Renhållningsavgifter 2022

Gäller från och med: 1 januari 2022
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 25 oktober 2021 § 193
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Allmänt
Denna taxa gäller för kommunalt avfall (med kommunalt avfall avses avfall
från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, samma betydelse som i 15 kap. 3 § miljöbalken) och därmed jämförligt avfall inom Vara 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 Vara kommun. Taxan ska täcka kostnader enligt
uppdraget för hämtning av kommunalt avfall men även täcka kostnader för
drift och skötsel av återvinningscentral, inklusive farligt avfall, fjärrtransporter och behandling av insamlat materialet, avfallsplanering och
uppföljning av verksamheten, administration och kundservice. Taxan är
uppdelad i en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift. Grundavgiften
debiteras oavsett godkänt uppehåll i sophämtning eller liknande.
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap. miljöbalken (1998:808) § 4-6.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.
Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Vara
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.
I angivna belopp i taxan ingår lagstadgad mervärdesskatt. Samtliga avgifter
anges inklusive moms.

Kommunalt avfall
Från samtliga fastigheter inom kommunen sker hämtning med kärl av plast i
storlekarna 140 liter, 190 liter, 240 liter och 660 liter. Vid behov finns
möjlighet till hämtning av kommunalt avfall med container i storlekarna 5, 8
och 10 m3.
Hämtningsfrekvens är 26 hämtningar per år. För abonnenter med
matavfallsinsamling eller hemkompostering finns möjlighet till 13
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hämtningar per år. För hushåll med mindre mängder avfall och dispens från
miljö- och byggnadsnämnden finns möjlighet att lämna avfall vid 6 tillfällen
per år. Fritidsabonnemang hämtas 11 gånger per år mellan maj och
september.
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 meter hämtas kärlet i soprummet. På landsbygden placeras kärlen vid anvisad angöringsplats som lätt kan nås av
hämtningsfordonet.
Byte av kärlstorlek görs efter beställning hos Ragn Sells kundtjänst. En
engångsavgift debiteras för utställning av det nya kärlet. Se pris enligt tabell
14.

Speciella avgifter
För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder
beslutar den avfallsansvariga nämnden om avgift från fall till fall med bland
annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

Grundavgift för samtliga hushåll och
verksamheter
Tabell 1.
Fastighet/verksamhet
Villor, radhus och andra en- och tvåbostads-

Grundavgift kr per år
1 200 kr

hus för helårsboende, kr per hushåll
Flerbostadshus, kr per lägenhet

770 kr

Fritidshus, kr per hushåll

840 kr

Verksamhet, kr per hämtadress

690 kr
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Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla
abonnenter delar på. Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla
abonnenter tar del av eller kan ta del av. Grundavgiften täcker kostnader för
drift och skötsel av kommunens återvinningscentral*, hantering av farligt
avfall* och elavfall*, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice.
Även vid godkänt uppehåll i sophämtning erläggs grundavgift för de
tjänster, utöver sophämtningen, som kommunen tillhandahåller.
* Gäller ej verksamhetsavfall, se definition i Renhållningsordning del 1, föreskrifter om
avfallshantering i Vara kommun.

Hämtnings- och behandlingsavgifter för
kärl i tätort och på landsbygd
Tabell 2. En- och tvåfamiljshus – abonnemang
matavfall
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall
I avgiften ingår kärl för restavfall och matavfall, hämtning, destruktion och
debitering. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
Hämtning varannan vecka året runt av brännbart avfall och matavfall
Storlek kärl

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total

hämtningar

per år

avgift

avgift

per år

per år

685 kr

1 885 kr

per år
140 liter för
restavfall och 140
liter för matavfall

26 + 26

1 200 kr
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Storlek kärl

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total

hämtningar

per år

avgift

avgift

per år

per år

per år
190 liter för

26 +26

1 200 kr

930 kr

2 130 kr

26 + 26

1 200 kr

1 175 kr

2 375 kr

restavfall och 140
liter för matavfall
240 liter för
restavfall och 140
liter för matavfall
Hämtning av restavfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka
Storlek kärl

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total

hämtningar

per år

avgift

avgift

per år

per år

per år
140 liter för

13 + 26

1 200 kr

343 kr

1 543 kr

13 + 26

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

13 + 26

1 200 kr

587 kr

1 787 kr

restavfall och 140
liter för matavfall
190 liter för
restavfall och 140
liter för matavfall
240 liter för
restavfall och 140
liter för matavfall

Tabell 3. En- och tvåfamiljshus – Avgift för hämtning
av restavfall i kärl, under förutsättning att allt
matavfall hemkomposteras*
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
* Abonnemanget kräver godkänd ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden.
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Storlek kärl

