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Avfallstaxa 2021

Avfallsavgifter allmänna bestämmelser
För åtgärder avseende fastighetsrenhållning i form av bortforsling och oskadliggörande av avfall mm
som enligt gällande lokal renhållningsordning och miljöbalken åligger kommunen, skall
fastighetsägaren erlägga avgifter enligt denna taxa. I grundavgift och abonnemangsavgift ingår
förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, tillgång till Återvinningscentralen i Göta (ÅVC),
transport och omhändertagande av avfallet, kundtjänst, fakturering m.m. En grundavgift betalas per
hushåll och/eller per verksamhet.
Fastigheter som generar kommunalt avfall ska betala grundavgift, abonnemangsavgift samt
dragvägsavgift. Övriga avgifter erläggs vid beställning eller där de är tillämpbara.
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena
väsentligt avviker från vad som är normalt får Tekniska nämnden besluta om särskilda avgifter i
enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunderna som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.
Betalning sker i normalfallet genom fakturering fyra gånger per år för fastigheter med året runt
abonnemang och en gång per år för fastigheter med sommarabonnemang. Betalning ska ske till Lilla
Edets kommun.

Grundavgift
Grundavgift erläggs för varje en- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenhet samt verksamhet på
fastigheten. Verksamhet är alla typer av verksamheter som ger upphov till hushållsavfall eller
hushållsliknande avfall.
Grundavgift

Exkl. moms

Inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

885 kr

1 106,25 kr

Fritidshus

443 kr

553,75 kr

Lägenhet

443 kr

553,75 kr

Verksamhet

885 kr

1 106,25 kr
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Abonnemangsavgifter hushållsavfall
Fastigheter för bostadsändamål eller där verksamhet bedrivs och där hushållsavfall eller
hushållsliknande avfall uppstår ska fastigheten ha ett abonnemang enligt denna taxa.
Abonnemangsavgift erläggs per behållarstorlek och tömningsintervall.
Abonnemang insamling av brännbart hushållsavfall med container

Abonnemangstyp

Container
storlek i
m3

Helår abonnemang

8

Månads
abonnemang

8

Hämtningsintervall
Varannan vecka, 26
tömningar på ett år.
Varannan vecka, 2
tömningar på en
månad.

Abonnemangsavgift
avgift exkl. moms
15 389 kr

19 236,25 kr

3 693 kr

4 616,25 kr

Avgift exkl. moms
Extratömning
(Extratjänst)

8

En tömning utförs
inom tre arbetsdagar

Abonnemangsavgift
avgift inkl. moms

949 kr

Avgift inkl. moms
1 186,25 kr

Abonnemang insamling av brännbart hushållsavfall i kärl, tillämpbara för fastigheter där
separat insamling av matavfall ej tillämpas.
Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter,
abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna.

Abonnemangstyp

Kärlstorlek
Abonnemangsavgift Abonnemangsavgift
Hämtningsintervall
i liter
avgift exkl. moms
avgift inkl. moms

