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Sida 1 (16) 

Avfallstaxa 

1. Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 

miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande 

av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, 

Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 

Tjörns kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen. 
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2. Avgifter vid hämtning av avfall 
Samtliga avgifter är inklusive moms.  

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 

för tilläggstjänster. 

 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter. 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift    

kr per år 

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende eller fritidsboende, 
kr per hushåll.  
Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns på 
fastigheten. 1 264,00 kr 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 750,00 kr 

Verksamhet, kr per verksamhet och hämtadress 631,00 kr 

Öar utan broförbindelse, med färjeförbindelse - småhus, villor, radhus och andra en- och 
tvåbostadshus, kr per hushåll 1 868,00 kr 

Öar utan broförbindelse, med färjeförbindelse - flerfamiljshus, kr per lägenhet 1 012,00 kr 

Öar utan bro eller färjeförbindelse - småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus, 
kr per hushåll/bostad 1 264,00 kr 

Öar utan bro eller färjeförbindelse – flerfamiljshus, kr per lägenhet 750,00 kr 
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 Villor och andra småhus med boende på fastland eller öar 

med broförbindelse 

Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I avgiften ingår 

att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår 

tilläggsavgift enligt Tabell 10.   

Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl/säck 

Antal 
hämtningar 

per år 
Rörlig avgift  

kr per år 

Hämtning av matavfall varje vecka sommartid* och varannan 
vecka resten av året 

   

140 liter eller 60 liter säck för matavfall 32 761,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.     

140 liter för restavfall  13 685,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  13 989,00 kr 

240 liter för restavfall  13 1 374,00 kr 

Hämtning av restavfall varannan vecka och hämtning av matavfall 
som ovan. 

   

140 liter för restavfall  26 1 442,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  26 2 082,00 kr 

240 liter för restavfall  26 2 893,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka med förtätning 
sommartid** och matavfall hämtas som ovan 

   

140 liter för restavfall  16 976,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  16 1 409,00 kr 

240 liter för restavfall  16 1 958,00 kr 
* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 

vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
** Kärl för restavfall hämtas varannan vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och var fjärde vecka resten av året.  Kärl 

för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
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Småhus med gemensamhetslösning  

I Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. I tabellen visas 

även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. Antal behållare, hämtningsintervall 

och storlek bestäms av kommunens Avfallsavdelning. 

Avgiften anges per hushåll och år. Minst 3 stycken anslutna hushåll. 

Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift rest- och 

matavfall per år 
Total avgift per hushåll 

och år 

Gemensam avfallslösning 1 264,00 kr 1 165,00 kr 2 429,00 kr 
Gemensam avfallslösning inklusive 
kärlskåp eller dylikt 1 264,00 kr 2 165,00 kr 3 429,00 kr 

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 

behållaren ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår 

tilläggsavgift enligt Tabell 10.  

Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek 
kärl/säck 

Antal hämtningar  
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift  
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 1 264,00 kr 1 096,00 kr 2 360,00 kr 

190/210 liter 13 1 264,00 kr  1 400,00 kr  2 664,00 kr 

240 liter 13 1 264,00 kr 1 785,00 kr 3 049,00 kr 

140 liter 16 1 264,00 kr 1 349,00 kr 2 613,00 kr 

190/210 liter 16 1 264,00 kr 1 820,00 kr 3 084,00 kr 

240 liter 16 

1 264,00 kr 

2 197,00 kr 3 461,00 kr 

140 liter 26 

1 264,00 kr 

1 853,00 kr 3 117,00 kr 

190/210 liter 26 

1 264,00 kr 

 2 493,00 kr  3 757,00 kr 

240 liter 26 

1 264,00 kr 

 3 304,00 kr  4 568,00 kr 
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 Hushåll på öar utan broförbindelse 

Avgifter i tabellen nedan gäller fastigheter på öar som saknar broförbindelse, men har 

färjeförbindelse året runt. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala 

årsavgiften. 

Tabell 5 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i säck 

Storlek säck 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

 Rörlig avgift 
rest- och 

matavfall per 
år 

Total avgift    
per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka och 
matavfall hämtas enligt tabell 2 

       

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 13 + 32 1 868,00 kr 1 750,00 kr             3 618,00 kr 

Hämtning av restavfall varannan vecka. Hämtning 
av matavfall varje vecka sommartid* och varannan 
vecka resten av året 

        

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 26 + 32 1 868,00 kr 2 843,00 kr 4 711,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka med 
förtätning sommartid** och matavfall hämtas som 
ovan 

       

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 16 + 32 1 868,00 kr 2 170,00 kr             4 038,00 kr 

* Säck för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Säck för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 

vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
** Säck för restavfall hämtas varannan vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och var fjärde vecka resten av året.  Säck 

för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året. 