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total avgift

hämtningar

per år

avgift per

per år

per år
140 liter

år

26

1 200 kr

685 kr

1 885 kr

13

1 200 kr

343 kr

1 543 kr

26

1 200 kr

930 kr

2 130 kr

13

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

26

1 200 kr

1 175 kr

2 375 kr

13

1 200 kr

587 kr

1 787 kr

restavfall
140 liter
restavfall
190 liter
restavfall
190 liter
restavfall
240 liter
restavfall
240 liter
restavfall

Tabell 4. En- och tvåfamiljshus – Osorterat avfall
Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
Storlek kärl

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total avgift

hämtningar

per år

avgift per

per år

per år

år

140 liter

26

1 200 kr

1 028 kr

2 228 kr

190 liter

26

1 200 kr

1 395 kr

2 595 kr

240 liter

26

1 200 kr

1 762 kr

2 962 kr
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Hämtning av kärl vid fritidshus, inte
permanentboende
Hämtning sker under maj – september.

Tabell 5. Abonnemang Matavfall - Fritidshus
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
Typ av hushåll

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total

och storlek kärl

hämtningar

per år

avgift

avgift

per år

per år

per år
140 liter för

11

840 kr

290 kr

1 130 kr

11

840 kr

393 kr

1 233 kr

restavfall och 140
liter för matavfall
Fritidshus
190 liter för
restavfall och 140
liter för matavfall
Fritidshus

Tabell 6. Abonnemang hemkompostering* –
Fritidshus
Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall
hemkomposteras.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
* Abonnemanget kräver godkänd ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden.
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Storlek kärl

Antal

Grundavgift

Rörlig

Total avgift

hämtningar

per år

avgift per

per år

per år

år

140 liter
Fritidshus

11

840 kr

290 kr

1 130 kr

11

840 kr

393 kr

1 233 kr

190 liter
Fritidshus

Tabell 7. Abonnemang Osorterat avfall – Fritidshus
Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.
Storlek kärl

190 liter Fritidshus

Antal

Grundav

Rörlig

Total

hämtningar

gift per

avgift

avgift per

per år

år

per år

år

11

840 kr

590 kr

1 430 kr

Förlängt hämtningsintervall och delat kärl
Tabell 8. Miniservice – Från hushåll med liten
mängd avfall
Avfallslämnare kan efter godkänd ansökan hos miljö- och
byggnadsnämnden befrias från skyldigheten att lämna avfall minst 26 gånger
per år, förutsatt att allt matavfall komposteras i godkänd behållare samt att
förpackningsmaterial lämnas till återvinning. Avfallslämnaren är dock
skyldig att erlägga avgift för 6 hämtningar av restavfall per år.
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Storlek kärl

Antal

Grundav

Rörlig

Total

hämtningar

gift per

avgift

avgift per

per år

år

per år

år

6

1 200 kr

158 kr

1 358 kr

140 liter

Tabell 9. Delat kärl
Intill varandra boende avfallslämnare kan ges rätt att dela på kärl med
tömning 26 ggr/år. Vardera avfallslämnare är betalningsskyldig för sin del.
Nedan visas exempel på kostnad per hushåll när kärl delas mellan två
hushåll. Vid begäran om delat kärl mellan tre hushåll eller fler tas taxa fram
av avfallsentreprenören i samråd med avfallsansvarig förvaltning.
Storlek kärl

Antal

Grundav

Rörlig

Total

hämtnin

gift per

avgift

avgift

gar per

år

per år

per år

26

1 200 kr

343 kr

1 543 kr

26

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

26

1 200 kr

588 kr

1 788 kr

år
140 liter för restavfall
och 140 liter för
matavfall
140 liter för restavfall
och 190 liter för
matavfall
140 liter för restavfall
och 240 liter för
matavfall
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Flerbostadshus och verksamheter
Mat- och restavfall
Verksamheter och flerbostadshus med kombinerade abonnemang för matoch restavfall betalar avgift enligt tabellerna 1 och 10 alternativt 14 och 11.

Tabell 10. Restavfall - Flerbostadshus och
verksamheter
Avgift enligt tabell 10 gäller endast för abonnemang kombinerade med
matavfallsinsamling. Avgift för matavfallsinsamling tillkommer, se tabell 11.
Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer även.
Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 140 Liter

26

578 kr

Kärl 190 Liter

26

784 kr

Kärl 190 Liter

52

1 568 kr

Kärl 240 Liter

26

990 kr

Kärl 240 liter

52

1 980 kr

Kärl 660 liter

26

2 723 kr

Kärl 660 liter

52

5 445 kr

Kärl 660 liter

156

24 503 kr

Tabell 11. Matavfall - Flerbostadshus och
verksamheter
Avgifter för hämtning av matavfall i kärl
Avgift för hämtning av restavfall tillkommer, se tabell 10. Grundavgift enligt
tabell 1 tillkommer.
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Storlek

