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1. Inledning 
Kungälvs Kommuns avfallstaxa 

2. Relation till andra styrdokument 
 

3. Syfte 
Den taxa om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser 
den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg. 

 

4. Mål och viljeinriktning 
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. 
Taxan ska: 
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 
• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 
• stimulera en god arbetsmiljö, 
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan, 
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad, finansiera kostnaderna för kommunens 
avfallsverksamhet 

 

5. Levandegöra 
Via hemsidan och utskick till berörda. 

6. Uppföljning 
Årlig uppföljning av renhållningsenheten.  
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Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa



2

Innehåll

1 Inledning. ..................................................................................................................................................  Sid 3

2  Helårshämtning vid villor och radhus. ............................................................................................ Sid 4

3	 	Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	 

(v.20, maj - v. 37, sept). ....................................................................................................................... Sid 7

4  Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter ..................................................................Sid 11

5	 	Hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse. ...............................................................................Sid 15

6  Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall.............................................................. Sid 16

7  T illäggstjänster och särskilda avgifter. ........................................................................................ Sid 18

8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Allmänna	bestämmelser. ........................................ Sid 22

9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Exempel på avgifter.................................................. Sid 26

10 Bilaga till avfallstaxan – avgifter utanför kommunalt avnsvar. ......................................... Sid 28



Kungälvs kommuns avfallstaxa

3

1  Inledning

Förord

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljö-
balken	och	avfallsförordningen.	I	kommunens	Renhållningsordning	finns	de	lokala	bestämmelserna	för	
avfallshanteringen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	
uppdrag	av	kommunstyrelsen.	Verksamheten	finansieras	helt	av	taxeintäkter	från	avfallskollektivet	och	
regleras	via	den	avfallstaxa	som	beskrivs	i	detta	dokument.	Skattefinansiering	förekommer	inte. 
Avfallstaxan	är	beslutad	av	kommunfullmäktige

Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd 

Viktavgift
Viktdebitering	innebär	att	vi	väger	avfallet	när	vi	hämtar	det	och	att	du	betalar	en	viktavgift	som	beror	på	
hur	mycket	dina	sopor	väger.	Taxan	är	miljöstyrande.	Det	betyder	att	tjänster	som	styr	mot	ett	mer	
miljöriktigt	beteende	kostar	mindre	än	tjänster	som	inte	gör	det.	En	del	av	avgiften	du	betalar	finansierar	
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och 
miljöstationer.	Avgiften	varierar	därutöver	beroende	på	avfallsslag,	behållarens	storlek	och	hur	ofta	
avfallet	hämtas	och	täcker	kostnader	för	insamling,	transport,	behållare,	säckar	och	påsar.	

Mer	information	om	avfallshanteringen	finns	att	läsa	på	kommunens	hemsida	www.kungalv.se

Inledning
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2   
Helårshämtning vid villor och radhus 

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 260 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
2 060 kr

 
1 770 kr

 
850 kr

 
1  500 kr

 
680 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 460 kr

 
2 210 kr

 
1 350 kr Erbjuds	ej

 
Erbjuds	ej

Hemkompostering
Restavfall,	varje	

vecka1, 3 

Restavfall,	 
varannan vecka3

Restavfall.	 
var fjärde vecka3

Restavfall,	 
var sjätte vecka3

190 l kärl för  restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
2 060 kr

 
850 kr

 
680 kr

 
370 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall 3 460 kr 1 350 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och  matavfall, 
blandat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall 2 750 kr 1 850 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall 5 330 kr 3 490 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fastighetsinnehavare	som	använder	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	två	eller	flera	fastigheter	med	villor	eller	radhus,	
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma 
abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	
matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	hushåll,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	hushåll	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.  
Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfall. Sommartid varje 

vecka för matavfall4 Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 380 kr 2 300 kr 2 760 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 590 kr 2 550 kr 3 170 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 910 kr 2 880 kr 3 540 kr

5	kbm	container1 för restavfall och 4 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering 18 650 kr 19 460 kr 37 310 kr

10	kbm	container1 för restavfall och 6 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering 36 170 kr 37 380 kr 72 310 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall 580 kr 1  140 kr 900 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 820 kr 1 600 kr 

370 l kärl för restavfall 1 010 kr 2 020 kr 

660 l kärl för restavfall 1 330 kr 2 400 kr 

5	kbm	container1 för restavfall 16 360 kr 32 720 kr 

10	kbm	container1 för restavfall 32 720 kr 65 450 kr

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3.	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	för	villor	och	radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	 
och hämtning varje vecka

Kärl, per hushåll 30,80 kr 4,40 kr 1 602 kr

1.	När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras. 
 

 
 
