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Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) utgår för hantering 
(bortforsling, omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen 
omfattar kommunens hela område i den mån undantag inte beviljats av samhällsbyggnads- 
nämnden eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga. 

 
Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 

 
1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin 

 
Ett abonnemang omfattar följande service: 

 
• insamling, transport och behandling av hushållsavfall, 
• möjlighet att lämna grovavfall från hushållet vid Råssa återvinningscentral eller, i 
förekommande fall, tillfälliga containerstationer, 
• möjlighet att lämna sorterat avfall vid Råssa återvinningscentral efter vad som särskilt 
gäller vid varje tidpunkt, 
• möjlighet, att lämna miljöfarligt avfall från hushållet vid Råssa återvinningscentral. 

1.1. Årsbostäder 
 

1.1.1 Kärlplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns 
 
 

Kärlstorlek TAXA 1 
Hämtning varje 
vecka 

TAXA 2 
Hämtning 
varannan vecka 

TAXA 3 
Hämtning var 
fjärde vecka 

TAXA 4 
Hämtning 
varje 
kvartal 

140 liter Erbjuds ej 2 710 kr 2 296 kr 2 096 kr 
190 liter 3 680 kr 2 842 kr 2 658 kr 2 336 kr 
240 liter 5 014 kr 3 872 kr Erbjuds ej Erbjuds ej 
370 liter 5 874 kr 4 540 kr Erbjuds ej Erbjuds ej 
660 liter 9 213 kr 6 543 kr Erbjuds ej Erbjuds ej 

 
Tillämpning av taxetabell 
När två eller tre kunder delar en sopbehållare fastställas årspriset i tabellen. Varje kund 
faktureras därefter 75 % av årspriset. 

 
1.1.2 Tillägg för gångavstånd när behållaren inte är placerad vid 
hämtningsplatsen, maximalt gångavstånd för 4-hjuliga kärl är 10 meter 

 
 

Gångavstånd, meter Kronor, per kärl per tömning 
1,1 - 5,0 1,33 
5,1 - 10,0 3,33 
10,1-20,0 5,59 
20,1-30,0 9,46 
30,1-40,0 12,87 
40,1-50,0 16,14 
per 10 m däröver 3,33 
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1.2. Fritidsbostäder 
 

Hämtning 10 ggr under perioden 15/5 - 30/9. Hämtningsintervall varannan vecka. 
 

1.2.1 Kärlplacering 0,0 - 1,0 m innanför tomtgräns 
 
 

Kärlstorlek TAXA 1 
Hämtning varannan vecka 

TAXA 2 
Hämtning var fjärde vecka 

140 liter 961 kr 721 kr 
190 liter 1 014 kr 774 kr 

 
 

Tillämpning av taxetabell 
När två eller tre kunder delar en sopbehållare fastställs årspriset i tabellen. Varje kund 
faktureras därefter 75 % av årspriset. 

 
 

1.3. Särskilda avgifter 
 

1.3.1 Hushållsavfall 
 

Extra hämtning av kärl efter budning: 
 

• Volym 140 - 660 liter tillkommer per hämtningstillfälle 515 kr 
 

Vid hämtning av flera kärl samtidigt debiteras ordinarie pris för varje kärl. 
 

Om sortering enligt kommunens renhållningsordning ej sker på ett acceptabelt sätt måste 
avfallet från fastigheten hämtas separat varvid särskild taxa tillämpas. 

 
 

Extra hämtning av kärl innehållande osorterat avfall: 
• Volym 140 - 660 liter tillkommer per hämtningstillfälle 515 kr 

 
 

1.3.2 Behandlingskostnad 
 

2-3 hushåll som delar en sopbehållare: 
 

Varje hushåll betalar 75 % av avgiften för den aktuella behållaren (se 1.1.1 och 1.2.1). 
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674 kr per hämtningtilläggsavgift för extra hämtning (budning)

 
 

2. Latrin 
 

Engångsbehållare ingår i avgiften. 
 

2.1 Årsbostäder 
 

För årsbostäder utgår följande avgifter per behållare och år: 
Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns Period Kronor 

 varannan vecka 9 136 kr 
 var fjärde vecka 5 814 kr 
 en gång per kvartal 2 038 kr 

 

 
 

2.2 Fritidsbostäder 
 

Hämtning 10 ggr under perioden 15/5 - 30/9. Hämtningsintervall varannan vecka. 
 

Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns Period Kronor 
 varannan vecka 4 402 kr 
 var fjärde vecka 2 451 kr 
 en gång per kvartal 1 205 kr 

 
  
tilläggsavgift för extra hämtning (budning) 674 kr per hämtning 
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3. Slam från enskilda avloppsanläggningar, tex slamavskiljare 
och slutna tankar 

 
Avgift utgår per gång och anläggning. Hämtningsintervall enligt renhållningsordningen. 

 
För sugning, borttransport och behandling av slam från slamavskiljare, slutna tankar och 
latriner med fasta uppsamlingsbehållare utgår avgifter enligt följande, kr per tillfälle inklusive 
20m slangdragning: 

 
Volym, m3 Avgift, kronor: 
0- 1,9 809 
2,0 - 3,9 957 
4,0 - 5,9 1115 
6,0 - 7,9 1251 
8,0 - 9,9 1398 
10,0 - 11,9 1546 

 
• För extra tömning efter beställning utanför ordinarie kör-rutt tillkommer en 

framkörningsavgift med 515 kr/tillfälle. Tömning sker inom 5 arbetsdagar 
 

• För akut tömning inom 24h tillkommer en akuttömningsavgift på 686 
kr/tillfälle, vid beställning av akut tömning utanför ordinarie arbetstid så 
kontaktas entreprenörens jourtelefon enligt kontaktuppgifter på 
www.bollebygd.se 

