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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

ANSVAR FÖR DEN KOMMUNALA AVFALLSVERKSAMHETEN OCH GÄLLANDE REGLER 
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige 
ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gnosjö kommun.  
 
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förord-
ningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Gnosjö 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XXX. 

AVGIFTENS UTFORMNING 
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. 

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finan-
sierar SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information, mm och 
fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på 
ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid 
uppehåll i hämtningen. 
 
Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker 
hämtnings- och behandlingskostnaderna. 
 
Moms tillkommer på alla avgifter. 

AVGIFTSMOTTAGARE OCH AVGIFTSPRINCIPER 
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som 
utförs genom kommunens försorg. Avgift skall erläggas till kommunalförbundet Samverkan 
Återvinning Miljö (SÅM).  
 
Avgiften skall vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande 
sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle. 
 
Avgiften får vara miljöstyrande, dvs. tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljö-
anpassad avfallshantering främjas. 

DEBITERINGSRUTINER 
För fritidsbostäder sker avgiftsdebitering i augusti. 

För tömning av slam från enskilt avlopp sker avgiftsdebitering efterföljande månad. 
För permanentbostäder i en- eller tvåfamiljshus, flerfamiljsfastigheter samt verksamheter sker 
avgiftsdebitering normalt 3ggr/år. 
Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner. 

AVGIFTSSKYLDIG  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall skall betala avgift enligt denna avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfalls-
hantering. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes och SÅMs 
medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva 
antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare. 

AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning 
av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dyl. träder i kraft inom fem arbets-
dagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.  
 
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, 
påförs den högre avgiften retroaktivt.  

AVFALL SOM OMFATTAS AV KOMMUNALT ANSVAR 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet skall samlas in/tas emot, 
borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.  
Batterier med en vikt under 3 kilo skall samlas in av SÅM.  
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HÄNVISNINGAR 
Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i Föreskrifter för avfallshantering i 
Gnosjö kommun. 

IKRAFTTRÄDANDE 
Taxan träder i kraft 2018-01-01. 
 

DEFINITIONER 
Hushållsavfall 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet, se även Föreskrifter för avfallshantering i Gnosjö kommun. 
 
Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka 
eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende. 
 
Verksamheter 
Alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll. t.ex. företag, restauranger, affärer, 
kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v. 
 
Farbar väg 
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i Föreskrifter för avfallshantering i Gnosjö 
kommun. 
 
Ytterligare definitioner 
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Gnosjö kommun. 

ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL 
 

Fastighetsnära insamling  

Permanentbostäder Kärl 1  varannan vecka 

Permanentbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka 

Fritidsbostäder Kärl 1  varannan vecka från början av maj till mitten av 
september,(11 hämtningar) samt 1 gång efter 
vardera allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, 
sportlovet samt påskhelgen totalt 15 hämtningar 
per säsong 

Fritidsbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka från början av maj till 

mitten av september, totalt 6 hämtningar per 
säsong 

Sortera matavfall  

Permanentbostäder i flerfamiljshus en gång per vecka 

Verksamheter en gång per vecka 

Osorterat hushållsavfall   

Permanentbostäder i 1–2 familjshus varannan vecka 

permanentbostäder i flerfamiljshus en gång per vecka 

Fritidsbostäder varannan vecka från början av maj till mitten av 
september,(11 hämtningar) samt 1 gång efter 
vardera allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, 
sportlovet samt påskhelgen totalt 15 hämtningar 
per säsong  

Verksamheter en gång per vecka 

Grovavfall endast efter beställning, se nedan. 

Latrin  

Permanent- & fritidsbostäder Efter avrop eller utställt kärl i anslutning till 
ordinarie hämtning av hushållssopor 
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Slam från enskilt avlopp Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut, 
dock minst en gång per år 

Slam från fettavskiljare efter behov, dock minst en gång per år 

Trädgårdsavfall   varannan vecka från mitten av april t.o.m. 
oktober, 15 hämtningar per säsong 

 

ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Längre hämtningsintervall än ovan angivet 
För hushåll som har anmält till samhällsbyggnadsförvaltningen att de hemkomposterar kan 
hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter skriftlig anmälan till SÅM. 

 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin 
Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM för en period av minst tre månader och som längst 1 år i 
taget. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. 
Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen. 

 
Avflyttning, ändrat abonnemang 
Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl 
kan beställas hos SÅMs abonnentservice på telefon 010-414 47 00. För byte av kärl utgår avgift 
enligt denna taxa. 

GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL 
Två eller fler fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att använda 
gemensamt kärl( 2 st kärl om FNI) för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl utgår fast avgift för 
respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.  

GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL 
Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs 
återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter 
beställning på telefon 010-414 47 00 mot ersättning enligt denna taxa. 

FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL 
Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs 
återvinningscentraler. Hanterings anvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna skall följas. Farligt 
avfall kan också hämtas efter beställning mot särskild ersättning. 

