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I angivna belopp i taxan ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

Hushållsavfall 
Från samtliga fastigheter inom kommunen sker hämtning med kärl av 
plast 140 liter, 190 liter, 240 liter och 660 liter. 

Hämtningsintervall är 26 hämtningar per år. 

Kärlen placeras hämtningsdagen av fastighetsägaren på egna fastigheten vid 
tomtgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. Om 
avståndet mellan hämtningsfordonets angöringsplats och ett soprum i 
flerbostadshus är mindre än 10 m hämtas kärlet i soprummet. På landsbygden 
placeras kärlen vid angöringsplats som lätt kan nås av hämtningsfordonet    

Hämtning av kärl i tätort och på landsbygd, helårsboende 

I avgiften ingår kärl, hämtning och destruktion, debitering, administration 
samt möjlighet att avlämna grovavfall och farligt avfall vid återvinningscentral 
i Vara samt trädgårdsavfall vid reningsverket i Kvänum. 

Kärlstorlek Antal 
hämtningar/år 

Kostnad/år 

140 liter kärl 26 1 420 kr 

190 liter kärl 26 1 559 kr 

240 liter kärl 26 1 685 kr 

660 liter kärl 26 3 968 kr 

660 liter kärl 52 7 267 kr 

5 m3 container 26 20 397 kr 

5 m3 container 52 36 857 kr 

10 m3 container 26 45 922 kr 

10 m3 container 52 68 816 kr 

 

Tillägg för gångavstånd från tomtgräns till kärl 

Gångavstånd Antal hämtningar/år Kostnad/år 

3-8 m 26 289 kr 

9-14 m 26 431 kr 

15-20 m 26 863 kr 
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Hämtning av kärl vid fritidshus, inte permanentboende 

Hämtning sker under maj – september. 

190 liter kärl, 11 hämtningar/år 919 kr/år 

Hämtning sker vid fastighet inom 5 meter från fordonets angöringsplats. 

Hushållsavfall med liten mängd avfall, reducerad avgift 

Avfallslämnare kan efter ansökan hos Miljö- och byggnadsnämnden befrias 
från skyldigheten att lämna avfall minst 26 ggr/år, om avfallet tas om hand på 
annat godkänt sätt. Avfallslämnaren är dock skyldig att erlägga grundavgift 
enligt taxa. I denna avgift ingår 6 säckar för ej nedbrytbart material vilka 
hämtningsdagen får ställas ut längs hämtningsfordonets körväg. Utöver 
grundavgift ska hämtnings- och destruktionsavgift för 6 säckar erläggas. 

Hämtning och destruktion 6 säckar/år 798 kr/år 

Delat kärl 

Två intill varandra boende avfallslämnare kan efter ansökan hos renhållaren  

ges rätt att dela ett 190 liters kärl med 14-dagarstömning. Vardera avfalls-
lämnare är betalningsskyldig för sin del. 

Avgift per avfallslämnare. 

Hämtning och destruktion 800  kr/år 

Grovavfall 

Avlämnande av grovavfall vid kretsloppstationen i Vara. 

Grovavfall < 1 m3 per gång Utan kostnad 

Grovavfall > 1 m3 per gång 228 kr/m3 

Kylmöbler Utan kostnad 

 

I Kvänum finns rismottagning vissa veckor under vår och höst. 

Extratjänster 

Extra hämtning av sopbehållare. 

Tillkommer för framkörning kr/hämtningsställe        

346 kr/gång 

Byte av kärl till annan storlek 346 kr/tillfälle 

Extra säck 53 kr/tillfälle 

 

Byte av kärlstorlek kan ske vid varje halvårsskifte eller vid annan tidpunkt om 
överensstämmelse härom träffas mellan entreprenör och avfallslämnare. 
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Avgifterna enligt denna taxa faktureras halvårsvis med förfallodagar 30 april 
och 30 oktober. Fritidsboende faktureras med förfallodag den 1 maj. 

Denna taxa indexregleras varje år med renhållningsindex R 77:1 med 
januariindex 2009 som bastal (renhållningsindex har ersatts av ett avfallsindex 
för insamling av hushållsavfall, inkl. diesel). Avstämning sker en gång per 12-
månadersperiod. September månad är indexmånad. Av indexförändring 
förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft följande januari månad och 
gäller hela följande kalenderår. Indexregleringen omfattar 100 % av 
ersättningarna. Om indextalet under en avstämningsperiod inte förändras 
med minst 2 % förlängs avstämningsperioden att omfatta även den 
nästföljande osv. 

 

Slamhämtning 

Slamhämtning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar sker en gång/år i 
enlighet med renhållningsordningen.  

Avgift vid brunnsvolym 0- 3 m3  891 kr  
/gång 

Avgift vid brunnsvolym 3,1 – 5,0 m3  1 194 kr  
/gång 

Tillkommer för ytterligare m3 över 5 m3 236 kr  
/ m3 

Sluten tank, volym upp till 3,0 m3 1 362,50 kr  
/gång 

Sluten tank, volym 3,1 – 5,0 m3 1 800 kr  
/gång 

Sluten tank, volym över 5,0 m3 2 162,50 kr  
/gång 

Minireningsverk 1 000 kr  
/gång 

Tömning av fosforfälla 681 kr/gång 

Extra slamtömning. Tillkommer på 
ordinarie pris 
 

374 kr  
/tömningsställe 

Akut tömning av slam. Tillkommer på 
ordinarie pris 
 

1 212,50 kr 

/tömningsställe 

Extra brunn på samma fastighet 425 kr  
/gång 

Extra slangdragning utöver 20 m.  
 

119 kr 

/tillkommande  
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Bomkörning 494 kr/gång 

  

  

Slamhämtningsbil inkl. förare, 
timersättning  
 

Medhjälpare 

1 025 kr  
/tim 

 

 
500 kr  

/tim 

Fettavfall, volym upp till 3 m3 1 525 kr/gång 

Fettavfall, volym över 3 m3 2 062,50 kr/gång 

Fettavfall, extra tömning alla storlekar 1 331 kr/gång 

Fettavfall, akut tömning alla storlekar 1 775 kr/gång 

Fettavfall, bomkörning 500 kr/gång 

 

Taxan inkluderar behandlingsavgift för slammet. Avgifterna enligt denna taxa 
faktureras efter utfört arbete och ska betalas inom 30 dagar. 

Fakturering enligt denna taxa kan ske av annan part än kommunen, för 
kommunens räkning. 

 

Indexreglering av slamhämtning 

Denna taxa indexregleras varje år med avfallsindex för Slamtömning inkl. 
diesel A12:3, med september 2014 som basmånad, för de delar som rör 
slamtömning.  

Avstämning sker en gång per 12-månadersperiod. Av indexförändring 
förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft följande januari månad och 
gäller hela följande kalenderår. Indexregleringen omfattar 100 % av 
ersättningarna. Om indextalet under en avstämningsperiod inte förändras 
med minst 2 % förlängs avstämningsperioden att omfatta även den 
nästföljande osv. 

Den del av ersättningen som avser behandlingsavgift vid 
avloppsreningsverket i Vara regleras dock efter kommunens verkliga 
mottagningsavgift, vilken regleras en gång om året. 


