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1

Inledning

Detta kapitel behandlar bland annat taxans konstruktion, debitering, dispens
samt vilka arbets- och miljömässiga förutsättningar som gäller. Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap 4§ i Miljöbalken. Vid ändring av abonnemang eller frågor kontakta Tjörns kommuns
kundtjänst för VA och avfall på tel. 0304-60 14 00 eller e-post
va.avfall@tjorn.se

1.1

Avfallstaxans konstruktion

Avfallstaxan består av tre delar




Grundavgift
Rörlig avgift
Tilläggsavgift

Grundavgift
Grundavgift är en fast avgift som debiteras alla hushåll. Med hushåll avses i
detta fall villor eller lägenheter i en-, två- eller flerfamiljshus. Grundavgiften
betalas av både året runt-boende och fritidsboende. Även fastighetsägare som
har gemensam hämtning betalar grundavgift. Grundavgift är en betalning för
drift och underhåll av kommunens återvinningscentral, miljö- och
utvecklingsarbete, administration, planering, hantering av farligt avfall och
information m.m. I taxan finns en grundavgift för villor samt en grundavgift
för lägenheter. Grundavgiften för lägenheter är lite lägre eftersom ett hushåll i
lägenhet i regel genererar mindre grovsopor. Grundavgiften för dig som bor
på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön är lite högre då den även inkluderar
hämtning av grovsopor en gång per år vid kaj.
Grundavgiften för verksamheter är lägre eftersom den inte inkluderar besök
på kommunens återvinningscentral och därmed inte heller kostnader för
återvinningscentralen.
Rörlig avgift
Den rörliga avgiften täcker hämtningskostnader och behandlingskostnader för
säck- och kärlavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av
behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.
Tilläggsavgifter
Avgifter för tilläggstjänster utgår för tjänster som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte nyttjas av alla och som därför inte ingår i
de rörliga avgifterna för säck- och kärlavfallet. Tilläggsavgifter är sådana
avgifter som man väljer till, som till exempel budad hämtning eller hämtning
av brännbart varje vecka (kräver särskilda skäl).
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1.2

Abonnemang

Samtliga fastigheter i Tjörns kommun ska ha insamling av brännbart avfall
och matavfall i separata behållare. Utsortering av matavfall är obligatorisk.

1.3

Debitering av avfallstaxan

Fastighetsägare är betalningsskyldiga enligt avfallstaxan som
kommunfullmäktige fastställer. Fastighetsägaren ska teckna abonnemang för
aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Tjörns kommun.
Betalningsskyldigheten gäller även vid de tillfällen hämtning av någon
anledning inte skett t.ex. på grund av att avfallsbehållaren inte varit
tillgänglig, inte använts, eller varit felaktigt placerad vid hämtningstillfället.
Vid ändrade ägarförhållanden ska detta meddelas till Tjörns kommun.
Debitering sker per kvartal eller halvår.

1.4

Dispens

Fastighetsägare kan söka om dispens för att dela kärl med granne. Dispens för
uppehåll i avfallshämtning kan sökas om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid av minst 6 månader. En sådan dispens gäller i
max 2 år. Om dispens medges debiteras inte den rörliga avgiften.
Grundavgiften kvarstår. Dispens från hämtning av matavfall medges endast
om hemkomposteringen har blivit godkänd av miljöavdelningen.

1.5

Miljö och arbetsmiljö

Som fastighetsägare ansvara du bland annat för att:






Vägar, vändplaner och gångvägar är skottade och sandade vid snöfall
och halka.
Locket på kärlet ska kunna stängas. Säckar får väga högst 15 kg
Skjut- och dragmotstånd för kärl uppgår till högst 300 N (30kg) vid
igångsättning och 200 N (20 kg) vid rullning.
Avfallet förpackas så att arbetsmiljöproblem och/eller olägenhet inte
uppstår.
Rengöring och tillsyn av kärlen så att olägenhet inte uppstår.