Avgift med säck
Säck	får	endast	användas	efter	ansökan	och	om	det	finns	särskilda	skäl.	I	priset	ingår	gångavstånd	om	max	3	meter.	 
Leverans av tomsäckar ingår.  Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 

2.6 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 260 kr 

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärl-
hämtning)

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

160 l säck för rest-
avfall och 60 l säck 
för  matavfall 2 800 kr 2 313 kr 1 350 kr 1 940 kr 980 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per 

hämtning,  
var sjätte vecka3

160 l säck för rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall 2 800 kr 1 350 kr 980 kr 540 kr

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och matavfall, 
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall 5 033 kr 3 002 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
      3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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3 �Sommarhämtning�vid�fritidshus,��flerbostadshus�och��verksamheter�
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 100 kr

Verksamhet 980 kr

Lägenhet 560 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 190 kr ( 860 kr 570 kr 

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 500 kr 1 120 kr 740 kr 

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 190 kr 570 kr 

370 l kärl för restavfall 1 500 kr 740 kr 

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 950 kr 1 120 kr

370 l kärl för osorterat avfall 2 260 kr 1 570 kr 

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fritidshus,	två	eller	flera,	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	avfall,	gäller	nedan	-
stående	avgifter.	För	samtliga	hushåll	som	ingår	i	den	gemensamma	avfallslösningen	gäller	samma	abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	
För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	
Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	fritidshus,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	fritidshus	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 550 kr 740 kr 1 080 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 680 kr 870 kr 1 350 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 090 kr 1 300 kr 2 450 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall 200 kr 400 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall 340 kr 690 kr

370 l kärl för restavfall 480 kr  950 kr

660 l kärl för restavfall 890 kr 2 050 kr

5	kbm	container2 för  restavfall 5 340 kr 10 680 kr

10	kbm	container2 för  restavfall 10 680 kr 21 350 kr

1	 Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	vid	sommarhämtning.
2		Kräver	matavfallsinsamling	med	140	l	kärl	eller	underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	
och hämtning varannan vecka

Kärl
30,80 kr 4,40 kr 554 kr 

1.	 När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras.
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3.6�Avgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter

a.��Hämtningsavgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter,�kärl�
(v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 190 kr 380 kr 740 kr 1 310 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 310 kr 600 kr 1 200 kr Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 380 kr  750  kr 1 500 kr 2 470 kr 

660 l kärl för restavfall 500 kr  1 000 kr 2 020 kr 4 010 kr 

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  860 kr  1 550 kr 3 120 kr Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 400 kr 2 800 kr 3 650 kr 4 850 kr 

660 l för osorterat avfall 1 720 kr 3 430 kr 5 240 kr 8 650 kr 

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	två,	tre	eller	fyra	gånger	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

b.   Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 530 kr 1 090 kr 1 890 kr 3 970 kr 

Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall 1 090 kr 2 170 kr 3 580 kr 7 890 kr 

660 l kärl för restavfall 1 450 kr 2 910kr 5 810 kr 12 910 kr

Osorterat avfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr 5 580 kr 7 010 kr 14 730 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr 7 580 kr 12 500 kr 22 890 kr

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april 
– v.39, september)1,2

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, 
enligt	3.6	b.	Max	antal	hämtningar	per	vecka	totalt,	inklusive	 
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.  

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

Avgift osorterat avfall
 en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

140-370 l kärl 80 kr 140 kr

660 l kärl 160 kr 240 kr
1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2	Endast	verksamheter	som	har	hämtning	fyra	gånger	i	veckan	kan	beställa	tjänsten

Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	(v.20,	maj	-	v.	37,	sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl. 
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 100 kr

Verksamhet 980 kr

Lägenhet 560 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall 1 500 kr 980 kr 730 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall 1 500 kr 730 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall 2 580 kr 1 440 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
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4  Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 

I	avgifterna	ingår	hämtning	och	behandling	av	kommunalt	avfall,	hyra	av	kärl,	gångavstånd	om	max	10	m.	Rengöring	av	kärl	ingår	ej.	 
Innersäckar	i	kärl	för	matavfall	ingår	inte.	Fastighetsinnehavare	investerar	och	installerar	själva	underjordsbehållare. 
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift

Villa och radhus i 
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening Verksamhet Lägenhet

Avgift 1 260 kr  980 kr 560 kr 

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 530 kr 1 090 kr 2 380 kr 3 780 kr 6 140 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 870 kr 1 720 kr 3 650 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 090 kr 2 170 kr 4 770 kr 6 400 kr 17 090 kr

660 l kärl för restavfal 1 450 kr 2 570 kr 7 740 kr 11 610 kr 27 080 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 490 kr 4 490 kr 7 590 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr 5 580 kr 9 340 kr 14 020 kr 33 540 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr 7 580 kr 16 680 kr 24 990 kr 54 410 kr