  

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. 

Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall i säck, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  
Storlek säck 

Antal hämtningar 
per år 

Grundavgift 
per år 

Rörlig avgift 
per år 

Total avgift 
per år 

210 liter 13 1 868,00 kr    1 400,00 kr  3 268,00 kr 

210 liter 26 1 868,00 kr    2 493,00 kr  4 261,00 kr 

210 liter 16 1 868,00 kr 1 820,00 kr 3 688,00 kr 
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 Hushåll på öar utan bro- eller färjeförbindelse  

I avgiften ingår hämtning från gemensamma hämtningsplatser vid brygga, under 

perioden 1 maj till 30 september. Hämtning sker varannan vecka av restavfall och 

matavfall.  

I tabellen visas även grundavgift samt totala årsavgiften per hushåll.  

Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall från gemensam hämtningsplats vid brygga. 

Tjänst 

Grundavgift  
per hushåll 

och år 

Rörlig avgift rest- 
avfall per hushåll 

och år 

Total avgift 
per hushåll 

och år 

Hämtning av restavfall och matavfall från 
gemensam hämtningsplats 1 264,00 kr 1 556,00 kr 2 820,00 kr 



 

 

 

 

Sida 7 (16) 

Avfallstaxa 
 

 Flerbostadshus och verksamheter 

Restavfall i kärl 

För matavfall, se Tabell 9. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 

I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  

I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 10.  

Tabell 8 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 241,00 kr 

Kärl 190 liter 52 2 590,00 kr 

Kärl 240 liter 26 1 568,00 kr 

Kärl 240 liter 52 3 272,00 kr 

Kärl 370 liter 13 1 248,00 kr 

Kärl 370 liter 26 2 496,00 kr 

Kärl 370 liter 52 5 517,00 kr 

Kärl 370 liter 104 11 560,00 kr 

Kärl 370 liter 156 18 917,00 kr 

Kärl 660 liter 13 1 841,00 kr 

Kärl 660 liter 26 3 682,00 kr 

Kärl 660 liter 52 7 699,00 kr 

Kärl 660 liter 104 16 068,00 kr 

Kärl 660 liter 156 24 102,00 kr 
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Matavfall i kärl 

För restavfall se Tabell 8. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 

I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  

I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 10.   

Tabell 9 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32   891,00 kr 

Kärl 140 liter 52 1 448,00 kr 

Kärl 140 liter 104 2 895,00 kr 

Kärl 140 liter 156 4 343,00 kr 

 Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i kärl och 

säck 
Tabell 10 Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av kärl och för gångavstånd 

Tjänst 
Rörlig avgift per 

hämtning 

Extra tömning, per kärl/säck, inom 36 timmar,  
gäller inte öar utan broförbindelse 268,00 kr 

Extra tömning, per kärl/säck, inom 3 dygn,  
gäller för öar utan broförbindelse 268,00 kr 

Extra säck vid ordinarie eller budad tömning. 61,00 kr 

Avgift vid byte av hämtningsintervall 150,00 kr 

Tillägg för gångavstånd, kr per behållare och 
hämtning   

10-25 meter 79 kr 

26-40 meter 193 kr 
Beställning av ändring ska göras minst 14 dagar innan ändringen ska träda ikraft. 

 Container 

Container används i exempelvis gästhamnar. 

Tabell 11A Container 8–10 kbm för restavfall 

Tjänst Avgift 

Abonnemang  

Abonnemang tömning var fjärde vecka, kr per år 27 896,00 kr 

Abonnemang tömning varannan vecka, kr per år 41 845,00 kr 

Abonnemang tömning varje vecka, kr per år 65 937,00 kr 

Transport  

Utsättning, kr per tillfälle  1 365,00 kr 

Hemtagning av container, kr per tillfälle 2 354,00 kr 

Hyra och transport vid tillfällig container  

Hyra per dag  20,00 kr 

Utsättning, kr per tillfälle 1 365,00 kr 

Tömning, kr per tillfälle 8 680,00 kr 

Hemtagning, kr per tillfälle 2 354,00 kr 
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Tabell 11B Container 5kbm för restavfall på öar utan broförbindelse  

