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1. Allmänna bestämmelser 
Bestämmelser för hantering av avfall finns i Årjängs kommuns avfallsföreskrifter, 

KS/2022:307. Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken får uttas av 

kommunen för täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning och 

bortskaffande av hushållsavfall. Om kostnaderna ändras genom särskilda skatter, ny eller 

ändrad lag, förordning eller föreskrift kan angivna priser justeras i enlighet med 

kostnadsförändringen. 

 

1.1. Avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldig enligt denna renhållningstaxa är den som är fastighetsinnehavare. Avgiften ska 

betalas till Årjängs kommun, Samhällsbyggnadsavdelning.  

 

Ändring av ägarförhållanden för fastigheten ska anmälas av både den tidigare och den nya 

ägaren. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. 

 

Vid utebliven eller sen betalning beräknas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Betalningsskyldigheten gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, till 

exempel på grund av att kärlet inte varit tillgänglig vid tömningstillfället. 

 

1.2. Definitioner 
 

Grundavgift – Betalas av samtliga hushåll i kommunen. Grundavgiften täcker kostnaderna 

för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och 

grovavfall från hushållen. Grundavgift för flerfamiljshus gäller per bostadslägenhet och år. 

För verksamhet täcker den avgiften endast administration och information. För avfall som 

lämnas på återvinningscentral betalas avgift enligt gällande renhållningstaxa. 

  
Hämtningsavgift – Avgift som täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och 

behandling av hushållsavfallet. Den hämtningsavgiften påverkas av hämtningsintervall, 

kärlstorlek och eventuella tillägg. 

 

En- och tvåfamiljshus – Fastigheter som är taxerade som småhus, dvs. villor, radhus och 

parhus för permanentboende. 

 

Flerfamiljshus – Fastighet som är inrättad för boende i tre bostadslägenheter/bostadsenheter 

eller flera och används som permanentboende. 

 

Fritidshus – Fastighet med högst två bostadslägenheter som används för fritidsändamål och 

som inte är permanentbostad. Sophämtning sker från april till oktober. 

 

Verksamhet – Verksamheter eller samhällsfunktion som bedrivs i byggnader som inte är 

avsedda för bostadsändamål men där hushållsavfall uppstår, dvs företag, restauranger, affärer, 

hotell, kontor, skolor, vårdcentraler, sjukhus, myndigheter etc. 

 

  



 

2. En- och tvåfamiljshus & Fritidshus  
 

2.1. Grundavgift 
Grundavgift för alla permanentboende i en- och tvåfamiljshus och fritidshus är 814 kr/år inkl. 

moms. Vid gemensamt kärl ska de delande betala en grundavgift var. 

 

2.2. Hämtningsavgift 
I hämtningsavgiften för en- och tvåfamiljshus ingår även kärlkostnad och moms.  

Tömning av kärl för brännbart avfall och matavfall sker var 14:e dag. 

 

Helårsabonnemang Utan hemkompostering Med hemkompostering* 

Kärl 140 L 2425: - 1831: - 

Kärl 190 L 2686: - 2058: - 

Kärl 240 L 3053: - 2273: - 

Kärl 370 L 3691: - 2590: - 
* Vid Egen hemkompostering behövs godkänd anmälan från bygg- och miljönämnden redovisas innan reducerad 

avgift utgår. 

 

2.3. Matavfallskärl (Brun tunna) 
• Hushåll utan hemkompostering tilldelas matavfallskärl.  

• Hushåll med hemkompostering får begära matavfallskärl.  

• Fritidshus får begära matavfallskärl. 

 

2.4. Fritidsabonnemang 
För fritidsabonnemang ingår hämtningsavgift, kärlkostnad och moms. Tömning av brännbart 

avfall 10ggr/år. Hämtning sker var 14:e från april till oktober. 

 

Fritidsabonnemang*  

Kärl 140 L 1147: - 

Kärl 190 L 1338: - 

Kärl 240 L 1617: - 

Kärl 370 L 1840: - 
*Fritidshus får ett fritt matavfallskärl på begäran.   

 

2.5. Tilläggsavgifter 
Vid budad tömning av sopkärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus tas avgift ut enligt 

tabell i punkt 3.1. 