Helår

140

Varannan vecka

1 154 kr

1 442,50 kr

Helår

140

Var fjärde vecka*

434 kr

542,50 kr

Helår

190

Varannan vecka

1 567 kr

1 958,75 kr

Helår

190

Var fjärde vecka*

587 kr

733,75 kr

Sommar

140

Varannan vecka

445 kr

556,25 kr

Sommar

140

Var fjärde vecka*

167 kr

208,75 kr

Sommar

190

Varannan vecka

604 kr

755,00 kr

Sommar

190

Var fjärde vecka*

227 kr

283,75 kr

Sommar***

190

Varje vecka

1 328 kr

1 660,00 kr

Sommar***

370

Varje vecka

2 546 kr

3 182,50 kr

Sommar***

370

Varannan vecka

1 174 kr

1 467,50 kr

Sommar***

370

Var fjärde vecka*

527 kr

658,75 kr
Sida 3 av 7

Avfallstaxa 2021

Sommar***

660

Varannan vecka

2 094 kr

2 617,50 kr

Sommar***

660

Varje vecka

4 188 kr

5 235,00 kr

Sommar***

660

2 ggr/vecka

8 795 kr

10 993,75 kr

Sommar***

660

4 ggr/vecka

18 468 kr

23 085,00 kr

Helår***

190

Varje vecka

3 447 kr

4 308,75 kr

Helår***

370

Varje vecka

6 714 kr

8 392,50 kr

Helår***

370

Varannan vecka

3 052 kr

3 815,00 kr

Helår***

370

Var fjärde vecka*

1 373 kr

1 716,25 kr

Helår***

660

Varannan vecka

5 444 kr

6 805,00 kr

Helår***

660

Varje vecka

10 889 kr

13 611,25 kr

Helår***

660

2 ggr/vecka

23 955 kr

29 943,75 kr

Helår***
660
4 ggr/vecka
52 264 kr
***Ej valbara av enskilda hushåll
** Kräver ”ansökan om delat avfallskärl” och godkännande av tekniska nämnden
* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av miljö- och byggnämnden
Sommarabonnemang avser perioden 1 maj – 30 september

65 330,00 kr

Abonnemang separat insamling av matavfall
Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter,
abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna.
Abonnemangstyp

Kärlstorlek
i liter

Hämtningsintervall

Abonnemangsavgift Abonnemangsavgift
exkl. moms
inkl. moms

Helår insamling

140 Varannan vecka

312 kr

390,00 kr

Sommar insamling

140 Varannan vecka

157 kr

196,25 kr

0 kr

0,00 kr

Hemkompost*

-

-

Helår insamling***
140 Varje vecka
686 kr
***Ej valbara av enskilda hushåll
** Kräver ”ansökan om delat avfallskärl” och godkännande av tekniska nämnden
* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av miljö- och byggnämnden
Sommarabonnemang avser perioden 1 maj – 30 september

857,50 kr
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Abonnemang insamling av brännbart hushållsavfall i kärl, tillämpbara för fastigheter där
separat insamling av matavfall tillämpas
Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter,
abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna.
Abonnemangstyp

Kärlstorlek
i liter

Hämtningsintervall

Helår

140

Varannan vecka

Helår

140

Var fjärde vecka*

Helår

190

Varannan vecka

Helår

190

Sommar

Abonnemangsavgift Abonnemangsavgift
avgift exkl. moms
avgift inkl. moms
1 562 kr

1 952,50 kr

625 kr

781,25 kr

2 125 kr

2 656,25 kr

Var fjärde vecka*

850 kr

1 062,50 kr

140

Varannan vecka

782 kr

977,50 kr

Sommar

140

Var fjärde vecka*

312 kr

390,00 kr

Sommar

190

Varannan vecka

1 062 kr

1 327,50 kr

Sommar
Sommar***
Sommar***

190
190
370

Var fjärde vecka*
Varje vecka
Varje vecka

425 kr
1 700 kr
3 315 kr

531,25 kr
2 125,00 kr
4 143,75 kr

Sommar***

370

Varannan vecka

2 072 kr

2 590,00 kr

Sommar***

370

Var fjärde vecka*

828 kr

1 035,00 kr

Sommar***

660

Varannan vecka

3 672 kr

4 590,00 kr

Sommar***

660

Varje vecka

5 875 kr

7 343,75 kr

Sommar***

660

2 ggr/vecka

11 749 kr

14 686,25 kr

Sommar***

660

4 ggr/vecka

23 498 kr

29 372,50 kr

Helår***

190

Varje vecka

3 399 kr

4 248,75 kr

Helår***

370

Varje vecka

6 630 kr

8 287,50 kr

Helår***

370

Varannan vecka

4 143 kr

5 178,75 kr

Helår***

370

Var fjärde vecka*

1 657 kr

2 071,25 kr

Helår***

660

Varannan vecka

7 344 kr

9 180,00 kr

Helår***

660

Varje vecka

11 749 kr

14 686,25 kr

Helår***

660

2 ggr/vecka

23 498 kr

29 372,50 kr

Helår***
660
4 ggr/vecka
46 995 kr
58 743,75 kr
***Ej valbara av enskilda hushåll
** Kräver ”ansökan om delat avfallskärl” och godkännande av tekniska nämnden
* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av miljö- och byggnämnden, eller
matavfallsinsamling
Sommarabonnemang avser perioden 1 maj – 30 september
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Dragvägsavgift tömning av avfallskärl
Dragvägsavgiften i tabellen nedan är inte fritt valbar utan ska enbart tillämpas i enlighet med gällande
renhållningsordning för Lilla Edets kommun.
Dragväg mellan fordonets
uppställningsplats och hämtstället
enkel väg. Avgift per kärl och
hämtningstillfälle.

