Avfallshämtning 2022
Hämtningsdagar
för hushållsavfall
Månad

Datum

Januari

10

Februari

7

Mars

4

April

4

Maj

2, 30

Juni

7, 20, 27

Juli

4, 11, 18, 25

Augusti

1, 8, 15

September

12, 26

Oktober

10

November

7

December

27

Januari 2023

9

Bor du på en ö utan vägförbindelse?
Vi hämtar ditt hushållsavfall i en förbetald säck till och med april 2022.
Säcken kostar 73 kronor/styck och finns att köpa i Kundcenter,
Ytterbyvägen 2 i Kungälv, eller av personalen på insamlingsbåten.

Underlätta arbetsdagen!
Vi är rädda om våra medarbetares hälsa, så tänk på
att säcken får väga max 15 kilo. Säcken ska vara
lätt att hantera för en person. Överfyllda eller
trasiga säckar hämtas inte. Har du farligt avfall?
På Marstrandsön och Koön finns Miljöstationer
där du kan lämna det.
Här lämnar du din säck
Din närmaste insamlingsplats hittar du på kartan.
Fram tills säcken är hämtad är det du som är
ansvarig för ditt avfall.
Tänk på att;
– Lägga ut din säck innan kl. 07.00, för då startar insamlingen.
– Skydda säcken från väder och vind samt från
måsar, råttor och andra djur.
– Vid otjänlig väderlek och isläggning kan hämtning utebli under
en tid. Isbrytning sker undantagsvis efter behovsprövning.

Har du frågor kring din avfallshantering? Kontakta kommunens kundcenter via e-post
kommun@kungalv.se eller per telefon 0303-23 80 00, mån-tors 08:00-16:30, fre 08:00-16:00

Ändringar i avfallshämtning från öar 2022
Från och med maj 2022 ska alla i kommunen erbjudas matavfallsinsamling och därför kommer hämtningen från
våra öar att göras om.
Du kommer att kunna välja om du vill få ditt avfall hämtat från samma plats som idag, på ön eller om du vill lämna
ditt avfall på fastlandet/ö med fast förbindelse. Det kommer att finnas några olika platser på fastlandet att välja
mellan och hittills är Rökan, på Instön och Rörtången klara. Ytterligare ett hämtställe i södra skärgården utreds i
dagsläget. Väljer du abonnemang med lämningsplats på ön kommer du att få säckar som ingår i abonnemnaget.
Tidigare förbetalda säckar kommer inte att kunna användas från och med maj månad. Återbetalning av förbetalda
säckar kommer att erbjudas och inför ändringen kommer du att få reda på hur du kan lösa in dina förbetalda
säckar.
Inför ändringen kommer du att få mer detaljerad information samt en valblankett med de olika
avfallsabonnemangen skickad till dig. Utskicket planeras ske under början av mars.
Kostnader för de olika alternativen hittar du i Avfallstaxan för 2022, på kommunens hemsida samt nedan:

Grovavfallsinsamling 2022
Grovavfallsinsamlingen påverkas inte av den kommande ändringen och utförs från och med den 2 maj 2022, mer
information om insamlingen kommer du att få hemskickad. Du kan också besöka kommunens hemsida om du vill
veta mer: www.kungalv.se/avfall

Har du frågor kring din avfallshantering? Kontakta kommunens kundcenter via e-post
kommun@kungalv.se eller per telefon 0303-23 80 00, mån-tors 08:00-16:30, fre 08:00-16:00