LATRIN 
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid 
vägkant till farbar väg i samband med ordinarie hämtning av hushållssopor. Kärlet skall vara 
förslutet med lock. Avgift utgår enligt denna taxa. 

SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Slamavskiljare och slutna tankar skall tömmas i enlighet med beslut som fattats av 
samhällsbyggnadsnämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam 
baseras på slamavskiljarens eller den slutna tankens volym, samt på slanglängd som behövs i 
samband med tömningen. Med slanglängd avses avstånd från farbar väg till brunnens/tankens 
botten. Ev. behov av slangdragning avgörs av SÅM. Olika avgifter utgår för schemalagd 
hämtning och för hämtning efter beställning. Avgift utgår enligt denna taxa. Vid krav på akut 
tömning utgår tilläggsavgift. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM/EGET OMHÄNDERTAGANDE AV SLAM FRÅN 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Om samhällsbyggnadsnämnden medgivit uppehåll i hämtning eller eget omhändertagande av 
slam från enskild avloppsanläggning utgår ingen avgift för slamtömning 
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SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 
Fettavskiljare skall tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av 
slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i 
samband med tömningen. Avgift utgår enligt denna taxa. 

SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG  
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner gäller ersättning till 
självkostnadspris, såvida taxan inte ska vara miljöstyrande. 
 

FELSORTERING 
Om felsortering av fastighetsnära insamling förekommer ska dialog inledas med abonnenten. 
Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”osorterat hushållsavfall”. Efter 
sex månader ska abonnenten ges möjlighet att ånyo välja annat abonnemang. 
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AVGIFTER  

 

FAST AVGIFT 

 

Villa  824 

Lägenhet 446 

Fritidshus 520 

Verksamhet 500 

Bebyggd obebodd fastighet 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖRLIG AVGIFT  

A. PERMANENTBOSTÄDER I 1–2 FAMILJSHUS SOM ERBJUDITS FNI 

 
A1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Fyrfackskärl 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 1 243 

2 x 660 liter 2 486 

 
 
A2.1 Taxa för abonnemang ”Extra kärl för restavfall”  
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag i samband med ordinarie 
hämtning 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

190 liter 643 

370 liter 1 468 
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A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag. 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter           1 450 

190 liter           1 560 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 1 250 

190 liter 1 350 

 

 
A4. Taxa för abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 1 560 

190 liter 1 960 

370 liter 3 400 

660 liter 4 300 
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B. PERMANENTBOSTÄDER I 1–2 FAMILJSHUS SOM EJ ERBJUDITS FNI 

 
 

B1. Taxa för abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 296 

190 liter 556 

370 liter 1 192 

 
 
 

B2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag. 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter           296 

190 liter           556 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 100 

190 liter 150 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

C. PERMANENTBOSTÄDER I FLERFAMILJSHUS SAMT VERKSAMHETER 

 
C1. Taxa för abonnemang ”Sorterat matavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall 1 gånger/vecka 

 

Kärlstorlek 
Matavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg  

0–3 meter 

140 liter 588  

190 liter 788 

 
 
 

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 1 gång/vecka 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 560 2 360 

370 liter 3 060 4 060 

660 liter 4 200 5 200 

 
 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall var 14:e dag 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 200 2 000 

370 liter 1 900 2 900 

660 liter 2 700 3 700 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall var 14:e dag. 
 

Behållare restavfall 1,3 m3 3 m3 5 m3 

 6 764 10 480 15 216 

 

 

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande matavfall 1 gång/vecka. 
 

Behållare matavfall 0,7 m3 1,3 m3 

 4 064 8 580 

Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM. 
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C2.  Taxa för abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall 1 gång/vecka 
 

Kärlstorlek 
Osorterat  

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 960 2 760 

370 liter 3 460 4 460 

660 liter 4 700 5 700 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag 

 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter  1 600   2 400 

370 liter   2 300   3 300 

660 liter   3 100   4 100 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande osorterat hushållsavfall var 
14:e dag. 

 

Behållare osorterat 1,3 m
3
 3 m

3
 5 m

3
 

 7 272       12 020 17 236 

Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM. 
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D. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG SOM ERBJUDITS FNI 

 
D1. Taxa för fritidshus abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av Kärl 1 varannan vecka från början av maj till mitten av september,(11 
hämtningar) samt 1 gång efter vardera allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, sportlovet 
samt påskhelgen totalt 15 hämtningar per säsong 
Hämtning av Kärl 2 en gång var fjärde vecka från början av maj till mitten av 
september, totalt 6 hämtningar per säsong 
 

Kärlstorlek 
Matavfall och 

restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 745 

 
 

D2. Taxa för fritidshus abonnemang ”Hemkompostering” 
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter           600 

190 liter           700 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
Hämtning 6 ggr från början av maj till mitten av september 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 350 

 
 

D3. Taxa för fritidshus abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

190 liter 800 

370 liter 1 400 
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E. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG SOM EJ ERBJUDITS FNI 
 
 

E1. Taxa för fritidshus som EJ erbjudits FNI 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 170 

190 liter 240 

370 liter 480 
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SEPARATA AVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL 
 
Placeringstillägg 
För de behållare som är placerade längre än 10 meter från farbar väg och hämtningsfordonets 
stoppställe samt för behållare som är placerade där det råder framkomlighetssvårigheter utgår 
ett placeringstillägg per behållare och år. 