Avgifter
exkl. moms

Avgifter
inkl. moms

Klass 1, < 5 meter

0 kr

0,00 kr

Klass 2, 5-15 meter

23 kr

28,75 kr

Klass 3, 15-25 meter
Klass 4, >25 meter, kostnad per meter

48 kr
5 kr

60,00 kr
6,25 kr

Extra tjänster
Extra tjänster är fritt valbara.
Extra tjänster
Matavfallspåse 45 liter, per styck
Abonnemangsbyte som innebär byte
av kärl, per fastighet och tillfälle
Avgift per besök till ÅVC efter 24
avgiftsfria besök till ÅVC per
kalenderår och per hushåll
Ersättningskort vid förlust av
passerkort till ÅVC
Hämtning per transport av övrigt
hushållsavfall, till exempel
skrymmande avfall, där så är skäligt.
Extra tömning ett styck avfallskärl,
inom tre arbetsdagar
Viss extrautrustning till avfallskärl, till
exempel speciella lock eller lås.
Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för
tillfälligt behov. Per kärl och per
påbörjad sjudagarsperiod. En tömning
ingår i priset.
Utlåning av evenemangskärl, 660 liter
flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl
och per påbörjad sjudagarsperiod. En
tömning ingår i priset.

Avgifter exkl.
moms
6,80 kr

Avgifter inkl. moms
8,50 kr

250 kr

312,50 kr

226 kr

282,50 kr

226 kr

282,50 kr

1 875 kr

2 343,75 kr

250 kr

312,50 kr

904 kr

1 130,00 kr

674 kr

842,50 kr

815 kr

1 018,75 kr
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Avgifter för slamtömning av enskilda avlopp
Tömning av enskilda avlopp ska ske i enlighet med gällande renhållningsordning för Lilla Edets
kommun. Avgift erläggs per tömd brunn/behållare.
Tömningsavgifter

Enhet

2- eller 3-kammarbrunn, 0-3 m³

/styck

Pris per enhet exkl.
moms
669 kr

Pris per enhet inkl.
moms
836,25 kr

2- eller 3-kammarbrunn, 3,1-6 m³

/styck

831 kr

1 038,75 kr

2- eller 3-kammarbrunn, 6,1-9 m³

/styck

1 043 kr

1 303,75 kr

2- eller 3-kammarbrunn, 9,1- m³

/m³

105 kr

131,25 kr

Sluten tank, 0-3 m³

/styck

669 kr

836,25 kr

Sluten tank, 3,1-6 m³

/styck

831 kr

1 038,75 kr

Sluten tank, 6,1-9 m³

/styck

1 043 kr

1 303,75 kr

Sluten tank, 9,1- m³

/m³

105 kr

131,25 kr

BDT-brunn

/styck

669 kr

836,25 kr

Vid tömning av enskilt avlopp tillkommer en avgift för behandling av slam enligt tabell nedan.
Slambehandlingsavgift

Enhet

Slam

/m³

Pris per enhet exkl.
moms
104 kr

Pris per enhet inkl.
moms
130 kr

Extratjänster enligt tabell nedan erläggs utöver tömningsavgiften.
Extratjänster
Slangtillägg, när slangdragningen
överstiger 15 meter
Extrahämtning slutentank10, tillägg på
tömning slutentank. Extrahämtning sker
inom 10 arbetsdagar efter beställning

Enhet

Pris per enhet exkl.
moms

Pris per enhet inkl.
moms

/5 m

50 kr

62,50 kr

/styck

600 kr

750,00 kr

Extrahämtning, tillägg på tömning brunn
eller tank. Extrahämtning sker inom 5
arbetsdagar efter beställning

/styck

802 kr

1 002,50 kr

Akuthämtning, tillägg på tömning brunn
eller tank. Akuthämtning sker inom 2
arbetsdagar efter beställning

/styck

1 004 kr

1 255,00 kr

Hindrad tömning.
Är en avgift för beställd tömning som ej
kunnat utföras på grund av hinder på
fastigheten tömningen skulle utföras på.

/styck

499 kr

623,75 kr

Extraavgift när extra personal eller extra
utrustning krävs.

/per påbörjad
arbetstimme

1 616 kr

2 020,00 kr
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