  



 

2.6. Hushållsavfall - Avlämning av avfall vid ÅVC 
Vid återvinningscentralen får nedanstående fraktioner av sorterat hushållsavfall lämnas utan 

avgift i normala mängder.  

 

Förpackningar av plåt, plast, papper och glas 

Returpapper och wellpapp 

Elektronik och batterier 

Farligt avfall 

Rent järn och övriga metaller 

Vitvaror 

Kyl och frys 

Lysrör och ljuskällor 

Grovavfall ex. möbler, cyklar och barnvagnar 

Deponirester ex. sanitetsporslin, kakel, klinkers, porslin, keramik, spegelglas 

Däck utan fälg, däck med fälg (max 4 st) 

Trädgårdsavfall, häck klipp, fallfrukt, ogräs (Invasiva arter lämnas i säck som 

energiåtervinning) 

Ris, grövre grenar och julgranar 

Tryckimpregnerat virke, enstaka bitar, exempelvis avkap från bygge. 

Spillolja max 20 liter / kund /år  

Sanitetsporslin (toastolar mm) är begränsat till två per kund och år 

Tryckimpregnerat i små mängder 

 

Vid större mängder av samma avfallsslag från privatpersoner (t.ex. tryckimpregnerat trä 

efter altanrenovering) tas avgift ut enligt punkt 3.2. 

 

2.7. Köp av godkänd Kompostbehållare vid ÅVC 
Vid ÅVC Furskog & Töcksfors finns det godkända behållare för kompostering att köpa.  

Vid köp av ej godkänd eller byggnation av egen kompostbehållare krävs anmälan till bygg- 

och miljönämnden. 

 

Kompostbehållare Kostnad 

325 liter isolerad 1875 kr inkl.moms 

420 liter isolerad 2250 kr inkl.moms 

 

 

  



 

3. Flerfamiljshus, verksamheter & samfälligheter. 
 

3.1. Fastighetsnära insamling samt containerhämtning 
Grundavgift för flerfamiljshus, verksamheter & samfälligheter är 452 kr/år per 

lägenhet/verksamhet exkl. moms.  

Hämtning av återvinningsmaterial förutom tidningar ingår inte i kommunens avfallsmonopol. 

Veckohämtning i soprum Volym Avgift exkl. moms 

Matavfall Kärl 140 L 66 kr/tömning 

Matavfall Kärl 240 L 93 kr/tömning 

Brännbart Kärl 190 L 76 kr/tömning 

Brännbart Kärl 240 L 103 kr/tömning 

Brännbart Kärl 370 L  132 kr/tömning 

Brännbart Kärl 660 L 165 kr/tömning 

Brännbart Säck 125L 67 kr/tömning 

Deponi Kärl 190 L 155 kr/tömning 

Deponi  Kärl 370 L 160 kr/tömning 

Deponi Kärl 660 L 207 kr/tömning 
 

Hämtning 1 gång/2 veckor i soprum Volym Avgift exkl. moms 

Tidningar/pappersförpackningar. Kärl 140 L 37 kr/tömning 

Tidningar/pappersförpackningar. Kärl 190 L 62 kr/tömning 

Tidningar/pappersförpackningar. Kärl 370 L 73 kr/tömning 

Tidningar/pappersförpackningar. Kärl 660 L 88 kr/tömning 

Tidningar/pappersförpackningar. Säck 125 L 31 kr/tömning 

Hämtning 1 gång/4 veckor i soprum Volym Avgift exkl. moms 

Wellpapp (häck) 500 L 114 kr/tömning 

Hårdplast (knytsäck) 240 L 93 kr/tömning 

Glas färgat 190 L 98 kr/tömning 

Glas ofärgat 190 L 98 kr/tömning 

Metallförpackningar. (knytsäck) 240 L 87 kr/tömning 

Elektronikskrot 240 L 104 kr/tömning 

Grovavfall i soprum  171 kr/kolli 

Hämtning vid behov   

Container budad hämtning  10 m3 2330 kr 

 