Antal hämtningar per år

Avgift per år

Kärl 140 liter

26

385 kr

Kärl 140 liter

52

770 kr

Kärl 140 liter

104

1 694 kr

Tabell 12. Storbehållare - Flerbostadshus och
verksamheter
Avgifter för hämtning av restavfall i storbehållare
Storbehållare kan endast väljas i kombination med matavfallsinsamling.
Hyra för container ingår i hämtningsavgiften. Grundavgift enligt tabell 1
tillkommer. Avgift för matavfallsinsamling tillkommer enligt tabell 11.
Tjänst

Antal hämtningar

Avgift per år

per år
Restavfall i container 5 kbm

26

20 625 kr

Restavfall i container 5 kbm

52

41 250 kr

Restavfall i container 8 kbm

26

33 000 kr

Restavfall i container 8 kbm

52

66 000 kr

Restavfall i container 10 kbm

26

41 250 kr

Restavfall i container 10 kbm

52

82 500 kr

Tabell 13. Osorterat abonnemang - Flerbostadshus
och verksamheter
Avgifter för hämtning av osorterat avfall i kärl
Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
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Storlek

Antal hämtningar per år

Rörlig avgift per år

Kärl 140 Liter

26

963 kr

Kärl 190 Liter

26

1 306 kr

Kärl 190 Liter

52

2 613 kr

Kärl 240 Liter

26

1 650 kr

Kärl 240 liter

52

3 300 kr

Kärl 660 liter

26

4 538 kr

Kärl 660 liter

52

9 075 kr

Kärl 660 liter

156

40 838 kr

Tilläggstjänster
Tabell 14. Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av
kärl och för gångavstånd
Följande tjänster är valfria och beställs hos renhållaren.
Tjänst

Avgift per
hämtning

Extra tömning, per kärl

438 kr

Extra säck vid tömning, med samma sorts avfall

50 kr

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl

438 kr

15
Tillägg för dragväg, kr per behållare och hämtning

Avgift per
hämtning

3-9 meter (gäller en- och tvåbostadshus och fritidshus)

28 kr

10-14 meter

41 kr

15-20 meter

55 kr

Felsorteringsavgift
Tabell 15. Avgift vid felsortering
Typ av fastighet

Avgift kr per kärl och tillfälle

Felsortering vid en- och
tvåbostadshus, fritidsboende,

500 kr

flerbostadshus och verksamhet

Grovavfall och trädgårdsavfall
Tabell 16. Avgift för hämtning av trädgårdsavfall
Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober.
Storlek

Avgift per år

370 liter kärl

813 kr

Tabell 17. Grovavfall
Avlämnande av grovavfall från hushåll vid återvinningscentralen i Vara. För
asbest från hushåll gäller att maximalt 10 kg per år får lämnas utan avgift,
därefter tas en avgift per kg för destruktion av asbest.
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Grovavfall < 10 gånger per år

Utan kostnad

Kostnad per m3 osorterat eller

300 kr per m3

blandat avfall
Kylmöbler

Utan kostnad

Asbest

Max 10 kg per år utan kostnad,
därefter 1,30 kr per kg.

I Kvänum finns rismottagning vissa veckor under vår och höst.

Fakturering - Sophämtning
Avgifterna enligt denna taxa faktureras halvårsvis med förfallodagar 30 april
och 30 oktober. Fritidsboende faktureras årsvis med förfallodag den 30
april. Fakturering enligt denna taxa kan ske av annan part än kommunen,
för kommunens räkning.
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Slamtömningsavgifter 2022
Slamhämtning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar sker en gång per
år i enlighet med renhållningsordningen. Taxan inkluderar behandlingsavgift
för slammet. I angivna belopp i taxan ingår lagstadgad mervärdesskatt.

Tabell 19. Avgift för hämtning av slam från enskild
fastighet
Storlek

Avgift per år

Behållare upp till 3 m3

1 000 kr

Behållare 3,1-5 m3

1 270 kr

Tillägg på priset för varje m3 över 5 m3

300 kr

Sluten tank upp till 3 m3

1 740 kr

Sluten tank 3,1-5 m3

2 060 kr

Sluten tank över 5 m3

2 570 kr

Minireningsverk

1 160 kr

Tillägg på ovanstående extra tömning alla storlekar

450 kr

Tillägg på ovanstående akut tömning alla storlekar

1 250 kr

Tillägg för extra brunn på samma fastighet

520 kr

Bomkörning

520 kr

Timersättning slamhämtningsbil inklusive förare
Timersättning hjälparbetare

1 100 kr
550 kr
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Fakturering - Slam
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. Andra entreprenörer än den av
kommunen anlitade avfallsentreprenören får inte utföra slamtömning från
enskilda fastigheter i kommunen. Om annan entreprenör anlitas kommer
kommunens avfallsentreprenör ändå fakturera fastighetsägaren avgift enligt
tabell 18.

Historik
Denna taxa ersätter Renhållningsavgifter i Vara kommun gällande fr.o.m. 1
januari 2021 antagen av kommunfullmäktige 28 september 2020, § 87

