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1. Inledning
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i
Stenungsunds kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen.
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2. Avgifter
Samtliga avgifter är inklusive moms.
Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för
tilläggstjänster.

2.1. Fast grundavgift
Tabell 1.

Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter.
Grundavgift
kr per år

Fastighet/verksamhet
Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll

1 082,00 kr

Flerbostadshus, kr per lägenhet

596,00 kr

Fritidshus, kr per hushåll

856,00 kr

Verksamhet, kr per verksamhet och hämtadress

541,00 kr

2.2. Villor och andra småhus med helårsboende
Tabell

2.

Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska
vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13.
Antal
hämtRörlig avgift
ningar
Grundavgift
för brännStorlek kärl
per år
per år
bart per år

Rörlig
avgift för
matavfall
per år

Total avgift
per år

Hämtning av matavfall varje vecka sommartid* och
varannan vecka resten av året

140 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall

26 + 31

1 082,00 kr

927,00 kr

441,00 kr

2 450,00 kr

190 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall

26 + 31

1 082,00 kr

1 170,00 kr

441,00 kr

2 693,00 kr

26 + 31

1 082,00 kr

1 590,00 kr

441,00 kr

3 113,00 kr

140 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall

13 + 31

1 082,00 kr

585,00 kr

441,00 kr

2108,00 kr

190 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall

13 + 31

1 082,00 kr

758,00 kr

441,00 kr

2 281,00 kr

240 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall

13 + 31

1 082,00 kr

1 082,00 kr

441,00 kr

2 605,00 kr

240 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall
Hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka och
matavfall hämtas som ovan

* Kärl för brännbart avfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka
från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året.
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Tabell 3. Småhus med gemensamhetslösning. Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
Antal behållare bestäms av Renhållningsenheten. Avgiften anges per hushåll och år.
Antal hämtningar
Storlek kärl
per år
Grundavgift per år

660 liter
för brännbart avfall
och 140
liter för
matavfall

52 + 52

1 082,00 kr

Rörlig avgift
för brännbart
per år

Rörlig avgift för
matavfall per år

906,00 kr

165,00 kr

Total avgift per
hushåll och år

2 153,00 kr

Tabell 4. Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska
vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13.

Storlek kärl

Antal hämtningar

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

per år

per år

per år

per år

190 liter

26

1 082,00 kr

1 170,00 kr

2 252,00 kr

240 liter

26

1 082,00 kr

1 590,00 kr

2 672,00 kr

190 liter

13

1 082,00 kr

773,00 kr

1 855,00 kr

Tabell 5. Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska
vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13.

Storlek kärl

Antal hämtningar

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

per år

per år

per år

per år

190 liter

26

1 082,00 kr

2 353,00 kr

3 435,00 kr

240 liter

26

1 082,00 kr

2 971,00 kr

4 053,00 kr
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2.3. Fritidsboende
Tabell

6. Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska
vara placerat högst fem meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13.

Antal
hämtningar
per år

Typ av hushåll och storlek kärl

Grundavgift
per år

Rörlig avgift för
brännbart
per år

Rörlig avgift
för matavfall
per år

Total avgift
per år

14 + 19**

856,00 kr

801,00 kr

359,00 kr

2 016,00 kr

14 + 19**

856,00 kr

1 110,00 kr

359,00 kr

2325,00 kr

Hämtning av matavfall varje vecka
sommartid och i övrigt som ovan

190 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall
240 liter för brännbart avfall och
140 liter för matavfall

** Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och
i övrigt hämtas matavfall och brännbart avfall som ovan.

Tabell

7.

Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska
vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13.
Antal hämtningar
Storlek kärl

Tabell

8.

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

per år

per år

per år

per år

190 liter

14

856,00 kr

801,00 kr

1 657,00 kr

240 liter

14

856,00 kr

1 110,00 kr

1 966,00 kr

Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska
vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13.
Antal hämtningar
Storlek kärl

per år

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

per år

per år

per år

190 liter

14

856 kr

1 867,00 kr

2 723,00 kr

240 liter

14

856 kr

2 358,00 kr

3 214,00 kr
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2.4. Flerbostadshus och verksamheter
Tabell 9.

Avgifter för hämtning av brännbart restavfall i kärl.
För matavfall, se tabell 10. Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 13.
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter

26

1 634,00 kr

Kärl 190 liter

52

2 827,00 kr

Kärl 240 liter

26

2 429,00 kr

Kärl 240 liter

52

3 567,00 kr

Kärl 370 liter

26

2 839,00 kr

Kärl 370 liter

52

5 666,00 kr

Kärl 370 liter

104

11 618,00 kr

Kärl 660 liter

52

8 824,00 kr

Kärl 660 liter

104

18 090,00 kr

Kärl 660 liter

156

27 797,00 kr

Tabell 10. Avgifter för hämtning av matavfall i kärl
För brännbart avfall se tabell 9. Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 13.

Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 140 liter

52

1 197,00 kr

Kärl 140 liter

104

2 452,00 kr

Kärl 140 liter

156

3 766,00 kr
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2.5. Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i kärl
Tabell 12. Avgifter för hämtning av osorterat avfall.
Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 13.
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter

52

3 822,00 kr

Kärl 240 liter

52

4 826,00 kr

Kärl 370 liter

52

7 665,00 kr

Kärl 370 liter

104

15 715,00 kr

Kärl 660 liter

52

11 938,00 kr

Kärl 660 liter

104

24 473,00 kr

Kärl 660 liter

156

37 604,00 kr

Säck* 160 liter

52

3 855,00 kr

* Säck får enbart användas efter ansökan om dispens, se kapitel 1.9.
Tabell 13. Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av kärl och för gångavstånd.