Verksamheter/flerfamiljsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte placerings-
tillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall. 
 

 Hämtningsfrekvens Varje vecka Varannan vecka Månadsvis 

Avgift/år/kärl 3 630 kr 1 810 kr 910 kr 

 

 

Extra säck i samband med hämtning av kärl 
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning. 
≤ 190 liter 112 kr  
> 190 liter 224 kr 
 
 

Överfullt kärl 
Om kärlet vid upprepade gånger (fler än två gånger/år) är överfullt, dvs. locket kan inte stängas, 
får en avgift tas ut för kärl  
≤ 190 liter 224 kr  
> 190 liter 336 kr 
 
 

Budning 
Beställning av hämtning av behållare/säck vilken inte sker i samband med ordinarie hämtning. 
≤ 190 liter, 370 l 2-fackskärl, 370 liters FNI-kärl 224 kr   
> 190 liter 336 kr 
 
Beställning av extra hämtning av djupbehållare 
1 m

3
 624 kr   

3 m
3
 780 kr   

5 m
3
 972 kr 

 
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll debiteras  
344 kr/m

3
. Avfallet ska om möjligt emballeras, kollit får inte väga mer än 25 kg  

och vara högst 1,2 m långt. Avfallet ska stå vid tomtgräns. 
 
  

Byte och hemtagning av kärl 
När kärl byts mot annan storlek skall gamla kärlet tas hem. 
Avgift för byte och hemtagning av kärl 200 kr/tillfälle. 
 
 

Rengöring av kärl 
Avgift för hemtagning av ej rengjort kärl 200 kr/tillfälle. 
Vid rengöring av avfallsutrymme som ej rengörs av fastighetsägaren trots uppmaning utgår 
timpenning. 
 

HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL  
 

Kärlstorlek Vid väg 

370 liter 572 
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LATRINHÄMTNING 
  

Efter avrop eller utställt kärl i anslutning till ordinarie hämtning av hushållssopor 

Avgift per behållare  Vid väg 

Latrinkärl 300 

Beställning av latrinkärl sker en gång per år. Tilläggsbeställning kan ske löpande. 
 

 

FLYTANDE AVFALL 
 
Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 
 
Avgift per tömning 

Anläggningens 
volym 

Regelbunden 
tömning 

Trekammarbrunn, 
sluten tank 

Tömning efter 
beställning 

inom 7 dagar 
(budning) 

tilläggsavgift 

Tömning efter 
beställning 
inom 24 tim 
(budning) 

tilläggsavgift 

Tömning efter 
beställning 
inom 3 tim 
(budning) 

tilläggsavgift 

0-3 m
3
 628 600 1 350 2 350 

3,1–6 m
3
 804 600 1 350 2 350 

> 6,0 m
3
 212 kr/m

3
 600 1 350 2 350 

 
Om avståndet mellan tömningsbil - slambrunn överstiger 10 meter utgår en extra avgift  
för slangdragning; 
10–20 meter  104 kr/tömning 
21–50 meter 228 kr/tömning 
Över 50 meter 456 kr/tömning 
 
Framkörningsavgift. Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat 
utföras på grund av hinder, tas en framkörningsavgift ut av 288 kr. 
 

Slam från fettavskiljare 
Hämtningsavgift enligt schemalagd tömning 1 498 kr per/tillfälle. 
Behandlingsavgift tillkommer. 
 
Vid akut tömning inom 24 timmar tillkommer en kostnad av 1 350 kr. 
Tillägg för slanglängd enligt slamtömningstaxa, ovan. 
 

Hämtning av fett i fat 
Hämtning av fast fett 175 kronor per fat. 
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AVGIFT FÖR CONTAINERHÄMTNING HUSHÅLLSAVFALL 
 

 Volym m
3
 Årshyra Tömning 

 Regelbunden Budning 

Containertömmande  

fordon 

4-8 2 537 380 480 

8-12 2 537 380 480 

 

Behandlingsavgift Avgift kr per ton 

Hushållsavfall container 850 

 

 

MOTTAGNINGSAVGIFTER GYNNÅS AVFALLSANLÄGGNING 

 

Avfallsslag Avgift per ton 

Utsorterad deponirest 2 225 
  (minidebitering 200kg 445:00) 

Utsorterat brännbart avfall                1 280  
  (minidebitering 200kg 256:00) 

Gips 1 400 

Träavfall till RT-flis   350 

Träavfall impregnerat 

(Ingen mottagning från 

verksamheter) 

 

 

Övrigt Avfallsslag Avgift kr per kg 

Elprodukter(Ej producentansvar) 11:00 (minidebitering110:00) 

 


