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1. Allmänna bestämmelser
Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 och gäller från och med
2018-02-01.
Tekniska kontoret ansvarar, enligt miljöbalken 15 kapitlet 2§, i Tidaholms
kommun för avfallshanteringen som utgörs av hushållsavfall samt för avfall
hos annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall.
Bestämmelser i sin helhet för hantering av avfall finns i renhållningsordningen
för Tidaholms kommun.

2. Avgiftsskyldighet - betalning
Avgifter betalas till Tidaholms kommun. Ansvarig gentemot kommunen är
innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägare är
skyldig att betala avgifter enligt denna taxa. Fastighetsägare är också skyldig
att i lämplig omfattning informera den som bor eller är verksam på fastigheten
om gällande bestämmelser för avfallshantering samt att verka för att bestämmelserna följs. Vid överlåtelse av fastighet betalar köparen avgift fr.o.m. tillträdesdagen. Samfällighet kan teckna abonnemang i fastighetsägarens ställe.
Avgifter skall betalas inom tid som anges på faktura. Betalas inte fakturor i tid
kommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta att debiteras enligt 6§ räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker går
ärendet vidare till inkassoåtgärd.

3. Taxeprincip
Renhållningstaxan reglerar avgifter som kan utgå för hantering (bortforsling,
omhändertagande och oskadliggörande) av avfall.
Renhållningstaxan gäller sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin och avfall till ÅVC.
Renhållningstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.
Renhållningstaxan skall succesivt anpassas till de ökande miljökrav som tillkommer i alla led inom avfallshanteringen.
Renhållningstaxan skall följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut
för lika abonnemang inom kommunen.
Renhållningstaxan skall bestå av en basavgift och en avgift för tömning/behandling.

4. Basavgift
Basavgiften ska täcka kommunens övergripande kostnader som information,
planering, fakturering och administration. Kostnader för kärl, hushållens farliga
avfall, återvinningscentralers drift samt kostnader för nedlagda deponier ingår
också i dessa kostnader.
Basavgift tas ut från alla bebyggda fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på
ett sådant sätt att hushållsavfall kan komma att uppstå.
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Har delat kärl beviljats debiteras fortfarande en basavgift per fastighet.
Basavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller dispens från sophämtning
beviljats.
Basavgiften delas in i tre nivåer:
1. Småhus avser hus med 1-2 lägenheter
2. Fritidshus samt lägenheter i flerbostadshus. För basavgiften fritidshus
ska det ej finnas någon folkbokförd på fastigheten. Fritidshus gäller perioden 15 april- 15 oktober. Används fritidshuset större delen av året
bör helårsabonnemang tecknas.
Flerbostadshus avser hus med 3 lägenheter eller fler.
3. Verksamheter avser verksamhetslokaler där det finns någon form av
personalutrymme som kontor, fikarum, omklädning/toalett eller utgör
en samlingslokal. Hit hör också hotell, camping, vandrarhem, äldreboende eller liknande verksamhet.

5. Tömning och behandlingsavgifter
Tömning och behandlingsavgifter är en sammanslagen avgift som benämns
”tömningsavgift”. Avgiften skall täcka kommunens kostnader för insamling och
avyttring av hushållsavfall. Tömningsavgiften bestäms av storlek på kärl samt
av hämtningsintervall och utsortering av matavfall.
Hushållsavfallet delas i två kategorier:
1. Matavfall som är biologiskt nedbrytbart hushållsavfall som separerats
från övrigt hushållsavfall.
2. Brännbart avfall som är restavfall där matavfallet är utsorterat eller
basavfall där matavfallet inte separerats.
Brännbart avfall förbränns i värmeverk medan matavfall rötas i biogasanläggning.
Utsortering av matavfall, kvarnmald och lagrad i tank för hämtning av slambil
erbjuds verksamheter.

6. Hemkompostering med behovstömning
Efter anmälan till miljö-och byggnadsnämnden är det tillåtet att kompostera
lättnedbrytbart köksavfall under förutsättning att det kan ske utan olägenhet
för omgivningen. Vid kompostering kan även behovshämtning för övrigt
restavfall medges. Hämtning sker enligt fast schema beroende på när tömning
av kärl sker på respektive område.
Tömning av restavfall för permanentboende
Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Tömning av restavfall för fritidsboende
Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38
Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39
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7. Återvinningscentral
Hushållens sorterade förpackningsavfall kan lämnas vid anvisade återvinningsstationer.
På Siggestorps Återvinningscentral finns förutom förpackningsinsamling även
insamling för elretur, grovavfall och trädgårdsavfall.
Hushållens avlämning vid Återvinningscentralen ska i grunden vara avgiftsfri
då den ingår i basavgiften. Avgifter kan tillämpas vid asbest, tryckimpregnerat
virke och i de fall personalen på plats anser att det är osorterat avfall som
lämnas i grovsoporna.
Företag och verksamheter hänvisas till auktoriserad avfallsentreprenör.

