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Allmänt
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Essunga kommun.
Insamlingen sköts idag på entreprenad av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Avgifter för
insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och
de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Essunga
kommun. Taxan ska täcka kostnader enligt uppdraget för hämtningen av hushållsavfallet men
även täcka kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentral, inklusive farligt
avfall, fjärrtransporter och behandling av insamlat materialet, avfallsplanering och
uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.
Hanteringen av Essunga kommuns avfallsverksamhet övergår från och med den 1 januari
2022 i kommunalförbundet Avfall & Återvinnings regi. Taxorna kommer att samordnas med
kommunalförbundet under en övergångsperiod om 1-5 år med start år 2022.
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808)§ 4-6.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.
Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Essunga kommun. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare
jämställs med fastighetsinnehavare.

Hushållsavfall
Från samtliga fastigheter inom kommunen sker hämtning med kärl av plast i storlekarna 140
liter, 190 liter, 240 liter och 660 liter.
Hämtningsintervall är 26 alternativt 13 hämtningar per år. För kärl/containrar större än 660
liter finns möjligheten att få hämtade 52 gånger per år. Fritidsabonnemang hämtas 11 gånger
mellan maj - september. För hushåll med mindre mängder avfall och dispens från Miljö o
Byggnadsnämnden finns möjlighet att lämna avfall vid 6 tillfällen per år.
Kärlen placeras på 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.
Byte av kärlstorlek kan ske vid varje halvårsskifte eller vid annan tidpunkt om
överensstämmelse om detta träffas mellan entreprenör och avfallslämnare.

Avfallstaxa
I angivna belopp i taxan ingår lagstadgad mervärdesskatt.
Kärlstorlek

Hämtningar

Kostnad per år

140 liters kärl

26

2 108 kr

190 l kärls kärl

26

2 303 kr

240 liters kärl

26

2 480 kr

660 liters kärl

26

3 960 kr
3

660 liters kärl

52

7 247 kr

Kärlstorlek

Hämtningar

Kostnad per år

140 liters kärl

13

1 418 kr

190 liters kärl

13

1 530 kr

240 liters kärl

13

1 636 kr

2 m³

52

25 085 kr

5 m³

26

17 970 kr

5 m³

52

34 841 kr

10 m³

52

67 873 kr

Container

Tillägg för gångavstånd från tomtgräns till kärl
Gångavstånd

Hämtningar år

Kostnad per år

3-8m

26

346 kr

9 - 14 m

26

551 kr

15 - 20 m

26

1 107 kr

Fritidshus
Hämtning sker vid fritidshus under maj - september.
Kärlstorlek

Hämtningar

Kostnad per år

140 liters kärl

11

1 291 kr

190 liters kärl

11

1 391 kr

240 liters kärl

11

1 479 kr

Hushåll med liten mängd avfall
Avfallslämnare kan efter ansökan hos Miljö- och byggnadsnämnden befrias från skyldigheten
att lämna avfall minst 26 ggr per år, om avfallet tas om hand på annat godkänt sätt.
Avfallslämnaren är dock skyldig att erlägga avgift för de tjänster som alla kan ta del av så
som vid Återvinningscentralen, administration, kundtjänst m.m. I denna avgift ingår att vid 6
tillfällen per år kunna lämna restavfall för hämtning vid ordinarie hämtningsväg.
Kärlstorlek

Hämningar

Kostnad per år

140 liters kärl /säckar

6

1 251 kr
4

Extra tjänster
Tjänst

Kostnad

Extra hämtning per gång

440 kr

Extra säck vid ordinarie
tur

67 kr

Byte av kärl

440 kr

Fakturering
Avgifterna enligt denna taxa faktureras halvårsvis med förfallodagar 30 april och 30 oktober.
Fritidsboende faktureras med förfallodag den 1 maj.

Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01och ersätter tidigare avfallstaxa för 2021.
***
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