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	mer	än	en	gång	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl 30,80 kr 4,40 kr 4 576 kr 
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3: 3 890 kr 7 070 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 2 720 kr 5 440 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 6 270 kr 12 560 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 9 870 kr 19 760 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 13  080 kr 26 170 kr 58 130 kr 116 240 kr

Container1 om 10 m3 26 280 kr 52 530 kr 116 240 kr 232 470 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3 11 180 kr 22 370 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 490 kr  10 450 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 11 430 kr 22 870 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 20 110 kr 37 260 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 27 270 kr 54 530 kr 92 530 kr 184 930 kr

Container1 om 10 m3 49 750 kr 92 530 kr 171 130 kr 342 280 kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 17 230 kr 34 470 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3	Lastväxlarcontainer,	som	inte	innehåller	något	matavfall	får	hämtas	en	gång	var	fjärde	vecka.	Halva	avgiften	för	hämtning	varannan	vecka	debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall 530 kr 900 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall 1 340 kr 2 410 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall 3 670 kr 5 780 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

Hämtning av matavfall Hämtning av restavfall

Hämtningsavgift 73 kr 95 kr

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap 
Betalas	endast	av	fastighetsägare	som	är	anslutna	till	sopsug	med	kommunalt	huvudmannaskap.	Avgiften	finansierar	bl.a.	driftkostnader,	
energiförbrukning,	underhåll,	återinvestering,	information	samt	försäkring	av	sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

Avgift

Lägenhet 695 kr 

Verksamhet 695 kr

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämt-
ning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	beroende	på	tjänst,	sommar	eller	
helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

5.1 Fast avgift

Avgift

Villa,	helårsboende 1 260 kr

Fritidshus 1 100 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning,  
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift. 
 

Sommarhämtning  

v.20, maj - v. 37, sept Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	9	säckar	för	
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

730 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

380 kr

Extra säck 120 kr/ säck

Helårshämtning Avgift

Året runt 
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	12	säckar	per	
år lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

 960 kr

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

490 kr

Extra säck
90 kr/säck 
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 290 kr1 

3,1	-	4	kbm 1 550 kr  

4,1	-	5	kbm 1 820 kr 

5,1	-	6	kbm 2 070 kr 

6,1	-	7	kbm 2 350 kr 

7,1	-	8	kbm 2 620 kr

8,1	-	9	kbm 2 900 kr 

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 190 kr 

16 - 20 m 250 kr

21 - 25 m 310 kr 

26 - 30 m 370 kr

31 - 35 m 430 kr 

36 - 40 m 490 kr 

41 - 45 m 550 kr 

46 - 50 m 610 kr 

51 - 55 m 960 kr 

56 - 60 m 1 020 kr 

61 - 65 m 1 080 kr 

66 - 70 m 1 140 kr 

71 - 75 m 1 200 kr 

76 - 80 m 1 260 kr 

Över 80 m 1 320 kr 

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 273 kr 

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 700 kr 

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 535 kr 
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för  
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer 

Avgift per tömning

Arbete	som	utförs	inom 24 timmar	(6	timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning 3 890 kr 

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar (6	timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 3 096 kr 

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning  
enligt 6.1 tillkommer 

Avgift per tömning

Budad tömning 
Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 310 kr 

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 140 kr 

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 090 kr 

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp 
till tio meter ingår i avgiften

Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m3 2 870 kr 

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 380 kr 

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 600 kr 

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 810 kr 

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla 

Avgift per tömning

Filtermaterial kassett, högst 1 ton 1 160 kr 

Filtermaterial lösvikt 1 560 kr 

6.10 Övriga avgifter
För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	sker	debitering	per	timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	 
Priset	bestäms	av	kommunen.	Nedanstående	timpriser	tillämpas	inom	normal	arbetstid,	vardagar	kl	07.00	–	16.00.

Avgift

Timpris	för	extra	personal	vid	svåra	arbetsmoment	(kr/tim) 490 kr

Timpris	för	slamtömningsfordon	inkl	bemanning	(kr/tim) 980 kr

Bomkörning (kr/tillfälle) 770 kr 

Rabatt	om	samtidig	hämtning	av	slam	från	fler	avlopp	på	samma	
fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp) -200 kr

Tillägg för tömning från färja (kr/tömning) 1875 kr
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7   Tilläggstjänster och särskilda avgifter 

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift	gäller	även	för	extra	tömning	av	kärl,	container	och	underjordsbehållare	(1,90	kr	per	kg).	 
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn  
efter	beställning

Avgift, inom ett dygn  
efter	beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall) 90 kr 190 kr 280 kr 

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 100 kr1 210 kr1 340 kr1 

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 420 kr 770 kr 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 470 kr 890 kr