8. Slambrunnar och septiktankar
Slam från enskilda avloppsanläggningar. Hämtningsintervall vid behov, dock
minst en gång per år. Sker områdesvis i kommunen. För att beräkna totalavgift
för tömning adderas reningsavgift per kubikmeter med tömningsavgift.

9. Speciella avgifter
Där tillämplig avgift enligt taxa inte finns, besluter tekniska kontoret om avgift
med ledning av gällande taxa.
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10.

Avgifter

Alla avgifter är årskostnader som anges inklusive moms. För att beräkna totalavgiften för abonnemang adderas basavgiften med tömningssavgiften.

10.1 Basavgifter
Basavgift

Kr/år

Småhus

612

Fritidshus och lägenheter i flerbostadshus

349

Verksamheter

525

10.2 Tömningsavgifter
Tömningsavgift basavfall -14 dagarstömning

Kr/år

140 liter kärl

1238

240 liter kärl

1944

370 liter kärl

2236

660 liter kärl

3989

Tömningsavgift restavfall permanentboende
– 4 veckorsintervall

Kr/år

140 liter kärl – Egen kompostering av hushållsavfall
Kräver tillstånd från Miljö och Bygg, tömning
enligt fast schema

395

10.3 Tömningsavgift fritidshus
Tömningsavgift basavfall fritid –
14 dagarstömning 15 apr – 15 okt

Kr/år

140 liter kärl

619

240 liter kärl

973

370 liter kärl

1422

660 liter kärl

2265
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Tömningsavgift restavfall fritidshus –
4 veckorsintervall 15 apr – 15 okt
140 liter kärl – Egen kompostering av hushållsavfall.
Kräver tillstånd från Miljö och Bygg, tömning
enligt fast schema.

Kr/år
198

10.4 Tömningsavgift matavfall
Tömningsavgift matavfall i tank - verksamheter
Tömning av kvarnmalet matavfall i tank

Kostnad
800kr/kbm

10.5 Specialavgifter
Tömningsavgift - Extratömning

Kr/tömning

140 liter kärl

79

240 liter kärl

100

370 liter kärl

126

660 liter kärl

179

Tömningsavgift basavfall – special intervall

Kr/år

240 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

3967

240 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

7934

370 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

4472

370 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

8944

660 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

7978

660 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

15 956
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Korttidsabonnemang för hämtning vid speciella tillfällen

Kr/st

240 liter kärl

350

370 liter kärl

400

660 liter kärl

500

Kan tecknas under max en vecka.
Utställning, hemtagning och rengöring av kärl ingår.

10.6 Container
Containertjänst för basavfall –
minsta intervall 14 dagarstömning

Kostnad

Hyra 3 kbm inom stadsgräns

60 kr/vecka

Hyra 5 kbm inom stadsgräns

70 kr/vecka

Hyra 2 – 4 kbm

90 kr/vecka

Hyra 5 – 7 kbm

102 kr/vecka

Hyra 8 – 9 kbm

122 kr/vecka

Hyra 10 – 14 kbm

147 kr/vecka

Tömningsavgift

240 kr/kbm/ggr

10.7 Siggestorp återvinningscentral
Siggestorp Återvinningscentral

Kostnad

Osorterat avfall i säck

150 kr/säck

Tryckimpregnerat virke

2613 kr/ton

Asbestsavfall

1650 kr/ton

Siggestorp ÅVC - Verksamheter

Kostnad

Returträ

170 kr/ton

Schaktmassor osorterat i större mängd

170 kr/ton

Parkavfall till kompostering

100 kr/ton

Grenar ris

150 kr/ton

Brännbart avfall

600 kr/ton
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10.8 Slam- och latrinhämtning
Latrin i engångsbehållare

Kostnad

Hämtning var 14 - dag helår inkl. behållare

4061 kr/år

Hämtning var 14 - dag fritid inkl. behållare 15
april - 15okt
Behållare

2173 kr/år
70 kr/st

Engångs tömning inkl. behållare

165 kr/st

Slambrunnar och septiktankar

Kostnad

Reningsavgift per kbm tillkommer till alla tömningskostnader
Tömningskostnad per gång 0-3 kbm tank

97 kr/kbm
696 kr/ggr

Tömningskostnad per kbm >3 kbm tank

249 kr/kbm

Tömningskostnad BDT brunn

500 kr/ggr

Extra ordinär tömning, tillkommer på ordinarie
tömningskostnad

250 kr/ggr