Tjänst

Rörlig avgift per hämtning

Extra tömning, per kärl

254,00 kr

Extra säck vid ord. Tömning

69,00 kr

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl

276,00 kr

Tillägg för gångavstånd, kr per behållare och hämtning
11-20 meter

25,00 kr

21-30 meter

49,00 kr

31-50 meter

85,00 kr

2.6. Felsorteringsavgift
Tabell 14. Felsorteringsavgift.
Typ av fastighet
Felsortering vid småhus, fritidshus, flerbostadshus och verksamhet

Avgift kr per kärl och tillfälle
276,00 kr
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2.7. Grovavfall och trädgårdsavfall
Tabell

15.

Avgift för budad hämtning av grovavfall, utöver hämtning som ingår i abonnemang.
Tjänst
Grovavfall, kr per kolli

Tabell

16.

Avgift
657,00 kr

Avgift för hämtning av trädgårdsavfall.
Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober.
Storlek
370 liter kärl

Avgift per år
957,00 kr
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3. Allmänna bestämmelser
3.1. Definitioner
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och behandling av
grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Rörlig abonnemangsavgift 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 är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan.
Fritidsboende är den som är 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 och avgift betalas per hämtning.
Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se renhållningsordningens
bestämmelser om farbar väg.
I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Stenungsunds kommun.
3.2. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare 1 är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgift gällande avfall skall erläggas till Stenungsunds kommun.
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.
Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Stenungsunds kommun,
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress.

1

Efter överenskommelse med Stenungsunds kommun kan faktura ställas till nyttjanderättshavare, men om
denne inte fullgör sina betalningsåtaganden återgår kommunen till att fakturera fastighetsinnehavaren.
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3.3. Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft veckan
efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift,
påförs den högre avgiften retroaktivt.
3.4. Grundavgift
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se tabell 1.
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i grundavgiften:
•

Tillgång till återvinningscentral 2

•

Hämtning av grovavfall vid fastighet en gång per år

•

Samlare för farligt avfall

3

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgigt.
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende.
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår hushållsavfall eller
därmed jämförligt avfall.

2

Vid återvinningscentral får hushåll lämna grov-, el-, farligt avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift.
Grovavfall är skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller vikt inte kan lämnas i kärl eller
säck för brännbart avfall.

3
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3.5. Abonnemang
Abonnemang för villa och fritidshus
Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang:
•

Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall i tabell 2 för åretruntboende och i tabell 6 för fritidshus. Kommunen tillhandahåller
två kärl; ett för matavfall och ett för brännbart restavfall. Papperspåsar att lägga
matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och ska användas innan avfallet
läggs i kärlet.

•

Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall
i tabell 4 för åretruntboende och i tabell 7 för fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för brännbart restavfall. Kompostering ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter.

•

Osorterat avfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall i
tabell 5 för åretruntboende och i tabell 8 för fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för osorterat avfall.

För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt tabell 2, tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt tabell 4. För
behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang:
•

Källsortering med kombination av abonnemang för brännbart restavfall, se tabell
9, och abonnemang för matavfall, se tabell 10. Papperspåsar att lägga matavfall i
ingår i avgiften för abonnemanget och ska användas innan avfallet läggs i kärlet.

•

Osorterat avfall, se tabell 12 för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall.

3.6. Tilläggstjänster
Extrahämtning
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se tabell 13.
Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.
Tillägg för gångavstånd
Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot tilläggsavgift enligt tabell 13.
Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid tomtgräns får inte överstiga 50 meter.
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Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från villor och fritidsboende kan avlämnas avgiftsfritt vid återvinningscentral.
Abonnemang kan tecknas för hämtning av trädgårdsavfall från villor, se tabell 16.
Abonnemanget är säsongsbundet och avfall hämtas en gång var 4:3 vecka april – oktober. Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen vara placerade vid tomtgräns eller överenskommen hämtplats.
3.7. Felsortering
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att aviseras och felet påpekas. Då har kommunen också rätt att ta ut felsorteringsavgift, se tabell 14. Vid långvariga svårigheter
med att sortera avfallet kan abonnemanget omklassas till osorterat, se tabell 5, 8 eller
12. Efter tre aviseringar inom tre månader får abonnemanget omklassas. Abonnemang
för osorterat avfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.
3.8. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning.
Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
När två eller tre hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare delar fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar för fast grundavgift enligt taxa.
Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens avfallsföreskrifter.
Vid gemensam avfallslösning där fyra eller flera hushåll delar på 660 liters kärl betalar
varje hushåll avgift enligt tabell 3.
Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus.
Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall
Se kapitel 1.6.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och behandlingsavgift.
Hämtning av hushållsavfall i säck
I undantagsfall kan fastighetsinnehavare efter ansökan enligt kommunens avfallsföreskrifter medges att hämtning av avfall sker i säck istället för i kärl. Avgifter och hämtningsintervall visas i tabell 12.
Befrielse
Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.

13

3.9. Slam
För avgifter för hämtning av slam hänvisas till avfallstaxa för Stenungsunds kommun,
beslutad 2016-12-19 med diarienummer 0610/16.
3.10. Speciella tjänster och undantag
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får Renhållningsenheten avtala om
särskilda avgifter efter samråd med berörda fastighetsinnehavare. Vid tecknande av avtal skall 27 kap 5§ Miljöbalken särskilt beaktas.
3.11. Indexreglering
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex
A12:1MD. Basindex är indexnivån i januari 2015. Indexnivån avläses 1 juni för
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får
justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms.
Nya avgifter fastställs av Renhållningsenheten.
När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning,
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.
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