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Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2019
Avgifter och giltighetsområde
Enligt 27 kap 4 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om att avgift
skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
sker genom kommunens försorg enligt lagen. Taxan och dess avgifter gäller för
hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under ordinarie
arbetstid. Restavfall och matavfall hämtas i separata behållare.
Kommunstyrelsen är ansvarig för den hantering som innebär insamling,
transport samt återvinning eller bortskaffande. Fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren är skyldiga att lämna hushållsavfall till kommunstyrelsens
kretsloppsenhet enligt de bestämmelser som anges i kommunens
renhållningsordning.
Avfallshanteringen sker inom hela Öckerö kommun. Fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa och ska teckna
abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften för avfallshanteringen skall
betalas till kommunstyrelsens kretsloppsenhet i enlighet med denna taxa.
Avgifterna i denna föreskrift är angivna inklusive respektive exklusive moms.
Definitioner
En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus,
utom fastigheter för fritidshus. En- och tvåbostadshus är exempelvis villor,
radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Fritidshus är bostadsfastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.
Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall och som inte
räknas som en- och tvåfamiljshus, fritidshus eller flerfamiljshus, exempelvis skolor,
förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, hamnar m m.
Även hushåll i speciella boende som inte har full boendestandard, till exempel
äldreboenden, gruppboenden, koloniområden samt husvagns/husbilsuppställningsplatser och badplatser räknas till verksamheter.
Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Med
nyttjanderättshavare avses exempelvis arrendator, men inte hyresgäst eller
verksamhet som hyr lokal.
Debitering
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Året-runt-abonnemang debiteras sex gånger årligen. Sommarabonnemang
debiteras en gång per år.
För bortforsling vid enstaka tillfällen skall avgift erläggas särskilt för tillfället i
fråga.
Grundavgift och rörlig avgift
Taxan för restavfall och matavfall består av en grundavgift och en rörlig avgift.
I grundavgiften ingår fakturering, information, upphandling, utveckling,
kundkontakter, uppföljning och planering samt drift av återvinningscentraler för
mottagning av hushållsavfall, farligt avfall, skrymmande avfall, med mera.
Den rörliga avgiften är kommunens ersättning för hämtning och behandling av
restavfall och matavfall. Den rörliga kostnaden påverkas av volymen på
behållaren och hämtningsintervallet.
Grundavgift ska betalas för samtliga bebyggda fastigheter. Grundavgift betalas för
alla hushåll/lägenheter i en- och tvåfamiljshus, fastigheter med fritidshus, alla
lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall
jämförligt avfall, se tabell ”Grundavgift”. I tabellen anges avgiften per
hushåll/lägenhet för bostäder och med detta avses avgift per hushåll/lägenhet på
fastigheten. För verksamheter anges grundavgift per kärl.
Behållare
De kärlstorlekar som kommunen tillhandahåller är 140, 240 och 660 liter.
För utsorterat matavfall ska endast kärl, 140 liter, användas.
Säck får användas vid tillfälligt stora avfallsmängder för lämning av extra säck, mot
avgift enligt denna taxa.