 
• vid fastigheter som kräver flera tömningar/år, och där dessa kan tidsmässigt planeras 

utgår ingen extra framkörningsavgift 
 

• avgift för framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling per tillfälle: 1 407 kr 

• Extra slang per påbörjad 10 meter efter de 20 meter som ingår i tömningsavgift: 91 
kr 

 
• Fyllning av minireningsverk 557 kr (Detta måste begäras när man beställer 

tömningen så att slambilen har utrustning med sig för ändamålet). Detta gäller för 
behållare upp till 2,5m3. Vid större anläggningar får separat beställning för fyllning 
göras direkt hos entreprenör 

 
• Högtrycksspolning 557 kr 

• Hetvattenspolning 343 kr 

• Tömning av fördelningsbrunn sker vid förfrågning. Om den ligger i anslutning till 
ordinarie brunn så påförs ingen extra kostnad. Om den är placerad så att extra 
slangdragning alternativt förflyttning av tömningsbil måste ske så tillkommer en 
extra debitering baserat på entreprenörens självkostnadspris 

 
• Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller 

slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs en extra avgift på 1 144 kr. 
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Om materialet sitter fast i anläggningen och måste spolas bort så tillkommer en 
extra debitering baserat på entreprenörens självkostnadspris 

 
 

3. 1 Tömning av fosforfällor 
 

Tömning av filtermaterial från fosforfällor: 1 373 kr 
Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så handhas den tjänsten av entreprenör 
och detta faller inte in under taxan. Eventuellt avfall som entreprenören får ta med sig från 
fosforfällan debiteras med 1030 kr/ton. 
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4. Allmänna bestämmelser 
 

4.1. Avgiftsskyldighet mm 
Avgiftsskyldig för ordinarie hämtning enligt punkterna 1-3 i denna taxa är: fastighetsägaren 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 
Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt 
avfall vid kommunens avfallsbehandlingsanläggningar. 

 
Normala renhållningsabonnemang för årsbostäder debiteras 4 ggr/år. Förfallodagen ligger i 
mitten av debiteringsperioden. Fritidsabonnemang debiteras med förfallodag i början av 
debiteringsperioden. Övriga abonnemang och tjänster debiteras med tätare intervall eller i 
anslutning till när tjänsten utförs. 

 
Alla avgifter ska betalas till Bollebygds kommun. 

 
 

4.2 Ändrade hämtningsförhållanden 
 

Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till 
samhällsbyggnadsavdelningen eller till den samhällsbyggnadsavdelningen anvisar. 

 
 

4.3 Uppehåll med hämtningen m.m. 
 

Då en fastighet inte bebos under en sammanhängande period av minst två månader för 
årsbostäder och hela hämtningssäsongen för fritidsbostäder, upphör hämtningsservicen om 
fastighetsinnehavaren skriftligen meddelar uppehållet till samhällsbyggnadsförvaltningen. För 
fritidsbostäder ska meddelandet ha gjorts minst två veckor innan hämtningssäsongens 
början. Uppehållet kan gälla för viss tid eller tillsvidare. 

 
Når övergång sker till annan toalettanordning än sådan som fordrar hämtning i form av 
latrintömning, upphör latrinhämtningen efter det att fastighetsinnehavaren meddelat 
samhällsbyggnadsförvaltningen om förhållandet. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden kan med stöd av renhållningsordningens bestämmelser besluta 
kring uppehåll m.m. även under andra förutsättningar. 
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5. Återvinningscentral Råssa 
 

För att lämna avfall till Råssa återvinningscentral krävs ett ÅVC-kort. Följande brukare kan 
få ett ÅVC-kort: 
• Hushåll med eget renhållningsabonnemang enligt 1 §. 
I abonnemangskostnaden ingår obegränsat antal besök/år kostnadsfritt. 

 
• Boende i flerbostadshus 
Kan ansöka om kort och obegränsat antal besök/år kostnadsfritt. 

 
• Företag 
Kan efter ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas ett kort. Företag debiteras en 
avgift om 275 kr exkl moms/besök (max 3 m3). Ett lass motsvarar en pickup alternativt en 
släpkärra. Avgifterna faktureras månadsvis eller kvartalsvis. Företag får inte lämna farligt 
avfall. 

 
Hushåll som har ett ÅVC-kort får lämna sorterat avfall av de fraktioner som 
återvinningscentralen hanterar. 

 
Företag som har ett ÅVC-kort får lämna sorterat grovavfall av de fraktioner som 
återvinningscentralen hanterar, dock inte farligt avfall. 

 
För avlämnande av avfall på återvinningscentralen får endast fordon <3,5 ton användas. 

 
5.1. Förlorat kort 
Om ÅVC-kortet kommer bort kan innehavaren ansöka om ett nytt kort mot en avgift på 172 
kr. 

 
Vid flytt ska ÅVC-kortet lämnas till den nya ägaren alternativt återlämnas till kommunen. 
Om så inte sker debiteras innehavaren en avgift om 172 kr. 

 
 

6. Övrigt 
 

Vid tillfällen där inte normala förutsättningar för hämtning råder, utgår, förutom ordinarie 
taxa, en specialtaxa för detta. Med normala förutsättningar menas att hämtningsfordon 
som används vid en kvalificerad majoritet av hämtningarna inte kan brukas för just detta 
ändamål alternativt arbetsmiljölagen riskerar att inte efterlevas. Kostnaden för detta är 
baserat på entreprenörens självkostnadspris. 

 

För prestation som inte kan debiteras enligt denna taxa debiteras nettokostnad. 
 

För prestation som utlöses enligt miljöbalken, utgår avgift enligt tillämplig 
bestämmelse ovan. 
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