr 

Tömning av fosforfälla 1 000 kr 1 250 kr 

Bomkörning * 420 kr 525 kr 

Felaktigt avfall ** ** 

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras. 

** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för 

mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig. 

§ 5 AVFALLSLÄMNING 

Avfall som lämnas på Tumbergs Återvinningscentral (ÅVC) ska ske efter de 

instruktioner som ges av personalen. 

Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan 

avgift. Begränsning finns gällande storlek på fordon. 

Om taxa skall utgå nyttjas nedanstående taxa. 
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Priserna anges i kr/ton om inget annat anges. 

Avfallsslag exkl moms inkl moms 

Trä 700 kr 875 kr 

Impregnerat trä 1 060 kr 1 325 kr 

Sorterat skrot 0 kr 0 kr 

Sorterbar deponirest 1 000 kr 1 250 kr 

Massor för konstruktion och sluttäckning * * 

Övrigt brännbart 940 kr 1 175 kr 

Asbest 1 400 kr 1 750 kr 

Gips 560 kr 700 kr 

Trädgårdsavfall 300 kr 375 kr 

För avlämnat avfall som sorterats på ÅVC 800 kr 1 000 kr 

Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.) 8 kr/kg 10 kr/kg 

* Taxa för massor som konstruktionsmaterial ges vid förfrågan. 

Den som uppgivet en felaktig innehållsdeklaration vid inpasseringen till 

Tumbergs återvinningscentral debiteras en tilläggsavgift på 1 000 kr exkl 

moms. 

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN 

Renhållningsavdelningen har för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, 

rätt att träffa särskild överenskommelse med avfallslämnaren. 

Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger kommunstyrelsen rätt att 

höja taxan med motsvarande belopp. 

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER 

Helårsabonnenter, tömning varannan vecka, betalar två gånger per år. 

Räkningar utskickas dels i mars med betalning senast 30 april, dels i 

september med betalning senast 31 oktober. 

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med 

betalning senast 30 juli. 

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med 

betalning senast 30 april. 

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar. 

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Tumbergs ÅVC faktureras. 

Kontanthantering på Tumberg ÅVC har upphört efter 2010-12-31. 

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden 

för sortering av osorterat avfall. 

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas. 

Taxan träder ikraft 2020-01-01. 