Gemensamma avfallsbehållare
Efter ansökan enligt avfallsföreskrifterna kan gemensamma avfallsbehållare beviljas.
Grundavgift debiteras för varje hushåll och den rörliga avgiften delas mellan
hushållen. Faktura skickas till en av fastighetsinnehavarna. Administrationsavgift
debiteras vid ändring av abonnemanget.
För två hushåll som delar kärl gäller att 140 liters kärl för restavfall och 140 liter för
matavfall ska användas.
Hushållsavfall från tillfälliga verksamheter
Som tillfällig verksamhet räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad,
till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter
kan behållare ställas ut.
Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonnemang tecknas.
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.
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Extra avgift
Enligt 12 §, 13 § och 17 § i kommunens renhållningsordning kan hämtning utebli om
avfallet är felaktigt sorterat, bristfälligt emballerat eller om gång- eller transportväg
inte är framkomlig och utan hinder. Om fastighetsinnehavaren önskar tömning
tidigare än vid nästa ordinarie tömning kan extra tömning beställas mot avgift enligt
denna taxa.
Extra avgift får tas ut upp till den verkliga kostnaden för merarbete med felaktigt
sorterat, bristfälligt emballerat eller bristfälligt märkt avfall eller då hämtning p g a
avfallslämnarens försumlighet försvåras av snö, halka eller annat hinder.
Uppehåll i hämtning
Efter ansökan enligt renhållningsordning för Öckerö kommun, 30 §, kan uppehåll
beviljas och den rörliga avgiften debiteras inte under uppehållsperioden. Endast
grundavgift debiteras.
Hämtning och mottagning av verksamhetsavfall och andra avvikande
tjänster inom avfallshanteringen.
Kommunstyrelsen, eller i den mån Kommunstyrelsen uppdrar åt kretsloppsenheten,
äger rätt att fastställa:
Avgifter för transport och utsättning av container till hushåll och verksamheter samt
avgifter för containerhyror.
Avgifter i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar
som taxan grundas på.
Tillämpningsbestämmelser.
Avgifter för mottagning vid återvinningscentraler från verksamheter och hushåll.
Hushåll kan lämna avfall som klassificeras som hushållsavfall utan kostnad.
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En- och tvåfamiljshus

Avfallstaxa 2019
Året-runt-abonnemang
Grundavgift
Fastighet

En- och tvåfamiljshus, avgift per
hushåll/lägenhet

Avgift inkl.
moms
kr per år

Avgift exkl.
moms
kr per år

1152,50 kr

922 kr

Rörlig avgift - En – och tvåfamiljshus
Tjänst
Antal hämtningar
per år

Avgift inkl.
moms
kr per år

Avgift exkl.
moms
kr per år

1 757,50 kr

1 406 kr

1 757,50 kr

1 406 kr

3 011,25 kr

2 409 kr

Året-runt-abonnemang
140 liters kärl för restavfall och 26 + 26
140 liters kärl för matavfall
190 liters* kärl för restavfall
26 + 26
och 140 liters kärl för
matavfall
240 liters kärl för restavfall
26 + 26
och 140 liters kärl för
matavfall

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl.

Extra tjänster

inkl.moms

exkl.moms

Extra säck (max 160 liter och 15 kg )
vid ordinarie hämtning av restavfall, per säck*

125 kr

100 kr

Extra tömning, när ordinarie tömning inte
har kunnat utföras, per behållare

250 kr

200 kr

Grovavfall och trädgårdsavfall, avgiften består av
framkörningsavgift och behandlingsavgift
Framkörningsavgift, per hämtningstillfälle
500 kr
Behandlingsavgift, per kubikmeter
231,25 kr

400 kr
185 kr
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En- och tvåfamiljshus
inkl.moms
4 500 kr
500 kr

Latrinkärl, per hämtning
Farligt avfall per hämtningstillfälle

exkl.moms
3 600 kr
400 kr

Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid
140-190 liters kärl
375 kr
240 liters kärl
900 kr

300 kr
720 kr

Administrationsavgift**

240kr

300 kr

*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform, gemensam avfallsbehållare, byte av
kärlstorlek.
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Fritidshus

Grundavgift
Fastighet

Avgift inkl.
moms
kr per år
1 152,50 kr

Fritidshus, avgift per hushåll/lägenhet

Rörlig avgift - Fritidshus
Tjänst

Antal hämtningar
per år

Avgift exkl.
moms
kr per år
922 kr

Avgift inkl.
moms
kr per år

Avgift exkl.
moms
kr per år

811,25 kr

649 kr

1 388,75 kr

1 111 kr

Sommarhämtning
140 liters kärl för restavfall och 12 + 12
140 liters kärl för matavfall
240 liters kärl för restavfall
12 + 12
och 140 liters kärl för
matavfall