Övrigt Volym Avgift exkl. moms 

Container, hyra 6 m3 440 kr/mån 

Container, hyra 8 m3 440 kr/mån 

Container, hyra 10 m3 440 kr/mån 

Kärl, Budad hämtning Kärl 140 L 167 kr/budning 

Kärl, Budad hämtning Kärl 190 L 167 kr/budning 

Kärl, Budad hämtning Kärl 240 L 167 kr/budning 

Kärl, Budad hämtning Kärl 370 L  167 kr/budning 

Kärl, Budad hämtning Kärl 660 L 228 kr/budning 

Latrintunna 35 L 105 kr/per tunna 
 

Hyra och Tömning av Container Avgift exkl. moms 

Brännbart 7-8 m3 755:- 

Brännbart > 8 m3 900:- 



 

 

3.2. Verksamheter – Företagsavgift 
För företag och vid större mängder av samma avfallsslag från privatpersoner tas en 

minimiavgift av 200 kr/gång (plus moms) ut vid nyttjande av återvinningscentraler samt 

debitering enligt nedanstående taxa. 

 

Avgifter övrigt mottagande Avgift 1 Avgift 2 

Asbestavfall 1610 kr/ton  

Biobränsleaska (vattnad) 320 kr/ton  

Deponi (glasfiber och isolering) 1600 kr/ton  

Spillolja, färg, lösningsmedel 5 kr/liter  

Träavfall, (Bygg och rivningsavfall) 300 kr/ton  

Tryckimpregnerat virke 1750 kr/ton  

Brännbart verksamhetsavfall  1100 kr/ton  

Blandat verksamhetsavfall 975 kr/ton  

Ris >2m3 200 kr/ton 40 kr/lass 

Oljeförorenad jord 500-2000 kr/ton  

Förorenat avfallslag *  

Däck med fälg 6 kr/st 450:-/ton 

Däck utan fälg  5 kr /st 220:-/ton 

Gips 950 kr/ ton  

Brännbart överstort större än 80x80x 40 cm 2300 kr/ton  

Gasflaskor och brandsläckare  148 kr/kg  

Wellpapp 0 kr /ton  

Aerosoler / Sprayflaskor 10 kr/kg  

Sten och betong 600kr/ton  

*Avfallsslag som inte innehåller angiven avfallstyp eller innehåller otillåtet avfall - farligt 

avfall - specialavfall - debiteras en kontrollavgift på 500:-/last samt kostnader för sanering 

och omhändertagande 

 

  



 

4. Slamtömning & behandlingsavgifter 
Alla avgifter nedan för slamtömning & behandlingsavgifter avser inkl. moms. 

 

Entreprenör för slamhämtning 

Klevane Grävtjänst AB  

Ulf Karlsson  

070 - 512 72 93 

 

4.1. Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar 
Avser ordinarie tömning och fast avstånd.  

Överskrids slangdragning enligt 4.1 tillkommer tilläggsavgift enligt 4.3. 

Volym Avstånd Avgift 

<4,5m3 <25m 1 131 kr/tömning 

<4,5m3 25-37m 1 162 kr/tömning 

<4,5m3 37-50m 1 188 kr/tömning 

>4,5m3 - 10m3 0-50m 1 537 kr/tömning 

 

4.2. Budad tömning fettavskiljare 
Volym Avgift 

<1m3 2 105 kr/tömning 

>1m3 1 549 kr/m3 

 

4.3. Tilläggsavgifter 
Extra tömning utförs inom 5 dagar efter beställning. Akut tömning utförs 24 timmar efter 

beställning. 

Tillägg Avgift 

Extra tömning av slamavskiljare och slutna tankar 286 kr/tömning 

Akut tömning av slam och fett 1 155 kr/tömning 

Bomkörningsavgift 482 kr/tillfälle 

Försvårad tömning 482 kr/tömning 

Avstånd >50m /Extra slangdragning 17 kr/meter slang 

Behandling i kommunens reningsverk av slam 

från slutna tankar 

31 kr/m3 

  

4.4. Timavgifter 
Tömning av övriga brunnar och tankar debiteras per timme. 

Tjänst Avgift 

Slamsugningsfordon med förare 966 kr/timme 

Spolbil med förare 983 kr/timme 

 

Behandlingsavgifter  

Brunnar > 4,5m3 85 kr/m3 

Behandling i kommunens reningsverk av slam från slutna tankar 

Tankar < 4,5m3 102 kr/st 

Tankar > 4,5m3 31 kr/m3 

 