I Tjörns kommuns avfallsföreskrifter kan du läsa mer om samtliga villkor.
Föreskrifterna finns tillgängliga på Tjörns kommuns hemsida, www.tjorn.se

1.6

Återvinningscentral

Grovavfall ska lämnas på kommunens återvinningscentral (ÅVC). Grovavfall
är skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller vikt inte
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kan lämnas i kärl eller säck för brännbart avfall och är av den karaktären att
man tar det med sig när man flyttar.
Avfall från bygg- renoverings- och rivningsarbeten klassas ej som grovavfall
och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
På återvinningscentralen har vi ett inpasseringssystem med bommar. Alla
personer över 18 år som är folkbokförda på en fastighet och har
sophämtningsabonnemang kan använda sitt körkort för att komma in och
lämna sitt grovavfall gratis. Detta gäller även dig som bor i lägenhet eller
bostadsrätt. Upp till två fastighetsägares körkort registreras automatiskt, via
folkbokföringen. Om det finns behov för fler än två personer per fastighet att
komma in på återvinningscentralen kan man ansöka på Tjörns Kommuns
hemsida för ett ÅVC-kort per fastighet.
Företagare behöver ett så kallat ÅVC-kort för att kunna registrera sitt besök.
Man ansöker om ÅVC-kort på Tjörns Kommuns hemsida
ÅVC-kortet är gratis men varje inpassering med fordon med en maxvikt om
3,5 ton samt en normal släpkärra kommer att debiteras enligt gällande taxa.
Om du har mer avfall än så kan du komma flera gånger eller betala extra för
överskjutande volym.
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2

Avgifter vid hämtning av avfall

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + ev
avgifter för tilläggstjänster.

2.1

Hushåll

För hushåll är den Totala avgiften= Grundavgift + Rörlig avgift +eventuell
Tilläggsavgift. Momssatsen är 25 %.

Grundavgift per år
Grundavgift
Grundavgift flerfamiljshus, kr per lägenhet
Grundavgift Öar utan broförbindelse
Grundavgift flerfamiljshus Öar utan broförbindelse,
kr per lägenhet

Inkl. moms
1 264,00 kr
750,00 kr
1 868,00 kr
1012,00 kr

Hämtning av brännbart:
Rörlig avgift; hämtning av brännbart var fjärde vecka
(13 tillfällen/år)
Inkl. moms
1 297,00 kr
1 617,00 kr

190/210 liter
240 liter

Rörlig avgift; hämtning av brännbart var fjärde vecka med
förtätning sommar (16 tillfällen/år)
Inkl. moms
1 428,00 kr
1 740,00 kr

190/210 liter, var 14/dag v 23-34
240 liter, var 14/dag v 23-34

Rörlig avgift; hämtning av brännbart varannan vecka
(26 tillfällen/år)
Inkl. moms
1 983,00 kr
2 476,00 kr

190/210 liter
240 liter

Hämtning av matavfall:
Rörlig avgift; hämtning av matavfall var 14 dag (samt varje vecka
v.23-34)
Inkl. moms
610,00 kr

140 liter/ 60 liter säck
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Fastighetsnära insamling (FNI)
Årsavgift för månadshämtning av sorterat återvinningsmaterial
ÅV-säck samt glas och tidningar
Öar utan broförbindelse, hämtning maj-oktober. ÅV-säck
samt glas och tidningar

Inkl. moms
863,00 kr
432,00 kr

Gemensam hämtning:
Rörlig avgift; gemensam hämtning av brännbart och matavfall,
minst 4 stycken anslutna hushåll (52 tillfällen/år)
Inkl. moms
Hämtning av avfall i gemensamma behållare
1 122,00 kr
Hämtning av avfall i gemensamma behållare extra*
1 269,00 kr
Antal kärl, storlek och hämtningsintervall anpassas efter förutsättningarna på
plats och bestäms av avfallsenheten för att säkra att olägenhet inte uppstår.
*När avfallskollektivet finansierat kärlskåp eller dylikt för
gemensamhetsanvändning

Tilläggsavgifter:
Tilläggsavgift
Hämtning av brännbart varje vecka (särskilda skäl krävs)
Extra säck vid ordinarie hämtning
Budad tömning inom 1½ dygn
Budad tömning inom 3 dygn (Gäller endast öar utan
broförbindelse)
Ändring av hämtningsintervall

Inkl. moms
4 955,00 kr
61,00 kr
268,00 kr
268,00 kr
338,00 kr

Tilläggsavgift enkel dragväg över 15 meter, särskilda skäl krävs

Hämtning var fjärde vecka
Hämtning var fjärde vecka med förtätning sommar
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka

Inkl. moms,
årspris per meter
enkel dragväg
23,00 kr
31,00 kr
50,00 kr
99,00 kr

Tilläggsavgift budad hämtning av grovsopor eller vitvaror, ej
för öar utan broförbindelse, Grovavfallet ska vara sorterat, säckat/
buntat och märkt med avfallsslag, namn och adress. I priset ingår högst 3m3
Inkl. moms
Fastighetsnära hämtning av grovsopor eller vitvaror, pris per 1 495,00 kr
hämtning
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2.2 Verksamheter
Hushållsliknande avfall
För verksamheter är den Totala avgiften= Grundavgift + Hämtnings avgift
+eventuell Tilläggsavgift
Momssatsen är 25 %.

