Datum: 2017-07-11

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN
Nuvarande renhållningstaxan antogs av kommunfullmäktige 2011-11-14 § 126
och trädde i kraft 2012-01-01.Taxor för latrinhämtning justerades enligt beslut i KF
2013-11-14 §109, och trädde i kraft 2014-01-01. Enligt beslut i KF 2017-02-16 § 6
höjdes taxan, från 2016 års nivå, med 2% och gäller från 2017-04-01.
1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 Avgiftsskyldighet
Enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader
avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Om inget
annat anges avser avgifterna kronor per år inklusive moms.
Fastighetsägare, eller den som enligt 1 kap 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska
anses som fastighetsägare, ska erlägga angivna avgifter.
1.2 Avgiftsperioder
Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall debiteras i efterskott per kvartal. Vid
tätare fakturering tillkommer 35 kr per faktura.

2. GRUNDAVGIFTER FÖR VILLOR, LÄGENHETER OCH VERKSAMHETER.
2.1 Grundavgift
Grundavgift finansierar kostnader för drift av återvinningscentraler och miljöstationer
inklusive behandling av inlämnat avfall. Den finansierar även planering, information,
fakturering och kundkontakt.
Grundavgift per år för hushåll i en - och tvåfamiljshus

929 kr

Grundavgift per år för hushåll i flerfamiljshus

697 kr

Grundavgift per år för verksamheter

774 kr
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3. AVGIFTER FÖR INSAMLING, TRANSPORT OCH BEHANDLING AV
HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL
3.1 Tömningsavgift
Tömningsavgiften finansierar kostnader för behållare, tömning, transport och behandling.
Kostnaderna är rörliga och påverkas av storlek på behållaren och hämtningsintervall.
Hemkompostering minskar avgiften med 300 kr/år.

3.1.1 Hushåll i en- och tvåfamiljshus
Från helårsbostäder i tätort sker hämtning en gång per vecka under tiden
maj – september, en gång varannan vecka oktober – april.
160 l säck/140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

1 629 kr
1 938 kr
2 567 kr
3 340 kr
5 916 kr

Från helårsbostäder i glesbygd sker hämtning varannan vecka året runt.
160 l säck/140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

1 269 kr
1 629 kr
2 145 kr
2 516 kr
4 112 kr

Från delårsbostäder i tätort sker hämtning en gång per vecka under tiden
maj – september, var fjärde vecka oktober – april.
160 l säck/140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

1 403 kr
1 743 kr
2 218 kr
2 732 kr
5 040 kr
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Från delårsbostäder i glesbygd sker hämtning varannan vecka maj – september,
var fjärde vecka oktober – april.
160 l säck/140 l kärl
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
660 l kärl

1 084 kr
1 383 kr
1 815 kr
2 248 kr
3 423 kr

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som är helårsboende utanför tätbebyggt
område och som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna
fastigheten, kan efter ansökan medges hämtning var fjärde vecka under förutsättning
att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
160 l säck/140 l kärl

527 kr

Om två eller flera fastigheter/bostadsenheter delar ett kärl betalar varje enhet en
grundavgift. Rörlig avgift tillkommer och är beroende av storleken på kärlet och antalet
fastigheter/bostadsenheter som delar.
3.1.2 Flerfamiljshus/verksamheter
Från flerbostadshus, affärer, hotell, vårdinrättningar, restauranger och dylikt sker
hämtning normalt en gång varje vecka men även tätare eller glesare intervall
förekommer.
Om två eller flera fastigheter/bostadsenheter/verksamheter delar ett kärl betalar varje
enhet en grundavgift. Rörlig avgift tillkommer och är beroende av storleken på kärlet
och antalet fastigheter/bostadsenheter/verksamheter som delar.
För flerbostadsområden o dyl. med flera gemensamma kärl/container där varje
fastighet/bostadsenhet faktureras separat för del i gemensamma kärl/container
tillkommer en rörlig avgift på:
1 207 kr vid tömning varje vecka
990 kr för helårsbostäder i tätort
774 kr för helårsbostäder i glesbygd
876 kr för delårsbostäder i tätort
661 kr för delårsbostäder i glesbygd
I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka
kommunens kostnader.
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Tömning 1 gång/vecka året runt
160 l säck/140 l kärl 2 340 kr
190 l kärl
2 918 kr
240 l kärl
4 113 kr
370 l kärl
4 700 kr
660 l kärl
8 776 kr
Tömning 1 gång/vecka (2 ggr/vecka under veckorna 25-33)
240 l kärl
6 493 kr
370 l kärl
7 040 kr
660 l kärl
10 296 kr
Tömning 1 gång/vecka (3 ggr/vecka under veckorna 25-33)
660 l kärl
11 945 kr
Tömning 2 ggr/vecka året runt
190 l kärl
6 154 kr
240 l kärl
8 636 kr
370 l kärl
9 070 kr
660 l kärl
15 716 kr
Tömning 2 ggr/vecka (3 ggr/vecka under veckorna 25-33)
190 l kärl
6 649 kr
660 l kärl
18 096 kr
Tömning 3 ggr/vecka året runt
660 l kärl
23 001 kr
Tömning 1 gång/veckan under veckorna 25-33
660 l kärl
2 300 kr
Tömning 2 ggr/veckan under veckorna 25-33
240 l kärl
2 464 kr
660 l kärl
4 051 kr
Tömning varannan vecka under veckorna 25-33
660 l kärl
1 588 kr
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3.1.3 Hämtning av container/underjordsbehållare
Utställning av container inkl indragning
Hyra av container
Tömningskostnad container
Tömningskostnad molok
Tippavgift