Tömning av container Erbjuds	ej 890 kr  1 060 kr

Tömning	av	underjordsbehållare	0,5	-	5	m3 Erbjuds	ej 1 510 kr 1 810 kr 

1.	Hämtning	av	extrasäck	erbjuds	endast	till	kunder	som	har	abonnemang	med	säck.

7.2 Grovavfall till ÅVC

Avgift per kort

Nytt ÅVC-kort till hushåll 220 kr

Extra	besök	för	avlämning	av	grovavfall	vid	återvinningscentral,	utöver	6	st	avgiftsfria	besök	per	år,	per	
besök	(gäller	fastighetsägare	som	fått	begränsningar) 300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1

Avgift per kolli

Grovavfall eller smått elavfall  ≤ 1 m3, per kolli 370 kr

1 Hämtas	efter	budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift container 5 m3 Avgift container 10 m3

Grovavfall,	utkörning	och	återtagning,	inklusive	behandling	och	
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle 1 340 kr 1 720 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle 1 340 kr 1 720 kr

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	ordinarie	
avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning.2 2 680 kr 3 440 kr

1		 Hämtas	efter	budning 
2	 För	att	undvika	kostnad	för	felsorterat	avfall	ska	kunden	kontrollera	innehållet	i	containern	och,	vid	behov,	vidtagit	åtgärder,	innan	tömningsfordon	kommit	till	platsen.	Om	
containern	för	grovavfall	innehåller	stora	mängder	bygg-	och	rivningsavfall,	nekas	hämtning.	Avfallet	klassas	då	om	till	bygg-och	rivningsavfall	och	avgifterna	enligt	7.15	gäller.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Avgift per kärl för extrahämtning 
hämtas	inom	7	arbetsdagar

Kärl om 370 l 1 050 kr 250 kr

1	Hämtning	sker	från	april	till	november	(16	hämtningar),
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  

7.6 Avgift för hämtning av tidningar 

Tidningar Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka
Extra hämtning, inom 
fem	arbetsdagar

190 l kärl 6 500 kr 3 200 kr 1 600 kr 150 kr

370 l kärl 7 600 kr 3 800 kr 1 900 kr 180 kr

660 l kärl 9 500 kr 4 700 kr 2 300 kr 220 kr
 

7.7 Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	latrin	i	engångsbehållare.	Engångsbehållare	ingår.

Avgift	per	behållare	och	tillfälle

Hämtning	av	latrinbehållare	efter	beställning 320 kr 

 
7.8 Avgift för hämtning av elektronikbox
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	boxen.	Maximalt	5	hämtningar	per	år.		Elektronikbox	ingår.

Avgift	per	box	och	år

Tömning	av	elektronikbox	efter	beställning 300 kr

7.9 Avgift för byte av abonnemang

Avgift per ändring

Ändring	av	hämtningsintervall	eller	storlek	av		behållare.	En	ändring	
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring. 100 kr

Ansökan om uppehåll 250 kr
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7.10 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	
tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet 
påpekas.

Om	container	för	grovavfall	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordinarie	avgiften	vid	första	tillfället. 

Avgift kr per hämtställe och tillfälle

Villor,	radhus,	fritidsboende,	flerbostadshus	och	verksamhet 300 kr

Grovavfall Se kapitel 7.4

7.11�Avgift�för�gångavstånd,�för�flerbostadshus�och�verksamheter�över�10�meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl eller säck 30,80 kr 4,40 kr 4 576 kr 

7.12 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck 

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl,	avstånd	10	meter	och	
hämtning varannan vecka

Kärl eller säck 30,80 kr 4,40 kr 1 602 kr

 
 

7.13 Uppsamlingsplats vintertid 
Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie 
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie 
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte 
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll 
 
Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt 
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som 
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.14 Avgifter vid timersättning
För	hämtning	med	andra	metoder	än	de	som	är	beskrivna	i	denna	renhållningstaxa	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	vad	som	
är	normalt	debiteras	avgift	per	timme.	Vid	behov	får	kommunen	besluta	om	tillfälliga	avgifter	baserat	på	självkostnad	för	tjänsten.

Avgift kr per timme

Renhållningsfordon	inklusive	förare 910 kr

Lastväxlare inklusive förare 840 kr

Kranbil	inklusive	förare 1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning 3 500 kr

Hjälparbetare	på	båten 700 kr
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7.15 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	nedan	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	Färjeavgift	tillkommer	utöver	avgifterna	
nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, 
rapportering	och	behandling.	Om	avfallet	är	felsorterat	kan	felsorteringsavgifter	tillkomma.	

Auktoriserad	entreprenör	instruktioner,	sorteringsanvisningar	och	regler	ska	följas	vid	hantering	och	hämtning	av	bygg-	och	rivningsav-
fall. Containrarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall. 