Grundavgift
Grundavgift, kr per verksamhet och hämtadress

Exkl. moms
505,00 kr

Hämtning av brännbart:
Hämtning av brännbart var fjärde vecka
Var fjärde vecka
370 liter
660 liter

Exkl. moms
1 627,00 kr
2 255,00 kr

Hämtning av brännbart varannan vecka
Exkl. moms
2 191,00 kr
2 820,00 kr

370 liter
660 liter

Hämtning av brännbart varje vecka
Exkl. moms
4 446,00 kr
5 638,00 kr

370 liter
660 liter

Hämtning av brännbart två gånger per vecka
Exkl. moms
6 701,00 kr
9 021,00 kr

370 liter
660 liter

Hämtning av matavfall:
Hämtning av matavfall
Exkl. moms
965,00 kr
1 932,00 kr

140 liter en gång per vecka
140 liter två gånger per vecka
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Container:
Avgifter container 5, 10 m3 för brännbart hushållsavfall
Exkl. moms
Abonnemang
Abonnemang tömning var fjärde vecka
Abonnemang tömning varannan vecka
Abonnemang tömning varje vecka
Transport
Utsättning
Hemtag
Hyra, transport vid tillfällig container
Hyra per dag
Utsättning
Tömning
Hemtagning

23 584,00 kr
34 871,00 kr
41 622,00 kr
1 092,00 kr
1 883,00 kr
16,00 kr
1 092,00 kr
6 944,00 kr
1 883,00 kr

Tilläggsavgifter:
Tilläggsavgift
Budad tömning container utöver ordinarie intervall
Extra tillägsavgift, vid budad tömning inom 1 ½ dygn
Extra tillägsavgift, vid budad tömning inom 3 dygn (Gäller
endast öar utan broförbindelse

6 944,00 kr
214,00 kr
214,00 kr

Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 15m
Exkl. moms,
årspris per
meter enkel
dragväg
18,00 kr
40,00 kr
79,00 kr

Hämtning var fjärde vecka
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka
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3

Avgifter vid slamhämtning

Beräknas och kommer läggas fram som tillägg till taxan vid senare tillfälle
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Allmänna bestämmelser gällande
avfallstaxan

4.1

Index

Avgifterna är indexreglerade och baserade på avfallsindex A12:1, i statistiska
Centralbyråns prisindex.
Avstämningen sker en gång per 12 månaders period. Avstämningen baseras
på förändringen mellan indextalen för basmånaden november 2013 och
avläsningsmånaden oktober. Av indexförändring förorsakad reglering av
ersättning träder i kraft 2 månader efter avstämningsperiodens slut dvs., 1
januari påföljande år. Uträkningen av procenttalet för ändringen avrundas
totalt till en decimal och avgifterna till jämna kronor.

4.2

Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tjörns kommuns mål
inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet att ta
ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

4.3

Särskilda avgifter

För hämtning med andra metoder än de som är beskriva i denna avfallstaxa
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
Kommunstyrelsens Miljö- och Samhällsbyggnadsutskott besluta om särskilda
avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som
anges i 27 kap 5§ miljöbalken

4.4

Avgiftsskyldighet

Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska betala avgift enligt denna
avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Med
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.
Fast avgift ska erläggas av samtliga fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet
enligt fastställd taxa åligger den som vid debiteringstillfället är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5§ fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) skall anses som fastighetsägare. På den avgiftsskyldiges begäran
och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock
renhållningsorganisationen sända fakturan med avgifter till
nyttjanderättshavaren om detta inte medför påtagligt extraarbete för
renhållningsorganisationen. Renhållningen har rätt att besluta att
avgiftsskyldigheten ska återgå till fastighetsinnehavaren om
nyttjanderättsinnehavaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot
Renhållningen eller avflyttar från fastigheten.
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4.5

Avgiftsperioder

Avgift debiteras per kvartal eller halvår enligt beslut av kommunen. Avgift
debiteras på det abonnemang som fastighetsägaren är lagd under.
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