626 kr
335 kr/månad
873 kr/tömning
948 kr/tömning
289 kr/m3

Ovanstående avgifter är självkostnadspris enligt entreprenadavtal.
4. TILLÄGGSAVGIFTER
4.1 Tilläggsavgifter
Avgifterna är ersättning för sådana tjänster som inte är obligatoriska för samtliga
abonnenter utan är särskilda tillvalstjänster för dem som har behov av dem. Hit hör
hämtning/tömning av slam och latrin, fettavskiljare och grovavfall.

4.1.1 Övrig avfallshämtning
Extra säck vid ordinarie hämtning pris/st
Hämtning av löskubik sopor pris/kbm(1
Hämtning av grovavfall vid fastigheten pris/kbm
Extra hämtningsavgift utöver ordinarie hämtning
Hämtning av kylmöbler från hushåll(2

78 kr
485 kr
259 kr
676 kr
0 kr

1)

Inom fem arbetsdagar från beställning. Löst mått.

2)

Inom fem arbetsdagar från beställning. Särskilda bestämmelser gäller. Renhållningsentreprenören måste anlitas. Denna
hämtning ingår i grundavgiften.

4.1.2 Byte/rengörning av kärl
För ändring och byte av kärlstorlek enligt abonnentens önskemål utgår en avgift med
310 kr/kärl och gång.
För utbyte av kärl när tidigare kärl förstörts eller försvunnit, utgår en avgift med
517 kr/kärl.
Rengörning av kärl

568 kr/tillfälle
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4.2 Hämtning av latrin
Hämtning av latrin från hushåll sker efter beställning
Kostnad per/år för 10 st behållare inkl tömning
Extra latrinbehållare utöver årsabonnemang

7 215 kr
722 kr/st

Flera behållare kan lämnas vid samma hämtningstillfälle.
4.3 Tömning av slam
Tömning av slamavskiljare med wc anslutet sker 1 gång per år och tömning av
slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättvatten sker 1 gång vartannat år.
Tömning av sluten tank för traditionell wc sker efter budning, dock minst 1 gång per år.
Tömning av sluten tank för extremt snålspolande toalett sker efter budning dock minst 1
gång vartannat år.
Tömning av brunn eller tank
1/1-14/6 och 16/8-31/121

1 154 kr

Samtidig tömning av ytterligare brunn eller tank,
dock ej under perioden 15/6 – 15/8

456 kr

Behandling per påbörjad tömd m3
1/1-14/6 och 16/8-31/12

152 kr/m3

Tömning av brunn eller tank/

15/6-15/8

Behandling per påbörjad tömd m3
15/6-15/8
Extra avgifter
Extra slang utöver 20 m, enligt självkostnad
Tillkommande avgift vid akut tömning (inom 24tim)
Under ordinarie arbetstid
Bomkörningsavgift enligt självkostnad (2012)2

1 609 kr
213 kr/m3

41 kr
810 kr
886 kr

Övriga slamsugnings- eller spolbilsarbeten enligt självkostnadspris.
1) Avser tömningsdag. Beställning måste ske fem dagar innan tömning. OBS! slamavskiljare töms enligt schema.
2) Om entreprenören inte kan utföra tömningen inom aviserad tid på grund av hinder orsakad av kund utgår en bomkörningsavgift.
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4.4 Tömning av fett från fett- och oljeavskiljare
Hämtning av vegetabiliska oljor och fetter från restauranger, storkök och liknande sker
minst 1 gång per år och i övrigt efter behov.
Tömningsavgift

1 154kr

Destruktionsavgift per ton tillkommer och beror på dagspriset vid det aktuella
tömningstillfället.
4.5 Avfallslämning
Avlämning av grovavfall (högst 1 kbm/gång) till Hogenäs/Bohus-Malmöns
Återvinningscentraler från enskilda hushåll får ske avgiftsfritt under förutsättning att
avfallet sorteras i de fraktioner som respektive container är märkt med.

Sidan 7 av 7