Container
 10 m3

Container
 15 m3

Container
 20 m3

Grovt	brännbart 5 900 kr 6 550 kr 8 400 kr 

Trä	(målat/behandlat)	ej	tryckimpregnerat 5 000 kr 5 050 kr 5 650 kr 

Tryckimpregnerat trä 6 000 kr 7 000 kr 8 200 kr 

Gips 6 500 kr 7 850 kr 10 200 kr 

Metall 3 900 kr 4 500 kr 5 100 kr 

Plast	(blandad) 5 200 kr 6 150 kr 7 100 kr

Rena	mineraliska	massor	 
(inklusive	analyskostnad),	ex	betong,	tegel	osv 15 100 kr 17 650 kr 21 200 kr

Planglas 6 400 kr 11 500 kr 16 200 kr 

Wellpapp 4 450 kr 4 600 kr 5 100 kr

Asbest	(inklusive	rapportering) 5 550 kr 6 650 kr 7 700 kr

Asfalt (inklusive analyskostnad) 19 800 kr 20 800 kr 24 000 kr

Obrännbart/deponi	(ex	isolering) 6 500 kr 7 900 kr 13 500 kr

Bygg och rivningsavfall till sortering 19 000 kr 21 000 kr 27 000 kr

Jord (inklusive analyskostnad) 18 950 kr 18 600 kr 26 350 kr

Jord med invasiva växter  
(inklusive analyskostnad) 19 950 kr 20 800 kr 26 350 kr 

Transportavgift för 
1 - 15 säckar Avfallslag Storsäck per m3 Avfallslag Storsäck per m3

3 000 kr Grovt	brännbart 450 kr Rena	mineraliska	massor 8 100 kr 

Trä	(målat/behandlat)	 
ej tryckimpregnerat 350 kr Plast	(blandat) 450 kr

 Tryckimpregnerat trä 650 kr Wellpapp 250 kr 

Gips 550 kr Asfalt 750 kr 

Metall 350 kr Asbest 1 250 kr 

Planglas  400 kr Jord med invasiva växter 9 000 kr

Obrännbart/deponi 3 500 kr Jord 9 000 kr

Felsorteringsavgift Avgift container Avgift storsäck 

Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall 
klassas	avfallet	om.	Avgiften	blir	då	efter	vad	avfallet	klassas	till.	
Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. 1 3 300 kr 500 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	som	uppkommer	i	kommunen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	uppdrag	av	
kommunstyrelsen.	Enheten	ansvarar	även	för	information	och	råd	om	avfallshantering.	Verksamheten	finansieras	med	avgifter	beslutade	
av	kommunfullmäktige.	Avfallshanteringen	regleras	av	miljöbalken	och	avfallsförordningen.	Reglerna	gäller	i	Sverige	och	därmed	också	i	
Kungälvs kommun.

Varje	kommun	ska	ha	en	renhållningsordning.	Renhållningsordningen	består	av	två	dokument;	avfallsföreskrifter	och		avfallsplan.	 
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall 
inom	kommunen	och	kommunens	åtgärder	för	att	minska	avfallets	mängd,	farlighet	etc.	Renhållningsordningen	är	kommunens	verktyg	
för	att	styra	avfallshanteringen	och	en	rättslig	grund	i	det	dagliga	arbetet	samt	vid	tvister	etc.	

8.1 Allmänt 
Dessa	föreskrifter	om	avgifter	har	kommunen	beslutat	med	stöd	av	27	kap.	4-5	§	miljöbalken.	Avgifterna	avser	den	insamling,	transport,	
återvinning	och	bortskaffande	av	avfall	som	utförs	genom	kommunens		försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .  
Taxan	ska:

• styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 

• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

•	 stimulera	en	god	arbetsmiljö,	

•	 styra	mot	en	rationell	avfallshantering	som	bidrar	till	minskad	klimatpåverkan,	

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,

	•	 finansiera	kostnaderna	för	kommunens	avfallsverksamhet.	

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet	för	kommunens	renhållning	ligger	hos	kommunstyrelsen.	Utförande	organ	är	Renhållningsenheten.	Kommunens	
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För	kommunens	avfallshantering	gäller	bestämmelserna	i	Miljöbalken,	Avfallsförordningen,	andra	förordningar	utfärdade	med	stöd	av	
miljöbalken	samt	i	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun.

8.3�Definitioner
Fast avgift:	Årlig	avgift	som	ska	bidra	till	kostnader	för	drift	av	återvinningscentraler	samt	behandling	av	avfall	som	lämnas	på	centralerna,	
insamling	och	behandling	av	grovavfall,	farligt	avfall	m.m.	samt	kostnader	för	kundtjänst,	avfallsplanering,	utveckling	och	information.