Tjänst Avgift 

Abonnemang  

Abonnemang tömning var fjärde vecka, kr per år 13 948,00 kr 

Abonnemang tömning varannan vecka, kr per år 20 922,00 kr 

Abonnemang tömning varje vecka, kr per år 32 968,00 kr 

Transport  

Utsättning, kr per tillfälle 1 365,00 kr 

Hemtagning av container, kr per tillfälle 2 354,00 kr 
 

Tabell 12 Tilläggsavgift för container 

Tjänst Avgift 

Budad tömning container utöver ordinarie intervall 9 548,00 kr 

 Felsorteringsavgift 

Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar debiteras en avgift för 

felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla 

avfallet har kommunen rätt att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning och att 

debitera felsorteringsavgift. Om avfall är felsorterat vid två hämtningstillfällen inom tre 

månader debiteras felsorteringsavgift vid andra tillfället, samt vid efterföljande 

tillfällen. 

Tabell 13 Felsorteringsavgift per kärl, säck och container 

Typ av fastighet  
Avgift kr per behållare 

och tillfälle 

Felsortering vid småhus, fritidshus, 
flerbostadshus och verksamhet 268,00 kr 

 Grovavfall 

Beställning av hämtning från fastigheten av grovavfall och trädgårdsavfall gäller enbart 

för fastlandet och för öar med fast vägförbindelse. Hämtning sker vid tomtgräns eller 

vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. Mindre föremål och trädgårdsavfall 

ska vara paketerat eller buntat i kollin. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller buntar 

får lämnas per tillfälle. Vid hämtning enligt ordinarie avgift enligt tabellen nedan får ett 

kolli väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. Vid hämtning av större eller 

tyngre föremål debiteras avgift för dubbelbemanning. Avgift debiteras per 

hämtningstillfälle. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas. 

Tabell 14 Avgift för grovavfall 

Tjänst Avgift 

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, 
inklusive trädgårdsavfall, kr per hämtning 1 495,00 kr  

Tilläggsavgift vid hämtning med 
dubbelbemanning, utöver ordinarie avgift ovan   250,00 kr 

ÅVC-kort för företag, per inpassering 475,00 kr 

Nytt ÅVC-kort vid förlust, per ersättningskort 150,00 kr 
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 Fastighetsnära insamling (FNI) för förpackningar och   

tidningar för småhus 
Tabell 15 Avgift för hämtning en gång per månad av sorterat återvinningsmaterial 

Tjänst Avgift 
kr per år 

Hämtning året runt av ÅV-säck samt glas och tidningar. 
Gäller fastland och öar med broförbindelse samt öar utan 
broförbindelse men med färjeförbindelse. Gäller inte öar 
utan varken bro- eller färjeförbindelse. 

863,00 kr 
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3. Avgifter för slam och fettavfall 

 Ordinarie hämtning 

Ordinarie, schemalagd tömning samt efterkommande tömning då ordinarie tömning inte 

kunnat utföras på grund av väderlek, sjukdom eller liknande. Tömning av sluten tank 

beställs av fastighetsägaren enligt kommunens avfallsföreskrifter, se tillägg 3.2 tabell 17 

budad tömning eller jourtömning. 

I tömningsavgiften ingår slanglängd upp till och med 20 m.  

Tabell 16 Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare för WC- och/eller BDT-vatten, sluten tank eller 
minireningsverk enligt turlista (schema). 

Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk Avgift per tömning 

≤ 1 m³ 1 333,00 kr 

1,1–2 m³ 1 582,00 kr 

2,1–3 m³ 1 877,00 kr 

3,1–6 m³ 2 653,00 kr 

6,1–9 m³ 3 443,00 kr 

9,1–12 m³ 4 219,00 kr 

12,1–15 m³  5 008,00 kr 

Fosforfällor 

Alla storlekar 1 799,00 kr 

Fettavskiljare 

Alla storlekar 1 476,00 kr 

 

 Tilläggsavgifter 
Tabell 17 Tilläggsavgifter 

 Avgift per tömning 

Avgift per påbörjad 10 meter slang*   62,00 kr 

Tungt lock, 25–50 kg 129,00 kr 

Tungt lock, över 50 kg 518,00 kr 

Pris för tidsangivelse om tömning (inom ett 2 h intervall) 259,00 kr 

Bomkörning 388,00 kr 

Tillägg vid budad tömning, beställd extra tömning. Ordinarie avgift 
enligt Tabell 16 tillkommer.  

