Avfallstaxa
Vänersborgs kommun
Gäller från 2019-01-01
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Antagen av kommunfullmäktige den 2018-11-21, § 92, med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 27 kap. § 4, att gälla fr.o.m. beslut.
För renhållningen inom Vänersborgs kommun gäller, förutom bestämmelserna i
Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd av
Miljöbalken 15 kap. 9 och 11 § antagna lokala föreskrifter för avfallshantering för
Vänersborgs kommun.
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1. Allmänna bestämmelser
Lagstadgad mervärdesskatt, moms, ingår på angivna belopp.

A. Avgiftsskyldighet och betalningsmottagare
Avfallsavgift ska betalas av fastighetsägare, eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, nedan kallad
fastighetsinnehavare. Avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till
Vänersborgs Kretslopp & Vatten. Slamavgifter erläggs till entreprenör.
Sedan avgiftsskyldigheten inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i faktura.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta
erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
I de fall taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, exempelvis vid hämtning med
andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena
väsentligt avviker från vad som är normalt får Vänersborgs Kretslopp & Vatten
besluta om avgifter baserade på principer i denna taxa.

B. Ägarbyte och ändring av abonnemang
Vid ägarbyte ska fastighetsinnehavaren snarast anmäla detta till Vänersborgs
Kretslopp & Vatten samt den tidpunkt från vilken den nye ägaren ska debiteras
avfallsavgift.
Vid ändrade hämtningsförhållanden ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till
Vänersborgs Kretslopp & Vatten.

C. Grundavgift och rörlig avgift
Avfallsavgiften utgörs av en grundavgift/lägenhetsavgift per hushåll/lägenhet och en
rörlig avgift.
Grundavgiften/lägenhetsavgiften täcker kostnader för elektronikskrotinsamling,
återvinningscentralen, hushållens farliga avfall, kyl- och frysmöbler, information,
utredning och administration samt kärlkostnader mm.
De rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfall.
Den rörliga avgiftens storlek bestäms av abonnemangstyp, kärlstorlek,
hämtningsintervall samt eventuella tillägg för gångavstånd m.m.
Hushållsavfall delas in i två kategorier och sorteras i två separata kärl enligt nedan:
• Matavfall är lätt nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från övrigt
hushållsavfall. Matavfallet nyttjas för produktion av fordonsbränsle och som
jordförbättringsmedel.
• Restavfall är det kärlavfall som är kvar efter utsortering av matavfall,
förpackningar, tidningar m.m. Restavfallet går till förbränning med
energiåtervinning i form av produktion av el samt fjärrvärme.
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D. Avgift vid uppehåll i hämtning
Om bostaden inte kommer att användas kan uppehåll i hämtning medges efter
ansökan enligt 31 § i kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering.
Uppehållsavgift debiteras fastigheten.

E. Avgift vid gemensam behållare
Grundavgift debiteras per hushåll, max 3 st. medan den rörliga avgiften delas på
antalet hushåll som är med i tjänsten, enligt 5 kap 30 § i kommunens lokala
föreskrifter om avfallshantering.

F. Hämtningsintervall
Ordinarie hämtning från en- och tvåbostadshus sker minst en gång varannan vecka
för matavfall och restavfall. Från flerbostadshus respektive verksamheter sker
hämtning av både matavfall och restavfall minst en gång varannan vecka, enligt de
alternativ som anges i avgiftstabellen i denna taxa.
Vid glesare tömning krävs hemkompostering av matavfall.

G. Hemkompostering
Efter skriftlig anmälan enligt kommunens lokala föreskrifter 5 kap 24 § om
avfallshantering är kompostering av matavfall tillåten i en skadedjurssäker
kompostbehållare.

H. Rengöring av kärl
Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärlet. Rengöring bör ske med
miljövänligt diskmedel eller såpa. Tvättvattnet ska inte hällas direkt i dagvattnet utan
hälls lämpligen på egen gräsmatta eller liknande där det kan infiltreras ner i marken.

I. Tilläggsavgift kärl
Tilläggsavgift för sophämtning med dragavstånd över 3 meter. Placeringen avtalas
med Kretslopp & Vatten. Kärlet hämtas och återplaceras med förhöjd avgift.
Extra avgift för tömning av kärl. Debitering av avgift vid extra säckar eller extra
hämtning vid ordinarie eller ej ordinarie tur, avgift beroende på kärlstorlek.
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J. Kärlstorlek
Följande kärlstorlekar erbjuds för restavfall:
En- och tvåbostadshus:

140 l, 190 l eller 370 l

Flerbostadshus:

140 l, 190 l, 370 l, 660 l eller
underjordisk behållare 5000 l

Fritidshus:

140 l, 190 l

Affärer, kontor, industrier och
andra verksamheter:

140 l, 190 l, 370 l, 660 l eller
container 8000 l

Följande kärlstorlekar erbjuds för matavfall:
En- och tvåbostadshus:

140 l

Flerbostadshus:

140 l, 190 l, 370 l eller
underjordisk behållare 800 l

Fritidshus:

140 l

Affärer, kontor, industrier och
andra verksamheter:

140 l, 190 l, 370 l
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2. Grundavgift
Fritidshus, kr per år
Kärlstorlek
140 l
140 l – 2 st delar kärl
140 l – 3 st delar kärl
140 l – 1 st året runt &
1 st fritid delar kärl

Avgift
260
520
780
780

190 l
190 l – 2 st delar kärl
190 l – 3 st delar kärl

260
520
780

En- och tvåbostadshus, kr per år
Kärlstorlek
140 l
140 l – 2 st delar kärl
140 l – 3 st delar kärl
140 l – 4 gånger per år eller
2 gånger per år

Avgift
520
1040
1560
520

190 l
190 l – 2 st delar kärl
190 l – 3 st delar kärl

520
1040
1560

370 l

520

Uppehållsavgift

283

Flerfamiljshus samt verksamheter, kr per år
Avgift
320
430

Avgift per lägenhet
Affärer, kontor, industrier och andra
verksamheter, per organisation och
hämtställe
Grovavfall
Rötbart

180
180
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3. Rörlig avgift hushållsavfall (hämtning
och behandling)
A. En- och tvåbostadhus, året runt
Avgifter för abonnemang med hämtning och behandling av sorterat matavfall
respektive restavfall från en- och tvåbostadsfastigheter, kr per år
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l
140 l
140 l
140 l

190 l
190 l
190 l
190 l
190 l

370 l
370 l

Hämtningsintervall
Varje vecka
Varje vecka –
extra kärl
Varannan vecka
Varannan vecka –
extra kärl
Varannan vecka –
2 st delar kärl
Varannan vecka –
3 st delar kärl

Rörlig avgift
2538
2538
1269
1269
1269
1269

Varje vecka
Varannan vecka
Varannan vecka –
extra kärl
Varannan vecka –
2 st delar kärl
Varannan vecka –
3 st delar kärl

3281
1640
1640

Varje vecka
Varannan vecka

5111
2556

1640
1640
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Avgifter för abonnemang med hemkompostering av matavfall, kr per år.
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l
140 l
140 l
190 l
190 l

Hämtningsintervall
Var fjärde vecka
Var fjärde vecka –
2 st delar kärl
Var fjärde vecka –
3 st delar kärl
4 gånger per år
2 gånger per år

Rörlig avgift
604
604
604
74
19

Var fjärde vecka
Var fjärde vecka –
2 st delar kärl

781
781
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B. Flerbostadshus, gemensamhetslösningar och
verksamheter
Avgifter för abonnemang med hämtning och behandling av sorterat matavfall samt
restavfall i flerbostadshus, för gemensamhetslösningar, affärer, institutioner och
andra verksamheter, kr per år
Flerfamiljshus
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l
140 l

Hämtningsintervall
Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

Rörlig avgift
2238
1119
4562
7354

190 l
190 l
190 l
190 l

Varje vecka
Varannan vecka
2ggr/vecka
3 ggr/vecka

2893
1447
5896
9506

370 l
370 l
370 l
370 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

4507
2254
9186
14809

660 l
660 l
660 l
660 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

7035
3517
14337
23114

container
container
container

Varje vecka
Varannan vecka
Var fjärde vecka

68851
34425
16393

Varje vecka

70651

Varannan vecka

35326

Varje vecka

60906

Underjordisk
behållare
restavfall+
matavfall
Underjordisk
behållare
restavfall+
matavfall
Underjordisk
behållare
restavfall
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Underjordisk
behållare
restavfall
Underjordisk
behållare
matavfall
Underjordisk
behållare
matavfall

Verksamheter
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l
140 l

Varannan vecka

30453

Varje vecka

9745

Varannan vecka

4873

Hämtningsintervall
Varje vecka
Varannan vecka
2ggr/vecka
3 ggr/vecka

Rörlig avgift
2238
1119
4562
7354

190 l
190 l
190 l
190 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

2893
1447
5896
9506

370 l
370 l
370 l
370 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

4507
2254
9186
14809

660 l
660 l
660 l
660 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

7977
3517
14337
23544
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C. Fritidshus
Avgift för abonnemang sommartid 1 maj – 30 september (11 hämtningar).
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l
140 l

140 l
140 l
140 l
140 l
140 l
190 l
190 l
190 l
190 l
190 l

Hämtningsintervall
Varannan vecka
Varannan vecka –
extra kärl
Varannan vecka –
2 st delar kärl
Varannan vecka –
1 året runt & 1 fritidshus
delar
Varannan vecka –
3 st delar kärl
Var fjärde vecka
Var fjärde vecka –
2 st delar kärl
Var fjärde vecka –
3 st delar kärl
2 gånger per säsong