Extra tjänster

inkl.moms

exkl.moms

Extra säck
vid ordinarie hämtning av restavfall, per säck*

125 kr

100 kr

Extra tömning, när ordinarie tömning inte
har kunnat utföras, per behållare

250 kr

200 kr

Extra tömning från fritidshus, utanför hämtningssäsong, hämtning utförs i samband med ordinarie
körtur i området

125 kr

100 kr

Grovavfall och trädgårdsavfall, avgiften består av
framkörningsavgift och behandlingsavgift
Framkörningsavgift, per hämtningstillfälle
500 kr
Behandlingsavgift, per kubikmeter
231,25 kr

400 kr
185 kr

Latrinkärl, per hämtning
Farligt avfall per hämtningstillfälle
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4 500 kr

3 600 kr

500 kr

400 kr

Fritidshus

inkl.moms

exkl.moms

Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid
140-190 liters kärl
240 liters kärl

375 kr
900 kr

300 kr
720 kr

Administrationsavgift**

300 kr

240kr

*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform, gemensam avfallsbehållare, byte av
kärlstorlek
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Flerfamiljshus

Grundavgift
Fastighet

Flerbostadshus, avgift per hushåll/lägenhet

Avgift inkl.
moms
kr per år
1 152,50 kr

Avgift exkl.
moms
kr per år
922 kr

Rörlig avgift – Flerfamiljshus
Gäller även för en- och tvåfamiljshus i bostadsrättsförening eller
samfällighetsförening med gemensam avfallslösning.
Tjänst
Antal hämtningar
Avgift inkl.
per år
moms
kr per år
Året-runt-abonnemang
140 liters kärl för restavfall och
140 liters kärl för matavfall
190 liters* kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
240 liters kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
660 liters kärl för restavfall
och 2 st 140 liters kärl för
matavfall
660 liters kärl för restavfall
och 2 st 140 liters kärl för
matavfall

Avgift exkl.
moms
kr per år

26 + 26

1 757,50 kr

1 406 kr

26 + 26

1 757,50 kr

1 406 kr

26 + 26

3 011,25 kr

2 409 kr

26 + 26

7 030 kr

5 624 kr

52 + 52**

14 061,25 kr

11 249 kr

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl.
** Gäller endast för fastigheter med minst 10 lägenheter och gemensamt hämtningsställe, enligt
renhållningsordningen 19 §.

Extra tjänster

inkl.moms

exkl.moms

Extra säck
vid ordinarie hämtning av restavfall, per säck*

125 kr

100 kr

Extra tömning, när ordinarie tömning inte
har kunnat utföras, per behållare

250 kr

200 kr
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Flerfamiljshus

inkl.moms

exkl.moms

Grovavfall och trädgårdsavfall, avgiften består av
framkörningsavgift och behandlingsavgift
Framkörningsavgift, per hämtningstillfälle
500 kr
Behandlingsavgift, per kubikmeter
231,25 kr

400 kr
185 kr

Farligt avfall per hämtningstillfälle

500 kr

400 kr

Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid
140-190 liters kärl
375 kr
240 liters kärl
900 kr
660 liters kärl
2 750 kr

300 kr
720 kr
2 200 kr

Administrationsavgift**

300 kr

*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform och byte av kärlstorlek.
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240kr

Verksamheter

Grundavgift
Fastighet

Verksamheter, avgift per behållare för
restavfall vid hämtning varannan vecka
Verksamheter, avgift per behållare för
restavfall vid hämtning en gång per vecka*

Avgift inkl.
moms
kr per år

Avgift exkl.
moms
kr per år

1 152,50 kr

922 kr

1 152,50 kr

922 kr

* Gäller verksamheter med undantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka.