Inom 5 arbetsdagar 388,00 kr 

 Inom 10 arbetsdagar 194,00 kr 

Jourtömning** 2 458,00 kr 
*Om slanglängden överstiger 20 meter 

** Endast tillgänglig för fastland och för öar med broförbindelse 
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4. Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  

 Definitioner 

Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 

återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen samt kostnader 

för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information. För hushåll på öar utan fast 

broförbindelse ingår även hämtning av grovavfall en gång per hushåll och år. 

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 

behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 

av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 

fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 

hotell, båtklubbar m.m. som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 

Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns inte är 

belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se 

renhållningsordningens bestämmelser om farbar väg. 

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Tjörns kommun. 

 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgift gällande avfall skall erläggas till Tjörns kommun.  

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 

av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 

varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Tjörns kommun, kundtjänst 

för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress. 

 Avgiftsförändringar på grund av ändrade 

hämtningsförhållanden 

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 

försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 

veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 

avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

 Grundavgift 

Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 

Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 

utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 

grundavgiften: 

• Tillgång till återvinningscentral 

• Samlare för farligt avfall 

 

För hushåll på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön ingår även hämtning av grovsopor 

en gång per år vid kaj. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 

uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 

företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 

speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår hushållsavfall eller 

därmed jämförligt avfall. 

 Abonnemang 

Samtliga fastigheter i Tjörns kommun ska ha insamling av restavfall och matavfall i 

separata behållare. Utsortering av matavfall är obligatorisk.  

Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

• Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 

i Tabell 2. Kommunen tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för 

restavfall. Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för 

abonnemanget och ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

• Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 

hämtningsintervall i Tabell 4. Kommunen tillhandahåller ett kärl för 

restavfall. Kompostering ska anmälas enligt kommunens 

avfallsföreskrifter. 

För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 

blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 

tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 

För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  

 



 

 

 

 

Sida 14 (16) 

Avfallstaxa 
 

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

• Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 8, 

och abonnemang för matavfall, se Tabell 9. Papperspåsar att lägga 

matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och ska användas innan 

avfallet läggs i kärlet. 

Slam från enskild avloppsanläggning 

Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som 

entreprenören och kommunen bestämt för aktuellt område. Entreprenören har rätt att 

utföra hämtning den vecka och veckodag som entreprenören bestämmer.  

Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när 

abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under 

den senaste 12- respektive 24 månadersperioden, beroende på föreskrivet 

tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 Återvinningscentral 

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. Om det finns behov för fler 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, se Tabell 14. Om 

du har mer avfall än så kan du komma flera gånger eller betala extra för överskjutande 

volym. 

 Tilläggstjänster 

Extrahämtning 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på 

fastigheten kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 10.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för gångavstånd  

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 

tilläggsavgift enligt Tabell 10.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 

tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  
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Hämtning av grovavfall 

Beställning av hämtning från fastigheten av grovavfall gäller enbart för fastlandet och 

för öar med fast vägförbindelse. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie 

hämtningsplats för mat- och restavfall. Mindre föremål ska vara paketerat eller buntat i 

kollin. Sammanlagt max 10 kollin á 15 kg, föremål eller buntar får lämnas per tillfälle. 

 Felsortering 

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att aviseras och felet påpekas. Då har 

kommunen också rätt att ta ut felsorteringsavgift, se Tabell 13.  

 Avgifter vid undantag enligt kommunens 

renhållningsordning 

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare delar fastighetsinnehavarna på 

den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar för fast grundavgift enligt 

taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 

avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på ett eller flera kärl 

betalar varje hushåll avgift enligt Tabell 3.  

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Dispens från hämtning av matavfall medges endast om hemkomposteringen har blivit 

godkänd av kommunen. Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 

behandlingsavgift.  

Hämtning av hushållsavfall i säck på fastland och öar med broförbindelse 

I undantagsfall kan fastighetsinnehavare medges att hämtning av avfall sker i säck 

istället för i kärl, enligt kommunens avfallsföreskrifter. Avgifter och hämtningsintervall 

visas i Tabell 5. 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 

omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

 Speciella tjänster och undantag  

För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där 

förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens 

samhällsbyggnadsnämnd besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för 

denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.  
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 Indexreglering 

Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 

A12:1MD för hushållsavfall. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 

oktober för beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna för slam får regleras baserat på Statistiska centralbyråns Avfallsindex A12:3 

MD. Basindex är indexnivån i januari. Indexnivån avläses 1 juni för beräkning av nya 

avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 

inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. 

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras 

på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 

ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige. 

 