Hämtningsavgift: Årlig	avgift	som	ska	täcka	kostnader	för	insamling	och	behandling	av	kärl-	och	säckavfall.	Nivån	på	den	rörliga	
avgiften	avgörs	av	kundens	val	av	behållarstorlek,	hämtningsintervall	m.m.

Villahushåll:	Som	boende	i	en-	och	tvåbostadsfastigheter	till	denna	kategori	räknas	samtliga	fastigheter	taxerade	som	småhus	utom	
fastigheter	för	fritidsboende,	se	nedan

Fritidsboende:	om	folkbokförd	på	annan	fastighet.

Flerbostadshus:	är	ett	bostadshus	med	minst	tre	bostadslägenheter.

Verksamheter: Skolor,	förskolor,	restauranger,	sjukhus,	fritidsanläggningar,	affärer,	hotell,	båtklubbar	m	m	som	inte	utgörs	av	boende.

Budning:	Beställning	vid	varje	enskild	hämtning.	Avgift	betalas	per	hämtning.

Abonnemang:	Regelbunden	hämtning	med	bestämt	intervall.

Kbm:	Förkortning	för	kubikmeter.	Anger	volym	på	exempelvis	container	och	slam.

Osorterat avfall: innehåller	både	rest-	och	matavfall,	blandat.

Behållare: avser	säck,	kärl	eller	brunn	vid	enskild	avloppsanläggning.	

Bomkörning:	uppstår	om	slambilen	inte	kan	utföra	slamtömningen	som	planerat.	Exempel	på	orsaker	till	bomkörning	kan	vara	att	
handtag	saknas	på	betonglock,	hinder	på	vägen	eller	att	brunnslocket	är	blockerat	m.m.
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I�övrigt�gäller�samma�definitioner�som�i�avfallsföreskrifterna�för�Kungälvs�kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare	är	betalningsskyldig	och	ska	teckna	abonnemang	för	aktuell	avfallshantering.	Avgiften	ska	betalas	till	Kungälvs	
kommun.

Betalas	inte	debiterad	avgift	inom	tid	som	anges	på	fakturan	skickas	betalningspåminnelse.	Därefter	skickas	inkassokrav	och	ersättning	
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet	gäller	även	vid	de	tillfällen	då	avfall	inte	kunnat	hämtas,	på	grund	av	att	avfallsbehållaren	inte	varit	tillgänglig	vid	
hämtningstillfället,	inte	använts	eller	varit	placerad	på	annat	sätt	än	det	i	abonnemanget	specificerade	sättet.

Avgiftsskyldigheten	kan	inte	överlåtas	på	nyttjanderättshavare	även	om	sådan	överenskommelse	finns	mellan	fastighetsinnehavare	och	
nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet	föreligger	även	från	fastigheter	där	avfall	ej	finns	att	hämta	dock	inte	om	dispens	för	uppehåll	föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid	ägarbyte	ska	uppgifter	om	ny	ägare	och	tillträdesdatum	snarast	lämnas	skriftligt	till	Kungälvs	kommun.	Blankett	om	ägarbyte	finns	på	
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring	av	ägandeförhållanden,	avfallsmängd,	behållares	placering	eller	annan	ändring	som	kan	ha	betydelse	för	beräkning	av	avfalls-	
avgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den 
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på 
fastigheten.	Fastighetsinnehavarens	ansvar	gällande	sortering,	behållare,	avfallsutrymmen,	hämtningsvägar	m.m.	återfinns	i	kommunens	
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion 
Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. 

Fast avgift	ska	betalas	för	alla	lägenheter	i	flerfamiljshus	och	för	alla	bostäder	i	småhus,	villor,	radhus	och	parhus	för	permanentboende	
och	fritidsboende,	samt	för	alla	verksamheter.	För	verksamheter	betalas	fast	avgift	per	anläggning.	Vissa	småhus	innehåller	två	bostäder	
och	fast	avgift	ska	betalas	för	varje	bostad.	Fastighet	där	det	finns	mer	än	en	byggnad	för	bostadsändamål,	debiteras	fast	avgift	per	
bostad.	För	fastigheter	med	permanentboende	och	gäststuga	och	liknande		utgår	fast	avgift	för	permanentboende	och	en	fast	avgift	för	
gäststugan	då	den	används.	För	byggnad	som	normalt	inte	klassas	som	bostad,	men	som	används	som	bostad,	debiteras	fast	avgift	per	
hushåll.

Den	fasta	avgiften	finansierar	bland	annat	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	behandling	av	farligt	avfall,	grovavfall,	
insamling	av	kylmöbler	och	småbatterier,	samt	planering,	utveckling,	information,	administration,	kundtjänst	och	fakturering.

