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1. Inledning 
 
Renhållningen i Färgelanda kommun är taxefinansierad. Detta  
dokument innehåller avgifter för 2022.  
 
Taxan ska täcka kostnader enligt uppdraget för hämtning av kommunalt 
avfall men även täcka kostnader för drift och skötsel av kommunens 
återvinningscentral, inklusive farligt avfall, fjärrtransporter och behandling 
av insamlat materialet, avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, 
administration och kundservice. Taxan är uppdelad i en fast grundavgift och 
en rörlig hämtningsavgift. Grundavgiften debiteras oavsett godkänt uppehåll 
i sophämtning eller liknande.  

Syftet med förevarande dokument är att ange i vilka situationer avgift tas ut 
och med vilket belopp och ange lagstöd för detta.  

2. Kommunens uppdrag och avgiftsskyldigheten 
 
Kommunerna har ansvar för insamling, hantering och behandling av 
kommunalt avfall, utom det avfall som omfattas av producentansvar. 
Hanteringen av kommunalt avfall finansieras genom avgifter till berörda 
fastighetsägare. 
 
Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Färgelanda 
kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare.  
 
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap. 4-6 § § miljöbalken (1998:808). 
 
I angivna belopp i taxan ingår lagstadgad mervärdesskatt. Samtliga avgifter 
anges inklusive moms. 
 
I Färgelanda har alla hushåll 12 fria besök att lämna sorterat avfall på 
återvinningscentralen i Stigen. Det finns dock undantag när det gäller viss 
miljöfarligt avfall. 
 
Efter det 12 fria besöken, som registreras via en kortterminal, är  
kostnaden därutöver 450 kronor per besök. 

Översyn av nedan avgifter kan ske varje år enligt Konsumentprisindex med 
basår 2022 utifrån nedan angivna belopp. Avrundning ska ske till närmaste 
tiotal. Beslut om indexjustering sker av behörig nämnd.  
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3. Hushållsavfall 
 
Avgiften för hushållsavfall är uppdelad i en fast samt en rörlig del. För år 
2022 är den fasta avgiften för alla hushåll  805 kronor per år för alla i 
Färgelanda kommun. Den rörliga avgiften är en variabel som varierar men 
kärlstorlek samt hämtningsintervall. 
 
Benämning Avgift  2022 Avser 
Extrasäckar 86 Per styck 
140 l kärl vecka 3890 Per år 
190 l kärl vecka 5238 Per år 
370 l kärl vecka 9785 Per år 
660 l kärl vecka 17154 Per år 
140 l kärl 14 dag 1600 Per år 
190 l kärl 14 dag 2340 Per år 
370 l kärl 14 dag 4655 Per år 
660 l kärl 14 dag 8310 Per år 
140 l kärl månad 755 Per år 
190 l kärl månad 912 Per år 
140 l kärl kvartal 150 Per år 
190 l kärl kvartal 245 Per år 
140 l kärl sommar 270 Per år 
190 l kärl sommar 600 Per år 
370 l kärl sommar 1458 Per år 
660 l kärl sommar 3200 Per år 
Extra kärltömning 7 dygn 218 Per år 
Utbyte av kärl 129 Per år 
 

4. Slamhantering 
 
Slamhantering avser hämtning av slam i egna brunnar och slutna   

 tankar. Hämtning utförs av en upphandlad entreprenör. 
 Kunden kan få slamtömt sinn brunn/tank enligt ett årsschema eller 
 eller så kan kunden kontakta kundtjänst och beställa tömning, 
 så kallade budning. 

Benämning Avgift  2022 Avser 
Slam brunn 0-4 kbm enligt 
schema 

1590 Per styck 

Varje kbm utöver 154 Per kbm 
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5. Avgifter på återvinningscentralen i Stigen  
 

Alla hushåll  har 12 stycken fria besök att lämna sorterat avfall på ÅVC 
Stigen. Undantag enligt tabell nedan. 
 
Undantag från fria besök Avgift / 2022 Avser 
Asbest  1198 Per kbm 
Däck på fälg ( bildäck) 25 Per styck 
Tryckimpregnerat virke 750 Per kbm 

 

6. Avgifter på återvinningscentralen i Stigen för          
företag, verksamheter och föreningar  

            
Benämning Avgift 2022 Avser 
Avgift ( exkl asbest, Däck på 
fälg samt tryckimpregnerat 
virke 

450 3 kbm ( bilsläp) 
och tillfälle 

 

Tillägg budning inom 14 
dagar 

169 Per tillfälle 

Tillägg budning inom 24 
timmar ( Akut) 

1573 Per tillfälle 

Bomkörning 716 Per tillfälle 
Extra slang 2 Per meter 
BDT    
Tömning av BDT brunn 
enligt schema* 

214 Per styck 

Tillägg budning inom 14 
dagar 

532 Per tillfälle 

Tillägg budning inom 24 
timmar (akut) 

817 Per tillfälle 

*=I samband med tömning 
av slamtank 
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