Rörlig avgift
561
561
561
915

561
243
243
243
19

Varannan vecka
Varannan vecka –
2 st delar kärl
Varannan vecka –
3 st delar kärl
Var fjärde vecka –
2 st delar kärl
Var fjärde vecka

726
726
726
314
314
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D. Matavfall
För de kunder som endast har matavfall, kr per år
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l
140 l

Hämtningsintervall
Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

Rörlig avgift
1946
973
4263
6395

190 l
190 l
190 l
190 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

2516
1258
5127
8266

370 l
370 l
370 l
370 l

Varje vecka
Varannan vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka

3919
1960
7988
12877
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E. Tilläggsavgifter kärl
Tilläggsavgift för sophämtning med dragavstånd över 3 meter, kr per år
Kärlstorlek
140 l
190 l
370 l
660 l

Dragavstånd
4-10 meter
4-10 meter
4-10 meter
4-10 meter

Hämtningsavgift
351
351
438
526

140 l
190 l
370 l
660 l

11-20 meter
11-20 meter
11-20 meter
11-20 meter

702
702
875
1052

140 l
190 l
370 l
660 l

21-30 meter
21-30 meter
21-30 meter
21-30 meter

1052
1052
1317
1577

Tilläggsavgift för sophämtning med dragavstånd över 3 meter, med glesare
hämtning, alla kärlstorlekar, kr per år
Dragavstånd
4-10 meter
11-20 meter
21-30 meter

Hämtningsavgift
175
351
702
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Avgift för extra hämtning
Kärlstorlek
140 l
140 l
140 l

Hämtningstjänst
Grovavfall
Vid ordinarie tur
Vid ej ordinarie tur

Rörlig avgift
54
35
71

190 l
190 l

Vid ordinarie tur
Vid ej ordinarie tur

35
96

370 l
370 l

Vid ordinarie tur
Vid ej ordinarie tur

106
186

660 l
660 l

Vid ordinarie tur
Vid ej ordinarie tur

176
333

Avgift utbyte av kärl
Byte av kärlstorlek 100 kr per gång.

F. Grovavfall
Avgift för hämtning och behandling av grovavfall, kr per år
Kärlstorlek

Hämtningsintervall

Rörlig avgift

190 l
190 l
190 l

Varje vecka
Varannan vecka
Var fjärde vecka

2516
1258
599

370 l
370 l
370 l

Varje vecka
Varannan vecka
Var fjärde vecka

3919
1960
861

660 l
660 l
660 l

Varje vecka
Varannan vecka
Var fjärde vecka

6117
3059
1456
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G. Trädgårdsavfall
Kommunen erbjuder hämtning av trädgårdsavfall i 370 l kärl var 14:e dag från vecka
14/15 till vecka 44/45, 16 hämtningar per säsong. Vid hämtning ska kärlet placeras
vid tomtgräns.
Avgift för hämtning och behandling av trädgårdsavfall, kr per säsong
Kärlstorlek
370 l

Avgift
702

H. Latrin
Avgift för latrinhämtning
Hämtningsintervall
26 hämtningar året runt
11 hämtningar fritidshus
1 hämtning

Avgift
2917
1358
169
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I. Slamsugning
Slamsugningsavgift
Ordinarie tömning
Slamavskiljare
mindre än 4,5 m3
Slamavskiljare
större än 4,5 m3
Budad tömning
Slamavskiljare
mindre än 4,5 m3
Slamavskiljare
större än 4,5 m3
Sluten tank upp till 3
m3
Sluten tank mellan
3,1 m3 och 6,0 m3

Avgift
650
792

742
1042
742
1042

Fordrar avfallslämnaren snabbare åtgärd än inom tre arbetsdagar äger
entreprenören rätt att debitera uppdraget med 1250 kr + ordinarie pris.
Tilläggsavgifter
Sugslang längre än 20 m
Avgift per 20 m
Lock över 60 cm i diameter eller över 15
kg, ordinarie taxa tillkommer

125
875

J. Avgift på återvinningscentralen
Hushåll har 4 st fria besök per år, därefter debiteras 50 kr per tillfälle.
För hjälporganisationer med 90 - konto gäller samma regler som för hushåll.
Verksamheter/företag kostar 200 kr per tillfälle.
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K. Förpackningar och tidningar
Hyra av kärl
Kärlstorlek
140 och 190 l
370 l
660 l
800 l igloos
8 m3 container
12 m3 container

Hyra kr per år
215
215
418
1052
4408
4408

Tömning inne avser innanför tomtgräns samt tömning ute avser vid tomtgräns.
Pris per tömning tidningar, metall, kartong samt plast
Kärlstorlek
Tömning inne
140 och 190 l
96
370 l
96
660 l
131
8m3 container
12 m3 container

Tömning ute
53
53
87
351
351

Pris per tömning glas
Kärlstorlek
140 och 190 l
370 l
660 l
800 l igloos
8 m 3 container
12 m3 container

Tömning ute
87
131
131
131
351
351

Tömning inne
131
175
175
175
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