Den	fasta	avgiften	utgår	för	samtliga	bebyggda	fastigheter.	När	uppehåll	i	hämtning	av	kommunalt	avfall	har	beviljats,	efter	ansökan	
enligt	kommunens	avfallsföreskrifter,	kvarstår	betalningsskyldigheten	för	den	fasta	avgiften.	Undantag	görs	för	fastigheter	där	ingen	
verksamhet	sker	eller	som	betraktas	som	obeboeliga.

Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift. 

Hämtningsavgift	i	den	ingår	tömning	och	hämtning.	Nivån	på	avgiften	beror	på	val	av	abonnemang,	behållarstorlek	och	hämtningsintervall.	

Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår    
ingen	extra	avgift.	Gångavstånd	räknas	för	avfall	från	kärl	och	säck	och	definieras	som	den	kortaste	uppmätta	sträcka	mellan	insamlings-	
fordonets	uppställningsplats	och	platsen	för	hämtning	av	behållare.	Gångavståndet	mäts	av	kommunen	utsedd	insamlingsentreprenör.	
Gångavståndet	debiteras	per	meter	och	behållare	överstigande	3	m	(i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det	finns	möjlighet	att	få	glesare	hämtning	vid	t.ex.	matavfallsortering	eller	hemkompostering	m.m.	Det	finns	också	möjlighet	till	andra	
undantag.	Samtliga	undantag	framgår	av	kommunens	avfallsföreskrifter.		Föreskrifterna	hittar	du	på	kommunens	webbplats,		www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	(ÅVC),	får	hushåll	i	Kungälvs	kommun	som	har	avfallsabonnemang,	lämna	sorterat	grovav-
fall,	farligt	avfall	och	elavfall.	Den	fasta	avgiften	i	taxan	finansierar	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler.	Passerkort	
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.  

För	begränsningar	i	mängden	avfall	som	får	lämnas	se	avfallsföreskrifterna	och	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska 
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcen-
ter,	Stadshuset,	Kungälv.	Passerkortet/ÅVC-passerkortet	behöver	inte	överlämnas	till	den	nya	ägaren	vid	ägarbyte.	Hushåll	som	inte	
längre	har	tillgång	till	återvinningscentralerna,	pga	avflyttning	från	kommunen	ska	återlämna	ÅVC-passerkortet	till	kommunen.	 
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun. 

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	samt	vilka	andra	regler	som	gäller	finns	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.		

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster 

Grovsavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver 
ovanstående	kan	grovavfall	och	smått	elavfall	även	hämtas	genom	budning	mot	en	särskild	avgift,	se	tabell	7.3	-	7.4.	Sorteringsanvis-
ningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall	från	villahushåll	och	fritidsboende	kan	avlämnas	utan	extra	kostnader	vid	kommunens	återvinningscentraler.	Utöver	
detta	kan	abonnemang	tecknas	för	hämtning	av	trädgårdsavfall	vid	fastighet,	se	tabell	7.5.	Abonnemanget	är	säsongsbundet	och	avfall	
hämtas	en	gång	varannan	vecka	under	perioden	april	–	november.	Kärlet	ska	på	hämtningsdagen	vara	uppställt	i	omedelbar	anslutning	
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln 
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, 
stubbar	eller	fällda	träd.	Avfall	som	uppstår	vid	fastighetsinnehavarens	skötsel	av	flerbostadshusens	grönytor	ingår	inte	heller.	Trädgårds-
avfall	får	inte	innehålla	annat	avfall	än	sådant	som	kan	brytas	ned	genom	kompostering	samt	mindre	mängder	jord,	sand	och	grus.	

Latrin
Fastighetsinnehavare	kan	efter	ansökan	till	Miljöenheten	medges	tillstånd	att	kompostera	latrin.	Fastighetsinnehavare	kan	även	beställa	
budad	hämtning	av	latrin,	för	avgift	se	tabell	7.7.	Latrinbehållaren	är	av	engångstyp	och	levereras	till	kund	inom	fem	(5),	två (2)	arbetsda-
gar	efter	beställning.	Behållare	hämtas	från	anvisad	plats..	

Ö-hämtning
Insamling	av	kommunalt	avfall	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna)	sker	enligt	schema,	21	gånger	per	
år	med	hämtning	en	gång	per	månad	i	oktober	till	april	och	tätare	under	vår	och	sommar.	

Fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller 
helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	beroende	på	tjänst,	
sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet	på	anvisad	plats	på	fastlandet,	se	tabell	
5.2
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Slam

Abonnemang	kan	tecknas	för	regelbunden,	schemalagd	hämtning	av	slam	från	slamavskiljare,	sluten	tank	och	minireningsverk	m.m.