Rörlig avgift - Verksamheter
Tjänst
Antal hämtningar
per år

Avgift inkl.
moms
kr per år

Avgift exkl.
moms
kr per år

26 + 26

1 757,50 kr

1 406 kr

52 + 52**

1 757,50 kr

1 406 kr

26 + 26

1 757,50 kr

1 406 kr

52 + 52**

1 757,50 kr

1 406 kr

26 + 26

3 011,25 kr

2 409 kr

52 + 52**

3 011,25 kr

2 409 kr

52 + 52**

8 280 kr

6 624 kr

Året-runt-abonnemang
140 liters kärl för restavfall och
140 liters kärl för matavfall
140 liters kärl för restavfall och
140 liters kärl för matavfall
190 liters* kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
190 liters* kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
240 liters kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
240 liters kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
660 liters kärl för restavfall
och 2 st 140 liters kärl för
matavfall

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl.
** Gäller verksamheter med undantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka.
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Verksamheter

Rörlig avgift – Verksamheter sommar
Tjänst
Antal hämtningar
per år*
Sommarhämtning från
verksamheter
140 liters kärl för restavfall och
140 liters kärl för matavfall
140 liters kärl för restavfall och
140 liters kärl för matavfall
190 liters* kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
190 liters* kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
240 liters kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
240 liters kärl för restavfall
och 140 liters kärl för
matavfall
660 liters kärl för restavfall
och 2 st 140 liters kärl för
matavfall

Avgift inkl.
moms
kr per år

Avgift exkl.
moms
kr per år

12 + 12

811,25 kr

649 kr

24 + 24**

811,25 kr

649 kr

12 + 12

811,25 kr

649 kr

24 + 24**

811,25 kr

649 kr

12 + 12

1 388,75 kr

1 111 kr

24 + 24**

1 388,75 kr

1 111 kr

24 + 24**

3 817,50 kr

3 054 kr

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl.
** Gäller verksamheter medundantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka.

Tillfälliga verksamheter

inkl.moms

exkl.moms

Utsättning och hemtagning
per tillfälle

500 kr

400 kr

Hyra av kärl eller säckställ, per vecka.
Minimidebitering en vecka.

125 kr

100 kr

200 kr

160 kr

För ytterligare tömning, se extra tjänster nedan.
Extra tjänster
Löst hushållsavfall, per kbm
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Verksamheter

inkl.moms
Extra tömning, när ordinarie tömning inte
har kunnat utföras, per behållare

exkl.moms

250 kr

200 kr

140 liters kärl
240 liters kärl
660 liters kärl

125 kr
212,50 kr
577,50 kr

100 kr
170 kr
462 kr

Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid
140-190 liters kärl

375 kr

300 kr

4 500 kr

3 600 kr

300 kr

240 kr

Extra tömning av kärl från verksamhet, utanför
hämtningssäsong, per behållare och tillfälle.
Tömning utförs i samband med ordinarie
hämtningsrutt i området:

Latrinkärl, per hämtning
Administrationsavgift**

*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform
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Upplysningar:
Ansvarig nämnd för renhållningen är Kommunstyrelsen.
Verkställighetsansvariga är kommunstyrelsens kretsloppsenhet.
Frågor om debiterade avgifter besvaras av ekonomiavdelningen.
Ansökan om uppehåll i hämtning, delad hämtning eller annat undantag från
renhållningsordningens bestämmelser görs hos Kommunstyrelsen
Anmälan om eget omhändertagande görs hos Bygg- och miljönämnden.
Anmälan om adressändring görs hos ekonomiavdelningen.
Anmälan om utebliven hämtning görs hos kretsloppsenheten.
Anmälan om missförhållande i samband med hantering av avfall görs hos
Kommunstyrelsen
Kommunens besöksadress:
Sockenvägen 13, Öckerö
Telefon 031 976200
Kommunens postadress:
475 80 Öckerö
Aktuella uppgifter om återvinningscentralernas öppettider, besökstider med mera
återfinns på kommunens hemsida och i telefonkatalogen, lokaldelen.
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