De	avgifter	som	anges	i	tabell	6.1,	gäller	vid	maximalt	10	meter	slang	mellan	fordonets	uppställningsplats	och	anslutningspunkt	till	
anläggningen	som	ska	tömmas.	Om	längre	slanglängd	krävs	tas	en	extra	avgift	ut,	se	tabell	6.2.	För	tunga	lock	över	15	kg	tas	en	avgift	ut,	
se	tabell	6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning 
utgår	särskild	avgift	i	enlighet	med	timpriser	angivna	i	tabell	6.10.	

Extra	slamsugning	av	enskild	avloppsanläggning	kan	beställas	enligt	6.6.	Slamsugning	kan	utföras	på	datumbestämd	för-	eller	efter-
middag (kl 8-16, vardag). 

  
Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen	kan	även	tömma	avloppsanläggningar	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna).	Hämtning	
sker	enligt	intervall	som	anges	i	avfallsföreskrifterna	eller	så	ofta	som	behövs	för	att	en	fullgod	funktion	ska	uppnås,	för	avgift	se	tabell	6.1	
och 6.10. 

Fettavskiljare
Tömning	beställs	hos	kommunens	kundcenter	telefon	0303-23	80	00,	för	avgifter	se	tabell	6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.  
 
Inför	tömning	av	fosforfällor	ska	fastighetsinnehavaren	förbereda	anläggningen	så	att	tömning	kan	ske	genom	slamsugning	eller	med	
kranbil.	Avståndet	mellan	fordon	och	fosforfälla	får	inte	överstiga	4	m.	

Felsorteringsavgift
Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. 

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Elektronikbox 
För	insamling	av	batterier,	ljuskällor	och	småelektronik	kan	hushåll	beställa	en	elektronikbox.	Boxen	är	indelad	i	tre	fack	-	ett	för	varje	

avfallsslag.	Boxen	töms	efter	budning	och	maxiamlt	5	hämtningar	per	år	ingår.	

Bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	enligt	7.15	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	

Särskilda avgifter
Vid	mer	än	en	ändring	per	år	av	gångavstånd,	hämtningsintervall	eller	storlek	av	behållare	tas	avgift	ut	enligt	tabell	7.9.	

För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	det	normala,	sker	debitering	per	
timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	Priset	bestäms	av	kommunen,	för	timavgift	se	tabell	6.10	och	7.14.
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9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Exempel�på�avgifter,��fler�exempel�på�avgifter�finns�på�kommunens�webbplats,�www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 1	260	kr
Hämtningsavgift:	 850	kr
Viktavgift:	 502	kr
Summa årskostnad 2023: 2 612 kr  

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus   
(v.20, maj - v. 37, sept.)

EXEMPEL:

Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under 
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast	avgift:	 1100	kr
Hämtningsavgift:	 570	kr
Viktavgift:	 143	kr
Summa årskostnad 2023: 1 813 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	säsong	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	15	lägenheter	har	3	stycken	370	liters	kärl	för	restavfall	och	2	stycken	140	liters	kärl	för	matavfall,	med	hämtning	en	
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 15	x	560	=	8	400	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2	x	1	090	=	2	180	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	2	170	=	6	510	kr
Viktavgift 15 x 333 x 2,10 = 10 490 kr
Summa årskostnad 2023: 27 580 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container  
- Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Fem	villor	har	gemensamma	behållare	för	restavfall	och	matavfall.	660	liter	för	restavfall	och	140	liter	för	matavfall	med	hämtning	
varannan vecka. 
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 5	x	1	260	kr	=	6	300	kr
Hämtningsavgift:	 	1	910	kr	=	1	910kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	2,10	=	2	509	kr
Summa årskostnad: 10 719 kr
Årskostnad per hushåll 2023: 2 144 kr 
 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare  
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	112	lägenheter	
1	underjordsbehållare	med	volymen	5	kubikmeter,	som	töms	en	gång	per	vecka,	för	restavfall.	8	stycken	140	liter	kärl	för	matavfall,	med	
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 112	x	560	=	62	720	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1090	=	8	720	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 19	760	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	2,10	=	61	152	kr
Summa årskostnad 2023: 152 352 kr  
 
 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Mat-	och	restavfall	lämnas	på	anvisad	plats	på	ön.

Fast	avgift:	 1	260kr
Hämtningsavgift:	 	960kr
Summa årskostnad 2023: 2 220 kr  
 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad 2023:                                  1 550  kr  
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10 Bilaga t i l l  avfallstaxan för Kungälvs kommun 
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken.

Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

330	kr	per	besök 
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande 150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order 130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr 
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr 
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr 
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr 
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering 610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering 615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering 665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering 745 kr

Storsäck	för	bygg-	och	rivningsavfall 110 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Enbart	de	tjänster	som	taxan	omfattar	är	de	som	kommunen	tillhandahåller	och	utför. 
Abonnenten	är	skyldig	att	anpassa	avfallshanteringen	till	de	villkor	avseende	bl.a.	behållartyp,	 

storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.
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